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I. DATE GENERALE 

 

1.1. Consideraţii generale 

 Ursul brun alături de celelalte carnivore (lup, râs) reprezintă specii de vârf ale piramidei 

trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în reglarea efectivelor populatiilor de ierbivore si 

implicit in mentinerea echilibrului in cadrul biocenozelor.  

Regiunea Carpatică a Romaniei, desi reprezinta mai putin de 2% din suprafata Europei, 

sustine populatii viabile si stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lup, 35% din 

efectivele de urs brun si 25% din efectivele de ras. Aceste carnivore de talie mare reprezinta specii 

simbol pentru conservarea biodiversitatii in Europa. Ele au un rol important in ecosistem prin 

controlul “top-down” pe cel care il exercita pe teritorii intinse asupra populatiilor prada. Astfel, 

prezenta acestor specii indica habitate naturale cu o valoare ecologica ridicata si ecosisteme 

functionale care pot constitui un model pentru reconstructia ecologica in alte regiuni ale Europei. 

In prezent, Romania este una dintre putinele tari europene unde s-au pastrat zone naturale 

salbatice, iar atractia turistica exercitata de acestea nu face decat sa le demonstreze aceasta importanta. 

Totusi, Romania a trecut prin perioade in care conservarea mediului natural a fost neglijata in 

favoarea unori planuri de cele mai multe ori nerealiste.  

Poluarea masiva a fost un adevarat flagel pentru mediul natural, din fericire in ultimii ani se 

inregistreaza o diminuare substantiala a noxelor eliminate in natura. 

Un fenomen care s-a accentuat in ultimii 10 ani este intensificarea traficului rutier si feroviar 

ce poate avea efecte negative asupra ecosistemelor,prin fragmentarea si izolarea acestora. 

Pentru restul Europei, Romania reprezinta o sursa de biodiversitate, fapt ce implica o mare 

responsabilitate in conservarea si transmiterea acestei bogatii naturale. 

In aceste conditii, s-au conturat mai multe initiative care au ca scop conservarea biodiversitatii 

in regiunea Carpato-Danubiana. Romania implementeaza strategii nationale in diverse sectoare 
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(transport, turism, silvicultura, agricultura etc.) care vizeaza dezvoltarea acestor sectoare in 

concordanta cu standardele Uniunii Europene. In toata lumea, acest proces de dezvoltare a avut un 

anumit impact negativ asupra naturii. 

Sustinand procesul de dezvoltare socio-economica, trebuie  sa ne unim eforturile pentru a 

reduce la minim efectele negative pe care acest proces le poate avea in plan ecologic. Apreciind 

impactul pe care il poate avea asupra biodiversitatii si implementand metode de conservare ecologica, 

putem contribui la o mai buna planificare a diferitelor strategii sectoriale.     

Preocuparea pentru cunoaşterea ecologiei populatiilor de animale sălbatice existente intr-o 

anumită zonă ca şi a habitatelor în care se găsesc acestea în diferite perioade din an sau din zi (locurile 

de şedere), precum şi metode de păstrare a unui număr ridicat de animale dar şi a locurilor de trecere 

(rutele de deplasare), stau la baza managementului ecologic al populatiilor. 

În direcţia conservării biodiversităţii şi implicit a faunei sălbatice sedentare, s-au constituit 

ariile protejate sub diferite statute de conservare (Parcuri Naţionale, Parcuri Naturale, Rezervaţii etc.) 

în care sunt prevăzute realizarea şi implementarea unor planuri de management  în care  se identifica 

măsuri clare de menţinere stabilă a populaţiilor de faună sălbatică. Asigurarea conectivitatii 

populatiilor speciilor din anexa 2 si 4 a Directivei Habitate a Uniunii Europene a devenit obligatorie 

in planurile de management ale populatiilor adoptate de tarile membre. 

  1.2 Scopul şi necesitatea studiului 

Analiza bonităţii (calităţii) habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării 

socio-economice din ultimul deceniu reprezinta o necesitate atat pe plan European cat si pe plan 

national. 

 Analiza s-a realizat pe fondurile cinegetice la nivel național  și este necesară  la momentul 

actual întrucât au trecut  mai mult de 10 ani de la ultima bonitare  la nivel naţional, timp în  care au 

avut loc shimbări importante în structura respectiv folosinţa terenului. Odată cu apariţia  acestui 

fenomen s-a schimbat bonitarea fondurilor de vânătoare şi odată cu aceasta  se impune calcularea 
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efectivului optim. Calculul bonităţii fondurilor de vanatoare vrea să elucideze suspiciunea potrivit 

căreia  existenţa unor nucleee valoroase este determinată doar de habitate de bonitate superioară.  

Dezvoltarea antropică  prin marirea intravilanului construibil  determină părăsirea  în timp de 

către urs a unor zone naturale, deoarece condiţiile de bază pentru existenţa faunei sălbatice: adăpost, 

linişte şi hrană nu mai sunt îndeplinite.   

Extinderea populaţiei umane a determinat, în decursul timpului, alterarea suprafeţelor 

naturale. Practic este din ce în ce mai dificil de găsit zone în care mediul să nu fie afectat, într-o mai 

mică sau mai mare măsură, de activitatea antropică. 

Impactul antropizării determinat de extinderea localităţilor, construcţiei de căi ferate, autostrăzi, 

obiective industriale, pârtii de schi, etc., determină fragmentarea şi implicit scăderea bonităţii 

habitatelor. 

Acesta se reflectă în reducerea capacităţii de suport a habitatelor care se transpune într-o 

creştere a densităţilor populaţionale la nivel local, ceea ce determină creşterea numărului de conflicte 

om-urs. 

Analiza bonităţii habitatelor la nivel national este esenţială pentru a se stabili un număr optim 

de exemplare de urs, raportat la condiţiile de habitat pe fiecare unitate luata in studiu, urmand ca 

rezultatele  obtiunute sa stea la baza planului de actiune pentru protejarea speciei 

La nivel national a fost realizata ultima bonitare a fondurilor cinegetice, pentru speciile de 

fauna in anul 2002, cand s-a stabilit efectivul optim care poate fi suportat de habitatele naturale. 

Acesta este de aproximativ 4000 exemplare de urs. 

Din anul 2002 si pana in anul 2015 situatia habitatelor naturale cu urs este mult schimbata, 

datorita dezvoltarii socio-economice prin extinderea intravilanului si a dezvoltarii infrastructurii de 

comunicare, urbane si turism. Datorita acestor dezvoltari accelerate in Romania, au scazut suprafetele 

habitatelor naturale, astfel incat ursul a fost nevoit sa se adapteze. Acest tip de convietuire de multe 

ori s-a finalizat prin conflicte, pagube si accidente soldate cu pierderi omenesti. 

In urma implementarii acestei actiuni, va rezulta o analiza clara a bonitatii habitatului ursului 
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brun la nivel national. 

1.3.Situația actuală  

Dezvoltarea economica din ultimii ani a determinat o intensificare vizibila a cresterii 

intravilanului construibil si a transporturilor de materii prime si marfuri la nivel European si national. 

Aceasta fenomen este resimtit indeosebi in ceea ce priveste traficul rutier, care in ultimul deceniu s-

a dezvoltat simtitor in detrimentul transportului feroviar. Cresterea economica de la nivel national se 

face simtita si in cresterea numarului de autoturisme. Unul din dezideratele Uniunii Europene este 

impulsionarea si ajutorarea statelor nou aderate in vederea dezvoltarii infrastructurii in vederea 

optimizarii traficului Pan-European. Aglomeratiile din trafic demonstreaza fara doar si poate lipsa 

unei infrastructuri rutiere care sa fie corelata cu densitatea de autovehicule existenta.  

O solutie care se intrevede este construirea de noi cai de acces, in special autostrazi, drumuri 

expres si modernizarea celor existente, care intre timp s-au depreciat vizibil. Insa aceasta solutie 

trebuie sa ia in calcul si factorul biotic.  

Harta nr. 1 Harta rutieră propusă în Planul general de transport național 
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Se cunoaste faptul ca autostrazile si celelalte cai de acces intens circulate reprezinta pentru 

fauna reale bariere care intrerup fluxul genic si deplasarile sezoniere. Prin acest fapt in timp se poate 

ajunge la deprecierea semnificativa a calitatii genetice ale unor populatii cu efective mici, izolate pe 

areale restranse. Aceste populatii fragmentate ajung mult mai usor sa dispara prin comparatie cu o 

populatia originara.  

Aceste investitii sunt vitale pentru dezvoltarea economica si sociala ulterioara insa trebuie sa se tina 

seama si de dezvoltarea durabila a ecosistemelor. Asigurarea conectivitatii in acest caz este o masura 

vitala de reducere a efectelor negative ale fragmentarii. 

Speciile de carnivore mari din Romania: ursul, lupul si rasul se situează in varful piramidelor 

trofice din care fac parte si reprezinta specii cheie in mentinerea echilibrului biocenozelor. Acest fapt 

a devenit evident atunci cand, datorita interventiei omului, efectivele populatiilor de carnivore mari a 

scazut drastic si au inceput sa apara efectele negative.  

