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Campania de constientizare a vulnerabilitatii
speciei Ursus arctos
I. Introducere
Ca multe ţări din Europa de Est, România a dezvoltat în ultimii 20 de ani o bună
experienţă în domeniul educaţiei ecologice şi de mediu. Aceasta tematica este abordata în
prezent în şcoli şi într-o gamă larga de activităţi extracurriculare. În acelaşi timp, inca se
inregistraza un nivel scazut de comunicare cu părţile interesate şi direct implicate în
rezolvarea problemelor legate de conservarea şi gestionarea patrimoniului natural ,
implicarea reala a publicului la luarea deciziei in elaborarea şi implementarea politicilor
nefiind la un nivel foarte inalt în toate zonele societăţii.
După cum este evidenţiat in Eurobarometrul privind atitudinea europenilor faţă de
problema conservarii biodiversitatii din martie 2010 , aproximativ 30% din români cunosc
diversi indicatorii de pierdere a biodiversităţii, cum ar fi pierderea de specii, pierderea
habitatelor (mai ales cele legate de silvicultură) dar , in timp ce 80% dintre respondenţi
români consideră că este foarte important sa se protejeze diversitatea biologica a ţării şi la
nivelul UE, doar 23% dintre ei au spus că fac sau pot participa la acţiuni concrete pentru a
ajuta sau sprijinirea activităţilor de protecţie, alti 40% declarând că ar dori să facă mai mult.
Acest lucru arată existenta unui potenţial neexploatat de implicare a diverselor
grupuri tinta în activitati de conservare a naturii şi de asemenea, indică faptul că problema
de conştientizare este poate mai putin relevanta comparativ cu problema de a găsi
modalităţi de a implica direct oamenii în acest sector.
Implementarea reţelei ecologice Natura 2000 reprezintă o oportunitate unică de a
conserva speciile si habitatele din arealul proiectului .
Promovarea obiectivelor şi a rezultatelor proiectului a fost o condiţie esenţială pentru
succesul acestuia.
Prin activităţile propuse în proiect s-a incercat să se demonstreze populaţiei locale că
scopul implementării reţelei ecologice Natura 2000 nu este acela de a impune restricţii. A
fost nevoie de flexibilitate si cooperare pentru a menţine şi îmbunătăţi conservarea naturii şi
a biodiversităţii, dar mai ales de implicarea actorilor locali în activităţile de conservare şi
recunoaşterea faptului că ei pot contribui la conservarea naturii.
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Ursus arctos. Regiunea, dezvoltata pe directie generala nord-vest sud-est, corespunde din
punct de vedere administrativ arealelor montane ale judetelor Harghita, Covasna si Vrancea.
Suprafaţa totală a celor trei judeţe ce se suprapun peste arealul proiectului este de
1.519.603 hectare (15.196 km2). În cadrul acestei suprafeţe, cca. 550.000 de hectare (5.500
km2) sunt acoperite de pădure şi se constituie ca şi habitat al ursului brun.
Estimările realizate de gestionarii fondurilor cinegetice, pe tot arealul proiectului,
indică efective ale populaţiei de urs de cca. 2300 exemplare.În aceste condiţii densitatea
medie a acestei populaţii pe arealul proiectului este de 4,3 urşi /1.000ha (10km2). Această
densitate variază de la un anotimp la altul sau de la o anumită zonă la alta. In arealul
proiectului sunt înregistrate şi densităţi de peste 10urşi/1.000 hectare, generate de către
fructificaţia abundentă în anumite zone, iar ocazional vânătorii au numărat şi peste 50 de
exemplare de urs la o singură partidă de vânătoare.
În condiţiile în care habitatele utilizate de urs se întrepătrund cu terenuri agricole, ferme,
zone de păşunat şi altele, ceea ce fac ca însăşi arealul ursului să fie unul multi-utilizat, iar pe
de altă parte în unele localităţi cartiere întregi s-au construit în habitatele carnivorelor mari,
generând diferite situaţii conflictuale cu carnivorele mari, poate fi considerat un fenomen cât
se poate de normal faptul că percepţia oamenilor în ceea ce priveşte aceaste specii de
prădători să fie una foarte heterogenă. În altă ordine de idei înfiinţarea zonelor de protecţie
precum ariile naturale protejate şi siturile Natura 2000 au fost acţiuni care au omis
implicarea în destulă măsură a populaţiei care trăieşte aproape de asemenea zone de
conservare, astfel încât gradul de cunoaştere în rândul oamenilor de rând este
neândestulător în ceea ce priveşte aceste zone.
Atacurile asupra stânelor, majoritatea în regiunile montane au determinat crearea
unei imagini negative a carnivorelor mari, lupii fiind aproape demonizaţi. Această atitudine
negativă este creată şi datorită lipsei informaţiilor despre sistemele moderne de protecţie,
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despre biologia speciilor si despre modalitatile concrete de compensare a pagubelor produse
de carnivorele mari.
Populaţia din zonă nu era pe deplin sigură că speciile vizate sunt vulnerabile şi
habitatele lor sunt afectate de activitatea antropică. A fost necesar ca atitudinea lor să se
schimbe şi sa se încurajeje populaţia tânără să deruleze acţiuni de protecţie a naturii. O
atenţie specială a fost acordata pericolelor care determină declinul populaţiilor (agricultură,
vânătoare, distrugerea habitatelor, comportament agresiv asupra mediului etc.).
Materialele educative produse, au fost diseminate in randul locuitorilor tineri şi
fermierilor, fiind astfel mai atraşi de aceste specii. Aceste materiale au avut scopul să
dezvolte o opinie generală favorabilă asupra speciei şi habitatelor ei.
In acest context s-a reliefat inca de la bun inceput ca scopul campaniei de educaţie şi
de conştientizare este acela de a dezvolta o atitudine favorabilă a populaţiei locale faţă de
ursul brun şi de a implica activ populaţia în procesul de management al acestuia.
Campania de educaţie şi conştientizare a populaţiei locale a urmarit, printre altele,
atingerea următoarelor obiective:
 Obţinerea suportului local în rândul oamenilor pentru acţiunile de conservare
a speciei ţintă din cadrul proiectului.
 Promovarea dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din cadrul proiectului prin
atitudine „prietenoasă” faţă de natură şi faţă de specia ţintă.
 Promovarea siturilor Natura 2000.
 Crearea unor condiţii favorabilepentru implementarea tuturor acţiunilor din
proiect, prin comunicări media adecvate.
Obiectivele de conservare care au nfost promovate în cadrul campaniei de
conştientizare au fost :
 Generarea unei atitudini pozitive în rândul oamenilor în cee ce priveşte ursul
brun şi siturile Natura 2000.
 Creşterea gradului de cunoaştere în rândul oamenilor în ceea ce priveşte
comportamentul ursului şi a factorilor sociali favorizanţi pentru producerea
pagubelor.
 Creşterea gradului de cunoaştere în rândul elevilor în ceea ce priveşte diferite
aspecte de comportament şi din viaţa urşilor.
 Creşterea gradului de cunoaştere în rândul oamenilor în ceea ce priveşte
siturile Natura 2000.
 Scăderea gradului de disturbare a habitatului ca urmare a conştientizării
efectelor deranjului.
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Grupuri ţintă
Grupul tinta principal :
Locuitorii din zonele identificate – aceştia fiind esenţiali pentru atingerea scopului de
conservare a speciei în zonele de tangenţă cu habitatul ursului şi zonele din apropierea
siturilor Natura 2000.
Administraţiile locale ale comunelor ce fac parte din zonele de tangenţă cu populaţia de
urşi, aceştia fiind factorul principal de organizare locală.
Asociaţiile Judeţene ale Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi – acestea fiind organizaţiile
principale responsabile cu managementul ursului.
Administraţiiile Parcurilor– ca sursă importa de informare a turiştilor în zona.
Administratorii/custozii ariilor protejate din arealul de implementare a proiectului
Instituţiile de învăţământ care fac parte din zonele de tangenţă cu populaţia de urşi, ca fiind
principala poartă de educare a generaţiei tinere.
ONG-uri de mediu din zonă
Grupul ţintă secundar
Publicul general – prin intermediul mass-mediei.
Reprezentanţi mass-media – ziare, televiziuni locale şi posturi radio locale.
Considerand ca pe o necesitate atragerea în campanie a reprezentanţilor masmediei locale a celei centrale, reprezentanţilor media, li s-au furnizat, în permanenţă,
informaţii corecte despre speciile de carnivore mari, despre proiect şi activităţile
desfăşurate.

Mesaje
Cum scopul proiectului este acela de a îmbunătăţi sistemul de management ursului ,
cea mai bună abordare în expunerea mesajelor cheie este aceea de a sublinia beneficiile
măsurilor de conservare pentru mediu şi economia locală.
În ceea ce priveşte ursul, informaţiile transmise în cadrul campaniei de conştientizare au fost
concentrate asupra aspectelor de ecologie şi comportament precum:
 sistemul de hrănire, care permite acestui animal trecerea la diverse tipuri de
hrană, astfel carnivorismul nefiind neapărat sursa de hrană principală,
 caracteristicul zonelor de concentrare în diferite preioade ale anului,
explicând prin asta faptul că în anumite zone în anumite preioade ale anului
sunt foarte mulţi urşi, nu înseamnă neapărat că populaţia de urşi este foarte
mare în general, ci doar s-au concentrat în locul respectiv datorită sursei de
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hrană abundente (ex. Fructificaţie de ghindă, etc.). Lăsarea acestor resurse
naturale în pădure, şi nederanjarea excesivă a acestor zone, poate reduce
predispoziţia zonei faţă de atacuri la gospodării şi şeptel.
 efectele hrănirii artificiale, care duce la fenomenul de obişnuire a urşilor cu
hrana oferită de către om.
 efectele disturbării habitatului în contextul fenomenului de habituare,
 efectul perturbării zonelor de iernat,
 comportamentul agresiv în diferite ipostaze, realitatea
supraevaluat de către oameni în ceea ce priveşte ursul,

pericolului

 rolul ursului în păstrarea unui echilibru în ecosistem, valoarea pe care o
reprezintă ursul ca specie şi beneficiile sociale care pot rezulta din faptul că
această specie există în pădurile noastre.
Legat de siturile Natura 2000, informaţiile transmise au fost legate de:


Din punctul de vedere al populaţiei mesajul central al campaniei va fi: Natura
2000, Natură pentru tine!

Motto-ul a fost ales pentru a arăta faptul că proiectul promovează dezvoltarea
economică durabilă, preservând valorile biodiversităţii. Natura are o valoare intrisecă,
valoare care poate să asigure o dezvoltare economică echilibrată, să asigure un standard de
viaţă ridicat.
Alte mesaje cheie folosite în activităţile de comunicare au fost:
 Natura 2000 este răspunsul temerilor populaţiei faţă de pierderea biodiversităţii;
 Natura 2000 ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi oferă oportunităţi pentru
recreere, relaxare şi petrecere a timpului liber în natură;
 Populaţia va continua să trăiască şi să muncească în siturile Natura 2000: oamenii au
nevoie de natură, natura are nevoie de oameni;
 Natura 2000 se referă la parteneriatele între factorii locali interesaţi în conservarea
naturii;
 Natura 2000 promovează dezvoltarea durabilă în vederea protejării biodiversităţii;
 Natura 2000 poate oferi oportunităţi noi pentru spaţiile rurale are Europei.


Din punctul de vedere al naturii – Natura 2000 protejează cele mai importante
habitate şi specii rare de pe teritoriul European – astfel că mesajul oficial, ca
motto al autorităţilor trebuie să fie „Salvând natura”. Orice acţiune a actorilor
locali şi autoriţăţilor de mediu poate fi făcuta sub acest motto. Alte mesaje care
subliniază acţiunile pentru salvarea naturii europene sunt:
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 Natura 2000 conservă patrimoniul natural divers al Europei;
 Natura 2000 protejează cele mai importante şi rare habitate şi specii din Europa;
 Natura 2000 are ca scop să readucă speciile protejate înapoi la stadiul de începere a
extincţiei;
 Natura 2000 oferă arii pentru viaţa sălbatică şi om pentru a coabita în armonie;
 Natura 2000 este o parte a răspunsului Europei la eforturile care se fac la nivel global
în vederea salvării biodiversităţii globale
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II. Aplicarea primului set de chestionare.
Pentru identificarea nivelului curent de informare şi atitudine a populaţiei din zonele
de suprapunere ale ariilor natura 2000, cu zonele de coabitare ale oamenilor cu urşii s-a
realizat un sondaj de opinie care a fost aplicat pe teren în perioada iulie – septembrie 2010.
Cercetarea a avut ca obiectiv principal studierea nivelului curent de informare şi
atitudine a populaţiei din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele de
coabitare ale oamenilor cu urşii din judeţele Harghita şi Covasna.
Chestionarul a fost structurat în felul următor:
1. Setul de întrebări referitor la siturile Natura 2000, cu următoarele elemente cheie:
-

Gradul de informare în ceea ce priveşte existenţa siturilor Natura 2000.

