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I. DATE GENERALE 
 

Obiective: 

Acţiunea urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii 

naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor suprafeţe de 

cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs. 

 

Rezultate aşteptate: 

1. Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile 

hrănirii naturale a ursului, 

2. Mutarea și multiplicarea a 100 muşuroaie de furnici anual, 

3. Plantarea a 13160 puieţi + 6000 butaşi de zmeur și mur, pentru îmbogăţirea ofertei 

trofice, 

4. Împădurirea a  25 ha teren, cu diverse specii de arbori şi arbuşti fructiferi utilizați de urs 

pentru hrănire, 

5. Raport de activitate privind îmbunătățirea ofertei trofice. 

 

II. LUCRĂRI REALIZATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 
 

II.1. Realizare  îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice 

favorabile hrănirii naturale a ursului. 

 

Principalele măsuri prevăzute în îndrumar: 

a) Multiplicarea muşuroaielor de furnici - Furnicile şi ouăle acestora constituie o sursă foarte 

importantă de hrană şi proteine în dieta ursului. Această sursă de hrană este folosită în 

principal de urşii tineri, ea fiind una dintre cele mai uşoare metode de procurare a proteinei 

animale. 

În zona sitului s-au observat foarte multe furnicare frecventate de către urşi, cea mai 

intensă activitate observându-se primăvara, când urşii părăsesc bârloagele. În această perioadă 

furnicarele sunt prădate de urşi din toate clasele de vârstă. 

Prin înmulţirea furnicilor şi colonizarea lor pe terenuri din fondul forestier destinate 

culturii hranei pentru faună, enclave, liziera pădurii din apropierea zonelor de conflict, se 

urmăreşte atragerea și menţinerea urşilor în habitatul lor natural, cât mai departe de zonele 

urbanizate. 

Procedeul folosit pentru înmulţirea furnicilor este acela de segmentare a furnicarelor bine 

dezvoltate şi mutarea unei părţi a acestora în locul propus colonizării. 

Acțiunea necesită în prealabil identificarea cu precizie, în teren, a zonelor care se pretează 

populării cu furnici și a zonelor care oferă posibilitatea recoltării insectelor. 
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b) Înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a 

speciilor vegetale preferate de urs. 

Înființarea unor suprafeţe de cultură cinegetică în zonele de conflict, trebuie să țină cont 

de distanța acestora față de zonele de conflict, astfel încât eficacitatea acțiunii să fie maximă.  

Speciile de arbori și arbuști fructiferi alese pentru plantat sunt: mărul pădureţ (Malus 

silvestris), părul pădureţ (Pirus piraster), păducel (Crataegus monogyna), corcodușul (Prunus 

cerasifera), scorușul (Sorbus aucuparia), cătina albă și roșie (Hippophae rhamnoides), prunul 

(Prunus domestica), murul (Rubus fruticosus), zmeurul (Rubus idaeus). Nu se vor utiliza 

puieți ameliorați prin altoire. 

Plantarea materialului săditor se realizează după formulele stabilite, respectând viteza de 

creştere şi temperamentul fiecărei specii. În funcţie de mărimea suprafeţei şi specificul 

staţional, cele trei formule de plantare stabilite sunt: 

 2MA 2PRU 2PR 2CD 1L 1SR, pentru suprafeţe mai mari de 1ha 

 2. 2MA 3SR 2L 1PRU 2CD și 3. 2PRU 2CD 2DE 2L 2K, pentru suprafeţe mai mici de 

0.5 ha 

Intercalat, în formula de plantare, pot fi inseraţi și alţi arbuşti fructiferi cum ar fi zmeurul și 

murul, unde MA= măr, PR= păr, PRU = prun, SR = scoruş, CD = corcoduş , L=  păducel, K = 

măceş, DE = cătina roşie şi albă. S-a stabilit sa se planteze un număr de 1000 puieţi la hectar, 

necesarul total de material săditor fiind de 25000 puieți. Necesarul pe specii este: 3500 măr, 

4000 prun, 4000 corcoduș, 5000 scoruș, 1500 păr, 2500 păducel, 2500 măceș, 2000 cătină, la 

care se adaugă 10000 butaşi de zmeur și mur. 

