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CONTEXT 

Interacțiunile dintre oameni și fauna 
sălbatică în sate și orașe au existat 
dintotdeauna. România, deși este în topul 
țărilor Europene în care mai există habitate 
naturale pe suprafețe mari, nu este excepție 
de la realitatea că face parte dintr-un 
continent cu peisaje puternic modificate de 
către om, prin urmare nu este surprinzător 
că zilnic locuitori ai spațiului urban ajung să 
interacționeze direct sau indirect cu diferite 
specii de animale sălbatice. Uneori 
considerăm acest lucru ca fiind banal și 
ignorăm momentul, alteori apreciem 
momentul ca fiind unul frumos, interesant și 
îl împărtășim celor apropiați iar uneori ne 
simțim amenințați și solicităm ajutor 
autorităților.  

Interacțiuni pozitive1 – acele interacțiuni 
care duc la obținerea unui beneficiu fizic  sau 
psihic, de exemplu bucurie, o stare de 
relaxare. 

Interacțiuni negative1 – acele interacțiuni 
care produc daune materiale, fizice sau 
psihice, de exemplu răni sau anxietate. 

Dacă interacțiunile neutre și cele pozitive au 
tendința de a fi ignorate, cele negative 
denumite tradițional conflicte fac în ultimii 
ani subiectul unor ample dezbateri publice și 
interesul față de acestea este în creștere. Ca 
dovadă a interesului crescut față de 
conflictele cu fauna sălbatică,  constatarea 
existenței unor probleme de ordin ecologic, 
social și economic, a dus la promovarea în 
ultimii 10 ani a unei  serii de acte de 
reglementare destinate stabilirii unor 
responsabilități si proceduri de lucru. 

 
1 Soga M, Gaston KJ. 2020 The ecology of human–nature interactions. Proc. R. Soc. B 287: 20191882. 
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.1882 
2 Pentru a nu induce în eroare, informațiile din acest material fac referire la întreg spectrul interacțiunilor om-faună și nu doar la 
situațiile de urgență în cazul cărora cadrul legislativ este relativ clar. 
 

Majoritatea noilor reglementări vizează 
specia urs și ignoră alte specii cu care 
oamenii interacționează2 în mod curent.  

Interacțiunile om-animale sălbatice nu sunt 
însă aleatorii, ca atare, identificarea și 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
interacțiunii om-faună sălbatică este 
necesară pentru a asigura un impact minim 
asupra comunităților locale și un suport 
maxim autorităților de management. 
Înțelegerea fenomenului din perspectivă 
socială și ecologică are și rolul de a oferi 
suportul necesar pentru elaborarea unor 
politici publice care să permită coexistența 
omului cu fauna sălbatică.  

Obiectivele pe termen lung presupun deci 
din această perspectivă limitarea 
potențialelor riscuri și reducerea conflictelor 
în contextul în care mare parte a publicului 
își dorește o mai mare apropiere față de 
natură și uneori caută interacțiuni cu fauna. 
Rămâne deci întrebarea dacă, dincolo de 
stabilirea unui cadru instituțional, există 
potențialul de a folosi și alte instrumente 
suport pentru o mai bună gestiune a 
interacțiunilor om-faună sălbatică.  

Cum percepem interacțiunile om-faună? 

Fără nicio excepție, peisajul rural dar și cel 
urban adăpostesc foarte multe specii de 
animale de la insecte până la mamifere, de la 
specii sălbatice până la specii dependente de 
om. În cadrul peisajelor dominate de om, 
specii precum ursul brun, mistrețul, vulpea, 
căprioara și alte mamifere mici și mijlocii 
sunt frecvent observate în apropierea sau în 
interiorul așezărilor umane. Prezența faunei 
sălbatice în apropierea oamenilor poate fi 
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asociată simultan cu (1) riscuri atât pentru 
oameni (de exemplu, răniri, boli), cât și 
pentru animalele sălbatice și (2) recompense 
pentru animale (sub forma unei rezerve 
alternative de hrană cu un nivel ridicat de 
energie, care nu este de obicei disponibilă în 
natură).  