-

Gradul de cunoştinţe în ceea ce priveşte menirea şi importanţa siturilor
Natura 2000.

-

Opinia faţă de aceste zone protejate.

2. Setul de întrebări referitor la specia ţintă-ursul, cu următoarele elemente cheie:
-

Gradul de expunere la obiect, care a încercat să analizeze în câtă măsură
oamenii sunt informaţi de existenţa ursului în zonele învecinate localităţii lor,
dacă au avut ocazia să observe urme ale urşilor sau dacă au avut chiar
experienţe de întâlnire cu urşi respectiv dacă cunosc cazuri de pagube
provocate de urşi în raza localităţii.

-

Opinia faţă de obiect, context în care am încercat să aflăm următoarele:
o percepţia în ceea ce priveşte statutul de specie protejată a ursului. În
acest set de întrebări oamenii au trebuit să-şi exprime părerea dacă
sunt de acord cu protejarea ursului, sau dacă consideră că prezenţa
acestui animal în zonele localităţii lor este una dăunătoarea sau nu. S-a
cerut argumentarea fiecărui răspuns în sensul că “de ce se consideră
într-un fel sau altul”.
o S-a cerut ca oamenii să-şi exprime opinia faţă de vânatul urşilor, şi
dacă consideră această practică a fi una folositoare sau nu în
managementul ursului.
o Dacă oamenii consideră că ursul provoacă în general multe pagube şi
care ar fi motivele pentru astea. S-a cerut enumerarea principalelor
pagube provocate de urs, de care respondenţii au auzit. Tot în acest
context s-a cerut enumerarea unor metode de reducere a pagubelor
cunoscute de către oameni (de exemplu câini de pază, garduri de
protecţie, etc.).
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o Convingerea oamenilor în ceea ce priveşte a cine este responsabil
pentru pagubele provocate de urs.
o Dacă oamenii consdieră ursul ca fiind un animal care atacă omul, şi în
ce context consideră că poate avea loc un astfel de atac.
o Dacă oamenii consideră că ursul ajută la păstrarea echilibrului natural
în zonă şi dacă prezenţa acestei specii de carnivore poate favoriza
dezvolta turismului în zona respectivă.

-

Informarea faţă de obiect, cu următoarele elemente:
o Sursele din care oamenii obţin informaţii.
o Dorinţa oamenilor de a afla mai mult despre urşi.