Ca urmare a importantei pe care o prezinta aceste specii in mentinerea echilibrului biologic o 

serie de state europene au elaborat o legislatie care sa ofere o mai buna protectie si conservare a 

acestora. Astfel, prin Conventia de la Berna (1979),  Directiva 92/43/EEC ursul brun, lupul si rasul 

au devenit specii strict protejata (anexa II) la nivel european, iar prin Conventia de la Washington - 

CITES (1973) si Regulamentul Nr. 338/97 din 09.12.1996 al Uniunii Europene s-a reglementat 

exportul de specii de fauna si flora protejate. Romania, ca si cea mai mare parte a statelor Europei si-

au adaptat legislatia nationala la cea europeana si internationala. Acest lucru presupune elaborarea si 

imbunatatirea continua a unor masuri de management durabil al populatiilor de urs brun, lup si ras 

din Romania. Odata cu intrarea in Uniunea Europeana s-a adoptat si legisatia acesteia referitor la 

protectia speciilor in pericol de disparitie din fauna si flora (Directiva Habitate).  

- în ţară:  

Se cunosc putine date stiintifice referitoare la influenta dezvoltarii infrastructurii asupra 

caracteristicilor eco-etologice ale carnivorelor mari si interconectivitatii habitatelor.  
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Romania a demarat o serie de proiecte de anvergura in ceea ce priveste infrastructura rutiera. De aceea 

consideram deosebit de importanta si stringenta determinarea calitatii si a interconectivitatii 

habitatelor din vecinatatea acestor cai de comunicatii si crearea unei baze de date privitoare la cele 

mai importante zone de tranzit ale animalelor.  

Nu se observa inca o dezvoltare armonioasa a infrastructurii, care sa tina seama de principiile 

de baza de conservare si protectie a cadrului natural si biodiversitatii. 

- În perioada 2003-2005 ICAS a realizat un proiect la nivel naţional cu privire la dezvoltarea 

principiilor de formare a Reţelei Ecologice pentru Carnivore Mari in Carpati si un studiu 

de impact asupra efectelor construirii tronsonului de autostrada Ploiesti - Brasov.  

- în străinătate:  

Statele europene se pot incadra in doua categorii dupa optica lor vis-a-vis de problema aflata 

in studiu. Din prima categorie fac partele tarile dezvoltate care in timp si-au realizat in mare parte 

infrastructura necesara si in paralel au gasit solutii pentru protectia diversitatii biologice si a 

habitatelor. Astfel in zonele observate a fi in mod frecvent tranzitate de catre animale au fost 

construite poduri ecologice acoperite cu vegetatie care sa faciliteze trecerea dintr-o parte in alta. In 

zonele turistice create natura este respectata, iar animalele nu sunt deranjate vizibil de prezenta 

omului. 

Cealalta categorie cuprinde state in curs de dezvoltare care se afla la inceput, si care incearca 

sa se foloseasca de experienta statelor mai avansate pentru a realiza armonizarea intereselor 

economice cu cele de protectie a biodiversitatii. 

Romania s-a obligat sa elaboreze si sa imbunatateasca continuu masurile de management legate 

de aceste specii.  Statul Roman, prin semnarea si ratificarea Conventiei de la Berna (1979), Conventiei 

de la Washington (1973), Conventiei de la Rio de Janeiro, a Directivei nr. 92/43 a Uniunii Europene, 

si-a asumat o serie de obligatii fata de protectia si conservarea unor specii si habitate in pericol. 

Neindeplinirea acestor obligatii duce la actiuni in instanta si sanctiuni importante. Acest proiect 

reprezinta primul studiu amanuntit al starii de conservare pentru specia urs (Ursus arctos) prin analiza 
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simultana a capacitatii de suport a habitatelor naturale si determinarea parametrilor genetici ai 

diversitatii genetice. 

1.4. Caracteristicile speciei  

URSUL  -  Ursus arctos arctos 

Masculul are lungimea corpului de 190-250 cm, inaltimea la greaban 100-135 cm si greutatea 

medie de 200-440 kg. Femelele sunt ceva mai mici. Aspectul este al unui animal masiv si puternic. 

Capul mare, gatul scurt si gros, corpul masiv, picioarele puternice dau impresia unui animal greoi, 

dar se dovedeste a fi foarte rapid si agil. 

Greutatea la nastere este de 400-500 g, la un an 25-50 kg iar la 2 ani 100 kg. Ea variaza si in 

timpul anului crescand toamna cand ursul acumuleaza un strat de grasime necesar supravietuirii peste 

iarna. Primavara ursii sunt slabiti si incearca sa-si refaca greutatea pierduta in timpul iernii.  

Blana ursului este brun-cenusie, brun inchisa pana la negru, cu peri lungi si moi, constituind 

impreuna cu craniul trofeul.  

Formula dentara este specifica canidelor : I 3/3 C 1/1 P 4/4 M 2/3 = 42. Dupa dimensiuni si 

dentitie se pot deosebi puii de ursii tineri si ursii de varsta mijlocie de cei adulti. 

Glasul ursului poate fi auzit in diferite imprejurari : cand este surprins scoate un pufait, cand 

este deranjat de la mancare mormaie, iar cand este ranit urla. Dintre simturi auzul si mirosul sunt 

foarte fine, vazul fiind mai putin dezvoltat. 

Dimorfismul sexual este slab pronuntat, ursii deosebindu-se de ursoaice foarte greu, doar dupa 

dimensiuni. 

Urmele lasate de urs sunt caracteristice si inconfundabile, fiind un animal plantigrad. Calca 

cu piciorul din spate in urma piciorului dinainte.  

Ursul se gaseste in paduri intinse, neumblate, cu stancarii sau doboraturi de vant. Aceasta 

confirma afirmatia ca ursul face deplasari pe distante mari in cautare de hrana. In general insa este 

fidel  locului de trai si isi pastreaza trecatorile, daca nu este deranjat. 
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Hrana ursului este si vegetala si animala, fiind omnivor. Predomina hrana vegetala ce consta 

din : iarba, ciuperci,  radacini, zmeura, afine, mure in perioada de primavara-vara iar toamna jir, mere 

si pere padurete. De asemenea intra in culturile agricole de porumb si ovaz. Hrana animala este 

formata din rame, insecte, furnici si cadavre, ataca cervide dar si mistretii. 

Imperecherea are loc din aprilie pana in iunie. Dupa o perioada de gestatie de 7-8 luni, ursoaica 

fata in ianuarie-februarie, in barlog 1-3 pui, care sunt orbi in prima luna. Puii stau cu mama pana la 2 

ani, timp in care aceasta ii invata si ii apara. Dupa doi ani ursoaica se imperecheaza din nou, puii 

devenind independenti din acel moment. 

Boala cea mai frecvent intalnita la urs este trichineloza, de aceea este obligatorie verificarea 

sanitara a carnii data spre consum. Alti dusmani sau boli nu il afecteaza in mod deosebit. 
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II. DETERMINAREA PRACTICĂ A BONITĂȚII HABITATELOR NATURALE LA 

NIVEL DE FOND CINEGETIC SAU LA NIVEL NAȚIONAL 

II.1. Inventarierea categoriilor de folosință pe clase de bonitate a habitatelor de urs 

Pentru inventarierea tipurilor de habitate din zona de studiu s-a utilizat Sistemul Corine Land 

Cover (CLC 2012), care reprezinta setul de date european de referinta pentru modelul de acoperire al 

terenului.  

Categoriile de folosinţă a terenurilor din fondurile de vânătoare populate cu urs s-au analizat 

prin prelucrarea datelor din  amenajamentele silvice si fişele fondurilor de vânătoare. 

Tab. Nr. 1 Distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a ternurilor în aria de distribuție a 

specie urs brun în Romania 

Categorie de folosinta a terenului Corine Landcover 2012 S (ha) 

% din 

total 

Airports   

Bare rocks   

Beaches, dunes, sands   

Broad-leaved forest (păduri de foioase)   

Complex cultivation patterns   

Coniferous forest   

Construction sites   

Discontinuous urban fabric   

Dump sites   

Fruit trees and berry plantations   

Green urban areas   

Industrial or commercial units   

Inland marshes   

Land principally occupied by agriculture, with natural vegetation   
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Mineral extraction sites   

Mixed forest   

Moors and heathland   

Natural grasslands   

Non-irrigated arable land   

Pastures   

Permanently irrigated land   

Port areas   

Road and rail networks and associated land   

Sparsely vegetated areas   

Sport and leisure facilities   

Transitional woodland-shrub   

Vineyards   

Water bodies   

Water courses   

Total   
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II.2. Inventarierea tipurilor de habitate forestiere din area de distribuție a populației de urs 

brun în România 

Pentru inventarierea tipurilor de habitate din zona de studiu s-a utilizat Harta digitala a 

habitatelor forestiere realizata de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice.  

Pentru identificarea tipurilor de habitate din zona de studiu se va utiliza pachetul Arc GIS, cu 

ajutorul caruia se va suprapune datele colectate din teren ale fondurilor de vanatoare, peste baza de 

date Corine Land Cover , astfel incat să se delimiteze tipurile de habitate din zona de studiu. 

