
 
WWF  
Programul  
Dunăre-Carpaţi 
România 
 
WWF-România,  
Str. Dumitru Zosima 38, 
Sector 1, cod 011536, 
București  
	  

 tel:	  +40 21 317 49 96 
fax: +40 21 317 49 97 
e-mail: office@wwfdcp.ro 
www.wwf.ro   

 

 WWF– World Wide Fund For Nature  

   
 
 
 
 
 
 

Punct	  de	  vedere	  cu	  privire	  la:	  

”Studiu	  privind	  estimarea	  populațiilor	  de	  carnivore	  mari	  și	  pisică	  sălbatică	  din	  România	  (Ursus	  arctos,	  Canis	  
lupus,	  Lynx	  lynx	  şi	  Felis	  silvestris)	  în	  vederea	  menținerii	  într-‐o	  stare	  favorabilă	  de	  conservare	  şi	  pentru	  
stabilirea	  numărului	  de	  exemplare	  din	  speciile	  strict	  protejate	  care	  se	  pot	  recolta	  în	  cadrul	  sezonului	  de	  

vânătoare	  2016-‐2017”	  

	  

1.	  Considerente	  generale:	  

Studiul	  a	  fost	  comandat	  în	  principal	  pentru	  menținerea	  într-‐o	  stare	  favorabilă	  de	  conservare	  a	  speciilor	  de	  
carnivore	  mari	  și	  pentru	  stabilirea	  numărului	  de	  exemplare	  din	  speciile	  strict	  protejate	  care	  se	  pot	  recolta	  în	  
cadrul	  sezonului	  de	  vânătoare	  2016/2017.	  Legătura	  dintre	  starea	  de	  conservare	  favorabilă	  și	  extragerea	  unui	  
anumit	  număr	  de	  exemplare	  din	  speciile	  țintă	  este	  doar	  amintită	  nu	  și	  demonstrată.	  Practic	  fundamentarea	  
științifică	  a	  derogării	  lipsește,	  nefiind	  demonstrată	  sau	  măcar	  argumentată	  solid.	  

După	  cum	  este	  indicat	  și	  în	  preambulul	  studiului,	  prevederile	  art.	  16	  al	  Directivei	  Habitate	  (92/43/EEC)	  
menționează	  foarte	  clar	  scopul	  pentru	  care	  se	  pot	  face	  derogări	  de	  la	  măsurile	  și	  prevederile	  referitoare	  la	  
protecția	  (strictă)	  a	  speciilor	  de	  interes	  comunitar	  (printre	  care	  și	  cele	  de	  carnivore	  mari),	  și	  anume	  pentru:	  
prevenirea	  pagubelor	  importante,	  în	  mod	  special	  asupra	  animalelor	  domestice,	  în	  interesul	  sănătății	  și	  siguranței	  
publice,	  în	  scopul	  cercetării	  și	  educației	  și	  în	  scopul	  repopulării	  și	  reintroducerii	  acestor	  specii.	  

Derogări	  de	  la	  restricțiile/	  interdicțiile	  impuse	  de	  prevederile	  art.	  33	  al	  OUG	  57/2007	  pentru	  speciile	  urs,	  lup,	  râs	  
și	  pisică	  sălbatică,	  se	  pot	  acorda	  prin	  ordin	  al	  conducătorului	  autorității,	  cu	  avizul	  prealabil	  al	  Academiei	  Române,	  
cu	  condiția	  să	  nu	  existe	  o	  alternativă	  acceptabilă,	  iar	  măsurile	  derogatorii	  să	  nu	  fie	  în	  detrimentul	  menținerii	  
populațiilor	  speciilor	  respective	  într-‐o	  stare	  de	  conservare	  favorabilă	  în	  arealul	  lor	  natural	  și	  numai	  în	  anumite	  
situații.	  Rog	  atașarea	  avizului	  Academiei	  Române	  pe	  de	  o	  parte	  și	  pe	  de	  altă	  parte	  prezentarea	  alternativelor	  
identificate	  și	  analizate	  în	  cadrul	  studiului.	  În	  lipsa	  alternativelor	  acceptabile,	  cum	  ar	  fi	  implementarea	  anumitor	  
măsuri	  de	  prevenție	  pentru	  prevenirea	  și	  reducerea	  pagubelor	  și	  conflictelor	  cu	  carnivorele	  mari	  (recomandate	  
de	  altfel	  și	  de	  Platforma	  Europeană	  pentru	  Coexistența	  dintre	  Oameni	  și	  Carnivore	  Mari),	  sistemul	  și	  cadrul	  
actual	  de	  derogări	  nu	  este	  justificat.	  	  