Rezultatele acestui studiu au oferit:
 Informaţiile necesare pentru alcătuirea obiectivelor de comunicare.
 Alegerea mesajelor necesare în relaţie cu obiectivele de comunicare.
 Alegerea limbii în funcţie de zonele alese.
Zonele şi populaţia ţintă:
Chestionarele au fost aplicate conform algoritmului aleatoriu de eșantionare,
avându-se în vedere localitățile din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele
de coabitare ale oamenilor cu urșii din județele Harghita și Covasna, precum și numărul de
gospodării din fiecare localitate, după cum urmează:
- un număr de 26 de localități din Județul Harghita, în care au fost aplicate un număr
total de 303 chestionare;
- un număr de 24 de localități din Județul Covasna, în care au fost aplicate un număr
total de 130 chestionare;
Rezultatele obţinute din studiu:
 Din totalul populației studiate un procent de doar 17,53% a auzit despre Siturile
Natura 2000 la care se adaugă un procent infim, de 0,27 % dintre cei care nu sunt
siguri că au auzit despre existența Siturilor Natura 2000. Este probabil ca și procentul
de 17,53% dintre cei care afirmă că au auzit despre Siturile Natura 2000 să fie în
realitate mai mic, întrucât atunci când acestor persoane le-au fost cerute informații
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suplimentare cu privire la semnificația Siturilor Natura 2000, un procent extrem de
mic a reuşit să ofere informații concrete.
 Cei mai mulţi respondenţi ştiu că în zonele din apropierea localităţii lor trăiesc urşi, o
mare parte chiar văzând diferite urme de urşi de câteva ori.
 Cei mai mulţi respondenţi din zone rurale cunosc cazuri de pagube provocate de urşi
în localitatea, sau din apropierea localităţii lor. În cazul oraşelor mai puţin (cu
excepţia oraşului Tuşnad Băi).
 Cele mai multe pagube sunt provocate în rândul animalelor domestice.
 Cea mai importantă cauză pentru care ursul produce pagube este considerat a fi lipsa
de hrană.
 Foarte mulţi din respondenţi nu ştiu cine este responsabil pentru pagubele provocate
de urs, din cei care şi-au exprimat părerea faţă de această problemă, cei mai mulţi
consideră omul şi autorităţile legate de vânătoare ca fiind responsabili şi extrem de
puţini consideră ursul în sine vinovat.
 Cei mai mulţi respondenţi consideră că ursul ar trebui să fie protejat prin lege. Cei
care consideră că nu, argumentează de cele mai multe ori cu faptul că ursul produce
multe pagube şi că sunt prea mulţi urşi.
 Cei care consideră prezenţa ursului în apropierea localităţii lor ca fiind una
dăunătoare, argumentează asta cu frica faţă de urşi şi cu pagubele provocate de
acesta.
 Este interesant că mulţi respondenţi care consideră prezenţa ursului una dăunătoare,
nu sunt deacord cu vânatul urşilor şi invers, mulţi dintre care nu consideră prezenţa
ursului dăunătoare, sunt deacord cu vânatul acestuia.
 Oamenii consideră în general că ursul este un pericol iminent pentru om, deoarece
atacă omul.
 58,6% din respondenţi consideră că ursul ajută la păstrarea echilibrului natural din
zonă, 18,4% consideră că nu, iar 21,3% au fost nehotărâţi în această privinţă.
 32,2% din cei intervievaţi consideră ursul ca fiind un factor favorizant pentru turism,
41,4% nu, iar 25,3% sunt nehotărâţi în această privinţă.
 Majoritatea respondenţilor au afirmat că ar dori să cunoască mai mult despre viaţa şi
comportamentul urşilor.
Concluziile din studiu:
În general rezultatul studiului a arătat că oamenii cunosc foarte puţin din ecologia şi
comportamentul ursului, fapt pentru care în general se tem de el. Cauzele pentru care urşii
provoacă pagube sunt aproape în totalitate necunoscute, principalii responsabili fiind
consideraţi în general oamenii şi autorităţile silvice şi cinegetice.
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Considerând faptul că cel mai important obiectiv al proiectului este favorizarea
conservării ursului brun, rezultatele studiului ne-au condus la următoarele linii de abordare
în ceea ce priveşte strategia campaniei de conştientizare:
 Întrucât în cadrul studiului cu privire la atitudinea faţă de specia studiată,
majoritatea respondenţilor care afirmă că au cunoştinţă cu privire la pagube
provocate de urşi consideră şi că ursul nu ar trebui protejat prin lege,
considerăm că cea mai potrivită abordare în ceea ce priveşte această
problematică, constă în explicitarea motivelor pentru care urşii ajung să
producă pagube, împreună cu factorii sociali şi de habitat care pot facilita
producerea acestui fenomen.
 De asemenea, cei care consideră că ursul a provocat pagube în localitate sau
vecinătate se regăsesc într-o puternică corelaţie cu cei care afirmă că nu sunt
de acord cu vecinătatea ursului, generând astfel atitudine ostilă, intolerantă
faţă de specie. Considerăm că odată conştientizat comportamentul natural al
ursului, precum şi a comportamentelor preventive în relaţie cu acesta, se va
remedia şi opinia unei părţi importante din populaţia studiată, cu privire la
statutul ursului, ca specie protejată.
 După cum am văzut, în cadrul studiului efectuat am identificat o categorie de
persoane care consideră în corelaţie atât că ursul trebuie protejat de lege cât
şi că acesta contribuie la echilibrul în natură din zonă şi inclusiv are efecte
benefice colaterale, precum favorizarea turismului. Această situaţie duce la
recomandarea noastră ca argumentele folosite în cadrul informărilor să
cuprindă astfel de elemente cheie, prelevate din studiu, respectiv să se insiste
pe faptul că ursul este un element necesar păstrării echilibrului natural în
zonă şi aduce inclusiv beneficii de ordin economic, prin atragerea turiştilor.
Argumentul folosit pentru această abordare este acela că dacă există deja în
diverse categorii de populaţie o bună reprezentare a acestor opinii, repetarea
acestora la nivelul populaţiei ostile poate produce schimbare şi prin
provocarea unor dezbateri între cele două categorii.
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III. Realizarea materialelor care promoveaza scopul si obiectivele
proiectului precum si a materialelor informative
Avand in vedere faptul ca promovarea proiectului reprezenta o conditie esentiala
pentru asigurarea succesului activitatilor din proiect, au fost concepute si realizate in
Decembrie 2010, materiale promotionale, anume; pliante in limba romana (3000
exemplare) si engleza (1000 exemplare) continand informatii referitoare la scopul si
obiectivele proiectului, mape de hartie personalizate (200 exemplare), pixuri (500 bucati),
tricouri (300 bucati) si calendare (300 bucati) avand logo/ul LIFE Natura si al proiectului.
Pentru asigurarea unei informari optime si facile a populatiei din judetul Vrancea, in
fata sediului institutiei coordonatoare a proiectului LIFEURSUS, APM Vrancea, a fost instalat
panoul de prezentare a proiectului in format A0 care contine titlul proiectului, scopul si
obeictivele acestuia, sursa de co-finantare, institutiile partenere, precum si siglele LIFE,
Natura 2000 si cea a proiectului. De asemenea, la sediile institutiilor partenere au fost
instalate postere de prezentare format A2 continand informatii referitoare la proiectul
LIFE08/NAT/RO/000500. Toate aceste materiale promotinale au fost realizare in luna
Februarie 2010.
Membri echipei campaniei de constientizare din partea APM Vrancea au realizat
pagina web a proiectului www.carnivoremari.ro/lifeursus, intitulata “Cele mai bune practice
si actiuni demonstrative pentru conservarea populatiei de Ursus arctos din sud/estul
Carpatilor Meridionali”. Pagina poate fi accesata din domeniul www.carnivoremari.ro care
contine si informatii privind alte proiecte LIFE desfasurate anterior LIFE 8576 si LIFE 000170.
De pe acest domeniu pot fi obtinute, de asemenea, informatii referitoare la cele trei specii
de carnivore mari (urs, lup, ras), avand pe pagina in limba romana un geo-portal GIS,
articolele aparute in revista National Geographic, un portal dedicate voluntariatului, precum
si un blog. Pe portalul vizitatorilor poate fi observat numarul vizitatorilor la un moment dat,
steagurile reprezentand nationalitatea vizitatorilor si alte detalii interesante.Pagina web a
proiectul LIFE+ include informatii despre actiunile desfasurate si o versiune electronica a
materialelor produse in acest proiect. A fost realizata verisunea in limba engleza a paginii
web, la aceasta data ambele veriuni (RO, EN) fiind updatate cu cele mai recente notificari
privind proiectul LIFEURSUS. A fost creat un blog care poate fi accesat de pe
www.blog.carnivoremari.ro si care se leaga de cea mai populara retea de socializare
Facebook in scopul de a promova rezultatele proiectului unei audiente mai largi.
Incepand cu anul de debut al proiectului a fost realizat periodic, in luna decembrie a
fiecarui an, un newsletter distribuit ulterior partenerilor in proiect, institutiilor si grupurilor
tinta interesate in implementarea activitatilor din proiect, in scopul informarii cu acuratete
in ceea ce priveste desfasurarea in ansamblu a tuturor activitatilor proiectului LIFEURSUS si
continand chestiuni privind: Crearea echipei proiectului, Strategia campaniei de
constientizare, Crearea bazei de date GIS, Analiza pagubelor produse de catre urs, Metode
de evaluare cantitativa si calitativa a populatiei de urs brun, Echipa RAT, Lobby pentru
adoptarea ghidurilor metodologice, Extinderea actiunilor ARMU, Reducerea mortalitatii
juvenile pentru ursi, Inplementarea sistemelor de protective, Promovarea proiectului etc.
Newsletterul totalizeaza aproximativ 8 pagini, fiind conceput in limba romana si produs intr12 | P a g e
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un numar de 100 exemplare.
La finalul proiectului a fost produs raportul layman care reprezinta varianta soft a
prezentarii ansamblului de actiuni desfasurate in acest proiect, fiind conceput special pentru
publicul larg care nu este familiarizat cu limbajul de specialitate si termenii specifici
domeniului conservarii speciei Ursus arctos si a habitatelor acestuia. Raportul apare in
format A4, avand un numar de 20 pagini si este tiparit in 50 exemplare. Acest raport va
aparea in mediul on line in format electronic si va fi distribuit prin intermediul paginii
www.blog.carnivoremari.ro.
Activitatile de concepere, producere si montare a panourilor informative in
principalele puncte de desfasurare a activitatilor proiectului au venit in sprijinul
implementarii campaniei de constientizare de diseminare a rezultatelor proiectului prin
promovarea proiectului si a actiunilor de conservare a ursului brun si a siturilor Natura 2000.
Responsabil de implementarea actiunii a fost Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea,
fiind atinse targeturile propuse in proiect.
Panourile au fost realizate intr-o prima transa la sfarsitul anului 2010 in luna
Decembrie, un numar de 10 panouri informative fiind instalate in spatii pietonale la sediile
beneficiarului si ale partenerilor, precum si la Centrul de Reabilitare si Monitorizare a
Carnivorelor Mari in Lepsa/Vrancea si la Centrul pentru Reabilitarea Puilor de Urs Orfani in
Balan/Harghita. Aceste panouri contin principalele informatii cu privire la proiectul
LIFEURSUS, precum si toate elementele care promoveaza pogramul LIFE+ si sprijinul
financiar al Comisiei Europene.
Alte 10 panouri informative au fost realizate in Mai 2011 si au fost montate in areale
cu trafic turistic din urmatoarele situri Natura 2000: Putna-Vrancea (2 panouri), Herculian (2
panouri), Ciomad Balvanyos, Cheile Varghisului, Oituz Ojdula (2 panouri), Madaras, Tinovul
Mohos. Panourile au dimensiunea de 200 x 150 cm, avand cadru metalic si protectie UV.
Informatiile oferite prezinta scopul si obiectivele proiectului, situl Natura 2000, specia tinta,
reguli de comportament intr-un habitat populat de ursi si harta sitului. Pe fiecare panou apar
siglele LIFE, Natura 2000 si sigla proiectului, fiind prezentata sursa de finantare a proiectului
LIFEURSUS.
Am urmarit ca panourile sa fie amplasate in puncte strategice si potrivite din punct
de vedere al implementarii actiunilor proiectului, in arealele unde s-au desfasurat activitati
constante din cadrul proiectului si sa prezinte un grad ridicat de accesibilitate si vizibilate
pentru public. Rezultatele au fost vizibile in primul rand la nivelul comunitatilor locale prin
constientizarea importantei pe care siturile Natura 2000 o reprezinta si la nivelul vizitatorilor
prin evidentierea siturilor protejate si punctarea prezentei speciei Ursus arctos.
In perioada Februarie – Aprilie 2012 au fost concepute, editate si montate in 50 de
locatii din arealul de implementare a proiectului, bannare informative care prezinta specia
Ursus arctos ca element cheie in ecosistem si reprezentand o valoare inestimabila a muntilor
nostri. Aceste bannere au fost realizate intr-o maniera fotografica si contin informatii privind
influenta negativa exercitata de om asupra comportamentului speciei tinta si efectele care
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rezulta din acest fapt concretizate in pagubele provocate de catre ursi. Bannerele au fost
instalate in urmatoarele locatii: 15 in judetul Vrancea, 17 in judetul Covasna, 18 in judetul
Harghita,
Pentru sustinerea campaniei de constientizare, in cadrul actiunii de promovare a
masurilor de conservare a ursului brun si de reducere a conflictelor, in Februarie 2012 a fost
produs toolkit-ul care contine suportul de curs, un film pe suport DVD precum si un pliant.
 Suportul de curs intitulat “Aspecte din biologia si ecologia ursului brun” a fost realizat de
catre Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii in format 16/24 cm, avand 24
pagini, fiind produs intr-un numar de 6000 exemplare. Acesta a fost diseminat in special
elevilor din scolile aflate in localitati din interiorul sau vecinatatea ariilor naturale
protejate de interes pentru conservarea speciei de urs brun. Materialul contine
informatii care explica intr/o maniera interactiva modul de viata a ursului, incepand de la
stadiul de pui pana la cel de exemplar adult, punand accent, in acelasi timp, pe
responsabilitatea ce ne revine in ceea ce priveste viitorul acestei specii. A fost conceput
ca un ajutor suplimentar in informatiile oferite de catre profesori. Suportul de curs
contine si un film documentar pe suport DVD realizat la Centrul de Reabilitare a Ursilor
Orfani, Balan, care prezinta in mod interactiv cateva aspecte legate de functionarea si
activitatile din cadrul centrului.
 Pliantul “Si noi suntem responsabili” a fost realizat intr-un numar de 6000 exemplare,
fiind utilizat in cadrul evenimentelor desfasurate ca urmare a derularii campaniei de
crestere a constientizarii publicului prin diseminarea acestuia la agentiile turistice,
punctele de informare turistica sau alte locatii accesibile grupului tinta. Pliantul se
adreseaza in special turistilor, prezentand informatii referiotare la consecintele
fenomenului de habituare, ce ar trebui sa stim cand ne aflam intr-o zona populata de
ursi, greseli de comportament al turistilor in habitatele ursilor.
Pentru a diminua cauzele care conduc la perturbarea activitatilor ursilor, precum si in
scopul informarii publicului cu privire la habitatele si caracteristicile acestei specii, in
perioada Decembrie 2010-August 2011, ACNV a conceput si produs 3 tipuri de pliante.
format A4, continand text bilingv (RO, HU), fiecare pliant continand informatii referitoare la
finantator si partenerii din proiect, logo-urile LIFE si Natura 2000:
 “Nu ma deranja in barlogul meu, si nu te voi deranja nici eu!”, avand ca grup tinta
turistii, a fost tiparit in 3000 exemplare. Pliantul explica in linii mari riscule de accident
care pot aparea in cazul deranjarii unei femele cu pui sau a unui urs in barlog,
responsabilitatea oamenilor in ceea ce priveste declinul speciei, fiind descrise
caracteristicile topografice si ecologice ale arealelor utilizate pentru cresterea puilor
(zone cu desisuri, expozitie sudica etc) impreuna cu principalele semne din teren care pot
indica prezenta barlogurilor. Aceste pliante au fost distribuite cabanelor montane,
refugiilor turistice si pensiunilor.
 “Protectia barlogurilor este esentiala pentru conservarea speciei”, realizat intr-un
numar de 1000 exemplare, pentru companiile de exploatare forestiera si personalul din
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zona rurala. Sunt explicati factorii de risc in cazul deranjarii femelelor cu pui si
necesitatea protejarii zonelor frecventate de ursoaicele cu pui in perioada de iarnaprimavara. Acest material a fost distribuit la sediile companiilor de exploatare forestiera
si la sediul primariilor comunelor care detin un procent insemnat din suprafetele
acoperite cu paduri.
 “Protectia barlogurilor este esentiala pentru conservarea speciei”, conceput in scopul
constientizarii managerilor fondurilor cinegetice si a personalului din teren de pe raza
ariilor protejate, fiind tiparite 500 exemplare. Este evidentiata responsabilitatea ce
revine managerilor fondurilor cinegetice in cazul accidentelor. Au fost oferite datele de
contact al Centrului de Reabilitare a Ursilor Orfani, Balan, in cazul constatarii aparitiei
unor cazuri de ursi orfani sau abandonati. Pliantele au fost disseminate la sediile
administrative ale fondurilor cinegetice de pe raza de implementare a proiectului.
Diseminarea materialelor a fost realizata la nivelul celor trei judete, pliantele destinate
turistilor fiind distribuite in: Harghita Bai, Madaras, Lacu Rosu, Izvoru Mures, Covasna, Sugas
Bai, Tusnad Bai, Tulnici, Lepsa, Balvanyos, pliantele adresate firmelor de exploatare
forestiera si a angajatilor provenind din mediul rural fiind diseminate in: Toplita, Bicaz,
Balan, Sandominic, Voslobeni, Zetea, Madaras, Liban, Turia, Batani, Baraolt, Covasna, Zagon,
Ojdula, Oituz, Lepsa, Soveja, Naruja, Tulnici, iar cele pentru constientizarea managerilor
fondurilor de vanatoare au fost distribuite cu ocazia diverselor intalniri organizate de echipa
de implenentare a proiectului in scopul derularii actiunilor din cadrul proiectului LIFEURSUS
si cu ocazia activitatilor in teren realizate de echipa RAT.
A fost realizat toolkit-ul pentru promovarea reţelei Natura 2000. Acest toolkit conţine
următoarele materiale informative:
► DVD-ul multimedia a fost destinat autorităţilor locale, profesorilor sau altor factori
din cadrul comunitatilor locale carora le sunt utile informaţii mai ample privind rolul şi
funcţionarea reţelei ecologice Natura 2000, precum şi despre siturile desemnate pentru
conservarea ursului brun. In scrisoarea din partea Comisiei Europene numarul
Ares(2012)101568 - 30/01/2012 a fost solicitat lamurirea unor neconcordante in ceea ce
priveste prezentarea. Astfel,DVD-ul a fost realizat conform informatiilor oferite in
raportarile anterioare destinate Comisiei Europene, fiind produs in trei limbi (romana,
maghiara si engleza), utilizatorii putand accesa informatii privind următoarele subiecte:
 Cunostinte generale despre reteaua Natura 2000: conţine informatii esentiale
referitoare la rolul, functionarea si beneficiile socio-economice ale retelei ecologice.
De aici poate fi accesata, de asemenea, harta siturilor Natura 2000 din Romania.
 Cunostinte despre proiectul LIFEURSUS: in plus fata de datele tehnice generale ale
proiectului, aceasta sectiune include descrieri referitoare la scopul, obiectivele,
actiunile si rezultatele preconizate ale proiectului LIFEURSUS. De asemenea, poate fi
vizionata o prezentare fotografica cu privire la actiunile proiectului.
 Siturile Natura 2000 implicate in proiect: sectiunea include o descriere sumara a celor
15 situri din cadrul proiectului destinate conservarii ursului brun. Poate fi accesat
formularul standard a siturilor, harta localizarii geografice precum si un material
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video realizat pentru fiecare sit care prezinta principalele valori ecologice,
peisagistice sau culturale care caracterizeaza situl respectiv.
 Cunostinţe generale despre ursul brun: din cauza faptului ca nivelul informatiilor
grupurilor ţintă privind aceasta specie se afla la un nivel scazut, a fost considerata
utila includerea, in acest material, a unei descrieri a principalelor caracteristici
fiziologice si comportamentale a ursului brun. Sectiunea mai conţine un material
video despre urs.
 Date de contact si linkuri utile: include datele de contact a partenerilor de proiect
precum si adresele web a acestora. De pe acesta secţiune a DVD-ului poate să fie
accesat direct site-ul de internet a proiectului: www.carnivoremari.ro
La realizarea dvd-ului s-a urmarit ca informatiile sa fie redate intr-un limbaj cat mai
accesibil pentru grupul tinta, să fie cat mai atragator, prin includerea unui numar sporit
de fotografii si elemente grafice, si ca utilizarea acestuia să nu necesite cunoştinţe
informatice avansate. DVD-ul a fost realizat într-un tiraj de 500 de bucăţi, fiind prezentat
intr-un plic de carton si avand imprimeu color.
►Pliantul cu informaţii despre reţeaua Natura 2000 a avut scopul de a furniza
informaţii referitoare la reţeaua Natura 2000 factorilor interesaţi din judeţele Harghita şi
Covasna, oferite in limba romana si maghiara. Pe langa informatiile generale privind
functionarea retelei ecologice, pliantul include harta de distributie a tuturor siturilor (SPA-uri
si SCI-uri) din cele doua judete, nu doar cele incluse in proiect. Imprimarea s-a realizat pe
hârtie ecologică in format A4, avand un tiraj de 3000 de exemplare. A fost destinat în special
proprietarilor de terenuri, fermierilor, crescatorilor de animale, lucratorilor forestieri etc.
►Semne de carte, fiind realizat cate un tip de semn de carte pentru fiecare dintre cele
15 situri Natura 2000 incluse in proiect. Semnul de carte format 6x21 cm a avut scopul de a
atrage atentia factorilor interesaţi asupra valorilor ecologice si importanta siturilor Natura
2000. Semnele de carte ale siturilor din judetele cu minoritate maghiara au fost editate
bilingv, textul in limba maghiara fiind imprimat pe partea posterioara a semnului de carte.
Imprimarea a fost realizata pe hartie ecologica, fiind tipărit un tiraj de 300 de exemplare
pentru fiecare sit Natura 2000.
►Harta complexă a siturilor Natura 2000, format mare 77x64 cm, destinata in special
turistilor care viziteaza această zona,ofera informatii referitoare la localizarea geografica a
siturilor Natura 2000 din cadrul proiectului, drumurile de acces, arii protejate de interes
national, forme de relief, reţeaua hidrologica etc. Conţine, de asemenea, descrierea fiecărui
sit in parte avand codul Natura 2000, suprafata precum si numele si datele de contact a
custodelui/administratorului acestuia. In completarea informatiilor furnizate, materialul
include cunoştinţele generale referitoare la reteaua ecologică Natura 2000, a importanţei
ecologice si de conservare a ursului brun. Este tiparita pe hartie rezistenta la umezeala si
uzura, putand fi folosita si pe teren, in cursul excursiilor. A fost editată intr-un tiraj de 2000
de bucăţi. Materialul a fost introdus in registrul international al publicatiilor avand numarul
ISBN 978-606-92551-48.
Toolkit-ul a fost distribuit partenerilor in proiect în funcţie de cerintele proiectului,
ajungand prin intermediul acestora la factorii interesaţi prin distribuire directă în cursul
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întâlnirilor, distribuire prin punere la dispoziţia persoanelor interesate a materialelor
informative la sediul agenţiilor de mediu, la sediile ONG-urilor din domeniu, administraţii
publice locale, sediile gestionarilor fondurilor cinegetice, administratorilor ariilor protejate şi
situri Natura 2000, punctele de informare turistică, etc si prin punerea la dispoziţie în format
digital pe site-ul oficial al proiectului (www.carnivoremari.ro).
Au fost realizate 5000 etichete autoadezive „ bear friendly” si 5000 „ produs intr-un sit
Natura 2000”. Acestea au fost produse concomitent cu realizarea bazei de date si au fost
inseriate in vederea acordarii acestora producatorilor care respecta conditiile necesare
certificarii.
Au fost realizate , editate si diseminate 5000 brosuri bilingve pentru promovarea
produselor etichetate cu „ bear friendly” si „ produs intr-un sit Natura 2000”.Brosura, format
A5, contine informatii despre produsele care respecta convietuirea cu ursii si celalalte specii
si habitate din siturile Natura 2000 de pe arealul proiectului si a fost diseminata pe plan local
si national catre producatori, stakeholderi, comerciati, marketuri, agentii de turism tur
operatoare etc.
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IV. Intalniri cu autoritatile locale, administratii publice , fermieri,
localnici , administratori/custozi arii protejate / parcuri naturale