Unele specii ne atrag atenția altele sunt 
complet ignorate. Unele specii ne sunt 
complet neutre, neavând niciun impact 
asupra noastră, altele ne plac și suntem 
interesați să le păstrăm și să interacționăm 
cu ele, iar ultima categorie include specii 
care ne deranjează îndeosebi datorită 
percepției unor riscuri sau deranjului cauzat. 
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 dar pe care le percepem 
ca nefiind favorabile speciilor sălbatice. De 
exemplu speciile de lilieci sau reptilele, sunt 
considerate în general dezagreabile și/sau 
periculoase, ele sunt integrate ecologic în 
interiorul localităților, găsind adăpost și 
hrană, și dincolo de simpla lor existență 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, frecvent sunt 
simboluri locale, sunt căutate de turiști și 
putem aprecia că  cel puțin din această 
perspectivă produc un impact pozitiv. Acest 
lucru este valabil însă  până în momentul  în 
care produc pagube sau rănesc/omoară 
oameni sau animale domestice. Dualitatea 
bun/rău este specifică multor specii, nu este 
un concept nou, este o realitate prezentă în 
societățile umane de milenii.  

 
3 Soulsbury, C. D., and P. C. L. White. 2015. Human-wildlife interactions in urban areas: A review of conflicts, benefits and 
opportunities. Wildlife Research 42:541–553. 

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 avut 
ca obiectiv al apelului reclamarea unei 
interacțiuni cu un animal sălbatic. 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. Principalele 
specii implicate au fost căprioara (12.018 
apeluri), urs (3.122 apeluri), mistreț (2.156 
apeluri), șerpi (2.865 apeluri), vulpe ( 769 
apeluri), cerb (623 apeluri). Alte specii 
pentru care a fost apelat serviciul 112 au fost 
lupul, bursucul, dihorul, jderul, zimbru. 
Vizibilitatea anumitor specii, respectiv a 
interacțiunilor cu acestea și prin urmare 
percepția publică este însă condiționată 
social, de interesul față de anumite specii 
sau de categorii de interacțiuni3. 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.  Oare în ce măsură, 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? În termeni reali, dincolo 
de difuzarea în exces a unor informații, 
multe specii de animale pot produce un 
impact negativ asupra oamenilor în contexte 
specifice. Ca interes social și politic în 
dezbateri și discursuri publice interacțiunile 
negative le domină pe cele pozitive, deși 
acestea din urmă sunt mult mai dese și este 
dovedit că aduc beneficii oamenilor.
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Apeluri la 112 privind interacțiunea cu fauna 
sălbatică pe categorii de apeluri în perioada 
2015-2020 (Sursa:STS). 

Speciile de păsări sunt principalele specii cu 
care interacționăm în general într-un mod 
pozitiv. Tot mai mulți oameni își petrec 
timpul liber fotografiind sau doar observând 
specii de păsări în intravilan sau în 
proximitate, activitate considerată ca o 
formă de relaxare și prin urmare benefică cel 
puțin din perspectiva exercițiului fizic 
realizate în această activitate. Există însă și 
excepții precum coloniile de ciori ce au un 
impact negativ asupra confortului nostru 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.  

 

 
4 Apfelbeck, B.; Jakoby, C.; Hanusch, M.; Steffani, E.B.; Hauck, T.E.; Weisser, W.W. A Conceptual Framework for Choosing Target 
Species for Wildlife-Inclusive Urban Design. Sustainability 2019, 11, 6972. https://doi.org/10.3390/su11246972 

Ce favorizează interacțiunile om-faună în 
mediul urban? 

Interacțiunile om-faună sălbatică, atât cele 
pozitive cât și cele negative, se produc de 
cele mai multe ori fără predictibilitate, însă 
este evident că anumiți factori ecologici 
permit un număr mai mare de interacțiuni. 
De exemplu, din perspectiva unor 
interacțiuni pozitive precum observarea 
faunei, știm că pădurea sau lacurile oferă un 
cadru natural în care este foarte probabil să 
putem vedea sau fotografia diferite specii de 
păsări și mamifere. Acest tip de interacțiune 
are un caracter intențional, oamenii căutând 
apropierea de faună sau de cadrul natural ce 
se constituie ca habitat pentru faună. Starea 
de satisfacție, serviciile de recreere sau cele 
educaționale oferite de cadrul natural în 
care există și fauna sălbatică este unul dintre 
motivele ce susțin interesul crescut pentru 
spațiile verzi din interiorul sau proximitatea 
localităților4.  