În	  plus,	  derogările	  nu	  ar	  trebui	  să	  se	  acorde	  dacă	  există	  riscul	  ca	  acestea	  să	  aibă	  un	  impact	  negativ	  semnificativ	  
de	  ordin	  calitativ	  sau	  cantitativ	  asupra	  populației	  speciei	  care	  face	  obiectul	  derogării.	  Prin	  acest	  studiu	  nu	  s-‐a	  
făcut	  și	  o	  analiză	  de	  risc	  în	  acest	  sens,	  ba	  mai	  mult,	  aplicarea	  acestui	  sistem	  nu	  a	  dus	  de-‐a	  lungul	  timpului	  la	  
reducerea	  numărului	  de	  pagube	  sau	  a	  conflictelor	  dintre	  oameni	  și	  carnivore.	  

Se	  poate	  constata	  că	  de	  la	  an	  la	  an	  nivelul	  maxim	  de	  intervenție	  se	  află	  într-‐o	  creștere	  exponențială,	  în	  ciuda	  
faptului	  că	  habitatele	  naturale	  ale	  speciilor	  aflate	  în	  discuție	  se	  alterează	  urmând	  același	  trend	  exponențial.	  
Practic	  se	  propune	  în	  continuare	  tratarea	  efectului	  și	  nu	  a	  cauzei	  conflictelor.	  Iar	  dacă	  se	  continuă	  această	  
abordare	  și	  nu	  se	  iau	  măsuri	  de	  reducere	  inclusiv	  a	  amenințărilor	  și	  presiunilor	  la	  adresa	  speciilor	  de	  carnivore	  
mari,	  starea	  de	  conservare	  a	  acestora	  va	  fi	  drastic	  afectată	  în	  timp.	  	  



Ar	  trebui	  favorizate	  mecanismele	  de	  autoreglare	  intraspecifice	  și	  nu	  promovată	  selecția	  artificială	  (cu	  excepția	  
cazurilor	  care	  necesită	  intervenție),	  măcar	  în	  anumite	  zone	  pilot	  pe	  o	  perioadă	  mai	  lungă	  de	  timp.	  

	  

2.	  Considerente	  specifice:	  

Derogările	  nu	  pot	  fi	  considerate	  ca	  fiind	  în	  scopul	  protecției	  speciilor	  de	  floră	  	  și	  faună	  sălbatice	  și	  al	  conservării	  
habitatelor	  naturale	  în	  formula	  actuală.	  Ele	  pot	  fi	  acceptate	  doar	  dacă	  se	  fac	  în	  scopul	  prevenirii	  unor	  daune	  
importante,	  care	  fac	  obiectul	  prevederilor	  art.	  16	  al	  Directivei	  Habitate	  și	  numai	  după	  prezentarea	  în	  detaliu	  a	  
alternativelor	  de	  derogare	  care	  să	  nu	  poată	  fi	  luate	  în	  considerare.	  De	  asemenea,	  nu	  sunt	  specificate	  metodele	  
de	  selecție	  a	  exemplarelor	  care	  urmează	  a	  fi	  extrase	  din	  populație.	  Dacă	  se	  extrag	  exemplare	  dominante	  din	  
populație	  se	  creeză	  un	  impact	  negativ	  direct	  de	  ordin	  calitativ	  asupra	  populației	  speciei.	  

Ca	  măsuri	  de	  supraveghere	  aplicate	  înțeleg	  că	  ar	  trebui	  să	  existe	  un	  mecanism	  de	  monitorizare	  a	  eficienței	  
derogărilor.	  Însă	  rezultatele	  vânătorii	  bazate	  pe	  sistemul	  cotelor	  nu	  și-‐a	  demonstrat	  eficiența.	  

În	  cazul	  în	  care	  se	  merge	  în	  continuare	  pe	  sistemul	  derogărilor,	  numărul	  exemplarelor	  propuse	  pentru	  recoltare	  
în	  cazul	  speciilor	  urs	  și	  lup	  ar	  trebui	  să	  fie	  corelat	  cu	  incidența	  istorică	  a	  pagubelor	  importante	  și	  a	  cazurilor	  de	  
punere	  în	  pericol	  de	  către	  aceste	  specii	  a	  sănătății	  și	  integrității	  oamenilor.	  Suplimentar,	  pentru	  cazurile	  care	  
necesită/	  impun	  derogări	  imediate	  și	  care	  se	  încadrează	  strict	  în	  scopul	  definit	  de	  Directiva	  Habitate	  se	  poate	  
stabili	  un	  număr	  de	  exemplare	  din	  fiecare	  specie	  în	  vederea	  recoltării	  sau	  capturării	  având	  la	  bază	  numărul	  
cererilor	  de	  acest	  fel	  din	  anii	  anteriori.	  