Pentru promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs s-au 

identificat și se vor identifica parcele de pădure în a căror compoziție se regăsesc specii 

fructifere (cireș păsăresc, măr pădureț, păr pădureț, corcoduș, etc), pe teritoriul ariilor 

protejate. În aceste suprafețe, odată cu realizarea activității de amenajare a pădurilor se vor 

prevedea lucrări de punere în valoare a speciilor de arbori care vin în sprijinul speciei vizate 

de proiect, prin îmbogățirea ofertei trofice. 

 

II.2.  Mutarea și multiplicarea a 100 muşuroaie de furnici anual 

 

În primăvara anului 2015, pe baza cursului de specialitate pentru multiplicarea pe cale 

artificială a furnicilor, la care echipa proiectului a participat în Germania, în cadrul Universității 

din Freiburg, s-a adaptat o metodologie de multiplicare a furnicilor la nivelul zonei de 

implementare a proiectului. (Anexa nr. C.4.1. - Metodologie: Propagarea artificială a 

mușuroaielor de furnici - Inception Report). 
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Colaj foto nr. 1 Echipa proiectului LIFE FOR BEAR 

alături de Prof. Dr. Klimetzek la Universitatea din Freiburg (curs) 

 

Pentru atingerea obiectivului acțiunii, s-au consultat amenajamentele silvice în care se 

menționa  prezența mușuroaielor, s-au preluat date de la gestionarii fondurilor cinegetice, s-au 

verificat pe teren prezența acestora.  Acolo unde au fost identificate muşuroaie s-au luat locaţiile 

cu GPS, s-au preluat probe şi s-au trimis spre analiză Universităţii Transilvania din Braşov, care 

le identifică. Locaţiile observatoarelor şi V–urilor s-au luat în teren după ce în prealabil s-a 

discutat cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu administratorii fondului forestier. Toate 

acestea, împreună cu locaţiile bârloagelor identificate în studiile anterioare, au determinat 

zonele unde este necesară îmbunătăţirea ofertei trofice. De asemenea s-au centralizat, din 

literatură, speciile de furnici identificate în România şi s-a digitizat singura hartă existentă la 

nivelul țării. Din literatura şi din întâlnirea de lucru de la Braşov şi OS Vidra cu specialişti de 

la Universitatea Transilvania şi Universitatea  Freiburg Germania, s-a determinat metoda de 

multiplicarea a muşuroaielor.   

În urma analizei, din  cele  99 de specii de furnici existente  în România (tab. 2), s-au 

identificat ca fiind bune pentru  colonizare şi multiplicare 3 specii: Formica polyctena, Formica 

pratensis, Formica rufa. 

  În anul 2016 s-au identificat zonele cu densitate mare de muşuroaie de furnici de pădure, 

(FC 23 Lemnia/ Covasna; FC 20 Lepșa/ Vrancea; FC 5 Porumbacu/Sibiu; FC  36 

Faroani/Bacău), iar în urma deplasării în teren, echipa proiectului a identificat speciile de furnici 

de pădure care se pretează la multiplicare.  
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 În primăvara anilor 2016-2017, echipa proiectului a multiplicat, mutat şi instalat 120 

muşuroaie de furnici, în zona de implementare a proiectului din jurul localităţilor: Braşov, 

Săcele şi Predeal. 

Poza nr. 1 Multiplicare/transport și instalare mușuroi de furnici în zona Postăvarul/Brașov 

 

        În perioada 2016-2020, echipa proiectului a participat la mutarea și multiplicarea a 408 

mușuroaie de furnici, dispuse în 86 de locații diferite, din zona de implementare a proiectului. 

      Metoda folosită pentru înmulţirea furnicilor și colonizarea acestora în teritorii noi este 

aceea de divizare a furnicarelor bine dezvoltate şi mutarea unei părţi a acestora în locul propus 

colonizării.  

