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Abstract 

Human-wildlife interactions have huge socio-economic implications. There is little evidence in Romania of urban 

space development strategies considering also the presence of wildlife. A suitable level of coexistence between 

humans and wildlife cannot be reached in the absence of solid arguments accessible to decision-makers and the 

public. The project aimed to develop a framework to facilitate the self-organisation of different stakeholders to 

mitigate human-wildlife conflict in urban areas, incorporating information on spatial relation between wildlife 

habitats and human settlements, the society's expectations and potential networking models. Information from 

wildlife management (spatial information on the distribution of large carnivore conflicts) and public 

administration (112 emergency calls) was used in the study. Structured questionnaires and semi-structured 

interviews with specialists involved in wildlife management and public administration were also carried out to 

assess the current framework for collaboration in the field.  The studies showed that human-wildlife interactions 

widespread in all Romanian cities, but their typology and frequency differ according to the geographical region 

and the species involved. Our results show that the dynamics of interactions are influenced by landscape elements 

such as forest cover (in the case of bears), agricultural land area (in the case of wild boar and roe deer) but also 

by social elements such as the percentage of the population with higher education. The institutional and 

organisational perspective is currently focused on the management of interactions and much less on how urban 

spatial development takes into account the integration of natural and semi-natural habitats into the urban space, 

i.e. the harmonisation of development and conservation objectives. The diversity of interactions in terms of 

species, outcomes, spatial and temporal distribution leads to the conclusion that the planning and management 

of human-wildlife interactions in urban areas should be carried out at the local level with three key elements as 

key components: (1) Proper documentation of interactions from an ecological and social perspective; (2) Creation 

of a collaborative structure based on clear responsibilities; and (3) Inclusion in strategic documents of objectives 

and measures to promote positive interactions and reduce negative ones. 

Rezumat 

Interacțiunile dintre oameni și fauna sălbatică au implicații socio-economice uriașe. În România există puține 

dovezi privind strategiile de dezvoltare a spațiului urban care să ia în considerare și prezența faunei sălbatice. Un 

nivel adecvat de coexistență între oameni și fauna sălbatică nu poate fi atins în absența unor argumente solide, 

accesibile decidenților și publicului. Scopul proiectului a fost de a propune un cadru informațional care să faciliteze 

auto-organizarea diferitelor părți interesate pentru a atenua conflictele dintre oameni și animale sălbatice în 

zonele urbane, încorporând informații privind relația spațială dintre habitatele de animale sălbatice și așezările 

umane, așteptările societății și potențialele modele de rețea.  În derularea studiului s-au folosit informații 

provenind  din domeniul managementului faunei (informații spațiale privind distribuția conflictelor cu carnivore 

mari) și administrației publice (apeluri la serviciul de urgență 112). De asemenea au fost realizate chestionare 

structurate și interviuri semi structurate cu specialiști implicați în managementul faunei și administrație publică 

cu scopul de a evalua cadrul prezent de colaborare în domeniu.  Studiile realizate au demonstrat că interacțiunile 

om-faună sunt prezente în toate localitățile din România, însă tipologia și frecvența lor este diferită în funcție de 

regiune geografică și speciile implicate. Rezultatele noastre arată că dinamica interacțiunilor este influențată de 

elementele de peisaj precum acoperirea cu pădure (în cazul ursului), suprafața de terenuri agricole (în cazul 

mistrețului și căpriorului) dar și de elemente de ordin social precum procentul populației cu studii superioare. 

Perspectiva instituțională și organizațională este concentrată în prezent pe gestiunea interacțiunilor și mult mai 

puțin pe modul în care dezvoltarea spațială urbană ia în considerare integrarea habitatelor naturale și 

seminaturale în spațiul urban, respectiv armonizarea obiectivelor de dezvoltare cu cele de conservare. 

Diversitatea interacțiunilor din perspectiva speciilor, a rezultatelor, a distribuției lor spațiale și temporare conduc 

la concluzia că planificarea și gestiunea interacțiunilor om-faună în spațiul urban trebuie realizată la nivel local 

considerând ca și componente cheie trei elemente esențiale (1) Documentarea corespunzătoare din perspectiva 

ecologică și socială a interacțiunilor; (2) Crearea unei structuri de colaborare bazată pe responsabilități clare și 

(3) Includerea în documentele strategice a unor obiective și măsuri care să asigure promovarea interacțiunilor 

pozitive și reducerea celor negative. 
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1. Context 

Având una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa, România se confruntă cu noi provocări în 

gestionarea populațiilor de specii sălbatice. Pe măsură ce impactul societății umane  se extinde, 

oamenii și animalele sălbatice împart din ce în ce mai mult aceleași teritorii. Dezvoltarea așezărilor 

urbane generează schimbarea acoperirii și utilizării terenurilor, inclusiv în apropierea habitatelor 

naturale (de exemplu, păduri, zone umede), determinând reconfigurarea strategiilor de hrănire ale 

animalelor (Morehouse și Boyce 2017) și permițând accesul mai ușor la hrana antropogenă. În 

apropierea sau în interiorul orașelor, specii precum ursul brun, mistrețul, vulpea, căprioara și alte 

mamifere mici și mijlocii sunt din ce în ce mai frecvent observate. Prezența faunei sălbatice în 

apropierea oamenilor este asociată cu (1) riscuri atât pentru oameni, cât și pentru animalele sălbatice 

(de exemplu, rănire, boli), (2) recompense pentru animale (sub forma de hrană cu un nivel ridicat de 

energie, care nu este de obicei disponibilă în natură, accesibilitate mai bună a apei, confort termic 

superior în anotimpul de iarnă), ori (3) experiențe pozitive pentru oameni.  

Coexistența dintre animalele sălbatice și oameni este un subiect controversat, care își schimbă bazele 

teoretice și practice în timp, ca răspuns la schimbările în managementul resurselor naturale, în 

impactul animalelor sălbatice asupra societății umane ori în percepția populației ori a diferitelor 

categorii de stakeholderi  (Dorresteijn et al. 2016). Cauzele schimbărilor în nivelurile de toleranță 

umană sunt diverse, fiind dependente deopotrivă de factori locali (educație, tradiții, etică, cultură, 

stimulente etc.) și de factori generali (cadru legislativ, tipul de mesaje transmise prin mass media, 

tiparele generale din societate). De cele mai multe ori însă, schimbările în valorile și percepția 

oamenilor asupra speciilor sunt un efect cumulativ al mai multor factori (Dorresteijn et al. 2016).  

Conflictele om-viață sălbatică au implicații socio-economice importante. Cel mai frecvent, rezolvarea 

conflictelor se bazează pe eliminarea animalelor, ceea ce duce la conflicte între diferite categorii de 

stakeholderi. Alte alternative (de exemplu, modificări ale utilizării terenurilor, aplicarea unor măsuri 

preventive etc.) sunt considerate ineficiente sau prea costisitoare.  

În România există puține exemple de bune practici privind strategiile de dezvoltare a spațiului urban 

care să ia în considerare și prezența faunei sălbatice. Majoritatea abordărilor consideră doar impactul 

dezvoltării infrastructurii asupra faunei sălbatice și mai puțin  cum influențează prezența faunei 

sălbatice bunăstarea oamenilor sau cum se schimbă percepția oamenilor față de fauna sălbatică din 

cauza numărului crescut de contacte umane cu fauna sălbatică în afara habitatelor sălbatice.  

Puținele studii de cercetare privind conflictele dintre oameni și animale sălbatice s-au concentrat pe 

perspectiva ecologică, nereușind să includă aspectele sociale (observații personale ale autorului). 