Tab. Nr. 3 Distribuția suprafețelor pe categorii de habitate forestiere în aria de distribuție a specie 

urs brun în Romania 

Habitate forestiere S (ha) 

% din 

total 

Aninisuri de anin alb 608,15 0,01% 

Amestec de cer cu fag 5.375,68 0,13% 

Amestecuri de castan comestibil cu alte foioase 65,60 0,00% 

Amestecuri de cer (garnita) si gorun 25.777,41 0,63% 

Amestecuri de cer (gorun), carpinita si mojdrean 1.067,67 0,03% 

Amestecuri de cer cu tei argintiu si carpen (sleauri) 2.374,70 0,06% 

Amestecuri de cer, (garnita) cu stejar pedunculat 616,85 0,01% 

Amestecuri de cer, (garnita, pedunculat), fag, tei argintiu 134,10 0,00% 

Amestecuri de cer, garnita, fag 258,33 0,01% 

Amestecuri de cer, gorun si fag 20.916,15 0,51% 

Amestecuri de cer, gorun, carpen 600,44 0,01% 

Amestecuri de cer, gorun, stejar pedunculat 1.280,62 0,03% 
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Amestecuri de fag si gorun acidofile 48.793,23 1,19% 

Amestecuri de fag si gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 14.981,38 0,36% 

Amestecuri de fag, brad, carpen 2.385,97 0,06% 

Amestecuri de fag, castan comestibil 679,40 0,02% 

Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 307.206,36 7,47% 

Amestecuri de fag, gorun cu tei pucios si carpen (sleauri) 48,89 0,00% 

Amestecuri de fag, gorun, brad 5.921,85 0,14% 

Amestecuri de fag, gorun, stejar pedunculat 2.602,50 0,06% 

Amestecuri de fag, gorun, tei pucios 94,71 0,00% 

Amestecuri de fag, mojdrean (carpinita) 2.216,36 0,05% 

Amestecuri de garnita cu stejar pedunculat 47,21 0,00% 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 12.549,57 0,31% 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpinita (sleauri) 378,19 0,01% 

Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 12.482,19 0,30% 

Amestecuri de gorun si fag cu carpinita 593,48 0,01% 

Amestecuri de molid, brad, gorun (carpen, fag) 3.001,26 0,07% 

Amestecuri de pin silvestru cu foioase 2.388,15 0,06% 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei argintiu, carpen (sleauri) 98,38 0,00% 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei pucios, carpen (sleauri) 452,44 0,01% 

Aninisuri de anin negru 960,05 0,02% 

Bradete acidofile 714,16 0,02% 

Bradete cu Pleurozium ssp. 173,81 0,00% 

Bradete pe calcare 426,54 0,01% 

Bradete slab acidofile 5.389,29 0,13% 

Cembrete si cembreto-molidisuri cu Vaccinium myrtillus 1.111,52 0,03% 
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Cerete cu Festuca heterophylla 331,06 0,01% 

Cerete cu Glechoma hirsuta 1.076,67 0,03% 

Cereto-garnitete cu Carex praecox 2.113,53 0,05% 

Cereto-garnitete cu carpinita si mojdrean 644,59 0,02% 

Fagete acidofile cu pin silvestru 2.342,11 0,06% 

Fagete colinare acidofile 38.171,73 0,93% 

Fagete colinare amestecate 10.509,90 0,26% 

Fagete colinare cu carpen 71.528,10 1,74% 

Fagete colinare neutrofile 198.468,34 4,82% 

Fagete cu alun turcesc 3.248,31 0,08% 

Fagete cu stejar si sleauri cu fag si stejar pedunculat 2.606,16 0,06% 

Fagete cu tei pucios 163,32 0,00% 

Fagete cu Vaccinium myztillus 4.874,98 0,12% 

Fagete de limita altitudinala superioara 12.255,84 0,30% 

Fagete montane acidofile 284.446,54 6,91% 

Fagete montane neutrofile balcanice 89.099,28 2,17% 

Fagete montane neutrofile dacice 382.035,13 9,29% 

Fagete pe calcare 69.021,42 1,68% 

Fageto-bradete acidofile 47.695,38 1,16% 

Fageto-bradete pe calcare 140,61 0,00% 

Fageto-bradete slab acidofile 323.648,32 7,87% 

Frasinete de lunca (in sud si cu frasin pufos) 262,61 0,01% 

Frasineto-stejareto-plopisuri 1,81 0,00% 

Garnitete cu Carex praecox 6,46 0,00% 

Garnitete cu Glechoma hirsuta 84,16 0,00% 
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Gorunete acidofile 23.361,60 0,57% 

Gorunete cu  Carex pilosa 16.798,83 0,41% 

Gorunete cu carpen 39.805,19 0,97% 

Gorunete cu carpinita si mojdrean 5.251,34 0,13% 

Gorunete cu corn 1.394,60 0,03% 

Gorunete cu mojdrean (frasin) 1.053,03 0,03% 

Gorunete cu Poa angustifolia-Carex praecox 1.198,79 0,03% 

Gorunete cu tei argintiu (frasin) 4.260,75 0,10% 

Gorunete neutrofile 37.693,13 0,92% 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu carpen 29.269,82 0,71% 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu Poa angustifolia-Carex 

praecox 1.961,67 0,05% 

Laricete de altitudine joasa 118,06 0,00% 

Laricete si lariceto-molidisuri pe calcare 1.715,03 0,04% 

Molideto-fagete pe calcare 13.039,22 0,32% 

Molideto-fageto-bradete acidofile 167.889,55 4,08% 

Molideto-fageto-bradete pe calcare 8.780,13 0,21% 

Molideto-fageto-bradete slab acidofile 563.732,68 13,70% 

Molideto bradete pe calcare 19,69 0,00% 

Molidisuri cu brad, acidofile 44.524,32 1,08% 

Molidisuri cu brad, slab acidofile 108.069,23 2,63% 

Molidisuri cu fag acidofile 134.501,47 3,27% 

Molidisuri cu fag slab acidofile 156.671,95 3,81% 

Molidisuri cu Hylocomium ssp. 102.458,70 2,49% 

Molidisuri cu Luzula sylvatica 65.587,59 1,59% 
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Molidisuri cu Oxalis acetosella 345.990,99 8,41% 

Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 162.827,55 3,96% 

Molidisuri pe calcare 23.792,35 0,58% 

Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 4.595,39 0,11% 

Pinete cu pin negru 2.233,65 0,05% 

Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 1.915,02 0,05% 

Pinete de pin silvestru cu Vaccinium myztillus 1.257,71 0,03% 

Pinete de pin silvestru pe stancarii acide 405,57 0,01% 

Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 2.683,92 0,07% 

salcam cultivat 1.001,22 0,02% 

Stejarete de pedunculat cu Asarum europaeum 3.669,59 0,09% 

Stejarete de pedunculat cu carpen 4.103,32 0,10% 

Stejarete de pedunculat cu Poa angustifolia-Carex praecox 13,84 0,00% 

Stejarete de pedunculat cu Rubus caesius 5,72 0,00% 

Stejarete de pedunculat pe soluri mlastinoase 146,75 0,00% 

Stejarete de pufos cu carpinita si mojdrean 433,60 0,01% 

Zavoaie complexe de plopi si salcii 43,91 0,00% 

Zavoaie de salcii 9,62 0,00% 

Total 4.113.835,04 100,00% 

 

Pentru a se determina categoriile de bonitate a habitatelor  pentru specia urs brun în 

România sau dintr-o anumită zonă, se vor inventara categoriile de folosință a terenurilor pentru o 

anumită suprafață (Ex: la nivel național suprafața de aproximativ 7.185.000 ha  sau 71850 km2 ), 

care se suprapune peste aria de distribuție a populației de urs brun în zona respectivă sau în 

România, după caz. 
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Se va constata că în urma analizei va rezulta cea mai predominantă categorie de folosință a 

terenului o va constituii o anumită categorie (ex: la nivel național-  pădurea de foioase  - Broad-

leaved forest – Corine Landcover 2012, cu o suprafață totală aproximativă de 2.070.000 ha (28,8% 

din totalul ariei de distribuție luată în studiu). 

În sprijinul determinării bonității habitatelor pentru specia urs, se va determina tipurile de 

habitate forestiere care se suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun înzona de studiu 

sau în  Romania, după caz. 

Din suprapunerea hărțiilor cu tipurile de habitate peste distribuția ursului, va rezultat  o 

anumită suprafață în hecatre (Ex: la nivel național sunt aproximativ 4.113.000 ha  sau 41.130 km2 ) 

de diferite categorii de habitate forestiere care se suprapun peste aria de distribuție a populației de 

urs brun în România. 

Foto nr. 1 Ursul în habitatul forestier Molideto-Făgeto-Brădete slab acidofile (Predeal) 
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Va rezulta un habitat forestier predominant (Ex: la nivel național Habitatul forestier cel mai 

predominant, rezultat din analize îl reprezintă Molideto-făgeto-brădete slab acide cu o suprafață de 

563.700 ha  - 13,70% din totalul habitatelor forestiere inventraiate), și mai multe habitate  care au 

pondere mai mică (Ex: nivel național următoarea poziție este ocupată de Făgete montane neutrofile 

dacice cu o suprafață de 382.000 ha  -  9,30% din totalul habitatelor forestiere inventraiate). 

II.3. Determinarea efectivului optim și a bonității habitatelor la nivel de fond cinegetic în 

vederea stabilirii capacității de suport al habitatelor natural la nivel național sau la nivelul 

zonei de studiu 

In vederea evaluarii capacitatii de suport a habitatelor pentru urs se aplica o cheie de bonitare. În 

functie de categoria de bonitate rezultata se pot stabili efectivele optime pentru fiecare fond de 

vanatoare.  

Pentru elaborarea cheilor de diagnoză la nivelul zonei de studiu se  tine cont de cele  patru 

categorii de factori care pot influenta conditiile de viata ale unei specii: abiotici, biotici, de cultura 

cinegetica si antropici negativi.  

Fiecare categorie de factori insumează un anumit punctaj in functie de importanta, punctaj se 

obţine prin insumarea punctelor rezultate pentru fiecare factor in parte. Factorii de influenta au fost 

punctati de la maxim spre minim, respectiv de la favorabil spre nefavorabil. 

Astfel categoriile de factori cei mai importanti au fost considerati cei biotici si antropici 

negativi care impreună au o pondere de 60% din punctajul total. 