      Locurile de colonizare au fost poienile, enclavele şi liziera pădurii. Cuiburile noi s-au 

aşezat lângă cioate vechi, iar în lipsa acestora, dacă a fost necesar (după caz), s-au adus cioate 

din alte părţi şi s-au îngropat. În alegerea locurilor de colonizare s-a ținut cont de necesitatea 

ca mușuroiul să fie plasat într-un loc luminos şi uscat, astfel încât pe timp ploios, apa să nu 

stagneze în jurul cuibului. Pentru evitarea umbririi s-a curăţat locul de vegetație, iar solul s-a 

mobilizat în jurul cioatei (după caz) pe o rază de1 m, pe o adâncime de 25 cm.  
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Poza nr. 2 Procesul de multiplicare mușuroaie furnici 

   
 

Poza nr. 3 Mușuroi de furnici multiplicat și mutat în apropierea zonelor de conflict /Valea 

lungă / Rârșnov-Poiana Brașov 
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Poza nr. 4  Urs care se hrănește din mușuroaiele de furnici multiplicate și mutate / Timișul 

de Sus/Predeal 

 
Poza nr. 5 Urs care se hrănește din mușuroaiele de furnici multiplicate și mutate / Valea 

Cerbului/Bușteni 
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Poza nr. 6  Urs care se hrănește din mușuroaiele de furnici multiplicate și mutate / Piatra 

Mare /Predeal 

 
 

Harta nr. 1 Distribuția mușuroaielor de furnici multiplicate și mutate în cadrul proiectului. 
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II.3. Plantarea a 13160 puieţi + 6000 butaşi de zmeur și mur, pentru îmbogăţirea ofertei 

trofice 

Au fost identificate suprafeţele speciale pentru culturi cinegetice, denumite V-uri, în 

amenajamentul silvic, pentru care s-au stabilit scheme de plantare, care să vină cu aport de 

hrană suplimentară care au ca scop îmbunătăţirea ofertei trofice pentru urşii din zonele de 

conflict. 

Perioada de plantare a fost cuprinsă între anii 2015-2017. S-au plantat în total un număr de 

19160 de puieți, pe o suprafață de 26,10 ha, distribuită în 15 locații din aria de implementare a 

proiectului. 

Plantarea materialului săditor se realizează după schemele prezentate, respectând viteza de 

creştere şi temperamentul fiecărei specii. În funcţie de mărimea suprafeţei şi specificul staţional, 

cele trei formule de plantare stabilite sunt:  

 pentru suprafeţe mai mari de 1ha, s-a ales formula 1. 2MA 2PRU 2PR 2CD 1L 1SR,   

 pentru suprafeţe mai mici de 0.5 ha, s-au ales formulele: 

2. 2MA 3SR 2L 1PRU 2CD și 3. 2PRU 2CD 2DE 2L 2K,  

Intercalat, în formula de plantare, pot fi inseraţi și alţi arbuști (zmeurul și murul), dar se 

recomandă să se realizeze o bandă care înconjoară V-ul cu subarbuşti. 

S-a stabilit să se planteze un număr de 1000 puieţi la hectar, necesarul total de material 

săditor fiind de 25000 puieți. Necesarul pe specii este: 3500 măr, 4000 prun, 4000 corcoduș, 

5000 scoruș, 1500 păr, 2500 păducel, 2500 măceș, 2000 cătină, la care se adaugă 10000 butaşi 

de zmeur și mur. 

Poza nr. 7 Transportul puieților de plantat în anii 2015 și 2016 în Valea Lungă 
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Poza nr. 8 Pregătirea puieților de plantat în anii 2015 și 2016 în Valea Lungă 

 
Plantarea puieţilor s-a realizat în gropi cu dimensiunea: 60/80/40 cm. Ulterior plantării 

puietului se fixează pichetul (țărușul) iar acolo unde este necesar, puietul va fi fixat de acesta. 

Se utilizează materiale de protecţie şi substanţe repelente pentru puieţii proaspăt plantaţi. 

Confecționarea picheților se execută din materialul lemnos aflat în imediata apropiere a 

suprafeţei de plantat. 