În partea opusă însă se află interacțiunile 
negative, conflictele, care au un caracter 
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accidental, nefiind intenționale. Caracterul 
accidental al conflictelor este însă favorizat 
de anumiți factori ecologici și/sau sociali. De 
exemplu, construcțiile din proximitatea 
pădurii sunt mai expuse riscului de a fi 
vizitate de animale sălbatice decât cele din 
centrul localității. 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. 

Referindu-ne la factorii care favorizează 
apariția accidentelor rutiere de exemplu, 
privind tabloul general unul dintre factori 
este de exemplu numărul crescut de 
autovehicule aflate în circulație pe drumurile 
din România. Dincolo de acest factori 
generali există însă și factori circumstanțiali 
(de ex. vizibilitatea, oboseala șoferului, 
animalul poate fi hăituit de prădători etc.) 
care fac ca un accident să aibă loc într-un 
anumit moment și într-un anumit context 
specific. Și în cazul pagubelor produse de urși 
putem de asemenea să identificăm și factorii 
generali (de ex. densități mari) și factorii 

circumstanțiali (de ex. existența unor 
atractanți).  

Problema este că factorii cu caracter general 
sunt deja factori compoziționali și structurali 
ai unor peisaje culturale asupra cărora nu 
putem interveni ușor. De ex. nu putem muta 
zeci sau sute de case existente din 
proximitatea pădurii sau nu putem defrișa 
suprafețe mari de pădure doar pentru a 
prevenii interacțiunile nedorite. Dar putem 
face cunoscut faptul că avantajele unei vieți 
confortabile în proximitatea unui spațiu 
natural sunt însoțite de potențialul de a fi 
parte activă a unor interacțiuni cu fauna fie 
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ele pozitive sau negative. Un exemplu clasic 
în acest sens este cel al hrănirii animalelor 
sălbatice, comportament care frecvent nu le 
aduce beneficii, din contră pe termen lung 
impactul este unul negativ fie asupra 
indivizilor (ex. mortalitate crescută) fie 
asupra relațiilor ecologice din ecosistem (ex. 
favorizarea anumitor specii în detrimentul 
altora). Nu este nici moral nici etic să 
ignorăm un animal sălbatic atunci când duce 
lipsa de hrană sau este în dificultate, dar nu 
este benefic să hrănim excedentar plecând 
de la premisa greșită că fără intervenția 
noastră animalul va muri de foame. 

Frecvent asociem pădurea ca fiind un factor 
care facilitează interacțiunile cu mamiferele 
sau păsările. Trebuie de asemenea știut că 
frecvența și durata interacțiunilor cu speciile 
de mamifere este condiționată nu doar de 
simpla existență a pădurii și diferă de la o 
specie la alta. De ex. în cazul ursului, 
interacțiunile neintenționale sunt mai 
frecvente în situațiile în care suprafețele de 
pădure domină peisajul unde se află 
localitatea, dar pentru interacțiunile cu 
căprioare suprafața terenurilor agricole este 
mai importantă decât suprafața pădurilor.5 
Prin urmare, din perspectiva locală, factori 
circumstanțiali sunt cei ce pot fi și ar trebui 
să fie controlați prioritar. Un sector de drum 
cu vizibilitate redusă unde au loc accidente 
cu fauna, depozite de deșeuri menajere ce 
atrag urșii si vulpile, hrănirea păsărilor, sunt 
factori ce nu pot fi controlați de la nivel 
național dar cu siguranță pot fi gestionați la 
nivel local.  

Dacă factorii ecologici generali creează 
potențialul pentru prezența animalelor în 
localități sau vecinătatea lor, factorii 
ecologici și sociali circumstanțiali sunt cei 

 
5 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) 

care contribuie la manifestarea 
interacțiunilor. Prin urmare prevenirea 
interacțiunilor negative sau după caz 
promovarea celor pozitive trebuie realizată 
local, în și de comunitățile locale. Această 
abordare este motivată și de faptul că 
distribuția interacțiunilor este neuniformă în 
timp și spațiu, iar modelele de interacțiune 
nu sunt copiate la indigo de la o localitate la 
alta, prin urmare nici soluțiile nu au un 
caracter universal. 

