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Scrisoare deschisă              

                                  7 iunie 2018 
 
 

O coaliție formată din organizații și oameni de știință din România lansează un 
apel către comunitatea internațională în eforturile de a salva urșii din România 

Opriți/Îmbunătățiți Planul de Acțiune care reintroduce vânătoarea la trofee de urs, amenințând 
statutul de conservare a speciei 

Semnatarii acestei scrisori cer comunității internaționale de experți în fauna sălbatică, precum 
și factorilor de decizie din România și Uniunea Europeană să acționeze urgent pentru a preveni 
situația îngrijorătoare în care ar putea ajunge populația de urși bruni din România. Solicităm 
tuturor să se alăture demersului nostru de a cere ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, să 
nu aprobe Planul de Acțiune pentru Conservarea Ursului Brun în România. Acesta ar permite 
vânarea a până la 10% din populația de urși bruni, în condițiile în care nu se cunosc starea în 
care se află și nici și tendințele acestei populații.  
  
Cerem, în schimb, ministerului să se asigure că managementul urșilor bruni din România are la 
bază obiectivul de îmbunătățire a coexistenței om-urs, că vor fi utilizate toate metodele non-
letale de prevenire a conflictelor înainte de a apela la măsuri letale și că ordinele de derogare 
vor fi bazate pe date științifice colectate în mod independent, toate acestea având ca scop să 
asigure conservarea pe termen lung a acestei specii de interes comunitar. 
 
În luna iulie 2017, Ministerul Mediului a publicat un Ordin privind Aprobarea Nivelului de 
Intervenție în cazul speciilor urs brun și lup în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în 
scopul prevenirii unor daune importante. În urma emiterii acestui ordin, organizațiile noastre 
și-au exprimat îngrijorarea cu privire la promovarea vânătorii la trofeu ca metodă de prevenire 
a conflictelor om-urs. În  cazurile în care acest lucru a fost permis în trecut, spre exemplu în 
Statele Unite, s-a creat posibilitatea unor abuzuri extreme, cotele de recoltă fiind monopolizate 
de vânători și folosite fără justificări științifice adecvate sau fără a fi luate în considerare cu 
prioritate opțiunile non-letale.  

La începutul lunii aprilie a acestui an, Ministerul Mediului a publicat un Plan de Acțiune 
pentru Conservarea Ursului Brun în România, care permite vânarea a 10% din populație, 
estimată de autorități la circa 6.050 – 6.640 de urși. De remarcat că nu există o validare 
independentă a acestor cifre și că autoritățile nu sunt dispuse să ofere accesul experților externi 
la metodologia pe care o folosesc. O astfel de cotă ar permite în viitorul apropiat vânarea sau 
capturarea a peste 600 de urși anual. Organizațiile noastre se opun vehement Planului de 
Acțiune deoarece acesta servește perfect intereselor furnizorilor de trofee vânătorești, care 
așteaptă să poată valorifica din nou trofee de urs. Nu este deloc un secret faptul că managerii 
asociațiilor publice și private de vânătoare sunt beneficiarii majorității veniturilor generate de 
activitățile de vânătoare. Trofeele de urs brun sunt vândute la prețuri între 5.500 și 15.000 de 
euro în România, în funcție de dimensiunile animalului. 
  
Cerem comunității internaționale de experți în conservarea speciei urs să ni se alăture în 
denunțarea modului arbitrar în care Ministerul a decis să emită o cotă de vânătoare atât de 



mare, în condițiile în care nu dezvoltă sau implementează programe de monitorizare adecvate 
și sustenabile pentru urșii bruni înainte de a determina nivelul cotelor.  
  
Acest Plan de Acțiune va permite uciderea unui număr mare de urși în fiecare an, în ciuda lipsei 
unor informații valide, confirmate independent în mod științific, despre mărimea populației 
sau importanța unor parametri populaționali precum natalitatea, mortalitatea, rata de 
reproducere, creșterea și dinamica populației de urși din România.  
  
Considerăm că estimările și măsurătorile populaționale propuse de actualul Plan de Acțiune 
sunt bazate pe date nesigure și analize superficiale. Cota de 10% propusă este complet arbitrară 
și nu se bazează pe date ecologice și biologice reale. Rata anuală de creștere înregistrată la 
nivelul majorității populațiilor de urși bruni din lume se situează la circa 5%. Cota de vânătoare 
propusă ar putea excede foarte ușor rata de creștere a populației, ceea ce ar risca să producă un 
declin ireversibil al urșilor bruni din România și ar reprezenta o amenințare directă la adresa 
statutului de conservare a speciei.  
  
Cerem Comisiei Europene să analizeze cu atenție justificările științifice și legale ale acestui Plan 
de Acțiune, care considerăm că încalcă prevederile Directivei Habitate a UE. Această Directivă 
include ursul brun pe lista speciilor strict protejate, de interes comunitar, interzicând astfel 
capturarea sau eliminarea acelor indivizi ai speciei care trăiesc în mediul lor natural, 
deranjarea deliberată în perioadele de împerechere, creștere, hibernare, precum și deținerea, 
transportarea, vânzarea sau comerțul cu animalele luate din mediul lor natural. Directiva 
Habitate a UE oferă statelor membre dreptul de a folosi aceste derogări pentru a permite 
controlul gestionării carnivorelor mari protejate la nivel național pentru a stopa producerea de 
„daune grave” efectivelor de animale domestice și culturilor și pentru a proteja sănătatea și 
siguranța populației, cu condiția să nu existe „o alternativă satisfăcătoare și derogarea să nu 
dăuneze menținerii populațiilor speciei în cauză”.  
  
Credem că acest Plan de Acțiune nu oferă nicio „alternativă satisfăcătoare” înainte de a se baza 
pe metode letale de management și control și nici nu oferă garanții că această cotă de vânătoare 
de 10% nu va fi ”dăunătoare pentru menținerea populației”, în absența unor date credibile. 
  
Specia de urs brun își revine după o lungă perioadă de supraexploatare în Europa, de-a lungul 
secolelor trecute, care a condus la eliminarea ursului brun din multe state europene. Credem că 
este crucial să identificăm în mod clar și să rezolvăm în mod adecvat problemele pe care 
cetățenii români le au din cauza prezenței urșilor bruni în anumite zone. E important să găsim 
soluții viabile, adaptate situației, care să rezolve și să reducă aceste conflicte om-urs, pentru a 
asigura siguranța cetățenilor și pentru a compensa daunele produse, dar asigurând în același 
timp conservarea speciei.  
  
În orice caz, aceste conflicte om-carnivore mari nu ar trebui folosite ca mijloc de a servi 
intereselor comerciale ale industriei de vânătoare a trofeelor, ci ar trebui abordate prin măsuri 
de prevenire adecvate, nu prin vânătoare (care s-a dovedit extrem de ineficientă în ultimii 10 
ani în reducerea și prevenirea conflictelor). 
  
Facem apel la comunitatea internațională de experți în fauna sălbatică, precum și la factorii de 
decizie din România și UE să îi solicite ministrului Mediului Grațiela Gavrilescu să respingă 
acest Plan de Acțiune și să ofere motivații științifice înainte de a aproba orice măsuri de 
management care pot compromite grav integritatea populației de urs brun. 
 



Atașăm acestei scrisori ca referință pentru dumneavoastră traducerea în limba engleză  a 
acestui Plan de Acțiune, care poate justifica toate motivele noastre de îngrijorare referitoare la 
conservarea pe termen lung a speciei de urs brun. 
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