 

Poza nr. 9 Plantarea puieților – Valea Lungă Poza nr. 10 Plantarea puieților – Susai 

  
 

Figura nr. 1 Schema ghenerală de plantare 
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II.4. Împădurirea a  25 ha teren, cu diverse specii de arbori şi arbuşti fructiferi utilizați 

de urs pentru hrănire 

S-au identificat 65 hectare de teren, în cea mai mare parte enclave, de diferite mărimi și 

forme după cum urmează: 19,5 ha pe raza ocoalelor silvice Sinaia și Azuga, 45,5 ha pe raza 

Regiei Publice Locale Kronstadt și Ocolului Silvic Râșnov. 

Din cele 65 de ha identificate au fost alese 25 de ha de teren pentru înființarea acestor 

culturi, ținând cont de distanța acestora față de zonele de conflict, astfel încât eficacitatea 

acțiunii să fie maximă. 

Speciile de arbori și arbuști fructiferi alese pentru plantat sunt: mărul pădureţ (Malus 

silvestris), părul pădureţ (Pirus piraster), păducel (Crataegus monogyna), corcodușul (Prunus 

cerasifera), scorușul (Sorbus aucuparia), cătina (Hippophae rhamnoides), prunul (Prunus 

domestica), murul (Rubus hirsutus), zmeurul (Rubus idaeus).  

 După 5 ani de la plantare se pot vedea deja rezultatele acestei acțiuni, prin identificarea 

tot mai deasă a exemplarelor de urs brun, care se hrănesc de pe urma roadelor acestor specii de 

arbori, pomi și arbuști fructiferi. 

 

Colaj poze nr. 2 Fructificații ale arbuștilor fructiferi în toamna anului 2020  

- Valea Lungă / Râșnov 
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Poza nr. 11 Urs femelă cu pui în plantație Valea Lungă       

 
 

 

Poza nr. 12 Urs adult în zmeuriș – Timișul de Sus 
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Colaj Foto nr. 3 Urși care se hrănesc în zmeurișul plantat de echipa proiectului 

în zona Postăvaru-Piatra Mare/Brașov 

 

Harta nr.2 Distribuția zonelor împădurite cu culturi speciale pentru oferta trofică 

favorabilă ursului 
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III. MONITORIZAREA EFICIENȚEI ÎMBUNĂTĂȚIRII OFERTEI 

TROFICE FAVORABILE HRĂNIRII URSULUI 
 

La începutul primăverii, când echipa proiectului s-a deplasat în teren pentru identificarea și 

multiplicarea mușuroaielor, a constatat că nu are experiență suficientă pentru a avea rezultate 

bune în acest sens. Pentru a se realiza cu succes această activitate, se simțea nevoia acumulării 

unor noi cunoștințe în acest domeniu și de mărire a echipei. Astfel că pentru a se rezolva acest 

deficit, în echipa proiectului la această acțiune, pentru implementarea practică în teren au 

participat mai mulți specialiști de la ICAS și s-a realizat un curs de perfecționare în Germania, 

în cadrul Universității din Freiburg. Astfel că prima etapă de primăvară (2015) în multiplicarea 

mușuroaielor la nivelul ariei de implementare a fost amânată pentru anul următor.   

Activitatea de monitorizare urmăreşte eficiența îmbunătăţirii şi diversificării ofertei trofice 

favorabile hrănirii naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor 

suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate 

de urs. 

Factori implicați în eficiența acestei acțiuni (C4) sunt: 

- Costuri financiare 

- Resursă umană 

- Costuri de timp 

- Suprafață utilizată 

Pentru a se identifica eficiența îmbunătăţirii şi diversificării ofertei trofice s-au realizat două 

tipuri de monitorizări: 

- Monitorizare prin observații directe 

- Monitorizare cu ajutorul camerelor cu senzori de mișcare 

III.1. Monitorizare prin observații directe 

 

- Multiplicarea mușuroaielor de furnici 

După fiecare multiplicare și mutare mușuroaie de furnici, echipa de teren monitoriza periodic viabilitatea 

acestora. În primul an se monitoriza o dată pe lună, fiecare mușuroi, iar din anul 2 de instalare se 

monitoriza de 2 ori pe an. 