RECOMANDĂRI  

Perspectiva ce formează prezentul cadru de 
guvernanță națională și locală este în 
prezent 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. În paralel și parcă fără 
nicio legătură, promovarea naturii în zonele 
locuite, creșterea suprafețelor de spațiu 
verde din localități, eco-turismul fac de 
asemenea parte din strategiile locale de 
dezvoltare, asumând astfel rolul pozitiv al 
interacțiunilor cu natura, respectiva fauna.  

Ce pot face cetățenii? 

Cu toții beneficiem de o educație formală 
sau informală care include și aspecte privind 
animalele sălbatice și habitatele pe care ele 
le preferă. Deși în general suntem educați să 
asociem animalul sălbatic cu spații naturale 
cu prezență redusă a omului acest aspect nu 
este întotdeauna valabil. Este puțin probabil 
ca animale da talie mare să își găsească 
adăpost în spații locuite și să supraviețuiască 
acolo perioade lungi de timp. Dar, specii de 
mamifere de talie mică și medie, specii de 
păsări, reptile, amfibieni sunt prezente 
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permanent în foarte multe spații locuite ce 
le oferă de multe ori habitate suficient de 
bune în care să se adăpostească și să se 
hrănească. Prin urmare este important să 
înțelegem că locuind în sate sau orașe nu 
evităm integral contactul cu animalele 
sălbatice.  

E bine de știut că principala instituție care 
are responsabilități privind gestiune faunei 
în intravilan este Primăria. Alte instituții  
publice precum Agenția de Protecția 
Mediului, Garda de Mediu, Garda Forestieră 
sau organizații private precum Gestionarii de 
Fonduri de Vânătoare, Asociații de Protecția 
Animalelor, Veterinari au responsabilități 

limitate fie prin cadrul legislativ fie prin 
contractele de prestări servicii sau atât 
agenții publici cât și cei privați intervin 
uneori voluntar pentru a soluționa probleme 
și a rezolva problema oamenilor sau a 
animalelor. 

Realitate prezentă este ca sistemul 
instituțional este unul complicat, ce implică 
responsabilități diferite pentru situații 
specifice și frecvent nu este clar publicului 
unde trebuie să solicite ajutor. Cu 
certitudine însă în situații de urgență, fie că 
discutăm de oameni aflați în pericol sau 
animale aflate în pericol soluția este 
apelarea la numărul de urgență 112.  

Cele mai frecvente interacțiuni cu animalele 
sunt indirecte, suntem conștienți de 
prezența lor, suntem deranjați sau suntem 
bucuroși să le observăm  și nu suntem tentați 
să luăm o decizie în mod spontan, prin 
urmare nu este justificat să reacționăm 
intempestiv sunând la 112. Frecvent simpla 
prezență a unui șarpe neveninos este 
semnalată la serviciul public de urgență, 
ceea ce implică conform normelor actuale 
obligația ca un echipaj al Jandarmeriei sau 

Poliției Animalelor să se deplaseze la fața 
locului. Dacă interacțiunea implică un animal 
de talie mare precum ursul sau mistrețul sau 
un animal potențial periculos poate fi 
justificată apelarea serviciului de urgență.  

O situație frecvent întâlnită în orașele din 
România este prezența ciorilor în parcurile 
publice. În prezent este una dintre cele mai 
mari probleme cu care se confruntă multe 
administrații publice locale. Deoarece 



9 

 

cauzele care duc la stabilirea unor colonii de 
ciori în orașe sunt diverse și pleacă de la lipsa 
locurilor propice de cuibărit în afara orașelor 
până la migrații sezoniere, este important să 
înțelegem că această problemă nu are o 
rezolvare rapidă și că frecvent eforturile de 
gonire au doar efect temporar. Punând 
presiune pe autoritățile locale nu contribuim 
la rezolvarea situației ci încurajăm adoptarea 
unor soluții ce pot fi costisitoare și inutile.  

Frecvent comportamentul nostru are un 
impact negativ asupra animalelor și de la un 
gest de bunăvoință față de animal se ajunge 
la contexte în care oameni sau animale 
sălbatice ajung în situații critice. Exemplul 
clasic este cel al hrănitului urșilor la margine 
de drum sau la gardul pensiunii. Această 
acțiune nu aduce nimic bun cu ea ci din 
contră condamnă animalul la o moarte 
înainte de termen și creează contexte în care 
oamenii pot fi răniți sau chiar omorâți de 
către urs. Un alt exemplu este cel al 
lebedelor care fiind hrănite  permanent (cel 
mai frecvent cu hrană necorespunzătoare) 
ajung să ierneze în lacurile din România unde 
pot fi surprinse de îngheț.  