In cadrul campaniei pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a
metodelor de reducere a conflictelor, au fost realizate, conform planificarilor si schemei de
implementare a proiectului, activitatile de informare a grupurilor tinta din cele trei judete
fiind organizate mai multe intalniri cu autoritatile locale, fermieri, localnici din zonele rurale
ale căror areale se întrepătrund cu habitatele ursului, gestionari ai fondurilor de
management cinegetic, la multe din aceste intalniri participand simultan atat factorii
interesati cat si autoritatile locale :
 O intalnire in acest scop a fost organizata de ACNV cu sprijinul APM Covasna, in 25.02.
2010 cu institutii si organizatii avand responsabilitati directe sau indirecte in
managementul ursului brun la nivelul judetului Covasna. In cadrul acestei intalniri au fost
discutate subiecte referitoare la necesitatile de conservare a speciei Ursus arctos si
metodele concrete de reducere a conflictelor cu ajutorul sistemelor demonstrative de
protectie utilizate in cadrul proiectului LIFEURSUS. Participantii au fost informati asupra
riscurilor create de fragmentarea habitatelor si de antropizarea tot mai accentuata a
ecosistemelor forestiere, fapt care determina ursii sa caute hrana in vecinatatea
localitatilor umane. Localnicii prezenti au ridicat problema lipsei unui sistem efficient de
compensare a pierderilor economice datorate ursilor si au solicitat autoritatilor o
implicare mai buna in realizarea unui ghid pentru fermieri care sa prezinte metodele
concrete de prevenire a pagubelor.
 In judeţul Harghita, localitatea Miercurea Ciuc, la sediul Consiliului Judeţean Harghita
fost organizata in 18.03.2010 o întâlnire cu factori interesaţi implicati in managementul
ursului brun. La acest eveniment au participat reprezentanti ai urmatoarelor institurii:
Prefectura Judeţului Harghita, Consiliul Judeţean Harghita, Garda Naţională de Mediu,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia Agricolă,
Inspectoratul de Regim Silvic si Cinegetic Braşov, reprezentanti ai autoritatilor locale din
mediul rural şi reprezentantii gestionarilor fondurilor de management cinegetic. Au fost
prezentate activitatile proiectului LIFEURSUS si au fost dezbatute cauzele care duc la
aparitia conflictelor om/urs. Au fost evidentiate principalele lipsuri ale actelor normative
in vigoare si au fost prezentate metodele concrete prin care fermierii isi pot diminua
pagubele produse de ursi.
 O alta intalnire de informare/conştientizare a fost organizata la Tuşnad Băi, judetul
Harghita, in data de 11.07.2011 cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale, a
gestionarului fondului cinegetic si a proprietarilor de terenuri. Intalnirea a avut ca scop
analiza problemelor create de urşii habituaţi din localitate şi posibilităţile de rezolvare a
acestora. Cu acest prilej au fost prezentate demersurile echipei LIFEURSUS in ceea ce
priveste relocarea ursilor probleme din localitatea Tusnad si evolutia ulterioara a celor
trei exemplare de urs. De asemenea, au fost prezentate activitatile concrete de reducere
a pagubelor produse de ursi, care au fost implementate la nivelul judetului Harghita.
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 In data de 21.02.2012 a fost orgabnizata la Nistoresti, judetul Vrancea, o intalnire cu
autoritatile care administreaza situri Natura 2000, fiind purtate discutii referitoare la
pericolele reprezentate de fragmentarea habitatelor ursului brun si necesitatea
continuarii eforturilor de conservare a speciei Ursus arctos prin implicarea activa a
localnicilor in actiuni educative si incurajarea acestora in directia utilizarii sistemelor
eficiente de protectie impotriva atacurilor animalelor salbatice.
 In 10.08.2012 au fost desfasurate doua intalniri cu autoritatile locale din localitatile
Chiojdeni si Jitia, judetul Vrancea, organizate de catre APM Vrancea din partea
proiectului LIFEURSUS unde au fost discutate probleme legate de conservarea ursului
brun prin reducerea conflictelor generate de aceasta specie si cresterea constientizarii
populatiei locale in legatura cu importanta speciei.
 Doua intalniri au fost organizate de catre reprezentanti ai APM Vrancea in 29 si
30.08.2012 la primariile comunelor Paltin si Vintileasca, acestea fiind zone unde, in
ultimii 3 ani, au fost semnalate majoritatea pagubelor provocate de ursi. La aceste
intalniri au participat primarii, politia locala, administratori ai fondurilor cinegetice, ITRSV
si localnici. Intalnirile au avut scopul de a prezenta modul de aplicare a Hotararii 1679 din
10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea
vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin
gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de
animale domestice pentru prevenirea pagubelor.
 In data de 06 si 11.09.2012 in localitatile Bolotesti, Burca, Vidra, Mera, Vulcaneasca si
Poiana Cristei din judetul Vrancea, a fost demarata de catre APM Vrancea o actiune
ampla de diseminare a materialelor informative si educationale realizate in proiectul
LIFEURUS. Cu aceasta ocazie, membri echipei LIFE au purtat discutii cu autoritatile locale
din localitatile mentionate, fiind discutate ad-hoc la sediile institutiilor publice chestiuni
privind problema lipsei informatiei cu privire la specia tinta si a importantei actiunilor de
conservare a ursului brun, fiind necesara imbunatatirea imaginii speciei si aplicarea
metodelor de reducere a conflictelor prin utilizarea sistemelor moderne de protectie
impotriva animalelor salbatice.
 In 18.09.2012 in localitatea Topliţa, judetul Harghita a fost organizata de catre membri
echipei de implementare a proiectului LIFEURSUS din partea APM Harghita o întâlnire cu
factorii interesaţi în managementul silvic şi cinegetic din comunele aflate in nordul
judeţului Harghita. Au fost purtate discutii privind importanta siturilor Natura 2000 in
conservarea ursului brun si necesitatea constientizarii personalului lucrator provenind
din satele aflate in interiorul sau in vecinatatea acestor situri cu privire la modalitatile de
reducere a conflictelor om-urs prin aplicatea metodelor de protectie impotriva pagubelor
provocate de animalele salbatice in general.
 In perioada 18 si 25.09.2012 au avut loc doua intalniri cu stakeholderii in satele Barcani si
Batani, jud. Covasna, acestea fiind organizate de catre Asociatia pentru Conservarea
Valorilor Naturii, cu suport din partea APM Covasna. Au fost dezbatute teme precum
cauzele conflictelor dintre oameni si specia tinta, posibilitati si metode de prevenire a
acestor conflicte, cele mai noi si accesibile sisteme de indepartare a animalelor salbatice
care pot veni in contact cu gospodariile localnicilor si pot provoca pierderi economice.
 O actiune de crestere a constientizarii si a diseminarii materialelor informative si
educationale a fost realizata in 02 si 04.10.2012, in satele Ruginesti, Varnita si Valea Sarii
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din judetul Vrancea, ocazii cu care, de asemenea, au fost purtate discutii cu autoritatile
locale referitoare la pagubele produse de ursi si modalitati de reducere a acestor pagube
prin intermediul sistemelor electrice de protectie sau a dispozitivelor sonore si olvactive
de indepartare a animalelor salbatice.
O intalnire cu crescatorii de animale a fost desfasurata cu ocazia unui targ local din data
de 15.01.2013 in Vidra, judetul Vrancea. Cu aceasta ocazie, membri echipei LIFEURSUS
au oferit informatii privind cele mai noi tehnici de protectie impotriva animalelor
salbatice si necesitatea reducerii conflictelor dintre fermieri si ursi.
In data de 30.01.2013 a fost organizata de catre APM Vrancea o intalnire cu
reprezentantii locali ai administratorilor de padure de pe raza comunelor Tulnici si Soveja
din judetul Vrancea, unde au fost discutate subiecte legate de legislatia privind acordarea
despagubirilor si obligatiile gestionarilor fondurilor cinegetice.
APM Vrancea a organizat in data de 06.03.2013 intalnirea anuala a gestionarilor
fondurilor de management cinegetic din judetul Vrancea, la care au participat:
reprezentanti din partea ocoalelor silvice Tulnici, Zabala si Naruja, precum si manageri ai
fondurilor cinegetice Lepsa, Macradeu si Valea Ramnicului. A fost prezentata experienta
echipei proiectului acumulata in anii anteriori in ceea ce priveste ursii habituate ,
efectele acestui fenomen de habituare si modalitati de prevenire si reducere a numarului
ursilor problema.
In 12.04.2013 s-a desfasurat o întâlnire cu toţi gestionarii fondurilor cinegetice din
judeţul Harghita, organizată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din
Miercurea Ciuc unde au fost dezbatute teme legate de conservarea ursului brun in
siturile Natura 2000 si prevenirea conflictelor generate de prezenta acestora in
vecinatatea localitatilor din acele zone. Au fost prezentate diverse sisteme care s-au
dovedit eficiente pentru protectia impotriva pagubelor provocate de ursi.
In 24 si 27.06.2013 au fost organizate 2 intalniri cu fermierii de pe raza comunelor Naruja
si Nereju pentru promovarea sistemelor de protectie impotriva ursilor. Evenimentul a
fost organizat de care APM Vrancea in cadrul proiectului LIFEURURSUS, la aceste intalniri
participand si reprezentanti ai administratiilor locale: primarie, politia locala.
Participantilor le-au fost prezentate cele mai noi sisteme de protectie precum garduri
electrice, sisteme vizuale de indepartare, substante repelente, fiindu-le explicate
modalitatile de functionare si impactul asupra animalelor salbatice.
Reprezentanţii echipei de implementare a proiectului LIFEURSUS au participat in data de
30.07.2013 la tabăra anuala a Asociaţiei Carpatine Ardelene organizata în comuna
Frumoasa, jud. Harghita, printr-o serie de prezentari privind managementul siturilor
Natura 2000 si metode de prevenire a accidentelor provocate de ursi aparute pe fondul
lipsei unor cunostinte privind comportamentul speciei si a metodelor moderne de
aparare impotriva animalelor salbatice.
In data de 14.09.2013 au fost organizate, de cate APM Vrancea, scurte intalniri cu
gestionarii fondurilor de vanatoare si reprezentanti ai autoritatilor locale. Intalnirile s-au
desfasurat in localitatile Mera, Reghiu si Andreiasu si au fost dezbatute diferite teme
legate de necesitatea diminuarii conflictelor si metode care pot fi aplicate la nivelul
localitatilor pentru prevenirea si reducereapagubelor provocate de animalele salbatice si
in special de specia Ursus arctos.
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In scopul prezentarii importantei protejarii arealelor in care au fost identificate semne
ale activitati ursilor (zone de fatare, crestere a puilor, iernare etc), au fost organizate o serie
de intalniri cu detinatori ai parchetelor de exploatare a lemnului, comunitati locale,
manageri ai fondurilor cinegetice si cluburi neconventionale de turism:
 Cu ocazia Zilei Mediului a fost organizata o intalnire cu stakeholderii din situl Natura
2000 Harghita Madaras. Evenimentul s-a desfasurat in sala de sedinte a primariei
Madaras in data de 03.06.2010, la intalnire participand si reprezentanti locali ai
guvernului din satele Danesti, Carta si Madaras. Au fost, de asemenea prezenti si
reprezentanti ai celor trei comune care detin areale intinse de padure in situl
Harghita Madaras. Cele trei comune au in administrare terenuri aflate in estul sitului
Natura 2000 desemnat pentru conservarea speciei Ursus arctos, areal in care
practicile traditionale de pastorit reprezinta un factor de risc pentru aparitia
conflictelor cu ursul brun. Reprezentanti ai APM HArghita au prezentat, pe langa
materialul power point referitor la importanta siturilor Natura 2000, importanta
protejarii unor astfel de arii in care obiectivul principal il reprezinta conservarea
ursului in perioadele sensibile de crestere a puilor si de iernare, fiind distribuite cu
aceasta ocazie pliante informative.
 alta intalnire a fost organizata la Tusnad Bai, judetul Harghita in data de 11.07.2011 la
care au participat autoritatile locale, manageri ai fondurilor cinegetice si proprietari
de terenuri, unde a fost prezentata importanta intelegerii comportamentului adecvat
a personalului lucrator si a planificarii atente a activitatilor in zonele cu barloguri si
protejarea acestora mai ales in perioadele de alaptat si de iernat. Au fost explicate
situatii in care, din cauza stresului cauzat de perturbarea zonelor de iernat, a fost
provocat indirect fenomenul de habituare a unor exemplare de ursi deoarece
arealele in care se depoziteaza gunoiul menajer reprezinta singura sursa de hrana in
perioada iernii. Pe parcursul derularii intalnirii au fost distribuite pliante referitoare la
protectia barlogurilor.
 In data de 12.01.2012 au fost realizate vizite la parchetele de exploatare deschise în
zona Bodoc si Micfalău. Reprezentati ai APM Vrancea din partea proiectului
LIFEURSUS impreună cu reprezentantul fondului cinegetic au purtat discutii cu patru
agenti economici ce exploateaza masa lemnoasă din aceste localitati. Discutiile au
vizat importanta cunoasterii zonelor cu barloguri si adaptarea activitatilor de
exploatare in functie de prezenta acestora pentru evitarea perturbarii ursilor in
perioada de iarna si de crestere a puilor.
 In urma unor vizite in teren din 02.02.2012 a membrilor echipei de implementare a
proiectului LIFEURSUS din partea APM Covasna impreună cu reprezentantul fondului
cinegetic realizata la parchetele de exploatare deschise în zona Bodoc și Micfalău,
judetul Covasna de către patru agenți economici ce exploateaza masa lemnoasă, au
fost purtate discutii privind necesitatea cunoasterii zonelor cu prezenta a barlogurilor
pentru evitarea situatiilor de abandon al puilor sau migrarea ursilor in perioada de
iarna catre zonele periferice ale localitatilor, acolo unde pot gasi hrana, respective in
locurile de depozitare a gunoiului menajer.