Tabel nr. 1 Mutarea și multiplicarea mușuroaielor de furnici în perioada 

perioada 2015-septembrie 2021 

Nr. Denumire 

Număr 

mușuroaie An 

1 Gârcin 1 5 2016 

2 Rențea 1 5 2016 

3 Pasul Bratocea 5 2016 

4 Vama Buzăului 10 2016 

5 Valea Stânii - aval 5 2016 

6 Valea Stânii - amonte 5 2016 
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7 Dălghiu 5 2016 

8 Doftana 1 5 2016 

9 Dâmbu Morii 5 2016 

10 Valea Șipoaia 1 5 2016 

11 Timișul Sec 5 2016 

12 Tamina 5 2016 

13 Clăbucetul Azugii 5 2016 

14 Poiana Coștilei 5 2016 

15 Glâmboc 1 5 2016 

16 Cheia 5 2016 

17 Cheile Râșnoavei 10 2016 

18 Valea Lungă 1 10 2016 

19 Poiana Mică 1 5 2016 

20 Aviatori 3 2016 

21 Glăjărie 1 5 2016 

22 Sohodol 1 5 2016 

23 Poarta 5 2016 

24 Dâmbu Morii 2 10 2017 

25 Valea Șipoaia 2 5 2017 

26 Valea Șipoaia 3 5 2017 

27 Doftana 2 5 2017 

28 Doftana 3 5 2017 

29 Babarunca 1 5 2017 

30 Valea Lungă 2 5 2017 

31 Valea Cheișoara 5 2017 

32 Glâmboc 2 5 2017 

33 Glâmboc 3 5 2017 

34 Glăjărie 2 5 2017 

35 Glăjărie 3 5 2017 

36 Sohodol 2 5 2017 

37 Valea Șipoaia 4 5 2018 

38 Bunloc 5 2018 

39 Brădețel Săcele 5 2018 

40 Gârcin 2 10 2018 

41 Gârcin 3 5 2018 

42 Rențea 2 10 2018 

43 Cristian 1 5 2018 

44 Cristian 2 5 2018 

45 Poiana Mică 2 5 2018 

46 Poiana Mică 3 5 2018 

48 Diham 1 1 2019 

49 Diham 2 1 2019 

50 Diham 3 1 2019 

51 Diham 4 1 2019 

52 Diham 5 1 2019 
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53 Maneciu 1 1 2019 

54 Maneciu 2 1 2019 

55 Maneciu 3 1 2019 

56 Maneciu 4 1 2019 

57 Maneciu 5 1 2019 

59 Babarunca 2 1 2019 

60 Babarunca 3 1 2019 

61 Bratocea 1 2019 

62 Babarunca 4 1 2019 

63 Glăjărie 4 1 2019 

64 Glăjărie 5 1 2019 

65 Glăjărie 6 1 2019 

66 Pârâul Rece 1 2019 

67 Mănăstire Pârâul Rece 1 2019 

68 Trei Brazi 1 2019 

69 Glăjărie 6 9 2020 

70 Valea lungă 3 12 2020 

71 Timisul Sec 2 10 2020 

72 Diham 6 5 2020 

73 Paraul Rece 8 2020 

74 Maneciu 6 8 2020 

75 Garcin 4 10 2020 

76 Valea Azugii 14 2020 

77 Susai 8 2020 

78 Doftana 4 6 2020 

79 Tamina 6 2020 

80 Bradet_Predeal 8 2020 

81 Zamora Busteni 4 2020 

82 Glamboc 4 4 2021 

83 Valea Cheisoara 4 2021 

84 Valea Lunga 4 6 2021 

85 Rentea 3 4 2021 

86 Rentea 4 4 2021 

  

TOTAL septembrie 

2021 408   

 

La începutul primăverii anului 2017, când echipa proiectului s-a deplasat în teren pentru 

identificarea și multiplicarea mușuroaielor, a constatat că densitatea mușuroaielor de furnici din 

zona de implementare a proiectului este mai redusă, astfel că echipa proiectului a fost nevoită 

să se deplaseze în alte județe pentru a identifica, multiplica și transporta noi mușuroaie în zonele 

de conflict din aria proiectului. 