Tinand cont de necesitatile ursului pentru existenta, respectiv, de faptul ca este o specie care 

foloseste un teritoriu mare, are nevoie de o cantitate ridicata de hrana (care nu este distribuită uniform 

în timpul anului), necesită locuri de adăpost pentru somnul de iarnă si în general preferă locurile 

linistite, cu paduri intinse, am considerat ca factori deosebit de importanti: 

-forma de relief, care este determinantă pentru existenta locurilor necesare somnului de iarna; 

-procentul de impadurire, care pe langa adapost determina intr-o oarecare masura si cantitatea 

de hrana pe care ursul o poate avea la dispozitie; 

-arbusti fructiferi (zmeuris, muris, afinis, maces, scorus, etc.) reprezinta practic o mare parte 

din hrana ursului; 
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-braconajul, constituie un important factor limitator datorita faptului că poate afecta toate 

clasele de varsta, nerealizandu-se o extragere selectiva, lucru care poate influenta puternic sporul 

natural al populatiei. 

Daca nu se poate actiona in ceea ce priveste factorii abiotici, toti ceilalti factori pot fi corectati 

în functie de necesitătile biologice ale speciei pentru a se ridica bonitatea unui fond de vanatoare 

Principalele categorii de factori asupra carora se poate acţiona eficient, sunt cei legati de cultura 

cinegetica si cei antropici negativi care au o pondere de până la 50% din  totalul factorilor de influenta. 

Tabel nr. 3 Ex: Efectivele optime și categoriile de bonitate rezultate în urma analizei 

JUDET DENUMIRE 

Nr. 

F.C

. ZONARE 

GESTIONAR 

FC 

OPTIM 

2002 

CAT 

BONIT 

2016 

OPTI

M 

2016 

AB 

ARIESUL 

SUPERIOR 1 munte D.S. Alba 3 III 7 

AB 

VALEA 

BISTREI 4 munte 

A Cepriorul 

Certege 2 III 6 

AB 

AVRAM 

IANCU 5 munte Av Avram Iancu 4 III 3 

AB DETUNATA 8 munte Ajvps Alba 3 IV 2 

AB LUPSA 9 munte Ajvps Alba 5 III 8 

AB POSAGA 10 munte 

O.S. Muntele 

Mare 7 III 6 

AB OCOLIS 11 munte 

Avps Ocolis 

Hunter 1 4 III 4 

AB GEAMANA 12 munte Ajvps Alba 1 IV 1 

 

Se va realiza distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a ternurilor pentru fiecare categorie 

de bonitate la nivelul ariei de studiu sau la nivel național după caz 

Tab. Nr. 4 Exemplu: distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a ternurilor pentru fiecare 

categorie de bonitate la nivel național 
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Cat 

bonitat 

Categorie de folosinta a terenului după  

Corine Landcover 2012 S (ha) 

% din 

total 

I Bare rocks 615,58 0,01% 

I Beaches, dunes, sands 19,70 0,00% 

I Broad-leaved forest 62.167,07 0,87% 

I Complex cultivation patterns 6.258,70 0,09% 

I Coniferous forest 80.250,77 1,12% 

I Construction sites 8,83 0,00% 

I Discontinuous urban fabric 3.424,23 0,05% 

I Fruit trees and berry plantations 2.025,43 0,03% 

I Industrial or commercial units 64,96 0,00% 

I Inland marshes 226,19 0,00% 

I 

Land principally occupied by agriculture, with natural 

vegetation 7.210,80 0,10% 

I Mineral extraction sites 62,77 0,00% 

I Mixed forest (Păduri mixte foioase și rășinoase) 92.897,33 1,29% 

I Moors and heathland 18.531,26 0,26% 

I Natural grasslands 24.361,74 0,34% 

I Non-irrigated arable land 7.729,65 0,11% 

I Pastures 24.273,62 0,34% 

I Sparsely vegetated areas 11,55 0,00% 

I Transitional woodland-shrub 7.389,03 0,10% 

I Water bodies 1.762,14 0,02% 

I Water courses 521,35 0,01% 

Total categ I de bonitate 339.812,70 4,73% 
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II Airports 38,80 0,00% 

II Bare rocks 2.480,75 0,03% 

II Beaches, dunes, sands 285,91 0,00% 

II Broad-leaved forest (Păduri de foioase) 349.317,46 4,86% 

II Complex cultivation patterns 25.608,30 0,36% 

II Coniferous forest 348.259,53 4,85% 

II Construction sites 50,29 0,00% 

II Discontinuous urban fabric 27.158,23 0,38% 

II Fruit trees and berry plantations 18.653,94 0,26% 

II Green urban areas 52,68 0,00% 

II Industrial or commercial units 2.043,03 0,03% 

II Inland marshes 245,91 0,00% 

II 

Land principally occupied by agriculture, with significant 

areas of natural vegetation 37.154,09 0,52% 

II Mineral extraction sites 1.231,02 0,02% 

II Mixed forest 266.218,06 3,71% 

II Moors and heathland 24.122,80 0,34% 

II Natural grasslands 119.480,41 1,66% 

II Non-irrigated arable land 86.632,11 1,21% 

II Pastures 96.153,30 1,34% 

II Sparsely vegetated areas 2.650,16 0,04% 

II Sport and leisure facilities 626,41 0,01% 

II Transitional woodland-shrub 61.527,95 0,86% 

II Vineyards 739,88 0,01% 

II Water bodies 1.234,10 0,02% 
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II Water courses 1.560,59 0,02% 

Total categ. II de bonitate 1.473.525,70 20,52% 

III Bare rocks 1.937,74 0,03% 

III Beaches, dunes, sands 342,58 0,00% 

III Broad-leaved forest (Păduri de foioase) 946.969,07 13,18% 

III Complex cultivation patterns 80.160,19 1,12% 

III Coniferous forest 540.485,53 7,52% 

III Construction sites 90,56 0,00% 

III Discontinuous urban fabric 72.309,99 1,01% 

III Dump sites 162,53 0,00% 

III Fruit trees and berry plantations 41.223,43 0,57% 

III Green urban areas 118,73 0,00% 

III Industrial or commercial units 2.633,11 0,04% 

III Inland marshes 398,54 0,01% 

III 

Land principally occupied by agriculture, with significant 

areas of natural vegetation 142.170,74 1,98% 

III Mineral extraction sites 2.869,13 0,04% 

III Mixed forest 378.427,10 5,27% 

III Moors and heathland 24.895,42 0,35% 

III Natural grasslands 210.968,20 2,94% 

III Non-irrigated arable land 204.243,82 2,84% 

III Pastures 294.356,90 4,10% 

III Permanently irrigated land 91,95 0,00% 

III Road and rail networks and associated land 57,61 0,00% 

III Sparsely vegetated areas 1.079,91 0,02% 
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III Sport and leisure facilities 480,04 0,01% 

III Transitional woodland-shrub 99.580,14 1,39% 

III Vineyards 3.596,80 0,05% 

III Water bodies 5.872,06 0,08% 

III Water courses 8.154,36 0,11% 

Total categ. III de bonitate 3.063.676,19 42,64% 

IV Airports 51,96 0,00% 

IV Bare rocks 684,69 0,01% 

IV Beaches, dunes, sands 709,80 0,01% 

IV Broad-leaved forest (Păduri de foioase) 713.110,43 9,93% 

IV Complex cultivation patterns 96.744,71 1,35% 

IV Coniferous forest 249.579,89 3,47% 

IV Construction sites 75,47 0,00% 

IV Discontinuous urban fabric 81.691,44 1,14% 

IV Dump sites 653,44 0,01% 

IV Fruit trees and berry plantations 43.976,07 0,61% 

IV Green urban areas 28,53 0,00% 

IV Industrial or commercial units 5.593,39 0,08% 

IV Inland marshes 982,64 0,01% 

IV 

Land principally occupied by agriculture, with natural 

vegetation 162.039,22 2,26% 

IV Mineral extraction sites 2.246,39 0,03% 

IV Mixed forest 186.664,59 2,60% 

IV Moors and heathland 4.596,62 0,06% 

IV Natural grasslands 113.985,05 1,59% 
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IV Non-irrigated arable land 230.210,10 3,20% 

IV Pastures 332.955,33 4,63% 

IV Permanently irrigated land 72,84 0,00% 

IV Port areas 35,79 0,00% 

IV Road and rail networks and associated land 401,51 0,01% 

IV Sparsely vegetated areas 610,60 0,01% 

IV Sport and leisure facilities 271,05 0,00% 

IV Transitional woodland-shrub 53.261,10 0,74% 

IV Vineyards 10.927,85 0,15% 

IV Water bodies 6.202,11 0,09% 

IV Water courses 9.058,89 0,13% 

Total categ. IV de bonitate 2307.421,51 32,12% 

Total   7.184.436,10 100,00% 

 

Va rezulta o hartă cu distribuția ursului pe categorii de clase de bonitate la nivelul ariei de studiu 

sau la nivel național, după caz. 