21 | P a g e

LIFE08/NAT/RO/000500 - LIFEURSUS

 In perioada 29 - 30.03.2012, APM Vrancea a organizat o intalnire la Lepsa, judetul
Vrancea, cu reprezentanti ai administratiei Parcului Natural Putna-Vrancea.
Dezbaterile au avut ca subiect necesitatea informarii firmelor de exploatare a
lemnului de pe raza parcului cu privire la localizarea barlogurilor si a masurilor
necesare reducerii perturbarii zonelor repective pe durata iernii si a cresterii puilor
mici.
 In data de 30.03.2012 APM Covasna a organizat o intalnire pe teren cu agentii
economici din localitatile Cheile Varghisului si Cormos, impreuna cu reprezentatul
fondului cinegetic, fiind realizate vizite le parchetele de exploatare a masei lemnoase
de pe raza localitatilor. Au fost discutate aspecte privind modalitatile de exploatare a
lemnului care sa tina cont de prezenta barlogurilor de urs si au fost distribuite pliante
informative.
 Cu ocazia Zilei Biodiversitatii a fost organizata in data de 22.05.2012 in rezervatia
naturala Tisita, judetul Vrancea o vizita de lucru, fiind invitati reprezentanti ai
administratiei Parcului Natural Putna Vrancea si ai proprietarilor de paduri de pe raza
localitatilor Tulnici si Lepsa. La acest eveniment au avut acces si turistii aflati in zona.
A fost vizitata rezervatia naturala Tisita unde participantii au avut ocazia sa parcurga
Poteca Tematica a carnivorelor mari, putand fi observate diverse aspect legate de
comportamentul si habitatul ursului brun, atractia principala fiind barlogul artificial
construit in rezervatie.
 In localitatea Vidra din judetul Vrancea s-a desfasurat o intalnire cu stakeholderii
apartinand comunei, in scopul promovarii activitatilor de protectie a barlogurilor si a
zonelor de crestere a puilor de urs. Intalnirea a avut loc in data de 31.05.2012 si a
fost urmata de dezbateri pe teme legate de ursii problema, rezolvarea conflictelor
care apar in zona si diminuarea braconajului.
 In data de 01.02.2013 membri echipei de implementare a proiectului LIFEURSUS au
participat la sesiunea de lucru privind realizarea programului local si ofertei ecoturistice pentru anul 2013 a localitatii Tusnad Bai, judetul Harghita, prin sustinerea
unei prezentari pe tema posibilitatilor de prevenire a problemelor cauzate de ursii
gunoieri din localitate precum si beneficiile in domeniul turismului si a statutului de
arie protejata de interes comunitar, sit Natura 2000.
 intalnire cu silvicultorii apartinand comunelor Gura Calitei si Dealul Lung din judetul
Vrancea s-a desfasurat in 05.02.2013. Intalnirea a fost organizata de catre membri
echipei de implementare a proiectului LIFEURSUS din partea APM Vrancea, scopul
fiind acela de promovare a activitatilor de conservare a zonelor de iernare utilizate de
care ursi si a reducerii perturbarii ursilor in perioada hibernarii sau a alaptatului din
cauza producerii unor pierderi critice de energie datorate deplasarilor excesive a
exemplarelor in scopul indepartarii de sursa de deranj si cautarea unor noi zone de
iernat sau alaptat.
 In Lepsa si Soveja, judetul Vrancea au fost organizate in 15.03.2013, doua intalniri cu
gestionarii fondurilor de vanatoare de pe raza celor doua localitati, la care au fost
prezentate subiecte legate de protectia zonelor sensibile pentru ursi, probleme de
habituare si au fost promovate cele mai bune practici privind evitarea abandonului
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juvenil. A fost impartit un numar insemnat de plinate din seria “Protectia barlogurilor
este esentiala pentru conservarea speciei” destinate constientizarii managerilor
fondurilor de vanatoare.
 In data de 04.12.2013 a fost organizata la Lepsa, judetul Vrancea o intalnire cu
reprezentanti ai administratiei Parcului Natural Putna-Vrancea. Intalnirea a avut ca
scop prezentarea modalitatilor de informare a turistilor, care frecventeaza intr-un
numar din ce in ce mai mare parcul natural, cu privire la prezenta ursilor in areal,
metode de evitare a aparitiei unor conflicte din cauza necunoasterii zonelor de risc si
a comportamentului inadecvat in apropierea ursilor. Au fost distribuite pliante
adresate turistilor precum si administratorilor parcului.
Succesul implementarii acestei actiuni de crestere a constientizarii a constat in
reducerea imaginii negative in randul populatiei locale, educarea acesteia cu privire la
metodele de reducere a conflictelor cu animalele salbatice in general si diminuarea
pagubelor provocate de ursi inregistrate la ferme sau gospodarii.
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V. Educatia in scoli
Copii pot fi usor educati, iar informatiile nou invatate le transmit si parintilor,
conceptul fiind cunoscut sub denumirea de ,educatia parintilor prin copii”. Daca fata de
conceptul de protejare a speciilor si habitatelor, parintii sunt reticienti, copii sunt atrasi si
chiar isi doresc sa se simta utili in protejarea naturii. Asa ca printr-o educare corecta a
generatiilor viitoare, principiile si obiectivele de conservare a biodiversitatii vor avea o baza
solida.
In cadrul campaniei desfasurate in proiect au fost organizate diverse actiuni si
evenimente cu elevi ai scolilor din areal de implementare a proiectului .
 01.10.2010 - cu ocazia „Zilei Mondiale a Habitatului” a fost organizata o excursie de
studii pentru elevii din clasa a VI-a a Şcolii Generale Nagy Istvan din Miercurea Ciuc,
fiind vizitat habitatul natural al ursului brun din apropierea localitatii Miercurea Ciuc,
zona propusa pentru a fi inclusa in reteaua ecologica Natura 2000.
 25.03.2011 - actiunea de informare/constientizare, organizata in cladirea Universitatii
Sapientia din Miercurea Ciuc, judetul Harghita.de catre APM Harghita in colaborare
cu ONG-ului Asociatia Carpatina Romana, privind reteaua Natura 2000 si ariile
protejate de interes national si comunitar care se suprapun arealului ursului brun. La
intalnire au participat localnici din vecinatatea siturilor de interes comunitar,
silvicultori si persoane implicate direct im managementul ursului brun.
 14.05.2011 - actiunea de informare/constientizare a elevilor din scolile elementare
de pe raza localitatii Miercurea Ciuc, organizata la Potiond, jud. Harghita, privind
speciile de interes comunitar, în special ursul brun, şi reţeaua Natura 2000.
 31.05.2011 - eveniment organizat la Palatul Copiilor din Sfantu Gheorghe, judetul
Covasna, cu ocazia „Zilei Internaţionale a Mediului”, la acest eveniment participand
150 de elevi cu varste cuprinse intre 8-10 ani.
 21.07.2011 - a fost organizata la Vărşag, jud. Harghita o acţiune de
informare/conştientizare pentru elevii din scolile elementare. In cursul acestei
activitati, APM Harghita a organizat o excursie in situri de interes comunitar cu
participanţii la tabără ecologică din localitate.
 21.07.2011 - actiune de informare/constientizare a elevilor din Şcoala Elementara
„Janos Mathe” din Herculian, organizata in situl Natura 2000 „Herculian” din judetul
Covasna.
 20.07-01.08.2011 - expozitie foto dedicata padurii si ursului brun, organizata la
Muzeul Carpatilor Orientali din Sfantu Gheorghe, jud. Covasna in contextul Zilei
Internationale a Mediului.
 21.08.2011 - echipa proiectului a participat la invitatia Asociatiei Istenkhaz din
localitatea Batani, la actiuni de informare dedicate copiilor privind protectia naturii si
a carnivorelor mari.
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 21.08.2011 - echipa proiectului a participat la invitatia Scolii generale „Mathe Janos”
din localitatea Herculian, judetul Covasna, la actiuni de informare dedicate copiilor si
profesorilor privind conservarea carnivorelor mari. Actiunile au fost organizate in
situl Natura 2000 Herculian.
 30.09-01.10.2011 - cu ocazia “Zilei Animalelor” a fost organizata o tabara ecologica
pentru elevi la Cabana “Kalibasko” din comuna Lueta, judetul Harghita.
 23.02.2012 - actiune de educare/constientizare in legatura cu siturile Natura 2000 si
ursul brun ca specie protejata de interes comunitar, organizata la Grupul Scolar
Economic “Johannes Kajoni” din Miercurea Ciuc, judetul Harghita.
 04.04.2012 - actiune de educare/constientizare in cadrul saptamanii „Scoala altfel”
despre siturile Natura 2000 si ursul ca specie protejata de interes comunitar,
organizat la Liceul de Arta „Nagy Istvan” din Miercurea Ciuc, judetul Harghita.
 05.06.2012 - actiune de educare/constientizare in cadrul scolii generale din Focsani,
organizata de reprezentantii APM Vrancea din partea proiectului LIFEURUS privind
importanta siturilor Natura 2000 in conservarea diversitatii biologice paralel cu
dezvoltarea comunitaţilor locale.
 18-22.09.2012 - eveniment organizat cu ocazia editiei a11-a a „Saptamanii Mobilitatii
Europene”. Evenimentul a fost marcat prin deschiderea unui punct informativ in zona
ultracentrală a municipiului Miercurea Ciuc, jud Harghita, in Piata Libertatii.
 23.11.2012 - excursia de studiu cu elevii din şcolile generale de pe raza localitatii
Miercurea Ciuc, judetul Harghita, în situl Natura 2000 „Harghita Madaras”.
 22-24.04.2013 - eveniment organizat de echipa proiectului LIFEURSUS cu ocazia „Zilei
Pământului”printr-o actiune de constientizare a elevilor la Biblioteca Judeteana
„Joanes Kajoni” din Miercurea Ciuc, judetul Harghita.
 30.08.2013 - reprezentantii proiectului au participat la tabara anuala a Asociaţiei
Carpatine Ardelene organizata in comuna Frumoasa, judetul Harghita, printr-o
prezentare privind managementul siturilor Natura 2000, respectiv o prezentare
despre prevenirea accidentelor provocate de ursi.
In perioada 22.04.2012 – 22.06.2012 s-a
organizat concursul de desene pentru elevi
cu titlul „Noi si ursii”. Concursul a fost
mediatizat prin intermediul mass-mediei
locale si naţionale, prin site-ul proiectului
www.carnivoremari.ro, prin inspectoratele
scolare judetene, precum si in urma
intalnirilor directe cu elevii in scoli. Echipa de
implementare a proiectului a realizat o vizita
in 16 scoli ale comunelor ale zonele din
vecinatatea siturilor Natura 2000 din cadrul
proiectului, in intentia de a motiva elevii in a
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participa la acest eveniment. Pana la termenul limita fixat in data de 25.05.2012, la sediile
agentiilor judetene de protectie a mediului a sosit un numar de 1556 de lucrari din 61 scoli
din mediul rural al judetelor Harghita, Covasna si Vrancea.
Evenimentul festiv de anuntare a
rezultatelor si deschiderea vernisajului cu
lucrarile participante a avut loc in Galeria
Consiliului Judetean Harghita, in cadrul
“Saptamanii Mediului”, din 08.062012. La
acest eveniment au fost prezenti şi
reprezentantii
Institutiei
Prefecturii
Judetului Harghita, ai Consiliului Judetean
Harghita precum şi mass mediei locale.
Jurizarea a avut loc la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Harghita iar
rezultatul jurizarii a fost publicat pe pagina
de internet a proiectului LIFEURSUS www.carnivoremari.ro. Expozitia a putut fi vizionata
pana la data de 22. 06. 2012.
Au fost acordate premii elevilor castigatori, premiul special constand intr-o excursie de
studiu pentru şcoala cea mai activa la acest concurs fiind castigat de Scoala Generala „Köllő
Miklós” din Ciumani, judetul Harghita. Excursia s-a desfasurat în data de 20.06.2012, fiind
vizitata Grădina Zoologica din Târgu Mures, la acest eveniment participand unui număr de 45
de elevi si cadrele didactice insotitoare.
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VI. Informarea mass-mediei si comunitatii stiintifice
Promovarea proiectului, a obiectivelor si rezultatelor acestuia reprezinta o etapa din
cadrul unei actiuni mai ample de crestere a constientizarii publicului si diseminare a
rezultatelor, realizandu-se la nivelul celor trei judete din arealul de implementare a
proiectului.
Pentru promovarea debutului proiectului LIFE+ Nature in judetele Vrancea, Covasna si
Harghita, au fost realizate intalniri cu diverse institutii interesate la sediile partenerilor din
proiect, ca rezultat al acestui eveniment aparand o serie de articole in mass-media locala si
nationala, inteviuri radio si TV. De asemenea, secretariatul proiectului a oferit mass-mediei
