PRESIUNILE ŞI AMENINŢĂRILE
URSULUI BRUN ÎN ZONA PROIECTULUI

PREVENIREA INCIDENTELOR ŞI
CONFLICTELOR DIRECTE CU URSUL

˿

Dacă eşti obişnuit să te plimbi prin pădure, sunt şanse mari ca să vezi un urs.
Urmărirea unui urs în mediul lui natural, de la o distanţă sigură, poate ﬁ chiar plăcută.

Managementul ineﬁcient
al deşeurilor menajere de la
marginea pădurii

Experienţele pozitive, în ceea ce priveşte întâlnirile cu urşii, sunt mai dese decât cele
neplăcute. Dar totuşi, se mai întâmplă, deşi destul de rar, ca întâlnirea dintre om şi urs
să ﬁe violentă.

Atenție !

˿
Conﬂicte la stâne,
livezi şi stupine

˿

Plimbaţi-vă în grup şi numai în timpul zilei, dacă ursul vă aude venind, de obicei, vă
evitǎ. Vocile voastre îl vor ajuta pe urs să vă identiﬁce ca ﬁind oameni.
Ursul se simte ameninţat dacă e luat prin surprindere, de aceea, e bine să vorbiţi sau să
cântaţi în timp ce mergeţi, mai ales prin tuﬁşuri, unde vizibilitatea este scăzută, pe
lângă apele curgătoare sau când vă bate vântul din faţă.

˿
Atitudinea negativă a
comunităţilor locale şi
fermierilor

Turismul neorganizat

Diminuarea ofertei troﬁce /
întreruperea conectivității
habitatelor

˿

Fiţi atenţi şi urmăriţi urmele de urşi, pietrele întoarse sau rupte, buşteni sau rădăcinile
putrede, pot ﬁ semne că un urs a căutat după râme, viermi sau insecte. Urme de
zgârieturi pe copaci, urme de labe în noroi sau pe zăpadă, fructe de pădure pe pământ,
urme de săpături pentru rădăcini, ﬁre de blană pe scoarţă copacilor, toate sunt semene
că un urs este în apropiere.
Păstraţi distanţă faţă de sursele abundente de hrană şi de animale moarte, ursul ar
putea ﬁ prin apropiere.
Ţineţi câinii în lesă şi sub control. Câinii pot ﬁ de ajutor în detectarea urşilor, dar se
pot bate cu ei şi îi pot aduce pe urşi până la voi.
Evitaţi plimbările în pădurile unde este indicată prezența urşilor.

˿

Planul de management
nu este actualizat

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PROIECTULUI
A. Acţiune pregătitoare
C. Acţiuni concrete de conservare
D. Monitorizarea impactului acţiunii proiectului
E.Informare, conştientizare şi diseminiarea rezultatelor
F. Monitorizarea proiectului

Beneﬁciar proiect
Date de contact:
I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”
Staţiunea Braşov
Str. Cloşca Nr.13, cod 50040
Tel.: 0268 419936;
Fax: 0268 415338;
E-mail:bear@icaswildlife.ro
www.facebook.com/lifeforbear

LIFE FOR BEAR

Beneﬁciari asociaţi
MINISTERUL MEDIULUI

„CONSERVAREA POPULAŢIEI DE
Proiect ﬁnanţat de către Comisia Europeană
prin programul LIFE + Natura.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia oﬁcială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

URS BRUN (URSUS ARCTOS) DIN ROMÂNIA”
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URSUL BRUN (URSUS ARCTOS)
Ursul brun este cel mai mare mamifer carnivor al României şi face
parte alături de lup şi râs din Carnivorele Mari ale Europei.

Ursul brun este specie - simbol pentru
conservarea biodiversităţii, prezenţa acestei
specii indicând habitate naturale cu o valoare
ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale ce
pot ﬁ model pentru reconstrucţia ecologică în
alte regiuni.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Reactualizarea planului de management a populaţiei de urs din
România în contextul dezvoltării socio-economice.
Îmbunătăţirea stării de conservarea a populaţiei de urs brun din zona
de conﬂict Braşov -Valea Prahovei.
Optimizarea managementului deşeurilor menajere, pentru
reducerea conﬂictelor om - urs în zona Braşov-Valea Prahovei.
Transferul unor tehnici de bune practici către factorii de interes în
conservarea şi managementul populaţiei de urs brun.
Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale şi naţionale cu
privire la conservarea populaţiei de urs brun şi promovarea siturilor
Natura 2000.

Aria de implementare a proiectului cuprinde o suprafaţă limitată la
nord de oraşul Braşov, la vest şi sud de limita SCI-ului Bucegi şi la est de
limita esctică a SCI-ului Ciucaş. Aria de implementare prezintă o mare
importanţă pentru conservarea biodiversităţii, deoarece în interiorul
acesteia exista un număr de 8 SCI-uri care cuprind 28 de tipuri de habitate,
din care 7 sunt habitate prioritare şi respectiv un număr de 54 specii de
plante şi animale enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE.

PRINCIPALELE
REZULTATE
Cunoaşterea necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi determinate în
urma unui sondaj de opinie.
Clasiﬁcarea și ierahizarea tipurilor de conﬂicte om-urs și cauzele care au
adus la apariția conﬂictelor.
Îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor pentru urs în zona de
conﬂict.
Plan de acțiune revizuit pentru conservarea populației de urs brun din
România
Echipa BEAR CONFLICT formată din specialisti acreditaţi de Ministerul
Mediului funcțională și dotată .
Un îndrumar tehnic pentru stabilirea pagubelor produse de urs.
20 exemplare de urs relocate şi monitorizate prin sisteme GPS /GSM /
RADIO.
Îndrumar tehnic pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor
de urşi-problemă.
2 echipe de intervenție BEAR TEAM funcționale pe raza proiectului.
Oferta troﬁcă îmbunătăţită în apropierea zonelor de conﬂict, prin crearea
unor culturi cinegetice speciale și prin multiplicarea mușuroaielor de furnici.
Îndrumări tehnice de aplicare a soluţiilor privind îmbunătăţirea ofertei
troﬁce, a habitatelor naturale, pentru specia urs.
Ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor
şi fermelor.
Îmbunătățirea managementului resturilor menajere în zona de conﬂict a
proiectului.
Ghid de bune practici pentru managementul deşeurilor menajere .
Evaluarea stǎrii inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului.
Evenimente de informare, materiale de promovare şi informative.