Factorii de decizie politică, autoritățile locale, administratorii de resurse, grupurile de mediu și cetățenii 

ar trebui să colaboreze (Popescu et al. 2019), dar acest lucru implică un nou nivel de înțelegere a 

valorilor, normelor și așteptărilor fiecărui grup (Iojă et al. 2015) și o creștere a capacității organizației 

private și publice de a se auto organiza pentru a contura un nou sistem de gestionare (Hartel et al., 

2019). Este tot mai clar că recomandările/deciziile de intervenție privind coexistența omului cu viața 

sălbatică sunt influențate de cel puțin două tipuri de factori (1) caracteristicile și impactul conflictului 

cu fauna sălbatică (Pop, 2019) și (2) influența societății asupra factorilor de decizie (Teel and Manfredo, 

2010). O parte din factori sunt practic necunoscuți și dificil de evaluat atunci când există conflicte 

sociale (Iojă et al. 2017), iar concurența înlocuiește colaborarea. Pentru a dezvolta o strategie de 

asigurare a coexistenței oamenilor și a faunei sălbatice, este necesar să se înțeleagă mai bine 

dimensiunea umană a conservării faunei sălbatice (Bennet et al., 2017) și rolul societății de a modela 

și, în cele din urmă, de a adopta noi paradigme privind coexistența dintre oameni și animale sălbatice 
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(Hartel et al. 2019). Un nivel adecvat de coexistență între oameni și fauna sălbatică nu poate fi atins în 

absența unor argumente solide, accesibile factorilor de decizie și publicului (Hartel et al. 2019), cum ar 

fi existența unor stimulente perceptibile pentru a face acest lucru (Hossu et al. 2018).  

 

2. Obiectivele studiului 

Soga și Gaston (2020) sugerează că interacțiunile om-faună trebuie să ia în calcul cinci dimensiuni 

cheie: caracterul imediat, conștientizarea interacțiunii, intenționalitatea, gradul de mediere umană și 

direcții ale rezultatelor.  Deoarece tendința actuală în planificarea politicilor publice este de integrare 

a diferitelor discipline, Soga și Gaston (2022) propun și un cadru conceptual de abordare a 

interacțiunilor structurat pe patru componente: (1) ecologie personalizată (interacțiuni directe între 

om și natură); (2) factorii determinanți ai interacțiunii: Capacitatea - capacitatea individuală de a se 

angaja în interacțiuni cu natura (fizică și psihologică), Oportunitate - toți factorii care fac posibil 

comportamentul (fizic, social), Motivația - toate procesele cerebrale care declanșează și direcționează 

comportamentul (automat, și reflexiv); (3) consecințele (beneficii și costuri atât pentru oameni, cât și 

pentru natură; (4) feedback de la consecințe la factori determinanți. În cadrul proiectului, urmărind 

cadrul conceptual și dimensiunile cheie propuse de Soga și Gaston, s-a urmărit identificarea și analiza 

construcției  socio-ecologice a interacțiunilor om-faună în România.  

Scopul proiectului este de a propune un cadru teoretic util autoorganizării diferitelor părți interesate 

în gestiunea conflictelor dintre om și fauna sălbatică din zonele urbane, și să demonstreze necesitatea 

de integrare a informațiilor privind habitatele sălbatice și așezările umane, așteptările societății și 

potențialele modele de colaborare. 

 

Obiective și stadiul de realizare: 

O1. Înțelegerea factorilor sociali și de mediu care determină conflictele dintre om și faună sălbatică în 

zonele urbane prin cartografierea relației spațiale dintre activitatea umană și prezența faunei sălbatice 

– Realizat integral 

O2. Definirea caracteristicilor socio-ecologice și a tipologiilor de conflicte umane cu viața sălbatică, 

precum și a rețelei actuale de colaborare între grupurile sociale – Realizat integral 

O3. Definirea contribuției potențiale și a rețelei de colaborare a diferitelor părți interesate la atenuarea 

conflictelor dintre oameni și faună sălbatică prin luarea în considerare a factorilor social-ecologici. – 

Realizat integral 

 

3. Prezentarea rezultatelor proiectului 

3.1. Pachetul de activități: Evaluarea relației actuale dintre fauna sălbatică și așezările 

umane.  (Obiectiv 1) 

3.1.1. Identificarea problemelor specifice, a speciilor potențial problematice, a zonelor de 

vulnerabilitate și a factorilor de mediu relevanți pentru analiză.  

Așezările umane adăpostesc foarte multe specii de faună de la insecte până la mamifere, de la 

specii sălbatice până la specii dependente de om. Unele specii ne atrag atenția, altele sunt complet 

ignorate. Unele specii ne sunt complet neutre, neavând niciun impact asupra noastră, altele ne plac și 



 

4 
 

suntem interesați să le păstrăm, iar altele ne deranjează îndeosebi din cauza percepției unor riscuri, a 

producerii unor pagube sau a afectării integrității corporale. Toate aceste specii sunt mai mult sau mai 

puțin integrate în ecosistemele din localități, ecosisteme în care noi ca oameni ne simțim cel mai în 

siguranță. Speciile de lilieci sau reptilele sunt considerate dezagreabile și periculoase, dar în același 

timp ele aduc servicii comunităților umane prin reducerea populaților de insecte și mamifere mici. 

Ursul brun sau lupul sunt specii pe care le apreciem în mod deosebit și ele produc un impact pozitiv 

doar în măsura în care nu produc pagube, nu rănesc/omoară oameni sau animale domestice. 

Pentru definirea problemelor au fost utilizate surse bibliografice din literatura de specialitate 

și rapoarte ale proiectelor derulate anterior în România. Această primă etapă a relevat faptul că, în 

România, la fel ca în alte țări, este necesară clarificarea unor definiții, (precum interacțiunea om-faună 

(IOF), conflicte om faună, coexistență), respectiv definirea unui cadru conceptual de abordare a 

problemelor (König et al. 2020), obiective asumate în cadrul proiectului de cercetare.  

În prezent, România nu dispune de un set coerent de informații despre factorii ecologici și 

sociali care influențează prezența animalelor sălbatice în spațiile urbane. Nu există un sistem național 

de centralizare și analiză a HWI.  

În cadrul activității de identificare a problemelor specifice în relația dintre viața sălbatică și 

așezările umane, a speciilor care sunt potențiale problematice, a zonelor de vulnerabilitate și a 

factorilor de influență au fost colectate date din următoarele surse: 

• Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență privind apelurile la 112 în legătură cu specii de faună în mediul urban  pentru perioada 

2015-2020. Baza de date conține informații privind momentul incidentului (data și ora), 

localizarea apelului, motivul apelului și descrierea succintă a evenimentului precum și specia 

implicată în interacțiune. 

• Chestionar  privind prezența speciilor de animale sălbatice în mediul urban. transmis la 319 

primării de orașe și municipii (rată răspuns 23%). Chestionarul a vizat colectarea de informații 

privind speciile de mamifere și păsări pentru care locuitorii orașelor sesizează primăriile, 

percepția reprezentanților primăriilor față de trendul interacțiunilor și identificarea instituțiilor 

partenere în  gestiunea faunei urbane. 

• Chestionar privind impactul prezenței speciilor de animale sălbatice în mediul urban transmis 

la 41 de Agenții pentru Protecția Mediului (rată răspuns 75%). Chestionarul a vizat colectarea 

de informații privind speciile de mamifere și păsări pentru care sunt primate sesizări și 

identificarea instituțiilor partenere în  gestiunea faunei urbane. 

• Proiecte de cercetare sau de conservare ( Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea - 

LifeUrsus, WolfLife) în cadrul cărora au fost realizate studii privind conflictele om-faună 

sălbatică și unde există baze de date spațiale privind aceste conflicte. 

Activitățile derulate au condus la stabilirea unei liste scurte a speciilor de faună  de interes 

pentru asigurarea coexistenței în mediile urbane. Din informațiile colectate de la Primării și din 

informațiile ce descriu apelurile înregistrate la numărul de urgență 112 s-a realizat o ierarhizare a  

speciilor ce fac obiectul, cel mai frecvent, al interacțiunilor om-faună în mediul urban. Astfel principala 

grupă de specii implicate in IOF sunt mamiferele, urmate de reptile, insecte și păsări. Conform 

informațiilor de la primării principalele specii de mamifere implicate în IOF sunt ursul (Ursus arctos), 

vulpea (Vulpes vulpes), mistrețul (Sus scrofa), lupul (Canis lupus), căpriorul (Capreolus capreolus), 

aceste specii fiind principalele specii (Figura 1) pentru care au fost semnalate: simpla prezență (formă 
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neutră de interacțiune), pagube provocate, accidente rutiere sau agresiune față de oameni (formă 

negativă de interacțiune).   