Se constată că o parte din primele mușuroaie de furnici multiplicate au fost deja distruse 

de urși și mistreți, familiile de furnici fiind nevoite să se mute sau să se împartă. Unele 

mușuroaie au dispărut complet după distrugere (aprox. 30%).  
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S-a constatat în perioada 2017-2018, după ce nu s-au mai acordat derogări pentru 

vânătoare la urs, o creștere a densităților de urși în zonele unde au fost instalate mușuroaiele de 

furnici, fapt care a pus în pericol viabilitatea unor familii de furnici. Ca și soluție am propus să 

mai aducem alte familii de furnici în aceleași zone, unde au fost instalate în prima etapă a 

proiectului (2016-2017), astfel încât să aibă șanse mai mari de înmulțire pe cale naturală și după 

distrugerea unor mușuroaie (prin hrănire naturală) de către urși. 

La începutul primăverii anului 2018 și a anului 2019, când echipa proiectului s-a 

deplasat în teren pentru identificarea și multiplicarea mușuroaielor, a constatat că densitatea 

mușuroaielor de furnici din zona de implementare a proiectului este mai redusă, astfel că echipa 

proiectului a fost nevoită să se deplaseze în alte județe pentru a identifica, multiplica și 

transporta noi mușuroaie în zonele de conflict din aria proiectului. 

Se constată că o parte din primele mușuroaie de furnici multiplicate au fost deja distruse 

de urși și mistreți, familiile de furnici fiind nevoite să se mute sau să se împartă. Unele 

mușuroaie au dispărut complet după distrugere (aprox. 30%). Au fost zone unde au fost distruse 

și în proporție de 80% (Zona Valea Cerbului/Bușteni). 

 

- Înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a 

speciilor vegetale preferate de urs 

Aceste lucrări se monitorizează de două ori pe an: primăvara și toamna, timp de 3 ani de la 

înființare și se determină gradul de prindere și începutul fructificației. Se deplasează în teren 

specialiști tehnici de la beneficiari asociați ai proiectului: RPLK și OSR și inventariază fiecare 

suprafață de teren care face obiectul acestei activități și se inventariază, prin suprafețe de probă, 

procentul de reușită a lucrării. 

Următoare monitorizare se va face la 10 ani de la înființare a culturii. 

Tabel nr.2 Culturi cinegetice înființate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR  

Nr. Perioada 

Nr. 

puieti Locatie S (ha) 

An I 

%  

An II 

% 

An III 

% 

1 2015 3000 Valea Lunga Poiana 1 5,67 95 90 85 

2 2015 1500 Valea Neagra 3,00 90 85 85 

3 2015 1150 Glimboc 1,11 90 85 85 

4 2015 1800 Timisul Sec 2,60 90 85 85 

5 2015 1500 Timisul de Sus 1,33 85 80 75 

6 2015 800 Lamba Mare 0,30 95 90 90 

7 2015 800 Valea Calului 1 0,73 95 90 90 

8 2015 750 Valea Calului 2 0,90 95 90 90 

9 2015 1000 Valea Lunga 1,10 95 90 85 

10 2016 500 Timisul Sec 0,55 95 90 85 
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11 2016 300 Tmisul de Sus 0,32 95 90 85 

12 2016 3000 Valea Lunga Poiana 1 4,00 95 90 85 

13 2016 900 Valea Lunga Poiana 2 1,72 95 90 85 

14 2016 1200 Valea Lunga Poiana 3 2,01 95 90 85 

15 2017 960 Susai Predeal 0,75 85 90 80 

  Total 19160   26,10 92.66 88.33 85 

Procent mediu de reușită: 85% (se încadrează în normele tehnice silvice) 

 

III.2. Monitorizare cu ajutorul camerelor cu senzori de mișcare 

 

Pentru a reuși să se determine eficiența acțiunii C4, au fost montate 14 camere cu senzori 

de mișcare în 14 zone pilot de monitorizare, pentru a determina modul de utilizare de către urși 

a ofertei trofice nou instalate în teren. 