Soluționarea conflictelor depinde de foarte 
mulți factori care nu pot fi gestionați de către 
autorități într-un mod prompt. De asemenea 
este total greșit să presupunem că putem 
întotdeauna acționa singuri fără suportul 
unor specialiști deoarece putem ieși din 
cadrul legal sau putem produce un impact 
mai mare fără a avea această intenție.  

Ce pot face autoritățile publice locale? 

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, 

 
6 Can, Ö.E., 2020. How to Design Better Human Wildlife Conflict Management Plans? Forestist 09 October 2020. 10.5152/ 
forestist.2020.20026. 

planurile de acțiune pentru mediu sau 
studiile de mediu să includă și elemente 
privind interacțiunile om-faună sau 
potențialul de manifestare a acestora. 

Ecologia urbană este un domeniu complex, 
integrator al mai multor domenii precum 
urbanismul, biologia, ecologia, geografia. 
Sistemele urbane funcționale presupun un 
mozaic de construcții și spații seminaturale 
care favorizează coabitarea oamenilor și 
animalelor. Prin urmare o primă 
recomandare ar fi ca la nivelul administrației 
să se acorde o mai mare importanță 
subiectului ecologiei fie prin angajarea unor 
profesioniști în domeniu în aparatul 
administrativ fie prin colaborarea cu 
facultăți, institute de cercetare, ONG-uri etc. 
care să poată oferi informații corecte și utile. 
Scopul final este de aduce cât mai multă 
natură în interiorul orașelor pentru a crește 
calitatea vieții însă cu un minim risc pentru 
locuitori iar acest lucru se poate face doar 
integrând în planurile de dezvoltare sau 
reorganizare a localității și aspectele de 
ordin ecologic la un nivel mult mai profund 
decât în prezent.  

La dispoziția administrațiilor locale stau  
instrumente frecvent utilizate pentru 
dezvoltarea unor procese de planificare: 

• Îmbunătățirea colaborării dintre 
autoritățile competente6. Dincolo de cadrul 
legal, eficiența măsurilor este direct 
dependentă de gradul de colaborare între 
instituții. Este necesar ca această colaborare 
să definească în limbaj comun problemele și 
modul comun de soluționare. În cadrul 
legislativ actual responsabilitatea de lider în 
managementul faunei urbane este a 
administrațiilor locale. 
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• Documentarea permanenta a 
interacțiunilor în scopul integrării aspectelor 
ecologice și sociale. De exemplu aplicarea de 
chestionare structurate  sau semi-
structurate cu cetățenii  sunt necesare nu 
doar pentru a permite colectarea de 
informații privind interacțiunile cu fauna în 
localități dar și pentru a monitoriza percepția 
publicului față de acestea. Ele pot fi 
implementate cu costuri reduse cu o 
periodicitate de 3-5 ani. Dincolo de 
colectarea de date, chestionarele pot fi utile 
planificărilor strategice și creșterea 
acceptanței publicului față de deciziile 
administrative. 

• Hărțile de risc reprezintă instrumente 
utile în stabilirea unor măsuri preventive și 
planificarea resurselor pentru intervenții în 
situații de urgență. Ele pot fi realizate la nivel 
local, județean sau național. Complexitatea 
lor diferă funcție de informațiile disponibile.  

• Acordarea unei atenții cel puțin egale 
interacțiunilor pozitive. Atenția noastră este 
captată de interacțiunile negative însă 
identificarea, analiza și promovarea 
interacțiunilor pozitive are rolul de a 
contribui la creșterea calității vieții în zonele 
locuite.  

 

Deoarece colectarea de informații  
ecologice și analiza acestora nu este o 
sarcină simplă recomandăm integrarea 
diferitelor surse adecvate de informații. 