 

 
Figura 1. Specii de faună ce sunt implicate în interacțiuni om – faună în mediul urban conform 

reprezentanților Primăriilor (N=74) 

 

Informațiile obținute pe baza apelurilor la 112 sugerează interacțiuni cu aceleași specii căpriorul, 

ursul, vulpea, mistrețul și specii de șerpi. Dincolo de percepția față de riscul reprezentat de anumite 

specii, spectrul de interacțiuni este foarte amplu și divers. De exemplu, în perioada 2015-2020, cca. 

21.000 de apeluri la serviciul de urgență 112 au reclamat interacțiuni cu un animal sălbatic în mediul 

urban (N=4601) sau rural. Principalele specii implicate au fost căprioara, ursul, mistrețul, șerpii, vulpea, 

cerbul. Alte specii pentru care a fost apelat serviciul 112 au fost lupul, bursucul, dihorul, jderul, zimbru, 

ponderea lor însă fiind considerabil mai redusă. În majoritatea situațiilor apelanții au reclamat un 

potențial risc față de om și semnificativ mai puține apeluri au avut legătură cu animale aflate în 

dificultate. 

 

Tabel 1 Lista speciilor pentru care au fost înregistrate apeluri la 112 în mediul urban în 

perioada 2015-2016 
Specie Număr de apeluri 

Căprioară (Capreolus capreolus) 1753 

Urs brun (Ursus arctos) 1192 

Specii de șerpi 854 

Mistreț (Sus scrofa) 363 

Vulpe (Vulpes vulpes) 264 

Cerb (Cervus elaphus) 105 

Bursuc (Meles meles) 17 

Dihor (Mustela putorius) 13 

Specii neidentificate 12 

Lup (Canis lupus) 11 

Specii de țestoase 9 

Castor (Castor fiber) 3 

Jder (Martes spp.) 3 

Vidră (Lutra lutra) 1 

Zimbru (Bison bonasus) 1 

Total apeluri urban 4601 
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Analiza distribuției spațiale a conflictelor în mediul urban sugerează că acestea sunt prezente 

indiferent de mărimea localității, ori de poziționarea pe trepte de relief, diferențele înregistrându-se 

doar la grupele de specii ce fac obiectul sesizărilor sau la frecvența acestora. Vizibilitatea  anumitor 

specii, a interacțiunilor cu acestea și prin urmare percepția publică este însă condiționată de interesul 

față de anumite specii sau de categoriile de interacțiuni. De exemplu un accent deosebit este pus pe 

pagubele provocate de urs sau lup fermelor sau culturilor, dar cel puțin un număr egal de accidente 

rutiere cu căprioare sau mistreți au loc în fiecare an pe drumurile din România.  În termeni de risc față 

de siguranța omului un porc luat din coteț de urs este mai grav decât un accident rutier cu un mistreț? 

Speciile de păsări sunt principalele specii cu care interacționăm în general într-un mod pozitiv. Există 

însă și excepții precum coloniile de ciori ce au un impact negativ asupra confortului oamenilor din 

localități. Atenția noastră și prin urmare și a factorilor de decizie este orientată dominant către acele 

specii și acele tipuri de interacțiuni care nu doar că produc un impact negativ, ci sunt mai vizibile 

publicului, fiind atractive și în discursul public. Perspectiva ce formează prezentul cadru de guvernanță 

națională și locală este deci una de eliminare/reducere a riscurilor asupra sănătății umane (rănire, 

transmitere boli), a pagubelor (culturi, animale domestice), disconfortului (miros, zgomot etc.) cauzat 

de către fauna sălbatică care utilizează permanent sau doar ocazional localitățile. 

 

3.1.2. Clasificarea zonelor de vulnerabilitate a conflictelor om-viață sălbatică integrând factorii 

ecologici și sociali.  

Coexistența dintre oameni și fauna sălbatică este rezultatul interacțiunii unor factori sociali, 

ecologici și politici complecși. La un moment dat în viața lor, animalele care trăiesc în zonele urbane 

sau în vecinătatea lor vor interacționa cu oamenii (Soulsbury and White 2015). Interacțiunile om-

animale sălbatice apar de obicei într-un mod neliniar de-a lungul unui gradient de dezvoltare 

(Soulsbury and White 2015). Ca atare, identificarea și înțelegerea factorilor determinanți ai tipurilor de 

interacțiune om-faună sălbatică este necesară pentru a asigura un impact minim asupra comunităților 

locale și un suport maxim autorităților de management, oferind resursele necesare pentru elaborarea 

politicilor care să permită coexistența pe termen lung. 

În prima etapă pentru analiza factorilor ecologici a fost folosită ca studiu de caz specia urs, specia 

pentru care s-au înregistrat la 112 și la primării cele mai multe sesizări, specie umbrelă (Rozylowicz et 

al. 2011) pentru care au fost disponibile cele mai multe informații. Pentru cuantificarea factorilor 

sociali au fost considerate interacțiunile negative (clasificate ca pagube). Pentru această etapă a 

studiului ne-am folosit de informații privind pagubele produse de urs in județele Covasna, Harghita și 

Vrancea (zonă analizată în detaliu proiectului LIFEURSUS, LifeUrsus (carnivoremari.ro)) unde există la 

nivelul Agențiilor de Mediu informații spațiale privind conflictele om-urs (COU), inclusiv în spațiul urban. 

În cadrul analizei am folosit un număr de 756 de înregistrări privind pagubele produse de urs în 

localități și în afara lor. Pe baza numărului și calității factorilor socio-ecologici, au fost cartate zonele 

vulnerabile și factorii care influențează apariția conflictelor. Această abordare mixtă cantitativ-

calitativă este o abordare originală pentru România în domeniul analizei conflictelor om-faună 

sălbatică și a contribuit la descrierea a factorilor care o determină și la realizarea primelor hărți de risc 

bazate pe probabilități.  

În cazul analizelor realizate s-a constat că structura peisajului (habitat deschis sau forestier, 

distanța față de pădure), compoziția acestuia (procentul pădurii) și eterogenitatea (Shanon Diversity 

http://carnivoremari.ro/lifeursus/
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Index) au fost variabilele independente ce au influențat semnificativ pagubele produse de urs, 

respectiv prădarea șeptelului inclusiv în vecinătatea localităților, dar intensitatea a fost variabilă 

funcție de  specia atacată. În cazul ursului brun, una dintre cele mai puternice variabile independente 

a fost abundența relativă a urșilor, localitățile aflate în zone cu populații mari de urs fiind mai expuse 

apariției pagubelor. De asemenea pentru localitățile amplasate în peisaje agricole probabilitatea de 

apariție a pagubelor produse de urs este mai redusă. Un element ignorat în prezent dar evidențiat de 

studiu arată că factorii ecologici și modul de utilizare a terenurilor influențează frecvența pagubelor 

produse de urs în mod diferit în funcție de specia domestică care este atacată. Acest lucru confirmă 

indirect faptul că elementul uman prezintă o importanță deosebită distribuția spațială și în prevenția 

conflictelor/pagubelor.  

 
Figura 2. Probabilitatea evenimentelor de prădare de către urși (BPE) pe baza modelului de top 

sau a mediei modelelor pentru fiecare tip de animale: solid = vaci, punctat = oi, punctat = altele (cai, 

porci, găini) și reprezentată grafic în funcție de fiecare variabilă din setul de modele sau din media 

modelelor (capitol 4.1 - .Articol 1) 
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La scara națională, cuantificarea și descrierea interacțiunilor cu fauna sălbatică este o 

provocare din cauza nivelului individual la care acestea apar. Un context specific permite colectarea 

datelor, și anume situația de stres în care o persoană ar putea cere sprijinul autorităților sunând la 112, 

numărul de telefon de urgență. Pentru etapa a doua a studiului s-au analizat folosit 4.601 de apeluri la 

numărul de urgență 112 aferente a 318 spații urbane (orașe și municipii) din România. Am considerat 

aceste date ca un indicator al interacțiunilor om-animalele sălbatice. Rezultatele au arătat o tendință 

de creștere a numărului apelurilor, majoritatea legate de urs și căprior. Perspectiva de interes este 

reprezentată de faptul că apelurile la 112 au avut loc în proporție diferită între apelurile care indicau 

un context în care (1) un om este în pericol sau (2) un animal în pericol, acestea din urmă reprezentând 

cca. 8%. Deși acest procent este unul mic indică existența unui interes față de protecția faunei sălbatice. 