 

Harta nr. 3 Distribuția camerelor de monitorizare foto-video  

a culturilor și a mușuroaielor de furnici 
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Cu ajutorul camerelor cu senzori de mișcare am putut să determinăm următoarele aspecte: 

- un mușuroi de furnici activ este consumat de urs la prima vizită a ursului; 

- mușuroiul consumat de urs, de cele mai multe ori nu mai are capacitatea să se refacă; 

- prima specie din cultură care oferă resursă trofică este cea de zmeur, care oferă hrană 

după 1 an de la instalare, următoarea este cea de mur (după 2 ani). Iar din anul 3 și 4, 

oferă hrană păducelul, cătinul și măceșul. Din anul 5 oferă hrană corcodușul, mărul și 

părul pădureț. 

- După primii 5 ani de la instalarea culturilor, putem spune că acestea au eficiență în a 

atrage și menține urșii la hrană, în perioada de fructificație (iunie-septembrie). 

 

Colaj Foto nr. 4 Urși la zmeură – Susai. Cam. 1 
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Colaj Foto nr.5 Urși la zmeură – Timișul de Sus. Cam. 2 
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Colaj Foto nr.6  Urși la furnici – Valea Șipoaia. Cam. 4 
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Colaj Foto nr.7  Urși la furnici – Brădet. Cam. 6 
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Colaj Foto nr.8  Urși la corcodușe – Lamba Mare Cam. 14 
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IV. CONCLUZII 
 

 

 Peste 400 Mușuroaie de furnici multiplicate (2016-2020) 

 

Training: 

multiplicare 

mușuroaie furnici 

 
 

Identificare 

mușuroaie 

 
 

Multiplicare 

mușuroaie 

 
 Rezultate: urșii se 

hrănesc din mușuroaie, 

dar odată distrus, 

mușuroiul se reface 

greu 

 

 Plantări specii utilizate de urs pentru hrănire (zmeur, mur, corn, măceș, cătină, scoruș, măr 

pădureț, păr pădureț, corcoduș)  

 26,1 ha teren împădurite  -  13160 puieți plantați - 6000 butași fructiferi plantați 

Achiziție puieți 

 
Plantări (2015, 2016, 2017) 

 
Monitorizare dezvoltare culturi 

(2017-2021) 

 

Rezultate (2021) 

Culturile au fructificație 

                 
Urșii se 

hrănesc în 

culturile create 

 

Procent mediu 

de reușită: 

85% (se 

încadrează în 

normele 

tehnice silvice) 
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Am identificat parcele de pădure în cele 5 situri Natura 2000 peste 

care se suprapune zona pilot de implementare a proiectului, în a 

căror compoziție se regăsesc specii fructifere (cireș păsăresc, măr 

pădureț, păr pădureț, corcoduș, etc. și am propus lucrări de punere în 

valoare a acestora. 

 

Am elaborat Norme tehnice privind 

setul de măsuri cu aplicabilitate 

silvocinegetică pentru zonele 

conflictuale, referitoare la:  

 

 

 Multiplicarea 

muşuroaielor de 

furnici  

 

 

 

 Înfiinţarea unor 

suprafeţe de 

cultură 

cinegetică (culturi destinate hrănirii 

animalelor sălbatice) 

 

 

 

 Promovarea prin 

lucrări silvice a 

speciilor vegetale 

preferate de urs  

 

 

Setul de măsuri conține următoarele 

elemente: 

 Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei 

trofice favorabile hrănirii naturale a 

ursului 

 Menținerea unor păduri care să ofere 

condiții de liniște, hrană și adăpost pentru 

specia urs brun și pentru alte specii de 

faună cinegetică 

 Menținerea sau dezvoltarea unor păduri 

cu o compoziție diversă, cu specii 

adaptate la condițiile locale, în care sunt 

promovate și conduse la vârste optime 

speciile edificatoare pentru habitatele 

forestiere 

 Reglementarea conducerii arboretelor în 

crâng  

 Asigurarea regenerării unor arborete cât 

mai complexe din punct de vedere 

compozițional, adaptate micro-stațional, 

cu vitalitate ridicată și stabile 

 Asigurarea conectivității structurale și 

funcționale a ecosistemului forestier 

 Limitarea perturbării în fondul forestier 

prin lucrări de management în zonele și 

perioadele critice pentru specia urs brun 

 