• Monitorizarea periodică a faunei din 
spațiul urban reprezintă o activitate 
importantă deoarece permite evaluarea 
riscurilor de apariție a bolilor și a pagubelor, 
dar în același timp oferă indicii asupra 
calității spațiilor verzi. Având informații 
asupra speciilor de faună sălbatică care 
trăiesc permanent sau sunt prezente 
ocazional se pot planifica măsuri concrete de 
prevenire a unor interacțiuni sau se pot 
implementa măsuri de valorificare în scop 
educațional sau recreativ a prezenței 
animalelor. Cele două categorii nu se exclud 
reciproc prin urmare doar fiind conștienții de 
biodiversitatea urbană se poate acționa în 
mod eficient. 
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• Dosare de solicitare a compensațiilor 
pentru pagubele produse de animale 
sălbatice. Informațiile privind acest tip de 
interacțiune negativă sunt disponibile la 
Agențiile pentru Protecția Mediului și la 
Garda Forestieră. Ele conțin informații 
relevante privind specia ce a produs paguba, 
contextul în care a avut loc, evaluări 
economice ale pierderilor. Aceste informații 
sunt utile pentru a carta zonele expuse la 
riscuri dar și pentru a identifica factorii care 
conduc la apariția unor interacțiuni negative. 

• Apelurile la Serviciul de Urgență 112. 
Nu conțin informații complete privind 
fiecare interacțiune, dar baza de date 
colectate de STS permite urmărirea 
trendurilor diferitelor categorii de 
interacțiuni, cartarea unor zone de risc (de 
ex. apariția accidentelor rutiere). Deoarece 
apelul la 112, declanșează cel puțin în cazul 
ursului aplicarea OUG 81/2021 și 
constituirea unei echipe de intervenții, 
informații suplimentare sunt disponibile în 
rapoartele de activitate.  

Exemple de abordări pentru prevenirea 
conflictelor: 

• În cazul ursului primul semnal de 
alarmă este dat de prezența frecventă a unor 
exemplare de urs în proximitatea localității. 
Acest lucru se întâmplă foarte frecvent si în 
majoritatea situațiilor nu înseamnă că 
situația se va permanentiza. Este însă 
esențial ca în timpul cel mai scurt să fie 
identificat motivul pentru care ursul s-a 
apropiat de oraș, cel mai frecvent motiv fiind 
sursele de hrană alternativă. Ca primă 
măsură de prevenție accesul animalului la 
hrana trebuie limitat. Dacă prezența ursului 
se permanentizează chiar și în lipsa unor 
conflicte, atenția trebuie orientată către 
înțelegerea contextului ecologic. Informații 
asupra ecologiei si etologiei ursului sunt 

disponibile în Ghidul privind evaluare 
riscurilor generate de prezența urșilor în 
zone locuite. În cazul orașelor din zona de 
munte și de dealuri, simpla prezență 
ocazională a unui urs nu impune intervenții 
majore. Abordarea trebuie însă să fie 
orientată spre a nu permite ca lucrurile să 
degenereze către modelul Predeal sau 
Tușnad, prin urmare o mai bună înțelegere a 
fenomenului la nivel local are rolul de a 
permite autorității să aplice progresiv măsuri 
de prevenție de la eliminarea atractantului 
până la montarea de garduri electrice sau 
îndepărtarea animalului. Mesajele către 
public trebuie să nu creeze panică deoarece 
în situații de stres apar alarme și informați 
false care vor îngreuna activitatea specifică. 

• Pentru lilieci soluțiile sunt 
reprezentate de (1) acceptarea de către 
locuitori că în locuința lor (în pod, fisuri din 
pereți etc.) se adăpostesc sau hibernează 
lilieci sau (2) se mută colonia după ce se 
stabilește daca este vorba de o specie 
protejată sau nu, situație în care este nevoie 
de implicarea unui specialist care să constate 
și să propună cea mai bună soluție. 

• În cazul coloniilor de ciori problema 
este strict una ecologică. Ciorile folosesc 
arborii din spațiile verzi din intravilan fie 
pentru cuibărit fie pentru odihna noapte. În 
primul caz deranjul este mult mai mare și pe 
perioade mai mari de timp. În primele 
situații motivul prezenței ciorilor este lipsa 
pâlcurilor de arbori sau perdelelor forestiere 
în proximitatea localității, micro habitate 
care sunt în condiții normale utilizate pentru 
cuibărit. Frecvent unde acestea au exista pe 
lângă ferme sau zone industriale, cuiburilor 
au fost distruse și ciorile gonite, localitățiile 
devenind astfel o zonă de protecție pentru 
păsări. În cel de al doilea caz problema e mai 
greu de rezolvat deoarece microclimatul 
urban oferă un adăpost perfect din 
octombrie până în ianuarie, februarie când și 