Interesant este că 25% din primăriile ce au răspuns la chestionarul privind interacțiunile cu animalele 

(N=74; 23% din totalul orașelor) au declarat că nu au primit sesizări privind interacțiuni/conflicte cu 

fauna.  

Pentru cele 318 orașe și municipii am analizat, contextul de mediu (plecând de la factorii 

identificați pentru specia urs) pentru a determina factorii de mediu urban care influențează numărul 

de interacțiuni cu animale sălbatice descrise de numărul de apeluri la 112. Interpretarea generală a 

factorilor de mediu folosind modele mixte, sugerează că printre factorii determinanți regăsim 

suprafața spațiului verde urban și naturalețea habitatelor din apropierea spațiului urban în cazul urșilor 

bruni, mistreților, vulpilor și șerpilor, în timp ce pentru interacțiunile cu cerbul și căpriorul, 

caracteristicile mediului nu joacă rol semnificativ la această scară. Diferența semnificativă dintre 

numărul de apeluri din diferite orașe (Figura 3) sugerează că, un context local conflictual nu poate fi 

extrapolat ca un context la nivel național, iar factorii sociali ar putea juca un rol mai important decât 

cei ecologici atunci când se analizează situații specifice a interacțiunilor cu animalele sălbatice. 

  

 
Figura 3. Distribuția apelurilor (număr apeluri/ 1000 locuitori) din perioada 2015-2020 la numărul de 

urgență 112 pentru speciile căprior, urs, vulpe, mistreț, cerb și  șerpi. (capitol 4.1 - Articol 2) 
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3.1.3. Rezultate propuse și obținute 

1. O listă a speciilor problematice din România din perspectiva proximității așezări umane-viață 

sălbatică. 

2. Factori de mediu (ecologici și sociali) ce favorizează apariția conflictelor om-viață sălbatică. 

3. Hărți ale zonelor de vulnerabilitate la conflict și caracteristicile peisagistice. 

 

3.2. Pachetul de activități: Analiza caracteristicilor socio-ecologice ale conflictelor dintre 

oameni și animale sălbatice. (Obiectiv 2) 

3.2.1. Identificarea tiparelor conflictului dintre oameni și animale sălbatice pentru a defini 

tipologia conflictului. 

Pentru identificarea tiparelor interacțiunilor s-a utilizat baza de date a apelurilor la 112, 

deoarece acoperă întreg teritoriul României. În baza celor 4601 înregistrări s-a finalizat (1) 

cartografierea distribuției spațiale a conflictelor și (2) cartografierea distribuției temporale.  

S-a filtrat descrierea evenimentului înregistrat de operatorul STS cu ajutorul cuvintelor-cheie 

(de ex, accident, atacat, mușcat, rănit, stradă, curte, etc. ) și s-a clasificat ulterior apelurile în patru 

clase principale care cuprind 17 categorii detaliate:  (1) animale sălbatice în pericol (WD) în care s-au 

inclus apeluri legate de animale sălbatice în dificultate în spațiul urban, animale sălbatice în dificultate 

în zone naturale, animale sălbatice moarte în spațiul urban, animale sălbatice moarte în spațiul natural, 

accident de tren, braconaj cu câini, capcane, braconaj cu arme, câini care atacă animale sălbatice, 

prezența animalelor sălbatice pe drumuri (N=320); (2) accident rutier (RA; N=1610); (3) om în pericol 

(HD) în care s-au inclus apeluri legate de întâlnirea cu un animal în spații naturale, om atacat/amenințat, 

om rănit/mușcat de un animal sălbatic, prezența animalelor sălbatice în spațiul urban, pagube produse 

de animale sălbatice (N=2012); și (4) altele (O) în care s-au inclus alte plângeri care nu au putut fi 

clasificate ca mai sus sau motivul apelului nu era clar (N=589).   

 

 
Figura 4 Categorii de apeluri de urgență (între paranteze, categoria principală) la nivelul unității 

geografice și al speciilor. (capitol 4.1 - Articol 2) 

 

S-a analizat dinamica apelurilor de urgență pe parcursul perioadei 2015-2020 prin evaluarea 

tendinței anuale și a evoluției apelurilor pentru principalele specii. Dinamica generală indică creșterea 
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apelurilor la 112 (Fig. 5), în cazul ursului creșterea accelerată înregistrată începând cu anul 2018 putând 

fi rezultatul a (1) creșterii interacțiunilor cu locuitorii orașelor sau (2) interesul crescut al autorităților 

de a dezvolta sistemul de intervenții în situații de urgență centrat în jurul apelurilor la 112. În ceea ce 

privește dinamica interacțiunilor pe luni (Fig. 5 b), s-a observat că aceste au loc preponderent în lunile 

de vară când animalele sunt mai active, iar activitatea umană este și ea mai intensă. În ceea ce privește 

interacțiunile în timpul unei zile putem observa că interacțiunile cu ursul apar mai puțin în timpul zilei 

și mai mult în prima parte a nopții. În cazul căprioarei și mistrețului, interacțiunile au loc preponderent 

ziua (Fig. 5 c). 

 

 
Figura 5 Dinamica temporală a interacțiunilor om-faună în spațiul urban: a) Evoluția apelurilor la 112 

în perioada 2015-2020; b) numărul de apeluri la 112 pe luni; c) numărul apelurilor la 112 în timpul unei 

zile. (capitol 4.1 - Articol 2) 

  

 În ceea ce privește dinamica spațială a tipurilor de interacțiuni am observat că acestea nu sunt 

distribuite uniform în cele 318 orașe considerate în studiu (Fig. 6). Analiza distribuției spațiale a 

interacțiunilor, considerând numărul de apeluri la 112 ca indicator arată că în zonele montane, unde 

ursul este principala specie care suscită interes, apelurile vizează în special categoria oamenilor aflați 

în dificultate. În zonele de dealuri și câmpie principala interacțiune este cauzată de accidentele rutiere 

sau de persoane aflate în dificultate din cauza exemplarelor de mistreți sau șerpi (280 de apeluri au 

fost legate de persoane mușcate de șerpi). În cazul interacțiunilor în care animalul sălbatic este în 

dificultate nu s-a identificat un tipar al distribuției interacțiunilor. Distribuția spațială a interacțiunilor 

sugerează existența la nivelul României a unor zone ”hot spot” în ceea ce privește interacțiunile cu 

fauna, ieșind în evidență zonele cu interacțiune frecvente om-urs. Considerăm că extrapolarea 

contextului socio-ecologic din aceste zone la nivel național și dezvoltarea unor politici naționale 

plecând de la aceste exemple nu este justificată și nici utilă. Însă în termeni de utilitate și transfer de 

informați este oportun ca factorii generali și declanșatori ai interacțiunilor  deja identificați să fie 

analizați și în alte contexte. 
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Figura 6. Distribuția apelurilor (număr apeluri/ 1000 locuitori) din perioada 2015-2020 la numărul de 

urgență 112 pe categorii de apeluri: oameni în dificultate (HD); animale în dificultate (WD); accidente 

rutiere; alte categorii (O). (capitol 4.1 - Articol 2) 

 

 Rezultatele studiului indică existența unei tipologii variate, personalizate și influențate de 

factori diferiți, de unde și necesitatea de a utiliza surse de informații diferite. Utilizarea informațiilor 

înregistrate la serviciul de urgență 112 asigură cu siguranță identificarea directă a trei din cele cinci 

dimensiuni indicate de Soga și Gaston și anume (1) caracterul imediat, (2) intenționalitatea și (3) direcții 

ale rezultatelor.   