 

Harta nr. 2. Ex: Distribuția ursului brun în România pe categorii de clase de bonitate 
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Tabel nr.5 Ex: la nivel național Distribuția habitatelor forestiere pe categorii de habitate 

forestiere 

Cat 

bonitate Habitate forestiere S (ha) 

% din 

total 

I Aninisuri de anin alb 4,46 0,00% 

I Amestecuri de fag si gorun acidofile 4.019,26 0,10% 

I Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 914,16 0,02% 

I Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 503,19 0,01% 

I Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 245,20 0,01% 

I Aninisuri de anin negru 14,19 0,00% 

I Bradete acidofile 515,59 0,01% 

I Bradete cu Pleurozium ssp. 173,81 0,00% 

I Bradete slab acidofile 17,69 0,00% 
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I Fagete colinare acidofile 100,86 0,00% 

I Fagete colinare cu carpen 2.327,10 0,06% 

I Fagete colinare neutrofile 2.795,91 0,07% 

I Fagete cu Vaccinium myztillus 112,21 0,00% 

I Fagete de limita altitudinala superioara 572,96 0,01% 

I Fagete montane acidofile 16.274,39 0,40% 

I Fagete montane neutrofile balcanice 329,45 0,01% 

I Fagete montane neutrofile dacice 6.976,07 0,17% 

I Fagete pe calcare 0,09 0,00% 

I Fageto-bradete acidofile 20.822,83 0,51% 

I Fageto-bradete slab acidofile 27.840,17 0,68% 

I Gorunete acidofile 449,12 0,01% 

I Gorunete neutrofile 430,67 0,01% 

I Molideto-fageto-bradete acidofile 30.642,54 0,74% 

I Molideto-fageto-bradete slab acidofile 37.423,67 0,91% 

I Molidisuri cu brad, acidofile 978,80 0,02% 

I Molidisuri cu brad, slab acidofile 3.798,53 0,09% 

I Molidisuri cu fag acidofile 3.585,44 0,09% 

I Molidisuri cu fag slab acidofile 16.145,38 0,39% 

I Molidisuri cu Hylocomium ssp. 8.868,66 0,22% 

I Molidisuri cu Luzula sylvatica 8.892,26 0,22% 

I Molidisuri cu Oxalis acetosella 9.413,14 0,23% 

I Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 32.196,35 0,78% 

I Molidisuri pe calcare 530,09 0,01% 

I Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 225,12 0,01% 
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I Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 241,96 0,01% 

I Pinete de pin silvestru pe stancarii acide 211,88 0,01% 

I Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 573,83 0,01% 

Total Categorie I de bonitate 239.167,05 5,81 

II Aninisuri de anin alb 210,34 0,01% 

II Amestec de cer cu fag 772,97 0,02% 

II Amestecuri de cer (garnita) si gorun 2.711,71 0,07% 

II Amestecuri de cer cu tei argintiu si carpen (sleauri) 63,39 0,00% 

II Amestecuri de cer, gorun si fag 673,53 0,02% 

II Amestecuri de fag si gorun acidofile 15.532,67 0,38% 

II 

Amestecuri de fag si gorun cu tei argintiu, carpen 

(sleauri) 17,50 0,00% 

II Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 21.840,98 0,53% 

II Amestecuri de fag, gorun, brad 1.610,30 0,04% 

II Amestecuri de fag, gorun, stejar pedunculat 634,61 0,02% 

II Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 81,38 0,00% 

II Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 1.292,54 0,03% 

II Amestecuri de molid, brad, gorun (carpen, fag) 1.911,70 0,05% 

II Amestecuri de pin silvestru cu foioase 0,12 0,00% 

II 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei pucios, 

carpen (sleauri) 31,51 0,00% 

II Aninisuri de anin negru 93,87 0,00% 

II Bradete acidofile 1,85 0,00% 

II Bradete slab acidofile 503,04 0,01% 

II 

Cembrete si cembreto-molidisuri cu Vaccinium 

myrtillus 310,89 0,01% 
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II Fagete acidofile cu pin silvestru 155,15 0,00% 

II Fagete colinare acidofile 7.842,21 0,19% 

II Fagete colinare amestecate 304,40 0,01% 

II Fagete colinare cu carpen 7.822,75 0,19% 

II Fagete colinare neutrofile 16.849,13 0,41% 

II Fagete cu stejar si sleauri cu fag si stejar pedunculat 208,93 0,01% 

II Fagete cu tei pucios 66,66 0,00% 

II Fagete cu Vaccinium myztillus 91,93 0,00% 

II Fagete de limita altitudinala superioara 2.195,95 0,05% 

II Fagete montane acidofile 117.117,05 2,85% 

II Fagete montane neutrofile balcanice 1.964,76 0,05% 

II Fagete montane neutrofile dacice 84.110,47 2,04% 

II Fagete pe calcare 11.907,45 0,29% 

II Fageto-bradete acidofile 12.238,90 0,30% 

II Fageto-bradete slab acidofile 76.711,58 1,86% 

II Garnitete cu Carex praecox 6,46 0,00% 

II Garnitete cu Glechoma hirsuta 51,31 0,00% 

II Gorunete acidofile 3.487,00 0,08% 

II Gorunete cu  Carex pilosa 1.940,84 0,05% 

II Gorunete cu carpen 2.204,08 0,05% 

II Gorunete cu Poa angustifolia-Carex praecox 1.198,79 0,03% 

II Gorunete cu tei argintiu (frasin) 469,98 0,01% 

II Gorunete neutrofile 3.699,40 0,09% 

II Goruneto-stejarete de pedunculat cu carpen 329,79 0,01% 
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II 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu Poa 

angustifolia-Carex praecox 842,73 0,02% 

II Laricete de altitudine joasa 90,75 0,00% 

II Laricete si lariceto-molidisuri pe calcare 66,51 0,00% 

II Molideto-fagete pe calcare 117,96 0,00% 

II Molideto-fageto-bradete acidofile 47.021,24 1,14% 

II Molideto-fageto-bradete pe calcare 2,20 0,00% 

II Molideto-fageto-bradete slab acidofile 147.276,85 3,58% 

II Molidisuri cu brad, acidofile 7.020,56 0,17% 

II Molidisuri cu brad, slab acidofile 27.783,41 0,68% 

II Molidisuri cu fag acidofile 64.317,28 1,56% 

II Molidisuri cu fag slab acidofile 66.075,22 1,61% 

II Molidisuri cu Hylocomium ssp. 36.787,18 0,89% 

II Molidisuri cu Luzula sylvatica 16.429,55 0,40% 

II Molidisuri cu Oxalis acetosella 78.656,01 1,91% 

II Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 55.570,28 1,35% 

II Molidisuri pe calcare 4.720,51 0,11% 

II Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 579,88 0,01% 

II Pinete cu pin negru 10,81 0,00% 

II Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 757,68 0,02% 

II Pinete de pin silvestru cu Vaccinium myztillus 388,78 0,01% 

II Pinete de pin silvestru pe stancarii acide 193,69 0,00% 

II Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 654,94 0,02% 

II Stejarete de pedunculat cu Asarum europaeum 14,74 0,00% 

II 

Stejarete de pedunculat cu Poa angustifolia-Carex 

praecox 13,84 0,00% 
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Total Categorie II de bonitate 956.662,46 23,25 

III Aninisuri de anin alb 393,35 0,01% 

III Amestec de cer cu fag 2.838,29 0,07% 

III Amestecuri de castan comestibil cu alte foioase 29,41 0,00% 

III Amestecuri de cer (garnita) si gorun 5.116,07 0,12% 

III Amestecuri de cer cu tei argintiu si carpen (sleauri) 341,83 0,01% 

III Amestecuri de cer, (garnita) cu stejar pedunculat 616,85 0,01% 

III 

Amestecuri de cer, (garnita, pedunculat), fag, tei 

argintiu 134,10 0,00% 

III Amestecuri de cer, gorun si fag 11.711,31 0,28% 

III Amestecuri de fag si gorun acidofile 19.028,44 0,46% 

III 

Amestecuri de fag si gorun cu tei argintiu, carpen 

(sleauri) 6.749,20 0,16% 

III Amestecuri de fag, brad, carpen 1.181,02 0,03% 

III Amestecuri de fag, castan comestibil 635,85 0,02% 

III Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 135.143,68 3,29% 

III 

Amestecuri de fag, gorun cu tei pucios si carpen 

(sleauri) 39,89 0,00% 

III Amestecuri de fag, gorun, brad 3.774,85 0,09% 

III Amestecuri de fag, gorun, stejar pedunculat 744,99 0,02% 

III Amestecuri de fag, gorun, tei pucios 94,71 0,00% 

III Amestecuri de fag, mojdrean (carpinita) 1.269,42 0,03% 

III Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 1.748,16 0,04% 

III 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpinita 

(sleauri) 9,19 0,00% 

III Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 2.041,63 0,05% 
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III Amestecuri de gorun si fag cu carpinita 593,48 0,01% 

III Amestecuri de molid, brad, gorun (carpen, fag) 608,74 0,01% 

III Amestecuri de pin silvestru cu foioase 1.662,84 0,04% 

III 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei pucios, 

carpen (sleauri) 222,76 0,01% 

III Aninisuri de anin negru 384,86 0,01% 

III Bradete acidofile 59,92 0,00% 

III Bradete pe calcare 254,90 0,01% 

III Bradete slab acidofile 3.543,73 0,09% 

III 

Cembrete si cembreto-molidisuri cu Vaccinium 

myrtillus 800,63 0,02% 

III Cerete cu Festuca heterophylla 261,32 0,01% 

III Cerete cu Glechoma hirsuta 113,81 0,00% 

III Cereto-garnitete cu Carex praecox 1.387,92 0,03% 

III Fagete acidofile cu pin silvestru 1.676,79 0,04% 

III Fagete colinare acidofile 19.445,60 0,47% 

III Fagete colinare amestecate 4.002,03 0,10% 

III Fagete colinare cu carpen 25.849,72 0,63% 

III Fagete colinare neutrofile 101.882,68 2,48% 

III Fagete cu alun turcesc 3.211,79 0,08% 

III Fagete cu stejar si sleauri cu fag si stejar pedunculat 2.181,62 0,05% 

III Fagete cu Vaccinium myztillus 4.205,39 0,10% 

III Fagete de limita altitudinala superioara 2.740,55 0,07% 

III Fagete montane acidofile 108.295,38 2,63% 

III Fagete montane neutrofile balcanice 40.245,71 0,98% 

III Fagete montane neutrofile dacice 195.703,49 4,76% 
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III Fagete pe calcare 42.378,63 1,03% 