 

Analizând capacitatea habitatelor sub aspectul ofertei trofice, se constată o scădere a 

acesteia, pe de o parte ca urmare a modificării politicii de conducere a arboretelor dar şi a 

utilizării necorespunzătoare a unor terenuri din afara fondului forestier, terenuri ce pot fi 

utilizate ca surse naturale importante de hrană, fără a modifica substanțial peisajul sau funcțiile 

atribuite pădurii în zonele propuse pentru intervenţie. Aceasta este una din cauzele majore ale 

întreținerii unor conflicte și a fenomenului de habituare. 

Înfiinţarea acestor suprafeţe de cultură este oportună mai ales în zonele unde presiunea 

antropică s-a accentuat iar posibilitatea restabilirii echilibrului este dificilă sau practic 

ireversibilă. Acţiunea, pe lângă valoarea practică poate servi ca model în compararea şi 
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interpretarea efectelor acestui tip de aplicație iar in cazul obținerii unor rezultate pozitive, 

extinderea la scară națională. 

Multiplicarea mușuroaielor reprezintă o metodă foarte valoroasă de îmbogățire a ofertei trofice, 

prin aportul proteic extraordinar oferit de ouăle și larvele prezente în furnicar. 

 Acțiunea de multiplicare și mutare a mușuroaielor de furnici realizată în cadrul 

proiectului, este experimentală și este realizat în premieră în România şi ne va duce informaţii 

comparabile cu datele din alte zone ale Europei, cu privire la proporția furnicilor în dieta urşilor, 

procente relativ discutabile, între 1-8% din dieta zilnică a ursului în sezonul de primăvară, după 

ieșirea din bârlog. 

Se constată că o parte din primele mușuroaie de furnici multiplicate au fost deja distruse de urși 

și mistreți, familiile de furnici fiind nevoite să se mute sau să se împartă. Unele mușuroaie au 

dispărut complet după distrugere (Valea Doftana, Valea Timișului, etc.) 

S-a constatat în perioada 2017-2020, după ce nu s-au mai acordat derogări pentru vânătoare 

la urs, o creștere a densităților de urși în zonele unde au fost instalate mușuroaiele de furnici, 

fapt care a pus în pericol viabilitatea unor familii de furnici. Ca și soluție am propus să mai 

aducem alte familii de furnici în aceleași zone, unde au fost instalate mușuroaie, astfel încât să 

aibă șanse mai mari de înmulțire pe cale naturală și după distrugerea unor mușuroaie de către 

urși (prin hrănire naturală).  

În urma acestor lucrări, coroborate cu alte acțiuni din cadrul proiectului, în perioadele de 

fructificație, se constată o creștere a densității urșilor în zonele naturale din Postăvarul, Bucegi 

și Piatra Mare și o reducere a prezenței numărului mare de urși în zonele senzitive din Râșnov, 

Brașov, Predeal și Săcele și în special în zona Văii Cerbului din Bușteni.  

Impactul acestei acțiuni se va resimți pe termen mediu și lung, după ce toate speciile care 

formează oferta trofică ajung la maturitate și pot să ofere mai multă hrană disponibilă pentru 

urs. Acest impact, va fi monitorizat în continuare de echipa proiectului, iar  dacă rezultatele pe 

termen lung vor fi mulțumitoare, se vor promova, astfel încât, metoda să fie implementată și în 

alte zone din țară. 

 

V. ANEXE 
Anexe transmise Final Report  

 Anexa C.4.1. Situația lucărilor de îmbunătățire a ofertei trofice în perioada 2016_ 2020 

 Anexa C.4.2. Hartă mușuroie de furnici realizate în perioada 2016_2020 

 Anexa C.4.3. Hartă culturilor realizate în perioada 2016_2020 
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