Ursulica de pe pârtiile din Predeal, Brașov, ianuarie 2021. Procesul de relocare.
În ciuda tuturor comentariilor…DA! Vreau să laud o acțiune reușită cap-coadă și cu un extraordinar exemplu de
bună colaborare între insituții!
Cât timp, câtă forță de muncă, câtă dedicare, câtă energie, câte instituții…eforturile concrete s-au îndreptat pentru
a găsi cele mai bune soluții în situația aceasta care le-a fost pusă în față ACUM. A fost o decizie documentată,
cântărită și gândită.
Apariția ursului pe pârtia de la Predeal a creat atât amuzament, cât și panică. Salvamontiștii au fost primii
care au oferit mult timp și efort pentru îndepărtarea acestuia de pe pârtii în scopul de a menține siguranța
oamenilor. Apoi au fost sprijiniți de Jandarmeria montană și toate insituțiile abilitate pentru a rezolva situația. Au
urmat zile de monitorizare, adunare dovezi și întocmire documentație. Când birocrația a fost completă și legală
s-a demarat procedura practică care după multă planificare și instructaj s-a finalizat cu capturarea ursoaicei în
condiții de siguranță atât pentru urs, cât și pentru oameni. După capturare a fost tranchilizată, i s-au luat probe și
măsurători și i s-a montat sistem de monitorizare GPS/GSM/Radio. Aceasta a fost transportată pentru a fi eliberată
într-o zonă cu habitat propice pentru specia urs, cu spațiu și hrană suficientă pentru a rămâne în pădure. Zona a
fost aleasă după mult studiu pentru a evita interacțiunile cu oamenii și cu activitățile lor, în scopul minimalizării
efectelor negative. După eliberare, exemplarul de urs este în continuare monitorizat atât fizic, cât și prin sistemul
de monitorizare GPS pentru a-i studia reacția, comportamentul, traseul și șansele de reabilitare, având în vedere
că este tânără, încă nu avea un comportament deviant excesiv și nu era agresivă.
RELOCAREA A AVUT LOC RAPID ȘI EFICIENT ÎNAINTE SĂ SE UMPLE PÂRTIILE DE COPII!
Vă reamintim că este vacanță în perioada 29ianuarie-7februarie
Echipamente utilizate în cadrul acestei acțiuni:

 Puse la dispoziție de proiecul LIFE FOR BEAR din cadrul INCDS Brașov:
-

echipament de monitorizare optică: camere cu senzori de mișcare, camera/binoclu termovision, aparate
foto/video, proiectoare, etc.,
capcană de capturare mobilă tip cușcă,
cușcă/boxă specială de transport,
autoturism 4x4 pentru transport,
echipament de imobilizare chimică,
trusă de prim ajutor veterinar pentru animal,
echipament de monitorizare GPS instalat pe animal,
trusă de colectare probe biologice și date biometrice.

 Puse la dispoziție de Serviciul Salvamont Predeal și Administrația domeniului schiabil Predeal: sănii cu
motor utilizate în monitorizarea ursului pe pârtie.

Institutii implicate la fața locului:
R.P.L.P. Kronstadt (Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt) – gestionarul faunei din zonă: întocmirea
documentației pentru obținerea derogării, monitorizarea exemplarului de urs, intervenția în toate etapele
operațiunii;
INCDS ”Marin Drăcea” – Secția Cinegetică Brașov (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură)
– specialiști în domeniul cinegetic cu experiență în studiul comportamentului ursului: asistență în toate
demersurile practice și birocratice;
Proiectul LIFE FOR BEAR: a acordat asistență bazată pe experiență în monitorizarea, capturarea și relocarea
urșilor precum și asistență veterinară de specialitate pentru faună; Pe lângă personalul de specialitate implicat a
pus la dispoziția acțiunii echipamentele specifice de capturare, transport, relocare și monitorizare.
Serviciul Salvamont Predeal: monitorizarea și îndepărtarea ursului de pe pârtii, sesizarea în scris a problemei; a
informat și a asigurat deplasarea echipei de intervenție pe pârtie cu echipamentele din dotare;
Jandarmeria montană – atribuții în asigurarea siguranței oamenilor, asigurarea perimetrului; sesizarea în scris a
problemei;
Administrația domeniului schiabil Predeal – a asigurat informarea și deplasarea echipei de intervenție pe pârtie;
sesizarea în scris a problemei.

Instituții implicate la nivel birocratic pentru a asigura operațiunea dpdv procedural și legal:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: îndeplinirea procedurilor și eliberarea acordului de relocare fără de care
acțiunea era una ilegală;
Agenția pentru Protecția Mediului Brașov (APM) și Garda de Mediu Brașov - atribuții pentru îndeplinirea
procedurilor legale în cazurile de acordare a derogărilor pentru speciile protejate: formularea unui punct de vedere
comun, pe bază de dovezi, pentru obținerea derogării de capturare și relocare; eliberarea autorizației de capturare
în cazul APM – ului.
Gestionarul fondului cinegetic din zona de relocare – a acceptat relocarea ursului pe terenurile gestionate prin
realizarea acordului scris de acceptare a ursului în interiorul fondului cinegetic.
R.P.L.P. Kronstadt (Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt) – a întocmit dosarul cu toată documentația
legală pentru obținerea acordului de relocare, autorizația de mediu și alte documente legale și a ținut legătura cu
toate instituțiile implicate în această acțiune.

Dacă vă interesează, priviți mai adânc să înțelegeți că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării și au intervenit
specialiști cu experiență pe acest subiect:

De ce s-a decis relocarea?
”Ursulica” de pe pârtie a fost identificată ca fiind femelă cu vârsta de aproximativ 2-3 ani, iar comportamentul ei
”copilăresc” și ne-agresiv au indicat că are șanse de reabilitare. Adică, tânără fiind și fără a avea comportament
agresiv, este foarte probabil, într-un mediu natural propice să revină la un comportament natural sălbatic.

De unde ați știut ”că este fix ăla”?
Oamenii din domeniu care s-au implicat nu au făcut lucrurile la întâmplare. După ce au studiat toate materialele
foto-video cu ursul de pe pârtia din Predeal, au urmărit efectiv în teren câteva zile, ursul și activitatea acestuia.
Un om a cărui meserie este lucrul cu animale sălbatice poate face diferența între 2 urși. Din fericire…oricum era
un singur urs care bântuia zona respectivă.

Ce căuta ursul pe pârtie?
Deși în cunoștințele noastre generale asociem urs-iarnă-hibernare, realitatea este că în termeni științifici, ursul
NU hibernează. El intră la somnul de iarnă pentru a-și conserva energia dacă este destul de frig și zăpadă și nu
are o sursă de hrană.
Anul acesta pădurea a oferit natural multă hrană și după cum am simțit cu toții..iarna a fost blândă.
După 15.01.2021 a venit în sfârșit iarna cu ninsori. Zăpada a acoperit sursa de hrană și a trimis Ursulica tot mai
aproape de zone cu activitate umană, în căutare de hrană. Întâi a ajuns pe pârtie mai sus, iar după câteva zile de
ninsori abundente a coborât spre baza pârtiei plimbându-se chiar pe lângă construcțiile de jos. Sus nu-i mai plăcea
că era prea mare zăpada și mâncare greu de găsit.

Mulțumiri tuturor instituțiilor și oamenilor implicați! Colaborare, planificare, acțiune!