III Fageto-bradete acidofile 13.816,48 0,34% 

III Fageto-bradete slab acidofile 154.701,00 3,76% 

III Frasinete de lunca (in sud si cu frasin pufos) 85,68 0,00% 

III Frasineto-stejareto-plopisuri 1,81 0,00% 

III Gorunete acidofile 12.504,66 0,30% 

III Gorunete cu  Carex pilosa 9.029,85 0,22% 

III Gorunete cu carpen 10.182,21 0,25% 

III Gorunete cu carpinita si mojdrean 2.180,13 0,05% 

III Gorunete cu corn 271,94 0,01% 

III Gorunete cu tei argintiu (frasin) 2.560,24 0,06% 

III Gorunete neutrofile 13.091,53 0,32% 

III Goruneto-stejarete de pedunculat cu carpen 9.852,56 0,24% 

III 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu Poa 

angustifolia-Carex praecox 490,48 0,01% 

III Laricete de altitudine joasa 27,31 0,00% 

III Laricete si lariceto-molidisuri pe calcare 1.389,17 0,03% 

III Molideto-fagete pe calcare 12.056,05 0,29% 

III Molideto-fageto-bradete acidofile 68.018,93 1,65% 

III Molideto-fageto-bradete pe calcare 6.355,07 0,15% 

III Molideto-fageto-bradete slab acidofile 228.431,24 5,55% 

III Molidisuri cu brad, acidofile 24.880,54 0,60% 

III Molidisuri cu brad, slab acidofile 41.883,65 1,02% 

III Molidisuri cu fag acidofile 49.004,12 1,19% 

III Molidisuri cu fag slab acidofile 54.700,96 1,33% 
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III Molidisuri cu Hylocomium ssp. 39.447,86 0,96% 

III Molidisuri cu Luzula sylvatica 30.735,56 0,75% 

III Molidisuri cu Oxalis acetosella 176.540,00 4,29% 

III Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 62.246,46 1,51% 

III Molidisuri pe calcare 14.234,66 0,35% 

III Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 2.864,86 0,07% 

III Pinete cu pin negru 2.222,84 0,05% 

III Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 542,74 0,01% 

III Pinete de pin silvestru cu Vaccinium myztillus 755,78 0,02% 

III Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 573,63 0,01% 

III salcam cultivat 857,50 0,02% 

III Stejarete de pedunculat cu Asarum europaeum 1.068,13 0,03% 

III Stejarete de pedunculat cu carpen 1.135,86 0,03% 

III Stejarete de pedunculat cu Rubus caesius 5,72 0,00% 

III Zavoaie complexe de plopi si salcii 34,44 0,00% 

III Zavoaie de salcii 9,62 0,00% 

Total Categorie III de bonitate 1.804.147,84 43,86% 

IV Amestec de cer cu fag 1.764,41 0,04% 

IV Amestecuri de castan comestibil cu alte foioase 36,19 0,00% 

IV Amestecuri de cer (garnita) si gorun 17.949,63 0,44% 

IV Amestecuri de cer (gorun), carpinita si mojdrean 1.067,67 0,03% 

IV Amestecuri de cer cu tei argintiu si carpen (sleauri) 1.969,48 0,05% 

IV Amestecuri de cer, garnita, fag 258,33 0,01% 

IV Amestecuri de cer, gorun si fag 8.531,31 0,21% 

IV Amestecuri de cer, gorun, carpen 600,44 0,01% 
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IV Amestecuri de cer, gorun, stejar pedunculat 1.280,62 0,03% 

IV Amestecuri de fag si gorun acidofile 10.212,86 0,25% 

IV 

Amestecuri de fag si gorun cu tei argintiu, carpen 

(sleauri) 8.214,67 0,20% 

IV Amestecuri de fag, brad, carpen 1.204,95 0,03% 

IV Amestecuri de fag, castan comestibil 43,55 0,00% 

IV Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 149.307,54 3,63% 

IV 

Amestecuri de fag, gorun cu tei pucios si carpen 

(sleauri) 9,00 0,00% 

IV Amestecuri de fag, gorun, brad 536,69 0,01% 

IV Amestecuri de fag, gorun, stejar pedunculat 1.222,90 0,03% 

IV Amestecuri de fag, mojdrean (carpinita) 946,95 0,02% 

IV Amestecuri de garnita cu stejar pedunculat 47,21 0,00% 

IV Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 10.216,84 0,25% 

IV 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpinita 

(sleauri) 369,01 0,01% 

IV Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 8.902,81 0,22% 

IV Amestecuri de molid, brad, gorun (carpen, fag) 480,83 0,01% 

IV Amestecuri de pin silvestru cu foioase 725,19 0,02% 

IV 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei argintiu, 

carpen (sleauri) 98,38 0,00% 

IV 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei pucios, 

carpen (sleauri) 198,17 0,00% 

IV Aninisuri de anin negru 467,14 0,01% 

IV Bradete acidofile 136,79 0,00% 

IV Bradete pe calcare 171,64 0,00% 

IV Bradete slab acidofile 1.324,83 0,03% 
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IV Cerete cu Festuca heterophylla 69,74 0,00% 

IV Cerete cu Glechoma hirsuta 962,85 0,02% 

IV Cereto-garnitete cu Carex praecox 725,60 0,02% 

IV Cereto-garnitete cu carpinita si mojdrean 644,59 0,02% 

IV Fagete acidofile cu pin silvestru 510,17 0,01% 

IV Fagete colinare acidofile 10.783,07 0,26% 

IV Fagete colinare amestecate 6.203,46 0,15% 

IV Fagete colinare cu carpen 35.528,53 0,86% 

IV Fagete colinare neutrofile 76.940,61 1,87% 

IV Fagete cu alun turcesc 36,51 0,00% 

IV Fagete cu stejar si sleauri cu fag si stejar pedunculat 215,61 0,01% 

IV Fagete cu tei pucios 96,66 0,00% 

IV Fagete cu Vaccinium myztillus 465,45 0,01% 

IV Fagete de limita altitudinala superioara 6.746,39 0,16% 

IV Fagete montane acidofile 42.759,72 1,04% 

IV Fagete montane neutrofile balcanice 46.559,35 1,13% 

IV Fagete montane neutrofile dacice 95.245,09 2,32% 

IV Fagete pe calcare 14.735,25 0,36% 

IV Fageto-bradete acidofile 817,18 0,02% 

IV Fageto-bradete pe calcare 140,61 0,00% 

IV Fageto-bradete slab acidofile 64.395,58 1,57% 

IV Frasinete de lunca (in sud si cu frasin pufos) 176,93 0,00% 

IV Garnitete cu Glechoma hirsuta 32,85 0,00% 

IV Gorunete acidofile 6.920,82 0,17% 

IV Gorunete cu  Carex pilosa 5.828,15 0,14% 
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IV Gorunete cu carpen 27.418,91 0,67% 

IV Gorunete cu carpinita si mojdrean 3.071,21 0,07% 

IV Gorunete cu corn 1.122,66 0,03% 

IV Gorunete cu mojdrean (frasin) 1.053,03 0,03% 

IV Gorunete cu tei argintiu (frasin) 1.230,53 0,03% 

IV Gorunete neutrofile 20.471,53 0,50% 

IV Goruneto-stejarete de pedunculat cu carpen 19.087,47 0,46% 

IV 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu Poa 

angustifolia-Carex praecox 628,46 0,02% 

IV Laricete si lariceto-molidisuri pe calcare 259,34 0,01% 

IV Molideto-fagete pe calcare 865,21 0,02% 

IV Molideto-fageto-bradete acidofile 22.206,84 0,54% 

IV Molideto-fageto-bradete pe calcare 2.422,86 0,06% 

IV Molideto-fageto-bradete slab acidofile 150.600,92 3,66% 

IV Molideto bradete pe calcare 19,69 0,00% 

IV Molidisuri cu brad, acidofile 11.644,42 0,28% 

IV Molidisuri cu brad, slab acidofile 34.603,64 0,84% 

IV Molidisuri cu fag acidofile 17.594,63 0,43% 

IV Molidisuri cu fag slab acidofile 19.750,39 0,48% 

IV Molidisuri cu Hylocomium ssp. 17.355,00 0,42% 

IV Molidisuri cu Luzula sylvatica 9.530,22 0,23% 

IV Molidisuri cu Oxalis acetosella 81.381,84 1,98% 

IV Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 12.814,46 0,31% 

IV Molidisuri pe calcare 4.307,09 0,10% 

IV Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 925,54 0,02% 
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IV Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 372,64 0,01% 

IV Pinete de pin silvestru cu Vaccinium myztillus 113,15 0,00% 

IV Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 881,52 0,02% 

IV salcam cultivat 143,73 0,00% 

IV Stejarete de pedunculat cu Asarum europaeum 2.586,72 0,06% 

IV Stejarete de pedunculat cu carpen 2.967,46 0,07% 

IV Stejarete de pedunculat pe soluri mlastinoase 146,75 0,00% 

IV Stejarete de pufos cu carpinita si mojdrean 433,60 0,01% 

IV Zavoaie complexe de plopi si salcii 9,46 0,00% 

Total Categorie IV de bonitate 1.113.857,69 27,08% 

Total   4.113.835,04 100,00% 

 

Se va determina suprafața ocupată în habitatul ursului din zona de studiu pe categorii de 

bonitate la nivelul zonei de studiu sau la nivel național. 