De	  asemenea,	  nu	  sunt	  de	  acord	  cu	  atribuirea	  suplimentară	  de	  exemplare	  din	  speciile	  care	  fac	  obiectul	  studiului,	  
gestionarilor	  fondurilor	  cinegetice	  care	  și-‐au	  epuizat	  numărul	  maxim	  de	  intervenție	  sau	  celor	  care	  nu	  au	  
beneficiat	  de	  număr	  maxim	  de	  intervenție.	  În	  cazul	  acestora,	  propun	  alocarea	  de	  exemplare	  din	  fondul	  
suplimentar	  pentru	  cazurile	  ce	  necesită	  derogări.	  

Metoda	  de	  evaluare	  a	  efectivelor	  pe	  baza	  identificării	  urmelor	  în	  teren	  de	  către	  personalul	  gestionarilor	  
fondurilor	  de	  vânătoare	  ridică	  mari	  semne	  de	  întrebare.	  Metoda	  nu	  se	  aplică	  unitar	  la	  nivel	  național	  și	  este	  
susceptibilă	  de	  a	  produce	  erori	  considerabile	  în	  cadrul	  procesului	  de	  evaluare.	  Pregătirea	  și	  experiența	  celor	  care	  
participă	  la	  evaluări	  este	  diferită,	  iar	  măsurarea	  și	  înregistrarea	  urmelor	  de	  fiecare	  participant	  este	  subiectivă	  și	  
greu	  controlabilă,	  la	  care	  se	  adaugă	  și	  erorile	  inerente	  date	  de	  estimarea	  vechimii	  urmelor	  (în	  funcție	  de	  
cantitatea	  de	  precipitații	  căzute,	  umiditatea	  relativă	  a	  aerului,	  temperatură,	  vânt,	  etc.),	  a	  impregnării	  pe	  substrat	  
(în	  funcție	  de	  duritatea	  și	  de	  stabilitatea	  substratului	  pe	  care	  se	  impregnează	  urmele,	  diferă	  și	  precizia	  măsurării	  
acestora),	  etc.	  Pentru	  ca	  rezultatele	  unei	  evaluări	  de	  acest	  fel	  să	  fie	  concludente,	  cât	  mai	  apropiate	  de	  realitate	  și	  
acceptate	  inclusiv	  de	  comunitatea	  științifică,	  metoda	  folosită	  ar	  trebui	  să	  fie	  robustă,	  credibilă	  și	  practică	  în	  
același	  timp.	  În	  afară	  de	  partea	  practică	  celelalte	  2	  componente	  pot	  fi	  ușor	  contestabile	  aici,	  motiv	  pentru	  care	  se	  
impune	  schimbarea	  sau	  măcar	  completarea	  metodologiei	  de	  evaluare	  cu	  alte	  metode	  și	  aplicarea	  acesteia	  pe	  tot	  
parcursul	  anului	  nu	  doar	  într-‐o	  perioadă	  scurtă	  de	  timp.	  Un	  întreg	  sistem	  decizional	  și	  de	  management	  se	  
bazează	  practic	  doar	  pe	  o	  parte	  din	  informația	  necesară.	  

Analiza	  raportului	  dintre	  speciile	  pradă	  și	  cele	  de	  carnivore	  nu	  este	  neapărat	  concludentă	  tocmai	  datorită	  
metodei	  de	  colectare	  a	  datelor	  din	  teren	  pentru	  ambele	  categorii.	  În	  plus	  utilitatea	  analizei	  pe	  județe	  referitoare	  
la	  ponderea	  speciilor	  pradă	  raportată	  la	  speciile	  de	  carnivore	  nu	  este	  deplin	  confirmată	  (de	  exemplu,	  în	  cazul	  
județului	  Constanța	  cu	  ponderea	  calculată	  de	  10,03	  ungulate/	  10.000	  ha	  pentru	  specia	  urs).	  