3.2.2. Identificarea grupurilor sociale și analiza rețelei de colaborare existente 

Plecând de la analiza cadrului legislativ actual s-au identificat două instituții cheie în sistemul 

de gestiune al interacțiunilor om-faună în localități. Deoarece spațiul intravilan nu este inclus în fondul 

cinegetic național, responsabilitatea gestiunii faunei revine Primăriilor conform Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. De asemenea instituția cu atribuții în monitorizarea 

biodiversității, constatarea pagubelor și planificarea de mediu este Agenția pentru Protecția Mediului 

(APM). Au fost transmise chestionare celor două instituții și cu scopul de a identifica instituțiile/ 

organizațiile implicate în gestiunea interacțiunilor om-faună în mediul urban și evalua colaborarea 

dintre ele. În cazul Primăriilor rata de răspuns fiind de 23% (74 răspunsuri din 319 chestionare 

transmise), iar în cazul APM rata de răspuns la chestionare a fost de 75% (31 de răspunsuri din 41 de 

chestionare transmise). În ceea ce privește contextul instituțional au fost identificate de primării ca 

fiind instituții cheie următoarele instituții: Garda Forestieră, Gestionarii de Fonduri Cinegetice, Garda 
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de Mediu. Surprinzător instituții cu atribuții în reglementare sau în dezvoltarea de strategii în mediul 

urban, precum Agenția de Protecție a Mediului sau instituții ca Jandarmeria Română nu au fost 

considerate instituții cheie de către Primării. 

 
Figura 7 Orientarea colaborării APM-urilor cu alte instituții sau organizații la nivel județean urmare a 

clasificării colaborării în cinci categorii: foarte slabă (-2p), slabă (-1p), neutră, (0p) bună  (1p) și foarte 

bună (2p) punctajul obținut fiind media scorurilor acordate de cele 31 de respondenți. 

 

 În ceea ce privește colaborarea APM-urilor cu alte instituții Garda Forestieră, Gestionarii de 

Fonduri de Vânătoare și Garda de Mediu sunt colaboratorii principali. În cazul APM-urilor această 

structură de colaborare poate fi justificată și de faptul că în prezent aceste instituții publice sunt în 

subordinea aceluiași Minister și anume Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în timp ce Gestionarii 

de Fonduri de Vânătoare, entități private constituite juridic ca ONG-uri, au contracte cu aceeași 

autoritate, iar prin cadrul legislativ cinegetic pot semna contracte de prestări servicii cu Primăriile 

pentru a interveni in situații de interacțiuni cu fauna sălbatică în intravilan. Un alt argument (din 

perspectiva percepției publicului) pentru implicarea gestionarilor este faptul că în România, gruparea 

profesională reprezentată de vânători s-a ocupat de managementul faunei sălbatice, în diferite forme 

administrative, cu mențiunea că activitatea acestora nu a vizat și spațiile locuite (sate și orașe). 

Am considerat important să continuăm studiul considerând trei piloni principali: (1) Probleme 

sau provocări identificate la nivel administrativ; (2) Percepția specialiștilor din diferite grupuri 

profesionale; (3) Potențiale soluții pentru a îmbunătății colaborarea și a facilita o mai bună gestiune a 

interacțiunilor om faună în mediul urban. Utilizând tehnici de interviu semi structurat cu specialiști din 

instituții și organizații implicate în gestiunea faunei și interacțiunilor cu fauna, realizate pentru a 

înțelege perspectiva persoanelor intervievate (Young et al. 2018), s-a creionat o opinie comună privind 

comportamentele oamenilor legate de conflictul om-viață sălbatică.  Au fost realizate interviuri 

informale, semi structurate, cu 14 persoane ce activează în grupuri profesionale diferite, pentru a 
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explora cunoștințele, înțelegerea și poziționarea acestora față de interacțiunea omului cu animalele 

sălbatice în spațiul urban și față de cadrul administrativ actual. Interviurile au fost realizate fie față în 

față (N=4), fie online din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID (N=10). 

Persoanele intervievate au fost invitate să participe la interviuri considerând nu doar experiența 

profesională, ci și  apartenența la un grup profesional sau organizațional: politicieni, funcționari publici, 

gestionari de fonduri cinegetice/vânători, membri ai organizațiilor neguvernamentale, cercetători. 

Rezultatele obținute au fost integrate în cel de al treilea articol. 

Am constat că există o poziționare elitistă a specialiștilor și a celor din administrația publică 

printr-o demarcare clară a diferențelor privind cunoștințele deținute de aceste grupuri și publicul 

general ca beneficiar al activității lor. Majoritatea specialiștilor au susținut nevoia educării prin diferite 

mijloace a publicului în sensul creșterii nivelului de cunoștințe privind fauna. În mod specific se ridică 

problema bunelor intenții care au un impact negativ asupra speciilor de faună carismatice. De exemplu, 

hrănirea unor specii de păsări (ex. lebede, rațe) care, deși este considerată de public ca un 

comportament adecvat, reprezintă în fapt o acțiune cu un impact imprevizibil și de obicei negativ 

asupra speciilor.  

Detașarea specialiștilor manifestată față  de public se manifestă și față de alte instituții fără 

experiență cu fauna (de ex. Poliția, Jandarmeria), accentuând astfel rolul cheie al specialistului și nu al 

instituției. Din această perspectivă lipsa cunoștințelor profesionale pare să fie percepută ca un 

handicap care încurcă prin generarea unor presiuni în favoarea unor soluții nefezabile. Din interviurile 

realizate a reieșit că importanța grupurilor profesionale în sistemul de colaborare pe subiectul 

interacțiunilor este o problemă de vizibilitate strict in interiorul grupului din care fac parte.  O 

poziționare dominantă a celor intervievați este aceea că specialiștii în științele vieții (biologi, ecologi, 

cinegeticieni etc.) sunt grupul cel mai îndreptățit să emită opinii pe subiectul managementului 

interacțiunii om faună. Interesant totuși, că percepția generală este că administrația duce lipsă de 

specialiști capabili să identifice și implementeze soluții. În același timp însă administrația și politicul par 

să nu considere ca fezabile soluțiile specialiștilor independenți sau asociați ONG. Din această 

perspectivă derivă o problemă de fond și anume că pentru factorii de decizie apartenența la un anumit 

grup profesional validează în mod direct și fără echivoc capacitatea de implicare și răspuns la problemă. 

Simplificat, percepția specialiștilor intervievați privind administrația este că aceasta este o structură 

eterogenă din perspectiva părerilor grupurilor omogene profesional, iar această construcție duce fie 

către competiție fie către fuga de responsabilitate, în defavoarea colaborării. Totuși, surprinzător 

foarte puțini specialiști au reușit să identifice exemple de bune practici în gestiunea interacțiuni om-

faună în mediul urban, majoritatea fiind soluții reactive.  

3.2.3. Evaluarea așteptărilor părților interesate cu privire la gestionarea interacțiunilor dintre 

oameni și animalele sălbatice 

Abordările calitative deschise și flexibile permit o analiză mai bună, în special în ceea ce 

privește înțelegerea modului în care se formează atitudinile/comportamentele, a valorilor subiacente 

pe care se bazează, a contradicțiilor dintre ceea ce spun respondenții și ceea ce fac și a modului în care 

acestea pot varia în funcție de context (Drury et al. 2011). Evaluarea așteptărilor fiecărui grup 

profesional și găsirea punctelor comune în baza interviurilor semi structurate realizate au ajutat la 

configurarea unor piloni centrali ai unui sistem de colaborare. Interviurile realizate cu reprezentanți ai 

grupurilor profesionale sugerează: 
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➢ necesitatea de a integra mai bine în strategiile de dezvoltare ale mediului urban interacțiunile om-

faună în sens preventiv și de a reduce intervențiile post-factum. Din răspunsurile primăriilor doar 24 din 

acestea ar avea incluse în strategiile locale aspecte privind gestiunea faunei sălbatice și conform răspunsurilor 

primite de la APM-uri doar 16% din planurile locale de acțiune pentru mediu abordează subiectul conflictelor 

om-faună. 

➢ primul nivel de management al interacțiunilor trebuie să fie aplicat spațiilor naturale din afara 

orașelor. Asigurând habitate optime în afara orașelor și controlând mărimea populațiilor speciilor este 

considerat un obiectiv realist și realizabil. Construcția pleacă de la premisa că odată asigurate condiții optime 

speciilor de faună și populațiile vor fi menținute la nivelul capacității de suport a habitatelor, acestea nu vor fi 

atrase spre spațiul urban.  

➢ este nevoie de eforturi mai mari pentru a informa corect locuitorii în sensul îmbunătățirii 

comportamentului față de animale. În mod deosebit publicul ar trebui informat asupra hrănitul animalelor 

(mamifere și păsări), atât din perspectiva impactului negative, cât și a celui pozitiv.  