Tab.nr.6 Ex: la nivel național categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în habitatul 

ursului 

Cat bonitate după categorie de folosinta a terenului  

Corine Landcover 2012 S (ha) 

% din 

total 

Categ I de bonitate 339.812,70 4,73% 

Categ. II de bonitate 1.473.525,70 20,52% 

Categ. III de bonitate 3.063.676,19 42,64% 

Categ. IV de bonitate 2307.421,51 32,12% 

Total 

  7.184.436,10 100,00% 
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Grafic nr.3 Ex: la nivel național categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în 

habitatul ursului 

 

 

 

II.4. Distribuţia comparativă a prezenţei factorului antropic la nivelul ariei proiectului  

Se va determina distribuția comparativă a factorului antropic la nivelul zonei de studiu sau la 

nivel național, după caz. 

Pentru a avea o imagine clară a influenței  factorului antropic asupra habitatelor natural de 

urs brun, am luat ca și studiu de caz, zona de implementare a proiectului LIFE FOR BEAR și 

anume zona carpatică cuprinsă între Parcul Național Piatra Craiului (exclusive) și Muntele Ciucaș 

(inclusive). 

Harta nr. 3. Hartă cu dezvoltarea factorului antropic în habitatul natural al ursului brun, 

comparativă între anii 1990 şi 2010 
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În urma suprapunerilor zonelor construite (intravilan) din anul 1990, cu zonele construite în 

anul 2010 (imagini satelitare), se constată că unele zone turistice care s-au dezvoltat foarte mult în 

ultimi 10 ani, au înaintat foarte mult în habitatul natural al ursului brun și nu numai. Zonele cele mai 

influențate în acest sens, sunt stațiuniile de pe Valea Prahovei (Sinaia, Bușteni, Predeal și Pârâul 

Rece), zonele turistice din Bran, Râșnov, Poiana Brașov, Padina (DB) și Cheia (PH), precum și zone 

dezvoltae rezidențial din Brașov, Săcele, Babarunca, Măneciu, Valea Doftanei și Moroieni. 

Pentru analiza cestui fenomen, a fost luat în studiu, o suprafață compactă de aproximativ 

229500 ha și s-a constatat că la începutul aniilor 1990, habitatul natural ocupa o suprafață de 

aproximativ 220800 ha (96%), iar în urma dezvoltării antropice accelerate în următorii ani, s-a ajuns 

să se piardă 5% din habitatul natural, ajungându-se la o suprafță de 207.900 ha (91%) cu habitat 

natural. Însă dezvoltarea insulară în mijlocul habitatului natural a adus la o influență puternică 
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asupra populației de urs brun din România, determinând formarea fenomenului de „urși habituați’’. 

Această zonă de influență (zonă tampon) ajungând să fie de cca. 64.400 ha (28%), astfel că 

efectivele de urs au trebuit să se concentreze în zone cu habitat natural sau să intre în contact cu 

activitatea antropică. Acest fenomen reprezintă baza conflictelor directe om-urs din ultimii 10 ani în 

această zonă. 

Graficul nr. 4  Ex: zona de studiu Brasov – valea Prahovei diferență între zonele construite din 

anul 1990 și anul 2010 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graficul nr.5   Total suprafță influențată de dezvoltarea antropică în anul 2010 
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III. CONCLUZII STUDIU DE CAZ LA NIVEL NAȚIONAL 

 Pentru calcularea efectivului optim și al bonității fondurilor cinegetice pentru specia urs 

brun, s-au analizat 542 de fonduri cinegetice la nivel national. 

 În cadrul analizei datelor, care au stat la baza determinării efectivelor optime și al bonității 

fondurilor cingetice s-au luat în calcul categoriile de folosință al terenurilor, distribuția și categoriile 

de habitate forestiere, factorii biotici, abiotici și de cultură cinegetică. 

 Pentru 542 de fonduri cinegetice s-a calculat efectivul optim pentru speci urs brun ca fiind 

de  4002 exemplare, cu 398 de exemplare mai mic față de calculul din anul 2002. 

Pentru a determina categoriile de bonitate a habitatelor  pentru specia urs brun în România, 

au fost inventariate categoriile de folosință a terenurilor pentru o suprafața de aproximativ 
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7.185.000 ha (71850 km2 ), care se suprapune peste aria de distribuție a populației de urs brun în 

România. 

S-a constatat că în urma analizei a rezultat că cea mai predominantă categorie de folosință a 

terenului o constituie pădurea de foioase (Broad-leaved forest – Corine Landcover 2012), cu o 

suprafață totală aproximativă de 2.070.000 ha (28,8% din totalul ariei de distribuție luată în studiu). 

În sprijinul determinării bonității habitatelor pentru specia urs, am determinat tipurile de 

habitate forestiere care se suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun în Romania. 

Din suprapunerea hărțiilor cu tipurile de habitate peste distribuția ursului, a rezultat că sunt 

aproximativ 4.113.000 ha (41.130 km2 ) de diferite categorii de habitate forestiere care se suprapun 

peste aria de distribuție a populației de urs brun în România. 

Habitatul forestier cel mai predominant, rezultat din analize îl reprezintă Molideto-făgeto-

brădete slab acide cu o suprafață de 563.700 ha (13,70% din totalul habitatelor forestiere 

inventraiate), iar următoarea poziție este ocupată de Făgete montane neutrofile dacice cu o suprafață 

de 382.000 ha (9,30% din totalul habitatelor forestiere inventraiate). 

Categoria a III –a de bonitate, cu o suprafță de 3.063.676,19 ha (42,64%)  ocupă suprafață 

cea mai mare din zona de distribuție a populației de urs brun din România 

Ca și categorie de folosință a ternului (Corine landcover 2012), Pădurile de foioase (Broad-

leaved forest) au ponderile ce mai ridicate în clasele de bonitate din cadrul fondurilor cinegetice, 

astfel: clasa a II-a de bonitate (349.317 ha sau 4,86%), clasa a III-a de bonitate (946.969 sau 13,18% 

ha) și clasa a IV-a de bonitate (713.110 ha sau 9,93%), iar pentru clasa I –a de bonitate, sunt 

reprezentative pădurile mixte (92.897 ha sau 1,29%). 

Habitatul forestier Molideto-fageto-bradete slab acidofile este majoritar ca pondere in toate 

clasele de bonitate din cadrul fondurilor cinegetice din clasa a I-a de bonitate.(37.423 ha), clasa a II-

a de bonitate (147.276 ha), clasa a III-a de bonitate (228.431 ha) și clasa a IV-a de bonitate (150.600 

ha). 
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Prezența pădurii într-un procent ridicat, dar si disponibilitatea celorlalte categorii de folosință ale 

terenurilor, sugerează că România dispune de fonduri cinegetice cu habitate încă nealterate și propice 

existenței specie urs brun.  

Schimbarea gestionarilor începând cu anul 2011 şi apariţia  fondurilor cinegetice administrate in 

regim privat poate determina un interes mai mare pentru aceasta specie si implicit poate conduce către 

adoptarea unui management adecvat. Aplicarea acestui management se va resimți în creşterea 

efectivelor populației de urs.  

Dacă până în anul 2011 principalii gestionari ai fondurilor cinegetice erau  direcţiile silvice şi 

asociaţiile  judeţene de vânătoare, odată cu apariţia  gestionarilor “private”, presiunea numărului de 

vânători asupra fondurilor cinegetic scade.  

Analiza comparativă a nucleelor din Carpații Orientali, Carpații de Curbură, Carpații Meridionali 

si Carpații Occidentali indică un interes scazut pentru această specie în ultimul nucleu, motivele 

vizează lipsa unui interes direct de a avea specia urs brun în teren, precum și lipsa unei informări şi 

conştientizări asupra  beneficiilor  existenţei ursului în ecosistem, sau pierderea tradiţiei pentru 

vânătoarea la urs, datorată unor condiţii deosebite pentru vânatul ierbivor. În celelalte interesul pentru 

aceasta specie este ridicat, iar densitățiile specie sunt mai mari în aceste zone.. 

Valoarea efectivelor în funcţie de zonarea fondurilor cinegetice demonstrează faptul ca diferenţa 

mică a distribuţiei pe cele două zone de munte şi deal este dată în principal de factorii de cultură 

cinegetică. Efectivul optim raportat la 10000 de ha în zona Carpatilor Orientali si in zona  Muntilor 

Apuseni a crescut în anul 2015 faţă de anul 2002, iar efectivul real a crescut în anul 2015, comparativ 

cu anul 2002. Aceasta este o tendinîță înregistrata și în celelalte două nuclee analizate, respectiv 

Carpații de Curbură și Carpatii Meridionali.  

În zona turistică Brașov – Valea Prahovei, cuprinsă între Carpații Meridionali și Carpații 

Occidentali s-a constatat că în perioada 1990 -2010, specia urs brun, a pierdut 5% din habitatul 

natural, iar cosnecințele au adus la formarea fenomenului de urși habituați, fenomen neprielnic pentru 

o populație de urs cu character natural. 

mailto:icasstatiuneabv@yahoo.ro
http://www.icaswildlife.ro/
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Analiza comparativa a nucleelor din Carpatii Orientali, Carpatii de Curbura, Carpatii Occidentali 

și Carpații Meridionali, a indicat faptul că în zona Carpatii Meridionali, pondere fondurilor cinegetice 

cu bonitate de clasa a I-a este mai ridicată. Acest lucru indică faptul că în zonă sunt habitatele cele 

mai natural, ne influențate de infrastructură și alte dezvoltări antropice, iar factorii de cultură 

cinegetică au un aport semnificativ. 