Densitățile	  stabilite	  pentru	  specia	  urs	  par	  extrem	  de	  ridicate	  în	  anumite	  județe	  raportat	  la	  cerințele	  și	  ecologia	  
speciei,	  dar	  și	  în	  comparație	  cu	  cele	  mai	  mari	  densități	  ale	  urșilor	  raportate	  în	  alte	  țări	  din	  Europa	  în	  urma	  unor	  
studii	  științifice	  îndelungate.	  De	  exemplu	  în	  Slovenia	  s-‐au	  înregistrat	  în	  perioadele	  de	  concentrare	  maximă	  cel	  



mult	  13	  urși	  la	  10,000	  ha	  (cu	  o	  medie	  de	  6-‐8	  urși/	  10,000	  ha),	  în	  Croația	  cel	  mult	  10	  indivizi	  la	  10,000	  ha,	  iar	  în	  
Bulgaria	  maxim	  5	  indivizi	  la	  10,000	  ha1).	  În	  cadrul	  studiului	  de	  față,	  pentru	  județele	  Brașov,	  Prahova	  și	  Covasna	  s-‐
a	  estimat	  o	  densitate	  de	  peste	  35	  indivizi	  la	  10,000	  ha	  la	  nivel	  de	  fonduri	  cinegetice	  ca	  densitate	  pe	  tot	  parcursul	  
anului	  și	  nu	  în	  perioadele	  de	  concentrare	  maximă	  (caz	  în	  care	  cifrele	  se	  pot	  dubla	  sau	  chiar	  tripla).	  	  

Pentru	  analizele	  genetice	  numărul	  probelor	  colectate	  este	  mult	  prea	  mic	  pentru	  ca	  metoda	  să	  poată	  fi	  luată	  în	  
calcul	  în	  momentul	  de	  față.	  

	  

3.	  Concluzii	  și	  recomandări:	  

•	  Pentru	  speciile	  râs	  și	  pisică	  sălbatică,	  având	  în	  vedere	  că	  nu	  s-‐au	  raportat	  pagube	  nu	  se	  justifică	  propunerea	  
unei	  cote	  de	  intervenție.	  Propunerea	  unei	  cote	  de	  intervenție	  pentru	  aceste	  specii	  contravine	  total	  prevederilor	  
Directivei	  Habitate	  și	  OUG	  57/2007.	  

•	  Numărul	  exemplarelor	  propuse	  pentru	  recoltare	  în	  cazul	  speciilor	  urs	  și	  lup	  pentru	  care	  s-‐au	  raportat	  pagube	  în	  
ultimii	  ani,	  ar	  trebui	  să	  fie	  corelat	  cu	  incidența	  istorică	  a	  pagubelor	  importante	  și	  a	  cazurilor	  de	  punere	  în	  pericol	  
de	  către	  aceste	  specii	  a	  sănătății	  și	  integrității	  oamenilor.	  Iar	  recoltarea	  să	  se	  facă	  doar	  în	  cazul	  unor	  pagube	  
însemnate	  sau	  a	  periclitării	  sănătății	  și	  integrității	  oamenilor.	  

•	  Pentru	  cazurile	  care	  necesită/	  impun	  derogări	  imediate	  în	  zone	  fără	  cote	  de	  intervenție	  aprobate	  și	  care	  se	  
încadrează	  strict	  în	  scopul	  definit	  de	  Directiva	  Habitate	  se	  poate	  stabili	  un	  număr	  de	  exemplare	  din	  fiecare	  specie	  
în	  vederea	  recoltării	  sau	  capturării	  având	  la	  bază	  numărul	  cererilor	  de	  acest	  fel	  din	  anii	  anteriori.	  

•	  Ar	  trebui	  eliminată	  recomandarea	  cu	  privire	  la	  atribuirea	  suplimentară	  de	  exemplare	  din	  speciile	  care	  fac	  
obiectul	  studiului,	  gestionarilor	  fondurilor	  cinegetice	  care	  și-‐au	  epuizat	  numărul	  maxim	  de	  intervenție	  sau	  celor	  
care	  nu	  au	  beneficiat	  de	  număr	  maxim	  de	  intervenție.	  În	  cazul	  acestora,	  se	  pot	  aloca	  exemplare	  din	  fondul	  
suplimentar	  pentru	  cazurile	  ce	  necesită	  derogări.	  

•	  Metodologia	  pentru	  evaluările	  cu	  privire	  la	  efectivele	  populaționale	  ale	  celor	  patru	  specii	  ar	  trebui	  schimbată	  
sau	  completată	  cu	  alte	  metode	  pentru	  a	  crește	  credibilitatea	  și	  caracterul	  robust	  în	  ceea	  ce	  privește	  colectarea	  
datelor	  din	  teren.	  

•	  Ar	  trebui	  identificate	  și	  aplicate	  alte	  alternative	  de	  reducere	  a	  pagubelor	  și	  a	  conflictelor	  dintre	  oameni	  și	  
carnivore	  mari.	  În	  acest	  sens	  propun	  aplicarea	  recomandărilor	  oferite	  de	  Platforma	  Europeană	  pentru	  
Coexistența	  dintre	  Oameni	  și	  Carnivore	  Mari2.	  

	  

	  

Ecolog,	  Cristian-‐Remus	  Papp	  

15.09.2016	  
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