➢ pentru a gestiona interacțiunile om-faună în mediul urban este nevoie de implicarea mai multor 

instituții. Deși nu există o părere comună asupra listei de instituții, nevoia de a asigura un leadership unei 

structuri organizaționale multidisciplinare este recunoscută unanim. Din această perspectivă cadrul 

instituțional și organizațional ar trebui adaptat pentru a stabilii clar organizația lider și organizațiile responsabile. 

În mod specific , a rezultat că responsabilitățile ar trebui să aparțină organizațiilor guvernamentale.  

Perspectiva instituțională și organizațională este concentrată în prezent pe gestiunea 

interacțiunilor și mult mai puțin pe modul în care dezvoltarea spațială urbană ia în considerare 

integrarea habitatelor naturale și seminaturale în spațiul urban, respectiv armonizarea obiectivelor de 

dezvoltare cu cele de conservare. La problema dezvoltării urban haotice însă, o soluție ar fi 

reprezentată de o mai bună implicare și colaborare a arhitecților, peisagiștilor și ecologiștilor în 

planurile de dezvoltare urbană. Planificarea urbană ar trebui să fie una trans sectorială. 

Dincolo de cadrul instituțional și organizațional însă este nevoie de creșterea nivelului de 

competență. În acest sens decidenții ar trebui să stabilească responsabilități, fie plecând de la 

organizații cu istoric, prin care să valorifice expertiza existentă în mod mai eficient, fie să creeze o 

structură nouă cu expertiza potrivită. Indiferent de soluția aleasă este însă nevoie de îmbunătățirea 

colaborării, respectiv crearea unui cadru instituțional de colaborare și abandonarea relațiilor 

personale. 

3.2.4. Rezultate: 

1. Distribuția spațială și temporală a diferitelor tipuri de conflicte și clasificarea acestora 

2. Tipologia soluțiilor care au fost aplicate pentru a atenua conflictele din cadrul rețelei de colaborare 

actuale și conflictele sociale rezultate.  

3. Așteptările societății pe tema conflictului/coexistenței dintre om și faună sălbatică în România, 

explicând poziționarea pe această temă. 
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3.3. Pachetul de lucru 3: Evaluarea instrumentelor adecvate pentru soluționarea 

conflictelor legate de fauna sălbatică (Obiectivul 3)  

3.3.1. Analiza aprofundată a conflictelor generate de urșii bruni și mistreți și a conflictelor 

sociale generate de prezența acestora în apropierea așezărilor umane. 

  Ambele specii se află deja în atenția publicului și a autorităților din cauza nivelului ridicat de 

daune produse proprietății umane. În același timp, ele beneficiază de un statut juridic diferit și sunt 

ținta unor dezbateri continue. Am comparat un set de factori sociali și ecologici pentru cele două specii 

într-un set de 34 de modele (combinați diferite de factori). Putem concluziona că interacțiunile dintre 

om si faună sunt influențate diferit de aceeași factori (tabel 2) ceea ce indică că și măsurile prevenire 

ar trebui să fie diferite. 

 

Tabelul 2 Influența factorilor biofizici și socio-economici asupra numărului de apeluri de urgență pentru 

speciile urs și mistreț (capitol 4.1 - Articol 2) 

Factori considerați în model Urs brun  Mistreț 

Efect și 
semnificație 

Efect și 
semnificație 

Numărul de locuitori +(**) +(*) 

Procentul populației cu studii superioare  - +(*) 

Procentul din populație ocupată în agricultură - n 

Suprafața totală a orașului +(*) n 

Densitatea drumurilor din localitate  - n 

Procentul ocupat de spații verzi - - 

Procentul ocupat de parcuri urbane + - 

Procentul de pădure situată la o distanță de 2 km de limita construită  +(*) n 

Procentul de terenuri agricole situate la o distanță de 2 km de limita construită n -(**) 

Procentul de pădure pe o suprafață de 100 km2 în jurul localității +(**) n 

Procentul de terenuri agricole pe o suprafață de 100 km2 în jurul localității -(*) n 

Procentul de terenuri construite pe o suprafață de 100 km2 în jurul localității n + 

Conectivitatea spațiilor naturale   + n 

Valoarea AIC pentru modelul cel mai bun AICc=565.33 AICc=830.89  

Efectul variabilei: + pozitiv, - negativ, n – variabila neinclusă în model;  
Semnificația modelului:  '***’ p ≤ 0.001; '**'  p ≤ 0.01; '*' p ≤ 0.05; '.'  p ≤ 0.1  

 
 Deși oamenii percep conștient sau inconștient riscurile de a se afla în proximitatea unor specii, 

este nevoie de mai multă informare în ceea ce privește minimizarea riscurilor, respectiv în 

îmbunătățirea comportamentului oamenilor, atunci când interacționează cu specii care pot reprezenta 

un pericol. Dacă pentru urs, spațiul media și social media este plin de sfaturi privind comportamentul 

potrivit, în cazul mistrețului interesul lipsește cu desăvârșire. Putem considera prin urmare că interesul 

față de problemă și soluție este dat de vizibilitatea animalului în spațiul public. Totuși în cazul ursului 

spre deosebire de mistreț putem afirma că interacțiunea are uneori un caracter intențional, oamenii 

căutând să interacționeze cu urșii, făcând poze sau hrănindu-i, comportament considerat complet 

greșit de către specialiștii intervievați. Pe de altă parte, prezența urșilor bruni în zonele urbane a fost 

folosită pentru a alimenta conflicte între vânători și conservaționiști , sau între persoanele din zonele 

rurale afectate în mod negativ de prădătorii mari și autoritățile publice (Hossu et al. 2018; Salvatori et 
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al. 2020), în timp ce mistrețul, aproape invizibil publicului, produce conflicte între agricultori și vânători 

fără a atrage publicul larg în dezbateri. 

 

3.3.2 Identificarea factorilor determinanți pentru o potențială colaborare între părțile interesate.  

În ceea ce privește contextul strategic, administrativ și legal de înregistrare, evaluare sau 

intervenție în cazul interacțiunilor om-faună, principala problemă este generată de lipsa unui cadru 

legislativ care să asigure responsabilități instituțiilor. Astfel la întrebarea Credeți că prezentul cadrul 

legal acoperă problematica conflictelor om-faună în mediul urban? Reprezentanții APM au răspuns în 

proporție de 56% Nu în timp ce 44% au răspuns Doar Parțial.  În cazul primăriilor, 64% din cele ce au 

răspuns la chestionar, nu au inclusă în strategia de dezvoltare subiectul gestiunea faunei, și atribuie 

responsabilități sau constată că diferite instituții publice sau organizații private intervin în cazul 

apariției IOF deși, intervențiile acestora nu sunt prevăzute de cadrul legal existent (intervenții în situații 

de urgență). Doar 17 % din primăriile care au răspuns, au încheiate cu organizații de vânătoare 

contracte de prestări servicii în intravilan, în conformitate cu prevederile actuale ale Legii vânătorii, 

pilon legislativ în domeniul gestiunii faunei de interes cinegetic, dar care nu asigura un cadru de 

reglementare pentru reducerea IOF. 

  Pentru a concepe un potențial cadru de colaborare, una dintre principalele întrebări de 

cercetare este legată de factorii reali care determină colaborarea. Unul dintre cele mai frecvent 

utilizate instrumente în cercetarea conflictelor și a colaborării sociale este analiza calitativă (Hossu et 

al. 2018). Urmare a interviurilor semi structurate realizate am ajuns la concluzia  că nu există o opinie 

clar formată care să definească o variantă administrativă optimă pentru gestiunea interacțiunilor om-

faună. Părerile sunt distribuite între nevoia de a avea o singură organizație responsabilă, avantajul unei 

structuri organizaționale cu un număr redus de actori și păstrarea cadrului organizațional actual însă 

într-un cadru instituțional definit mai clar din perspectiva responsabilităților. În prezent diluția 

responsabilității pare a fi o problemă care are ca efect limitarea capacității instituționale și 

organizaționale. Cu toate acestea este recunoscută nevoia de a consolida un sistem în jurul mai multor 

organizații de interes public dar care să beneficieze de un leadership profesional. Suplimentar, 

presiunea exercitată de mass media și public prin social media este un factor important care contează 

în structurarea instituțională, îndeosebi datorită nepopularității unor instituții sau a măsurilor propuse.  