locale si nationale communicate de presa avand ca mesaj central promovarea scopului si
obiectivelor proiectului.
Pana acum au fost publicate 190 articole in presa locala si nationala, referitoare la
diferite actiuni desfasurate in proiect, fiind inregistrate 38 aparitii in cadrul televiziunilor
locale si nationale, precum si 13 aparitii la posturile de radio.
Dintre activitatile semnificative desfasurate in mass-media in scopul promovarii
proiectului si informarii publicului larg cu privire la activitatile implementate pentru
conservarea ursului brun, mentionam:
 18 Octombrie 2010 – conferinta de presa organizata de catre APM Vrancea “Cele mai
bune practici si actiuni demonstrative pentru conservarea populatiei de Ursus arctos
in zona central-estica a Carpatilor Orientali” in care au fost prezentate activitatile
care urmeaza a fi desfasurate o data cu demararea proiectului LIFEURSUS. Au
participat reprezentanti din partea mass/mediei locale (FOCUS TV, ATLAS TV,
Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Ziarul de Azi);
 Mai 2010 - in numarul 85 al revistei National Geographic a fost publicat un articol
conceput de catre managerul proiectului, Silviu Chiriac, intitulat “Ursii din Romania”,
unde apare mentionat proiectul LIFEURSUS;
 19 iulie 2010 - pe site-ul web al Green Report a fost postat un articol avand titlul
“Ursul carpatic, victima ‘depasirilor la hectar’”, facandu-se referire la vanatoarea
excesiva facuta pentru bani;
 2010 - Studii legate de eco-etologia ursului brun (Ursus arctos) bazate pe
monitorizarea post eliberatorie a puilor de urs orfani reabilitaţi, Muzeul Judeţean
Satu Mare, Studii şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, Vol X-XI, pp: 149-160. Bereczky
Leonardo, Pop Ioan Mihai, Chiriac Silviu;
 2010 -. Home range-ul şi habitatul utilizat al unor exemplare de urs reintroduse în
habitatul natural. Hubertus, nr. 2. Bereczky Leonardo, Mihai Pop, Silviu Chiriac;
 Noiembrie 2010 - un articol intitulat “Proiectul LIFEURSUS – cele mai bune practici
pentru conservarea ursului brun” realizat de catre membri institutiilor partenere in
acest proiect (Ioan Mihai Pop - APM CV, Silviu Chiriac, Radu Mihai Sandu - APM VN,
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Leonardo Berezcky - ACNV Harghita), a aparut in revista de mediu si ecologie
InfoMEDIU Europa nr.10 din Octombrie-Noiembrie 2010;
 2011 - Siturile Natura 2000 destinate conservarii ursului brun in judetele Harghita,
Vrancea si Covasna, Editura Green Steps, ISBN 978 – 606- 92551-4-8, Szabo Szilard,
Both Jozsef, Mihai Pop, Chiriac Silviu;
 2011 - Trouble-making Brown bear Ursus arctos Linnaeus, 1758 (Mammalia:
Carnivora) – behavioral pattern analysis of the specialized individuals, Travaux du
Muséum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa, vol.54(2), pp.541-554.
Bereczky Leonardo, Mihai Pop, Silviu Chiriac;
 13 Iunie 2011 – in Jurnalul National a fost publicat un articol amplu privind
vanatoarea ursilor si practicile injuste care predomina in aceasta activitate, “Mos
Martin, un criminal inventat doar pentru a fi impuscat”. A fost realizat in colaborare
cu Silviu Chiriac care ofera informatii referitoare la proiectul LIFEURSUS in curs de
implementare;
 16 Decembrie 2011 – conferinta de presa organizata de APM Harghita “Cele mai
bune practice si actiuni demonstrative pentru conservarea populatiei de Ursus arctos
in partea central-estica a Carpatilor Meridionali”, prezentarea activitatilor realizate
de la debutul proiectului pana in Noiembrie 2011;
 6 Februarie 2012 – conferinta de presa organizata de catre Asociatia pentru
Conservarea Valorilor Naturii impreuna cu APM Vrancea si APM Covasna. Topicele
abordate au fost: informatii noi incluse in portalul proiectului, prezentarea
impacutlui asupra speciei tinta din cauza deranjarii barlogurilor si masuri preventive,
analiza pagubelor pentru anul 2011-cauze si masuri de prevenire;
 2012 - Land use and behavioral patterns of brown bears in the South- Eastern
Romanian Carpathian Mountains: A case study of relocated and rehabilitated
individuals, Procedia Environmental Sciences, 2012, 14, pp.111-122. Pop Ioan Mihai,
Sallay Alexandra, Bereczky Leonardo, Chiriac Silviu;
 In perioada 18-19 Octombrie 2013 d-l Joao Pedro Silva, senior expert LIFE
Nature&Biodiversity a facut o vizita staffului LIFEURSUS in scopul realizarii unui
articol pentru o publicatie LIFE Nature referitoare la impactul pe temen lung si
sustenabilitatea actiunilor proiectelor LIFE Nature, managerul proiectului LIFURSUS
fiind selectat ca si candidat care a implementat mai multe proiecte LIFE, temele de
discutie referindu-se la importanta programelor LIFE ca factori important in
conservarea naturii la nivel european si la impactul LIFE privind implementarea
retelei Natura 2000(propuneri de situri, legislatie si punere in aplicare), management
pe termen lung si rezultate ale actiunilor de conservare, imbunatatirea statutului de
conservare ale speciilor, etc. Publicatia a aparut in Ianuarie 2014 sub titlul Long-term
impact and sustainability of LIFE Nature, articolul referitor la proiectul LIFE08
NAT/RO/000500, precum si la proiectele anterioare LIFE 02 NAT/RO/008576 si
LIFE05 NAT/RO/000170, intitulat “LIFE boots conservation capacity for Romania’s
large carnivores”;
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 22 Iulie 2013 – Articol amplu publicat in Ziarul de Vrancea in care este prezentata
actiunea de voluntariat din cadrul proiectului LIFEURSUS “Rocio, Alberto si Manuel,
cei trei voluntary europeni care lucreaza in Vrancea”;
 16 Ianuarie 2014 – film documentar realizat in Vrancea, difuzat la Arte Tv din
Germania in cadrul emisiunii “Adnan under wilden Tieren”. Documentarul prezinta
situatia ursilor din Romania, concentrandu-se pe arealele cu populatie abundenta,
areale suprapuse proiectului LIFEURSUS, anume, jud. Vrancea, Harghita si Covasa,
facandu-se referire la activitatile realizate in teren de catre echipa proiectului.
Pe parcursul desfasurarii proiectului LIFEURSUS, membri echipelor de implementare a
actiunilor au participat la o serie de conferinte internationale, cu urmatoarele prezentari:
 Leonardo Bereczky, Anegroaie Ximena, Chiriac Silviu, Pop Ioan Mihai – „ A
comparision of home range size, movements, habitat use and activity patterns of
released orphan brown bears and wild captured brown bears in the Carpathian
mountains of Romania”, 19th International Conference on Bear Research and
Management, Conference IBA, 16-22 May 2010 Tbilisi, Georgia,
 Pop Ioan Mihai , Leonardo Bereczky, Chiriac Silviu,– „Analyses of the Romanian
South-Eastern Carpathian human-bear conflicts based on bear damages, human
opinion, bear hunting”, 20th International Conference on Bear Research and
Management, 17-22 Iulie 2011, Ottawa, Canada
 Leonardo Bereczky, Pop Ioan Mihai , Chiriac Silviu, - „Analyze of brown bear
populations regulating factors in the Romanian Carpathians based on a case study on
survival rate and mortality cause of rehabilitated and re - introduced brown bears”,
Poster at the 20th International Conference on Bear Research and Management, 1722 Iulie 2011, Ottawa, Canada
 “Implemented methods for bear damage prevention in the southeast area of the
Romanian Carpathians mountains - Best practices” with co-authors S. Chiriac, G.
Radu, and C. Stanga the 20th International Conference on Bear Research and
Management, 17-22 Iulie 2011, Ottawa, Canada
 Comparing Two Techniques for Rapid Assessment of Brown Bear Abundance in
Romania Viorel Dan Popescu, Ioan Mihai Pop, Gyorgy Lajos Berde, and Silviu Chiriac
the 20th International Conference on Bear Research and Management, 17-22 Iulie
2011, Ottawa, Canada
 Pop Ioan Mihai, Chiriac Silviu, Leonardo Bereczky. “Land use and behavioral patterns
of the relocated bears in the South Eastern Romanian Carpathian Mountains”. The
International Conference Environment – Landscape – European , Annual Meeting of
the Faculty of Geography 4 – 6 Noiembrie 2011, Bucuresti, Romania
 Pop Ioan Mihai, Bereczky Leonardo, Cosmin Stîngă, Berde Lajos. “The analysis of the
scores awarded to the trophies of brown bear skulls in the South-Eastern part of the
Eastern Carpathians - reflection on the wildlife management”, The 3rd Annual
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Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 23-25 Noiembrie 2011, Bucuresti,
Romania
 Pop Ioan Mihai, Sallay Alexandra, Bereczky Leonardo, Chiriac Silviu. “Land use and
behavioral patterns of brown bears in the South-Eastern Romanian Carpathian
Mountains: A case study of relocated and rehabilitated individuals”, The 86th Annual
Conference of the German Society of Mamalogy, 4-8 Septembrie 2012, Frankfurt,
Germania
 Pop Ioan Mihai, Sallay Alexandra, Lajos Berde, Bereczky Leonardo, Chiriac Silviu. “An
equivocal relation between bear harvest and damage occurence in the Eastern
Carpathian Mountains”. 21st International Conference on Bear Research and
Management, Conference IBA, 26-30 Noiembrie 2012, New Delhi, India
 Silviu Chiriac, Radu Mihai Sandu, Ioan Mihai Pop, Lucian Marius Pătrascu. “Analyzing
suitability factors in selecting dens by brown bears in the South-Eastern part of the
Eastern Romanian Carpathians”. Poster. 21st International Conference on Bear
Research and Management, IBA 2012 Conference, 26-30 Noiembrie 2012, New
Delhi, India
 Pătrascu, L.M., Chiriac, Silviu, “Perspectives for reintroducing physically disabled bears
into the wild: the case of a 3-legged-bear”, The Annual Zoological Congress of
“Grigore Antipa” Museum with international participation, 2013, Bucuresti, Romania
 Ioan M. Pop, Viorel D. Popescu, Lajos Berde, Silviu Chiriac – “Comparing two
techniques for rapid assessment of Brown bear abundance in Romania”. The Annual
Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum with international participation,
2013,
Bucuresti,
Romania,
http://www.czga.ro/pozepagini/CZGA_2013___Book_of_abstracts.pdf
 Alexandra Sallay, Ioan M. Pop, Lajos Berde, Leonardo Bereczky, Silviu Chiriac - An
equivocal relation between demographic structures of harvested brown bears and
damage occurrence in the Eastern Romanian Carpathian Mountains, The Annual
Zoological
Congress
http://www.czga.ro/pozepagini/CZGA_2013___Book_of_abstracts.pdfof
“Grigore
Antipa” Museum with international participation, 2013, Bucuresti, Romania
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VII. Aplicarea celui de-al doilea set de chestionare
În perioada septembrie-octombrie 2013 s-a realizat un nou sondaj de opinie care a
fost aplicat pe teren.
Cercetarea a avut ca obiectiv principal studierea nivelului curent de informare şi
atitudine a populaţiei din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele de
coabitare ale oamenilor cu urşii din judeţele Vrancea , Harghita şi Covasna.
Cercetarea a avut un eşantion total de 594 de persoane din zonele menţionate mai
sus, cu vârste între 16 şi 78 de ani.
Chestionarele au fost aplicate conform algoritmului aleatoriu de eşantionare, avânduse în vedere localităţile din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele de
coabitare ale oamenilor cu urşii din judeţele Harghita şi Covasna, precum şi numărul de
gospodării din fiecare localitate, după cum urmează:
 un număr de 26 de localităţi din Judeţul Harghita, în care au fost aplicate un număr
total de 303 chestionare;
 un număr de 24 de localităţi din Judeţul Covasna, în care au fost aplicate un număr
total de 130 chestionare;
 un număr de 62 de localităţi din Judeţul Vrancea, în care au fost aplicate un număr
total de 161 chestionare;
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VIII. Compararea rezultatelor sondajelor
Rezultatele sondajelor au fost centralizate si interpretate si sint anexa la prezentul
raport . in continuare sint prezentate in paralel rezultatele obtinute la anumiti itemi .
Din totalul populaţiei studiate un procent de
doar 17,53% a auzit despre Siturile Natura
2000, la care se adaugă un procent infim, de
0,27 % dintre cei care nu sunt siguri că au
auzit despre existenţa Siturilor Natura 2000
(fig. 1).