ANEXE: 

Chei de bonitare 

Analizie bonității habitatului 

 

Data: 30.09.2019         Autor: 

Ramon JURJ 

                   Roxana CAZACU 
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1 

ANEXA LIVRABIL A3. INDRUMAR 

 

Cheie pentru diagnoza ecologică a terenurilor cu urs 

 

Nr 

crt 
Factor 

Stational 

 Specific 

 

 
P

u
n

cta
j 

Stational 

 Specific 

 

 
P
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n

cta
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Stational 

 Specific 

 

 
P
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n
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j 

Stational 

 Specific 

 

 
P

u
n

cta
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

A. FACTORI ABIOTICI :– 200  puncte 

 

1 

Forma de relief, 

determinantă 

pentru existenţa 

locurilor 

necesare 

somnului de 

iarnă 

 

Relief 

accidentat cu 

lespezi şi grote 

favorabile 

adăpostului de 

iarnă pe >20% 

din suprafaţă 

150 

Relief 

accidentat cu 

lespezi şi grote 

favorabile 

adăpostului de 

iarnă pe 10-

20% din 

suprafaţă 

100 

Relief 

accidentat cu 

lespezi şi grote 

favorabile 

adăpostului de 

iarnă pe 1-10% 

din suprafaţă 

50 Lipsă 0 

2 

Grosimea 

stratului de 

zăpadă în 

perioada 15 

martie-15 mai 

Grosimea 

medie a 

stratului de 

zăpadă este 

<20cm pe 

<50% din 

suprafaţă 

50 

Grosimea 

medie a 

stratului de 

zăpadă este 

>20cm pe 50-

60% din 

suprafaţă 

35 

Grosimea 

medie a 

stratului de 

zăpadă este 

>20cm pe 60-

70% din 

suprafaţă 

20 

Grosimea 

medie a 

stratului de 

zăpadă este 

>20cm pe 

>70% din 

suprafaţă 

5 
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crt 
Factor 

Stational 

 Specific 
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Stational 

 Specific 

 
 

P
u

n
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B. FACTORI  BIOTICI: – 300  puncte 

 

1 
Procentul de 

impadurire 

Pădurea acoperă 

>70% din 

suprafaţă 

60 

Pădurea acoperă 

55-70% din 

suprafaţă 

45 

Pădurea acoperă 

40-54% din 

suprafaţă 

30 

Pădurea 

acoperă <40% 

din suprafaţă 

15 

2 Tratamentul 
Preponderent 

tăieri progresive 
20 

Preponderent 

tăieri succesive 
15 

Preponderent 

tăieri rase 
10 

Preponderent 

tratamentul 

tăierilor 

grădinărite 

5 

3 Compoziţia 

Fag sau fag şi 

gorun pe >70% 

din suprafaţă 

20 

Fag sau fag şi 

gorun pe 30-

70% din 

suprafaţă 

15 
Fag pe <30% 

din suprafaţă 
10 

Molid pe 

100% din 

suprafaţă 

5 

4 

Subarboretul cu 

fructificaţie  pt. urs 

(scoruş, soc, etc.) 

Subarboret pe 

>50% din 

suprafaţă 

20 

Subarboret pe 

30-50% din 

suprafaţă 

15 

Subarboret pe 

10-30% din 

suprafaţă 

10 

Subarboret pe 

<10% din 

suprafaţă 

5 

5 
Ponderea claselor 

de varstă 

>50% din 

suprafaţă în 

clasele de vârstă 

V şi VI;  >20% 

în clasa I de 

15 

40-50% din 

suprafaţă în 

clasele  de vârstă  

V şi VI;  >20% 

în clasa I-a de 

10 

30-40% din 

suprafaţă în 

clasele de vârstă 

V şi VI; 15-20% 

în clasa I-a de 

5 

<30% din 

suprafaţă în 

clasele de 

vârstă V şi 

VI; <10% în 

0 
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3 

vârsta vârsta vârsta clasa I-a de 

vârsta 

6 
Existenţa merilor şi 

perilor pădureţi 

Grupuri uniform 

repartizate în 

F.V. 

15 

Diseminaţi şi 

uniform 

repartizaţi în 

F.V. 

10 Sporadic 5 Lipsă 0 

7 

Distribuţia şi 

compoziţia 

culturilor agricole 

>50% din lizieră 

învecinată cu 

culturi de ovăz, 

porumb sau 

livezi 

50 

30-50% din 

lizieră 

învecinată cu 

culturi de ovăz, 

porumb sau 

livezi 

45 

10-30% din 

lizieră 

învecinată cu 

culturi de ovăz, 

porumb sau 

livezi 

30 

<10% din 

lizieră 

învecinată cu 

culturi de 

ovăz, porumb 

sau livezi 

15 

8 

Existenţa coloniilor 

de furnici, cioate 

invadate de insecte 
>25/ha 40 15-24/ha 30 5-14/ha 20 <5/ha 10 

9 

Arbuşti fructiferi, 

zmeurişuri, 

murişuri, afinişuri, 

măceş 

Pe >15% din 

suprafaţă 
60 

Pe 10-15% din 

suprafaţă 
45 

Pe 5-10% din 

suprafaţă 
30 

Pe <5% din 

suprafaţă 
15 
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Factor 

Specific 
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C.  FACTORI  DE  CULTURĂ CINEGETICĂ :– 200  puncte 

 

1 

Hrana suplimentară 

administrată în 

perioadele 15martie-

15 mai şi 

15 octombrie-15 

decembrie 

Se 

administreaz

ă 

>5kg/zi/exe

mplar 

50 

Se 

administrează 

3-

5kg/zi/exempla

r 

35 

Se 

administrează 

1-

3kg/zi/exempla

r 

20 

Se 

administrează 

<1kg/zi/exem

plar 

10 

2 

Îmbunătăţirea 

habitatului prin 

plantare de pomi 

fructiferi şi arbuşti 

>100 

bucăţi/100ha 

de pădure 

50 

60-100 

bucăţi/100ha 

de pădure 

35 

30-60 

bucăţi/100ha 

de pădure 

20 

<30 

bucăţi/100ha 

de pădure 

10 

3 

Protejarea arbuştilor 

fructiferi în timpul 

lucrărilor 

silviculturale 

Totală 50 >70% 35 50-70% 20 <50% 10 

4 

Stabilirea zonei de 

protecţie, cu raza de 

200 m, în jurul 

bârloagelor 

cunoscute 

>80% din 

zona propice 

pentru 

bârloage este 

protejată 

50 

60-80% din 

zona propice 

pentru bârloage 

este protejată 

35 

40-60% din 

zona propice 

pentru bârloage 

este protejată 

20 

<40% din 

zona propice 

pentru 

bârloage este 

protejată 

10 
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Nr 

crt 
Factor 

Specific 

staţional 
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n
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Specific 

staţional 
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P
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Specific 

staţional 

 
P

u
n
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

D. FACTORI  ANTROPICI  NEGATIVI: – 300  puncte 

 

1 
Pasunatul 

 
Nu se practică 60 

Se practică pe 

<20% din 

suprafaţa F.V. 

45 

Se practică pe 

20-30% din 

suprafaţa F.V. 

30 

Se practică pe 

>30% din 

suprafaţa F.V. 

15 

2 
Braconajul 

 

Nu se 

braconează 
100 1 caz anual 60 2 cazuri anual 20 

>2 cazuri 

anual 
0 

3 Drumuri 

Lipsa 

drumurilor 

publice iar cele 

forestiere cu 

densitatea 

<2m/ha 

20 

Lipsa 

drumurilor 

publice iar cele 

forestiere cu 

densitatea 2-

5m/ha 

15 

Drumurile 

publice plus 

cele forestiere 

au densitatea  

4-6m/ha 

10 

Drumurile 

publice plus 

cele forestiere 

au densitatea  

>6m/ha 

5 

4. 

Recoltarea 

fructelor de 

pădure şi 

ciupercilor. 

Nu se 

recoltează 
40 

Se recolteaza 

pe <30% din 

suprafaţa 

ocupată de 

pădure 

30 

Se recolteaza 

pe 30-60% din 

suprafaţa 

ocupată de 

pădure 

20 

Se recolteaza 

pe >60% din 

suprafaţa 

ocupată de 

pădure 

10 

5 

Numar de caini 

la stana 

 

3 buc/turmă, 

lipsa porcilor la 

stână 

40 

3-5 buc/turmă, 

lipsa porcilor la 

stână 

25 

5-7 buc/turmă, 

lipsa porcilor la 

stână 

10 >7 bucăţi 0 

6 Turism Nu se practică 40 
Sezonier şi 

organizat 
25 

Permanent şi 

organizat 
10 

Permanent şi 

neorganizat 
0 
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6 

 

 

 

Intervalul limitelor de punctaj pe categorii de bonitate cinegetică 

 
 

Nr.  

Crt. 

Specia de vânat  

Intervalul de punctaj  

Intervalul de densitate a vânatului, la 1000 ha, pe 

categorii de bonitate  

Stabilit pentru categoria de bonitate Bonitate  Bonitate Bonitate Bonitate 

I II III IV I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Urs * 1000-751 750-501 500-251 250-100 25-21 20-16 15-11 10-5 

 
*Densitatea pentru specia urs brun , pisica salbatica,lup si ras este dată pentru 10.000 ha 