http://carnivoremari.ro/pdf/Metologia-pentru-evaluarea-riscurilor-ridicate-de-prezenta-ursilor-in-zonele-locuite.pdf
http://carnivoremari.ro/pdf/Metologia-pentru-evaluarea-riscurilor-ridicate-de-prezenta-ursilor-in-zonele-locuite.pdf
http://carnivoremari.ro/pdf/Metologia-pentru-evaluarea-riscurilor-ridicate-de-prezenta-ursilor-in-zonele-locuite.pdf
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păsări din Ucraina și Rusia iernează în 
România, iar gonitul sau împușcarea nu 
rezolvă problemele nici măcar pe perioade 
scurte. Pe termen lung păstrarea sau crearea 
unor habitate favorabile (pâlcuri de arbori, 
perdele forestiere) pentru ciori în afara 
localității este singura soluție. 

Exemple de abordări pentru promovarea 
interacțiunilor pozitive: 

• Orice animal sălbatic chiar dacă este 
în intravilan păstrează o distanță de 
siguranță față de oameni. Pentru a evita 
orice problemă atât pentru om cât și pentru 
animal este important că păstram această 
distanță. Prin urmare observarea etică a 
animalelor are ca scop reducerea riscurilor.  

• Hrănirea păsărilor sau mamiferelor în 
intravilan este o practică tot mai des 
întâlnită, dar trebuie știu că frecvent ea 
produce un impact negativ asupra 
animalelor. Acest impact este datorat (1) 
utilizării de hrană necorespunzătoare (de ex. 
pâine în cazul păsărilor sau hrană cu zaharuri 
în cazul mamiferelor) care poate conduce la 
moartea animalului; (2) hrănitul permanent 
care contribuie la schimbarea 
comportamentului de migrație în cazul 
speciilor migratoare; (3) creșterea toleranței 
față de om până la limita în care animalele 
pot fi ușor capturate sau omorât de 
persoane rău intenționate; (4) uciderea 
animalelor sălbatice de către animalele 
domestice în special pisici). Înainte de a 
decide daca hrănim un animal sălbatic este 
esențial să înțelegem dacă și cu ce putem 
hrăni fără a avea un impact negativ. De 
asemenea trebuie știu că hrănitul 
favorizează speciile comune care ocupă o 
nișă ecologică amplă și că aceste specii tind 
să elimine speciile mai puțin adaptabile 
ecologic. 

• În spațiile verzi sau parcurile din 
localități este important să existe informații 

privind potențialele specii care pot fi 
observate astfel încât locuitorii să poată 
decide în ce măsură vor petrece timp 
interacționând indirect cu animalele. 

Interacțiunile cu fauna sălbatică în 
intravilan sunt o realitate și este puțin 
probabil și chiar de nedorit să locuim în 
orașe în care să nu interacționăm deloc 
direct sau indirect cu fauna sălbatică. Prin 
urmare este nevoie să dezvoltăm în 
comunitățile urbane mecanisme și planuri 
care să permită evitarea interacțiunilor 
nedorite și să promoveze interacțiunile 
benefice. Acest lucru presupune 
înțelegerea contextului ecologic local, 
abordări multidisciplinare pentru 
dezvoltarea planurilor de urbanism, 
informarea continuă și de calitate a 
locuitorilor. 

Informațiile prezentate provin din rezultate 
studiilor realizate în cadrul proiectului : 

A systematic analysis of the social and 
landscape drivers of human-wildlife 
coexistence (URBANWILD)  

Mai multe informații: URBANWILD – CCMESI  

Finanțare: 

Studiile au fost finanțate de către Unitatea 
Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
(UEFISCDI) ca parte a proiectului PN-III-P1-
1.1-PD-2019-1207. Opiniile exprimate 
aparțin în totalitate autorului. 

Mulțumiri: 

Acest material a fost inspirat de discuțiile 
purtate în ultimii doi ani cu specialiști ai 
Agențiilor pentru Protecția Mediului, ai 
gestionarilor fondurilor de vânătoare  și 
ONG-urilor de mediu, cercetători din 
domeniul științelor naturii și politicieni.  

 

https://ccmesi.ro/?page_id=1633
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