Din totalul populaţiei studiate un procent de
24.6% a auzit despre Siturile Natura 2000, la
care se adaugă un procent, de 8.1 % dintre
cei care nu sunt siguri că au auzit despre
existenţa Siturilor Natura 2000 (fig. 1

25%
8%
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NU
NEHOTARAT

67%

Având în vedere şi faptul că populaţia
studiată a fost selectată din zonele de
coabitare, un procent important, de 97,54%
dintre respondenţi afirmă că ştiu că în zona
locuită de ei trăieşte şi ursul, în timp ce doar
0,27% dintre respondenţi afirmă că nu ştiu
acest lucru .
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Având în vedere şi faptul că populaţia
studiată a fost selectată din zonele de
coabitare, un procent important, de 99%
dintre respondenţi afirmă că ştiu că în zona
locuită de ei trăieşte şi ursul, în timp ce doar
0,7% dintre respondenţi afirmă că nu ştiu
acest lucru.
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Dintre respondenţi, 63,32% afirmă că au Dintre respondenţi, 66.2% afirmă că au văzut
văzut urme de urşi în apropierea localităţii, în urme de urşi în apropierea localităţii, în timp
timp ce 36,41% dintre respondenţi afirmă că ce 33.2% dintre respondenţi afirmă că nu au
nu au văzut nici un fel de astfel de urme, iar văzut nici un fel de astfel de urme, iar 0.7%
că nu ştiu dacă au întâlnit astfel de urme .
0,27 că nu ştiu dacă au întâlnit astfel de
urme.

1%
33%
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NU

66%

În ce priveşte situaţia pagubelor provocate
de urs în localitate, 50,41% afirmă că au
informaţii că astfel de pagube au fost
produse, 26,98% afirmă că nu au informaţii
că ar fi fost produse pagube de către urşi în
localitate şi 22,6% afirmă că nu ştiu dacă
astfel de pagube au fost sau nu produse .
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În ce priveşte situaţia pagubelor provocate
de urs în localitate, 53.7% afirmă că au
informaţii că astfel de pagube au fost
produse, 28.5% afirmă că nu au informaţii că
ar fi fost produse pagube de către urşi în
localitate şi 17.8% afirmă că nu ştiu dacă
astfel de pagube au fost sau nu produse .
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28%
54%

În ce priveşte opinia cu privire la faptul că
ursul este protejat de lege, majoritatea
respondenţilor, respectiv 61,96%, consideră
că acest lucru este benefic şi oportun, în timp
ce numai 14,4% consideră că acest lucru este
negativ (motivaţia acestora fiind că numărul
urşilor a crescut prea mult şi că aceştia
provoacă pagube însemnate). Cei care nu şiau format încă o părere cu privire la faptul
dacă este bine sau nu ca ursul să fie protejat
de lege, constituie o pondere de 23,64% .

În ce priveşte opinia cu privire la faptul că
ursul este protejat de lege, majoritatea
respondenţilor, respectiv 65%, consideră că
acest lucru este benefic şi oportun, în timp
ce numai 17% consideră că acest lucru este
negativ (motivaţia acestora fiind că numărul
urşilor a crescut prea mult şi că aceştia
provoacă pagube însemnate). Cei care nu şiau format încă o părere cu privire la faptul
dacă este bine sau nu ca ursul să fie protejat
de lege, constituie o pondere de 18% .

18%

DA

17%

NU
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65%

În privinţa părerii pe care o au respondenţii În privinţa părerii pe care o au respondenţii
cu privire la faptul că ursul ajută sau nu la cu privire la faptul că ursul ajută sau nu la
păstrarea echilibrului natural în zonă, situaţia păstrarea echilibrului natural în zonă, situaţia
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se prezintă în felul următor: 56,08% opinează
că urşii ajută la păstrarea echilibrului natural,
15,19% opinează că urşii nu ajută la
păstrarea echilibrului natural, iar 28,73% nu
şi-au format o părere cu privire la acest
aspect .

se prezintă în felul următor: 57.9% opinează
că urşii ajută la păstrarea echilibrului natural,
15.3% opinează că urşii nu ajută la păstrarea
echilibrului natural, iar 26.9% nu şi-au format
o părere cu privire la acest aspect .

27%
DA

58%
15%
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IX. Concluzii
În conformitate cu descrierea acţiunii A3 din proiect, au fost realizate doua sondaje
de opinie in perioadele iulie - septembrie 2010 si respectiv septembrie - octombrie 2013 .
Dacă primul sondaj a fost efectuat doar in judeţele Harghita şi Covasna , în conformitate cu
prevederile acţiunii A3 , în judeţul Vrancea existând deja un studiu realizat într-un proiect
Life precedent , cel de al doilea sondaj (iulie - septembrie 2013) a fost întreprins atât în
judeţele Harghita şi Covasna cât şi în judeţul Vrancea pentru a putea obţine o cât mai bună
imagine a situaţiei existente .
În urma comparării rezultatelor celor două sondaje de opinie privind percepţia populaţiei
faţă de carnivore mari , au rezultat următoarele:
În ceea ce priveşte „Opinia faţă de siturile Natura 2000” se constată o creştere de 7%
a populaţiei care a auzit despre Siturile Natura 2000.
o În judeţul Harghita s-a înregistrat o creştere de 4,3 % de la 20,54% la 24.8% a
populaţiei care a auzit despre Siturile Natura 2000
o În judeţul Covasna s-a înregistrat o creştere de 6,6 % de la 10,28 % la 16.9 %
a populaţiei care a auzit despre Siturile Natura 2000
o În judetul Vrancea 30.4% dintre respondenţi afirmă că au auzit de Siturile
Natura 2000 .
La întrebarea „dacă au auzit de existenţa ursului în zonă”, situaţia comparativă pe
cele trei judeţe este similară, respondenţii, indiferent de categoria de vârstă din care
fac parte, au răspuns în majoritate aproape absolută afirmativă - 99,3% . Având în
vedere repartiţia pe judeţe a celor care afirmă că au întâlnit exemplare de urs pe
parcursul vieţii, situaţia se prezintă în felul următor: în Judeţul Harghita, 34.7% dintre
respondenţi afirmă că au avut pe parcursul vieţii astfel de întâlniri , în Judeţul
Covasna, procentul este de 56.9% , iar in judeţul Vrancea procentul este de 45.3%
În ce priveşte opinia cu privire la faptul că ursul este protejat de lege, s-a înregistrat o
uşoară creştere a persoanelor care consideră că acest lucru este benefic şi oportun .
În ce priveşte repartiţia pe judeţe a părerii cu privire la faptul că prezenţa urşilor în
zonă favorizează sau nu dezvoltarea turismului, situaţia se prezintă în felul următor:
o în Judeţul Harghita, 37,6% - consideră că prezenţa urşilor favorizează
dezvoltarea turismului, 37% - consideră că prezenţa urşilor nu favorizează
dezvoltarea turismului iar 25.4% - nu şi-au format o părere cu privire la acest
aspect
o

în Judeţul Covasna, 36.9% - consideră că prezenţa urşilor favorizează
dezvoltarea turismului, 40% - consideră că prezenţa urşilor nu favorizează
dezvoltarea turismului, iar 23.1% - nu şi-au format o părere cu privire la acest
aspect
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o în Judeţul Vrancea, 42.9% - consideră că prezenţa urşilor favorizează
dezvoltarea turismului, 35.4% - consideră că prezenţa urşilor nu favorizează
dezvoltarea turismului, iar 21,7% - nu şi-au format o părere cu privire la acest
aspect
se remarca o crestere a numarului de persone cu varste sub 45 de ani care considera
ca este important ca aceasta specie sa fie pastrata .
În urma analizării tuturor itemilor nu au rezultat diferenţe semnificative de percepţie la
nivelul celor trei judeţe .
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ANEXE

38 | P a g e

LIFE08/NAT/RO/000500 - LIFEURSUS

Detalii introductive cu privire la metodologia aleasă pentru cercetare si obiectivele
acesteia
Cercetarea a avut ca obiectiv principal studierea nivelului curent de informare şi atitudine a
populaţiei din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele de coabitare ale
oamenilor cu urşii din judeţele Vrancea , Harghita şi Covasna.
Cercetarea a avut un eşantion total de 594 de persoane din zonele menţionate mai sus, cu
vârste între 16 şi 78 de ani.
Metoda de eşantionare folosită a fost: “Cluster”, respectiv o metodă de eşantionare care
funcţionează după următorul principiu:

Chestionarele au fost aplicate conform algoritmului aleatoriu de eşantionare, avându-se în
vedere localităţile din zonele de suprapunere ale Ariilor Natura 2000, cu zonele de coabitare
ale oamenilor cu urşii din judeţele Harghita şi Covasna, precum şi numărul de gospodării din
fiecare localitate, după cum urmează:
- un număr de 26 de localităţi din Judeţul Harghita, în care au fost aplicate un număr total de
303 chestionare;
- un număr de 24 de localităţi din Judeţul Covasna, în care au fost aplicate un număr total de
130 chestionare;
- un număr de 62 de localităţi din Judeţul Vrancea, în care au fost aplicate un număr total de
161 chestionare;
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Localităţile în care au fost aplicate chestionarele se află listate mai jos:
1. Pentru Judeţul Harghita:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Judeţ
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

Localitate Aparţinătoare
Băile Tuşnad
Balan
Borsec
Sansimion
Cozmeni
Danesti
Galautas
Galautas
Gheorgheni
Miercurea Ciuc
Carta
Zetea
Voslabeni
Madaras
Remetea
Sancraieni
Sansimion
Santimbru
Zetea
Suseni
Tomesti
Toplita
Tusnad
Tusnad
Voslabeni
Tusnad

Localitate
Băile Tuşnad
Bălan
Borsec
Cetăţuia
Cozmeni
Danesti
Galautas
Galautas Parau
Gheorgheni
Harghita Bai
Ineu
Izvoare
Izvoru Muresului
Madaras
Remetea
Sancraieni
Sansimion
Santimbru
Sicasau
Suseni
Tomesti
Toplita
Tusnad
Tusnadu Nou
Voslabeni
Vrabia

2. Pentru Judeţul Covasna:

Nr.
Crt.