  Problema capacității de a fi parte activă a unui sistem de gestiune a interacțiunilor om-faună 

apare conturată din două perspective: responsabilitatea legală și capacitatea de colaborare. Această 

construcție pare a fi blocată de (1) incoerența cadrului legislativ ce nu este eficient nici pentru 

conservare nici pentru limitarea interacțiunilor și (2) tendința de a acorda mai multă încredere în 

capacitățile profesionale ale unui anumit grup (ex. vânători sau ONG). Deși se ridică problema lipsei 

cercetărilor în domeniu se reclamă de asemenea și faptul că foarte multe studii realizate în ultimii ani 

sunt fie abandonate fie sunt de o calitate care nu permite implementarea. 

 

3.3.3. Rezultate obținute  

1. Analiza barierelor existente și a factorilor care determină o potențială colaborare 

2. Potențiale soluții pentru îmbunătățirea colaborării 

3. Recomandări pentru abordarea conflictului om-viață sălbatică în zonele urbane din perspectivă 

ecologică și socială. 
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3.4. Concluzii  

Deoarece sistemele urbane, în prezent în creștere la nivel mondial, sunt sisteme socio-

ecologice care conțin zone naturale vechi și/sau noi, ce sunt bogate în elemente de biodiversitate, este 

fără echivoc că trebuie să le considerăm ecosisteme valoroase și să folosim oportunitățile oferite 

pentru conservarea biodiversității (Kowarik et al. 2020, Collins et al. 2021, Egerer și Buchholz 2021). În 

plus, întrucât eliminarea tuturor riscurilor pentru siguranța și proprietatea umană pare a fi costisitoare 

(Soulsbury și White 2015), planificatorii urbani trebuie să regândească modul în care putem coexista 

cu animalele sălbatice în cadrul unei reprezentări etice atât a oamenilor, cât și a non-umanilor în spațiul 

urban (Treves și Santiago-Ávila 2020). În acest sens, așa cum au propus Morzillo et al. (2014), trebuie 

să diversificăm și să îmbunătățim instrumentele utilizate pentru a examina mai profund interacțiunile 

dintre oameni și animale sălbatice. Prin rezultatele proiectului am demonstrat că există informații și  

instrumente suficiente pentru a construi un sistem de management bazat pe cadrul conceptual propus 

de Soga și Gaston (2022) (figura 8). 

 

Figura 8. Exemplu de informații folosite în cadrul proiectului și potențiala lor contribuție la construcția 

componentelor cadrului conceptual propus de Soga și Gaston (2022) 

 

Perspectivele vieții sălbatice urbane sunt puternic influențate de capacitatea orașelor de a 

armoniza interacțiunile om-natură, de a le integra în economia urbană și de a se conecta cu eforturile 

de conservare a naturii. Este puțin probabil ca în viitorul apropiat tendința de creștere a numărul de 

interacțiuni cu fauna sălbatică să se schimbe, prin urmare recomandarea principală este ca strategiile 

locale, planurile de dezvoltare, planurile de urbanism, planurile de acțiune pentru mediu sau studiile 

de mediu să includă și elemente privind interacțiunile om-faună sau potențialul de manifestare a 

acestora. Am sugera administrațiilor orașelor cu un număr mare sau mediu de apeluri de urgență și un 

număr mare de specii implicate să ia în considerare includerea în documentele strategice a unor 

obiective specifice legate de gestionarea faunei sălbatice și de interacțiunile om-faună sălbatică.  De 

asemenea considerăm oportun ca la nivel local să fie definite clar instituțiile/organizațiile care trebuie 

să se constituie într-o rețea de colaborare (figura 9). Ulterior recomandarea este ca aceste instituții să 

își definească clar rolul și să își asume responsabilități conforme cu expertiza deținută. În baza 

documentării (figura 9) și analizei contextului local privind interacțiunile om-faună și considerând 
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responsabilitățile asumate instituțional se poate proceda la dezvoltarea unor planuri, măsuri și 

proceduri personalizate fiecărei localități. 

         

Figura 9 Documentarea necesară privind interacțiunile (elementele colorate reprezintă componente ale 

cadrului conceptual propus de Soga și Gaston (2022) și Instituțiile/ Organizațiile necesar a fi considerate 

în rețeaua de colaborare la nivel local considerând Primăria ca fiind autoritatea responsabilă. 

  Diversitatea interacțiunilor din perspectiva speciilor, a rezultatelor, a distribuției lor spațiale și 

temporare conduc la concluzia că planificarea și gestiunea interacțiunilor om-faună în spațiul urban 

trebuie realizată la nivel local considerând ca și componente cheie trei elemente esențiale (1) 

Documentarea corespunzătoare din perspectiva ecologică și socială a interacțiunilor; (2) Crearea unei 

structuri de colaborare bazată pe responsabilități clare și (3) Includerea în documentele strategice a 

unor obiective și măsuri care să asigure promovarea interacțiunilor pozitive și reducerea celor 

negative. Însoțit de un sistem de monitorizare, evaluare și revizuire orice scenariu local destinat 

interacțiunilor om-faună dezvoltat participativ poate contribui la creșterea calității vieții și la 

obiectivele generale de conservare a biodiversității. 

 

4. Impactul estimat al rezultatelor obținute 

4.1. Livrabile asociate obiectivelor asumate în proiect ca indicatori de rezultat 

➢ 2 articole științifice ce vor fi publicate în jurnale considerate in Q1 și Q2 din Web of Science 

1) Mihai I. Pop, Marissa A. Dyck, Silviu Chiriac, Berde Lajos, Szabó Szilárd, Cristian I. Iojă, Viorel D. 

Popescu (2022) Predictors of brown bear predation events on livestock in the Romanian Carpathians. 

(under review) Conservation Science and Practices (IF = 3.570).  

2) Mihai I. Pop, Simona R. Grădinaru,  Viorel D. Popescu, Dagmar Haase, Cristian I. Iojă (2022). 

Emergency-line calls as an indicator to assess human-wildlife interaction in urban areas. (under 

review) Ecosphere (IF = 3.593) 
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3) Mihai I. Pop, George Iordăchescu, Cristian I. Iojă. (2023) Invisible barriers in managing urban human-

wildlife interactions: perceptions, behaviours, and institutional conflicts. (manuscris in lucru) 

➢ 6 prezentări la conferințe internaționale  

1) Mihai I. Pop, Marissa Dyck, Cristian I. Iojă, Laurențiu Rozylowicz, Viorel D. Popescu Spatial patterns of 

livestock bear predation in the Carpathian landscapes. Conference Re-shaping Territories, 

Environment and Societies: New Challenges for Geography, University of Bucharest Faculty of 

Geography, 20-21 November 2020 

2) Mihai I. Pop, Marissa A. Dyck, Cristian I. Iojă, Viorel D. Popescu. Brown bear predation on sheep and 

cows in the Carpathian landscapes. Forum Carpaticum, Brno, Czech Republic, 22-25 Iunie 2021. 

Prezentare Orală  

3) Mihai I. Pop, Viorel D. Popescu. Are brown bear conservation projects and national wildlife policy in 

Romania at odds? 27th International Conference on Bear Research and Management, Montana, USA, 

14-23 Septembrie 2021. Prezentare Orală 

4) Mihai I. Pop, Marissa A. Dyck, Silviu Chiriac, Berde Lajos, Szabó Szilárd, Cristian I. Iojă, Viorel D. 

Popescu.  Prevalence and predictors of brown bear livestock damages in the Eastern Romanian 

Carpathians. 27th International Conference on Bear Research and Management, Montana, USA, 14-

23 Septembrie 2021. Prezentare Orală  

5) Mihai I. Pop, Viorel D. Popescu, Cristian I. Iojă. 112, what is your emergency? I called about an animal! 

GeoEarth 2021. Conferința Facultății de Geografie, Universitatea București. 12 Noiembrie 2021. 

