NU ESTE TIMP DE PIERDUT
Declarația CIC și FACE cu privire la conservarea și managementul
carnivorelor mari în România
Cu ocazia

CONFERINȚEI MINISTERIALE ÎN DOMENIUL MEDIULUI CU TEMA
”MANAGEMENTUL CARNIVORELOR MARI – PROVOCĂRI ȘI
SOLUȚII”
Din 6 – 7 iunie 2019 în București, România

În data de 4 octombrie 2016, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România a anunțat
decizia de a nu aproba cote de recoltă pentru speciile de urs brun, lup, râs și pisică sălbatică,
invocând îngrijorări legate de modul de monitorizare a populațiilor acestor carnivore mari. De
la acea data și până în prezent, au fost implementate o serie de îmbunătățiri special
direcționate către modul de monitorizare a carnivorelor mari.
Anterior acestei decizii, România a fost data ca exemplu de studiu de caz pentru coexistența
dintre populațiile viabile de carnivore mari și om.
În data de 9 iunie 2017, Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
(AGVPS) și WWF România, împreună cu FACE și WWF Europa, s-au întrunit pentru un atelier
de lucru comun pe subiectul carnivorelor mari în România, organizat sub îndrumarea
Platformei UE privind Coexistenta omului cu carnivorele mari, din care fac parte atât CIC cât
și FACE. La acest atelier de lucru s-au concluzionat, printre altele:


Faptul că “managementul și conservarea carnivorelor mari ar trebui determinate pe
baza unor dovezi științifice solide, utilizând cele mai de încredere date care sunt
disponibile.”



Faptul că “actuala interzicere a vânătorii nu rezolvă problemele din România” –
dimpotrivă, interzicerea vânătorii a dus la accentuarea conflictelor

CIC și FACE rămân deschise la orice metode îmbunătățite de monitorizare a carnivorelor mari
care vin în completarea metodelor deja aplicate cu succes in practică până în prezent.
Încă dinainte de decizia Guvernului român din 2016, diferitele populații de urs brun, lup și râs
erau stabile, mai mult decât atât, erau în creștere. Vânătoarea era folosita ca mijloc de
gestionare înainte de aderarea României la UE, iar apoi, prin aprobarea de derogări (Articolul
16, Directiva „Habitate”).
Prin urmare, CIC și FACE recomandă ridicarea interdicției de a vâna carnivorele mari,
dar, în același timp, recunosc necesitatea luării unor măsuri în baza Planurilor de Acțiune 1
pentru a asigura că managementul carnivorelor mari în România rămâne sustenabil.
CIC și FACE sunt de acord cu faptul că actuala interdicție de a vâna carnivorele mari în
România nu a fost în măsură să soluționeze în mod eficient problemele aferente. Aceasta a
condus la creșterea populațiilor de carnivore mari, și prin urmare, la accentuarea conflictelor,
în special în zonele rurale. În prezent, nivelul pagubelor și chiar și cel al atacurilor asupra
omului sunt în creștere. S-au înregistrat deja trei decese de la începutul anului 2019 în urma
contactului dintre om și ursul brun. În consecință, aceste specii sunt din ce în ce mai puțin
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Ordinul Ministrului Mediului din România No. 625/2018 (Urs brun) și 626/2018 (Lup)

acceptate în comunitățile rurale cât și în unele zone turistice de importanță națională sau
regională.
Toleranța și acceptarea carnivorelor mari este esențială în contextul unor populații abundente
de carnivore mari precum cele din România. Așadar, comunitățile locale trebuie să fie implicate
în conservarea și managementul acestor specii și să își asume acest lucru. Vânătoarea legală
și controlată joacă un rol important în activitățile de management și conservare, și, în lipsa
acesteia, riscul suprimării toleranței sociale față de aceste specii va crește exponențial. În
acest context, faptele demonstrează că în absența vânătorii legale, micii agricultori și alți
gestionai de terenuri – care sunt într-un conflict permanent cu speciile de carnivore – ar putea
recurge la soluții personale pentru rezolvarea problemelor de management. Nimeni nu își
dorește să ia parte la o decizie care conduce la creșterea nivelului uciderii ilegale oriunde în
Europa.
În prezentul document, amintim de asemenea observația cu numărul 35 din Rezoluția
Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la Planul de acțiune pentru natură,
cetățeni și economie (2017/2819(RSP))2 cât și dezvoltarea sustenabila a zonelor rurale.
Ca mijloace de îndrumare a managementului sustenabil al populațiilor de carnivore mari,
părțile interesate din România au căzut de acord în urma unui proces consultativ asupra
Planurilor de Acțiune pentru speciile de urs brun și lup, in cadrul unui proiect EU-LIFE+, sub
conducerea Ministerului Mediului. Planurile de Acțiune au fost publicate în Monitorul Oficial al
României. Până în prezent, numai anumite părți ale Planurilor de Acțiune au fost implementate,
iar procesul de aprobare a derogărilor este foarte birocratic si lent. Ceea ce le lipsește
Planurilor de Acțiune este un cadru de determinare a cotelor de recolta pentru speciile de
carnivore mari. Aceasta este o chestiune urgenta. Salutăm recenta propunere privind cotele
de intervenție pentru urșii și lupii problemă.
Acest fapt nu înlătură necesitatea aprobării unor cote de recoltă în scop preventiv în
conformitate cu Planurile de Acțiune. Aprobate împreună cu cotele de intervenție, aceste cote
vor duce la atenuarea conflictelor.
Absența cotelor împiedică în mod substanțial conservarea și managementul carnivorelor mari
în România și, în același timp, accelerează creșterea riscului de apariție a conflictelor între om
și fauna sălbatică.
CIC și FACE sunt de părere că Planurile de Acțiune ar trebui implementate în mod integral, iar
cotele de recoltă ar trebui aprobate fără nicio altă întârziere.
Având în vedere această situație, CIC și FACE invită Guvernul român, cu ocazia
CONFERINȚEI MINISTERIALE ÎN DOMENIUL MEDIULUI CU TEMA ”MANAGEMENTUL
CARNIVORELOR MARI – PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII”, să ia ca exemplu experiențele altor state
membre ale UE în managementul populațiilor de carnivore mari, inclusiv prin intermediul
derogărilor, și sa aprobe cote de recoltă justificate științific, atât de intervenție, cât și în scop
preventiv, pentru speciile de urs brun, lup și râs.
CIC și FACE îndeamnă Guvernul român să mobilizeze Platforma UE privind carnivorele mari,
inclusiv platformele regionale deja existente, urmărind ca aceasta sa își îndeplinească mai
bine rolul de mediator și să intervină, în calitatea sa de partener credibil, în atenuarea
conflictelor dintre om și carnivorelor mari.
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Reamintește că coexistența oamenilor și a carnivorelor mari, în special a oamenilor și lupilor, poate avea un
impact negativ în anumite regiuni asupra dezvoltării durabile a ecosistemelor și a zonelor rurale locuite, în special
în legătură cu agricultura tradițională și turismul durabil, precum și asupra altor activități socioeconomice; invită
Comisia și statele membre să întreprindă măsuri concrete pentru a trata aceste chestiuni și pentru a nu pune în
pericol dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, recunoscând totodată flexibilitatea pe care o pune la dispoziție
Directiva privind habitatele.