Judeţ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

Batani
Barcani
Batani
Batani
Belin
Belin
Bodoc
Bretcu
Cernat
Dobarlau
Ilieni
Bradut
Ghidfalau
Malnas
Micfalau
Bretcu

17

CV

Bodoc

Localitate Aparţinătoare

Localitate
Aita Seaca
Barcani
Batanii Mari
Batanii Mici
Belin
Belin Vale
Bodoc
Bretcu
Cernat
Dobarlau
Dobolii De Jos
Filia
Fotos
Malnas
Micfalau
Oituz
Olteni
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18
19
20
21
22
23
24

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

Intorsura Buzaului
Turia
Valcele
Valea Crisului
Valea Mare
Zagon
Bodoc

Scradoasa
Turia
Valcele
Valea Crisului
Valea Mare
Zagon
Zalan

3. Pentru Judeţul Vrancea:

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Judeţ
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

Localitate Aparţinătoare
Vintileasca
Barsesti
Nistoresti
Dumitresti
Dumitresti
Vidra
Campuri
Chiojdeni
Chiojdeni
Nereju
Valea Sarii
Tulnici
Soveja
Dumitresti
Dumitresti
Nistoresti
Dumitresti
Vidra
Jitia
Jitia
Dumitresti
Tulnici
Vizantea Livezi
Chiojdeni
Vizantea Livezi
Dumitresti
Naruja
Vintileasca
Nereju
Nereju
Nistoresti
Paltin
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Localitate
Bahnele
Barsesti
Batcari
Bicestii De Jos
Blidari
Burca
Campuri
Catauti
Chiojdeni
Chiricani
Colacu
Coza
Dragosloveni
Dumitresti
Dumitrestii De Sus
Fagetu
Galoiesti
Iresti
Jitia
Jitia De Jos
Lastuni
Lepsa
Livezile
Luncile
Mesteacanu
Motnau
Naruja
Neculele
Nereju
Nereju Mic
Nistoresti
Paltin
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

Vizantea Livezi
Vrancioaia
Nistoresti
Valea Sarii
Chiojdeni
Vrancioaia
Valea Sarii
Nistoresti
Soveja
Nereju
Vidra
Vidra
Dumitresti
Vrancioaia
Vintileasca
Vidra
Barsesti
Dumitresti
Chiojdeni
Tulnici
Nistoresti
Valea Sarii
Nistoresti
Vidra
Vidra
Vintileasca
Vizantea Livezi
Vizantea Livezi
Vidra
Vrancioaia

Piscu Radului
Plostina
Podu Schiopului
Poduri
Podurile
Poiana
Prisaca
Romanesti
Rucareni
Sahastru
Scafari
Serbesti
Siminoc
Spinesti
Tanasari
Tichiris
Topesti
Trestia
Tulburea
Tulnici
Ungureni
Valea Sarii
Vetresti Herastrau
Vidra
Viisoara
Vintileasca
Vizantea Manastireasca
Vizantea Razaseasca
Voloscani
Vrancioaia

Marja de eroare folosită a fost de 5%, la un nivel de semnificație p mai mic decât .05!
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Conform metodologiei propuse a fost întocmit următorul regulament pentru operatorii de
teren:
Regulament pentru aplicarea chestionarului
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Studierea şi familiarizarea cu structura şi conţinutul chestionarului de către persoanele
care vor aplica chestionarul în teren.
Respectarea succesiunii întrebărilor propuse de chestionar.
Reproducerea verbală a întrebărilor exact în forma propusă de chestionar. A nu se
modifica sub nici o formă întrebările (completări sau lămuriri suplimetare cu privire la o
întrebare poate să compromită valoarea psihometrică a răspunsului).
Traducerea întrebărilor se va face de către operatorul de interviu doar atunci când este
absolut necesar, dar nu înainte de a se încerca varianta în româneşte, varianta tradusă
trebuie completată în chestionar la rubrica “Traducere întrebare ...” a fiecărei întrebări.
Dacă întrebarea a fost tradusă, răspunsul corespondent aceleia trebuie înregistrat în
aceeaşi limbă. Deoarece acest chestionar nu a fost construit în două variante cu privire
la criteriul limbă, menţionăm că răspunsurile la întrebările traduse au un procent foarte
mic de validitate, aşadar insistăm ca traducerea să fie folosită doar dacă este absolut
necesar.
Reproducerea verbală a întrebărilor se va face pe un ton calm şi neutru pentru a evita
potenţiale influenţe în opţiunile respondenţilor.
Întrebările cu variantele de răspuns Da/Nu/Nehotărât vor fi prezentate ca întrebări
dihotomice, răspunsul Nehotărât va fi marcat doar în cazul în care respondentul nu
reuşeşte să se decidă asupra unui răspuns.
În cazul în care respondentul răspunde “Nu” la întrebarea 1, se pot oferi explicaţii
suplimentare cu privire la siturile Natura2000, dar făcându-se distincţie clară între
acestea şi alte zone cu scopuri asemănătoare. Dacă în urma explicaţiilor, răspunsul
respondentului este tot “Nu”, se va abandona secţiunea “Opinia faţă de siturile
Natura2000”, trecându-se la următoarea.
Numărul de răspunsuri necesar şi suficient la întrebările cu alegere multiplă 19, 20 şi 23
este de 3, inclusiv răspunsurile din rubrica “Altele”.
Răspunsurile la întrebările deschise 2.a, 4, 12.a, 13.a, 16.a, 17 şi 18 vor fi înregistrate
exact cum sunt verbalizate de respondent.
Secţiunea “Date Factuale” este opţională având în vedere dreptul la anonimitate a
persoanei, dar este necesară pentru anumite operaţii statistice, astfel operatorul de
interviu trebuie să informeze respondentul cu privire la păstrarea confidenţialităţii şi
scopul colectării datelor personale.
Completarea chestionarului se face de către operator, numai şi doar împreună cu
respondentul, care nu poate fi decât din eşantionul indicat de cercetător.
Toţi respondenţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 60 de ani.
Gospodăriile vor fi alese din fiecare localitate, aleatoriu, până se atinge numărul de
gospodării indicat în tabelul anex. Respondenţii vor fi aleşi după regula „primul care
deschide uşa”, în cazul în care prima persoana cu care se intră în contact nu se
încadrează în limita de vârstă precizată la punctul 12, se cere intervievarea celei mai
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apropiate persoane de cea inţială care respectă limita de vârstă; dacă cea din urmă
refuză intervievarea se trece la altă gospodărie, care se va alege tot aleatoriu.
Recomandare!: Pentru a evita opinii de conformare la ceea ce este perceput ca
autoritate, este recomandat ca operatorul de interviu să nu poarte însemne şi
îmbrăcăminte specifice instituţiei, organizaţiei din care face parte. De asemenea, în
momentul prezentării operatorului de interviu se va face referire doar la identitatea
acestuia şi nu la organismul de apartenenţă. Dacă intervievatul insistă să afle
organismul de apartenenţă al operatorului de interviu se va face următoarea
menţiune: „Reprezint o organizaţie non-guvernamentală, care realizează un studiu
despre opinia dumneavoastră cu privire la urşi.”.
Atenţie! Nerespectarea regulamentului de aplicare a chestionarului poate duce la
obţinerea de date nevalabile, care poate conduce la concluzii eronate despre obiectul
de studiu, astfel este necesar să subliniem necesitatea conformării operatorului de
interviu la regulamentul prezentat, orice nelămurire putând fi rezolvată prin
contactarea cercetătorului.
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Percepţia populaţiei locale asupra Ursus Arctos în zonele care se suprapun siturilor
Natura2000
Prezentul chestionar are scopul de a sonda opinia populaţiei în zonele din apropierea
siturilor Natura2000 faţă de Ursus Arctos. Chestionarul îşi propune să identifice gradul de
informare, cât şi polaritatea opiniei populaţiei cu privire la Ursus arctos dar şi la siturile
Natura2000 în sine.
Opinia faţă de siturile Natura2000

1.

2.

Aţi auzit de siturile Natura2000?
Da



Nu



Nehotărât



Cunoaşteţi scopul siturilor Natura2000?
Da



Nu



Nehotărât



Următoarea subîntrebăre va fi pusă doar dacă răspunsul la întrebarea 2 este „Da”
. 2.a

Puteţi vă rog să-mi spuneţi pe scurt care este acesta?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................

3.

4.

Sunteţi de acord cu existenţa siturilor Natura2000?
Da



Nu



Nehotărât



După părerea dumneavoastră, care ar fi importanţa siturilor Natura2000?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................

5.

Enumeraţi vă rog 3 avantaje ale existenţei siturilor Natura2000.
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.........................................................................................................................................
.............................................................................................................

6.

Enumeraţi vă rog 3 dezavantaje ale existenţei siturilor Natura2000.
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................

7.

Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte proastă şi 5 înseamnă foarte bună,
ce părere aveţi despre existenţa siturilor Natura2000.
1

2

3

4

5

Gradul de expunere la obiect

8.

9.

Ştiaţi că în această zonă traieşte ursul?
Da



Nu



Nehotărât



Aţi întâlnit urme de urs în apropierea localităţii dumneavoastră?
Da



Nu



Nehotărât



Următoarele subîntrebări vor fi puse doar dacă răspunsul la întrebarea 9 este „Da”.
9.a

De câte ori?
....................

9.b

Ce fel de urme?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................

10.

Aţi întâlnit exemplare de urs în împrejurimile localităţii dumneavoastră?
Da



Nu



Nehotărât
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Următoarele subîntrebări vor fi puse doar dacă răspunsul la întrebarea 10 este „Da”.
10.a

De câte ori?
....................

10.b

Unde?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................

11.

Din informaţiile dumneavoastră, s-au inregistrat pagube provocate de urs în
localitatea dumneavoastră?
Da



Nu



Nehotărât



Următoarele subîntrebări vor fi puse doar daca răspunsul la întrebarea 11 este „Da”.
11.a

Câte? (aproximativ)
...................

11.b

Ce pagube?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Opinia faţă de obiect

12.

Consideraţi că este necesar ca ursul să fie protejat de lege?

Da



Nu



Nehotărât



Următoarea subîntrebăre va fi pusă doar dacă răspunsul la întrebarea 12 este „Nu”.
12.a

Care este motivul?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
47 | P a g e

LIFE08/NAT/RO/000500 - LIFEURSUS

.............................................................................................................................
...........................................................

13.

Consideraţi că prezenţa ursului în apropierea localităţii dumneavoastră este una
dăunătoare?
Da



Nu



Nehotărât



Următoarea subîntrebăre va fi pusă doar dacă răspunsul la întrebarea 13 este „Da”
sau „Nu”.
13.a

Explicaţi mai pe larg raspunsul dat la întrebarea anterioară:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................

14.

15.

Sunteţi de acord cu vănatul urşilor?
Da



Nu



Nehotărât



Consideraţi că ursul provoacă multe pagube?

Da



Nu



Nehotărât



Următoarea subîntrebăre va fi pusă doar dacă răspunsul la întrebarea 15 este „Da”.
15.a

Enumeraţi vă rog principalele pagube cauzate de urs.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................

16.

Consideraţi că ursul este periculos pentru om?


Da
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Nu



Nehotărât



Următoarea subîntrebăre va fi pusă doar dacă răspunsul la întrebarea 16 este „Da”.

16.a

Explicaţi mai pe larg vă rog răspusul dat la întrebarea anterioară.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................

17.

18.

19.

Care credeţi că sunt principalele motive pentru care urşii provoacă pagube?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................
Cine consideraţi că este responsabil pentru pagubele provocate de urs?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................
Ce metode de diminuare a pagubelor provocate de urs consideraţi că sunt cele mai
eficiente? Alegeţi 3 dintre variantele de mai jos.
a) Vănătoare
b) Garduri electrice
c)

Câini de pază

d) Relocarea urşilor
e) Împrejmuirea zonelor locuite de urşi
f)

20.

Alte metode
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............

În care dintre următoarele situaţii credeţi că urşii atacă omul? Alegeţi 3 dintre
variantele de mai jos.
a)

Au pui

b)

Sunt provocaţi

c)

Se hrănesc
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21.

22.

d)

Sunt răniţi

e)

Sunt înfometaţi

f)

Alte situaţii
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......

Credeţi că urşii ajută la păstrarea echilibrului natural din zonă?
Da



Nu



Nehotărât



Credeţi că prezenţa urşilor în zonă favorizează dezvoltarea turismului?
Da



Nu



Nehotărât



Informare faţă de obiect

23.

24.

25.

Din ce surse aţi aflat de urs? Alegeţi 3 dintre variantele de mai jos.
a)

Documentare

b)

Televizor

c)

Radio

d)

Ziare

e)

Internet

f)

De la cunoştinţe

g)

Experienţă personală

h)

Alte surse ………...............................................................................................

Doriţi să cunoaşteţi mai multe despre viaţa şi comportamentul urşilor?
Da



Nu



Nehotărât



Enumeraţi căteva mijloace media prin care vă procuraţi informaţia
a)

Posturi TV: ................................................................................................

b)

Posturi Radio: ............................................................................................

c)

Publicaţii: ..................................................................................................
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Date factuale
Nume: .......................... (optional)
Sex:

Prenume: ................................. (optional)

M / F

Vârsta: ..........
Domiciliul: (optional)..................................................................................................
Ocupaţia: (optional).....................................................................................................
Ultima formă de învăţământ absolvită: .................................................................................
Telefon: (optional) .....................................................................................................
E-mail: (optional) ......................................................................................................
Sunteţi vănator?
Da



Nu



Sunteţi crescător de animale?
Da



Nu
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