Prezentare Orală 

6) Mihai I. Pop, Simona Grădinaru, Viorel D. Popescu, Cristian I. Iojă. Social and landscape factors 

shaping human-wildlife interaction in urban areas inferred from emergency-line calls. Dresden Nexus 

Conference (DNC) 2022: Biodiversity - Stewardship for Vital Ressources. 25 Mai 2022. Dresa. 

Prezentare Orală 

➢ 1 ghid privind interacțiunea om-faună în mediul urban.  

Ghidul este disponibil pe pagina proiectului: URBANWILD – CCMESI 

Alte modalități de diseminare a rezultatelor: 

➢ Pagina web:  

Secțiune dedicată proiectului în cadrul paginii web a Centrului de Cercetare a Mediului și 

Efectuarea Studiilor de Impact:  https://ccmesi.ro/?page_id=1633  

Proiectul a fost înregistrat și pe pagina personală de pe ResearchGate a Directorului de proiect : 

https://www.researchgate.net/project/A-systematic-analysis-on-the-social-and-landscape-drivers-of-

human-wildlife-coexistence  

➢ Cursuri, seminarii și ateliere de lucru: 

În cadrul stagiului de cercetare desfășurat în Statele Unite ale Americii la Ohio University (OU), 

Departamentul de Științe Biologice am susținut următoarele lecturi în cadrul unor cursuri, seminarii și 

ateliere de lucru:  

https://ccmesi.ro/?page_id=1633
https://ccmesi.ro/?page_id=1633
https://www.researchgate.net/project/A-systematic-analysis-on-the-social-and-landscape-drivers-of-human-wildlife-coexistence
https://www.researchgate.net/project/A-systematic-analysis-on-the-social-and-landscape-drivers-of-human-wildlife-coexistence
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(1) Prezentare proiect Urban WILDLIFE În cadrul seminarului săptămânal “Ecolunch” organizat de către 

Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies;  

(2) Prezentare context social și ecologic al interacțiunilor om-faună în România în cadrul unui workshop 

organizat de către Honors Tutorial College (colegiul studenților de elită a OU);  

(3) Prezentare rezultate proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-1207 ca lector invitat în cadrul cursului BIOS 

3690/5690 Wildlife Habitat Management. 

 

4.2. Colaborări în afara Universității din București 

       Finalizarea studiilor propuse și atingerea obiectivelor a impus necesitatea colaborării cu cercetători 

specializați în domeniul ecologiei și sociologiei. În cadrul proiectului am colaborat cu: 

➢ cercetători din cadrul Departamentului de Științe Biologice (DSB), Ohio University (OU), Athens 

Ohio, SUA. Stagiu de cercetare și documentare în perioada 3 octombrie – 4 noiembrie 2021, în 

baza Ordinului Rectorului Universității București (UB) nr. 21502/18.09.2021 

➢ cercetători din cadrul Institute of Social Anthropology, University of Bern, Elveția. Stagiu de 

cercetare și documentare în perioada 8 Mai – 9 iunie 2022 în baza Dispoziției Rectorului 

Universității București (UB) nr. 10374/31.03.2022.  

Dincolo de informațiile și cunoștințele însușite, cele două stagii de cercetare și documentare s-

au materializat prin dezvoltarea celor trei manuscrise realizate în cadrul proiectului.  

4.3. Originalitate și inovare 

În ceea ce privește originalitatea, implementarea proiectul oferă prin cele trei articole:  

► noi perspective empirice cu privire la ceea ce explică interesul/dezinteresul părților relevante de a 

participa la soluționarea conflictelor legate de viața sălbatică.  

► o evaluare clară, coerentă și cuprinzătoare care ce surprinde necesitatea unei planificării 

colaborative;  

► argumente pentru dezvoltarea teoriei în domeniul gestionării faunei sălbatice urbane care să 

includă și elemente sociale dincolo de cele ecologice ș economice. 

În ceea ce privește, inovarea, prin implementarea proiectului și rezultatele asociate am reușit:  

► să aprofundăm înțelegerea barierelor necesare unor noi formule participative în gestiunea faunei 

sălbatice urbane.  

► să documentăm elemente care pot facilita luarea de decizii mai informate în cazul unor interacțiuni 

specifice om-faună;  

► să utilizăm metode de ultimă generație pentru evaluarea conexiunilor om-faună sălbatică în zonele 

urbane;  

4.3. Impact stiințific 

1. Impactul științific: Contribuția la domeniul științific este reprezentată de: 

►  o nouă metodă utilă pentru realizarea hărților de risc privind pagubele produse de urs (Articol 1). 

Metoda presupune utilizare de informații simple accesibile atât cercetătorilor cât și managerilor. 
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►  o nouă metoda de identificare a indicatorilor și a factorilor determinanți adecvați pentru ecologia 

urbană și coexistența omului cu viața sălbatică, adecvată pentru România (Articol 2).  

Ambele metode menționate anterior pot fi utilizate pentru mai multe specii și peisaje dominate de 

oameni și poate fi utilizată pe termen lung pentru studii de impact specifice. Această cercetare este în 

avangarda dezvoltării metodologice în domeniul conflictului om-faună sălbatică și  credem că va 

contribui în mod semnificativ la acest domeniu deoarece a dovedit potențialul combinării  diferitelor 

tehnici statistice, aplicabile la o gamă largă de contexte în care nu sunt disponibile suficiente informații.  

2. Impactul social: Rezultatele din acest proiect pot servi drept exemplu care poate fi aplicat în situații 

în care managementul nu ia în considerare în mod eficient impactul social al deciziilor de management. 

Conservarea și gestionarea faunei sălbatice se află adesea în centrul unor dezbateri continue între 

susținătorii și oponenții practicilor de vânătoare, în prezent interzise în așezările umane, iar această 

cercetare oferă contribuții necesare privind aspectele sociale pentru a informa în continuare factorii 

de decizie politică, evitând conflicte sociale suplimentare (Articol 1, 2 și 3). Rezultatele obținute pot 

facilita crearea unei platforme de colaborare a părților interesate necesară pentru a influența politicile 

privind gestionarea faunei sălbatice. Deoarece cercetarea noastră a avut potențialul de a informa în 

special managementul conflictului om-urs pentru cea mai mare populație de urs brun din Europa, 

constatările noastre (Articol 1 și 2) au potențialul de a influența managementul și conservarea 

carnivorelor implementate la nivelul Uniunii Europene.   

3. Impactul economic: Rezultatele proiectului pot avea un impact indirect la nivel economic, prin 

soluțiile propuse (hărți de risc, utilizarea datelor de la 112) ce pot contribui la reducerea costurilor 

pentru planificarea soluțiilor și politicilor dar și la alocarea resurselor (dinamica interacțiunilor pe baza 

apelurilor la 112 poate fi utilizată pentru alocarea resurselor instituțiilor implicate în prezent în sistemul 

de urgență). Definind soluții adecvate (Articol 3) pentru a colabora, eficiența/calitatea dezbaterilor 

sociale va crește, timpul alocat dezbaterilor publice va scădea, reducând timpul alocat acțiunii 

autorităților pentru rezolvarea conflictelor.  

4. Impactul asupra politicilor de dezvoltare și conservare: Principalul impact al rezultatelor este 

reprezentat de suportul pe care informațiile incluse în cele trei materiale în curs de publicare poate 

contribui la creșterea capacității autorităților publice de a acționa pe baza așteptărilor societății. 

Abordările științifice de colectare și analiză a datelor sunt reproductibile (bazele de date și codurile R 

utilizate vor fi disponibile publicului odată cu publicarea articolelor) putând fi utilizate atât pentru 

planificare cât și pentru cercetare. 

 

5. Aspecte etice  

Toate activitățile proiectului au ținut cont de regulile etice menționate în Legea nr. 206/2004. 

Aspectele legale care trebuie luate în considerare sunt legislația existentă privind GPDR în acest sens 

am respectat Politica Universității privind protecția datelor. Toate rezultatele sunt prezentate pe site-

ul proiectului, cu menționarea agenției finanțatoare. De asemenea suportul financiar a fost recunoscut 

în toate publicațiile și prezentările realizate. Promovând conceptul de acces la informația științifică, 

pentru publicarea articolelor au fost alese reviste din categoria Open Access, aceasta abordare ducând 

și la o mai mare vizibilitate a cercetării desfășurate în cadrul Universității București. 
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