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INTRODUCERE

INTRODUCTION

P
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Proiectul LIFE EX-TRA şi-a propus abordarea conflictelor
dintre conservarea carnivorelor şi activităţile umane.
Proiectul a implicat 7 parteneri din 4 ţări diferite: Italia,
Grecia, România şi Bulgaria. Coordonatorul proiectului
a fost Parcul Naţional Gran Sasso e Monti della Laga
(PNGSL).

The LIFE EX-TRA project aimed to address the
conflicts between wolf and bear conservation
and human activities. The project involved
seven partners and took place in four different
countries: Italy, Greece, Romania and Bulgaria.
The project’s coordinating beneficiary was Gran
Sasso e Monti della Laga National Park.

Pe baza experienţei dobândite într-un proiect LIFE
anterior („Îmbunătăţirea coexistenţei dintre marile
carnivore şi agricultură în Europa de sud” - LIFE04NAT/
IT/000144-COEX), în care PNGSL a fost partener,
proiectul LIFE EX-TRA a fost un instrument de transfer
al acestei expertize şi a unor bune practici în zone noi.

Based on the expertise gained in the framework of
the previous Life project “Improving Coexistence
of Large Carnivores and Agriculture in Southern
Europe” (LIFE04NAT/IT/000144-COEX), of which the
Gran Sasso e Monti della Laga National Park was a
partner, the LIFE EX-TRA project has been a tool to
transfer expertise and good practice to new sites.

Caracterul internaţional al proiectului a avut o valoare
adăugată importantă permiţând schimbul de experienţă
şi compararea soluţiilor utilizate pentru rezolvarea unor
probleme similare referitoare la marile carnivore.

The international character of the project
has been an important added value since it
allowed to exchange experience and to compare
solutions to solve similar problems posed by
large carnivores.

agubele cauzate animalelor domestice reprezintă unul
dintre motivele principale pentru care persecutarea
marilor carnivore dăinuie de secole, ducând la dispariţia
acestora în anumite părţi ale habitatului lor natural sau
la reducerea drastică a efectivelor populaţiilor acestora.
Exploataţiile agricole neprotejate sunt vulnerabile
la atacurile prădătorilor sălbatici. Consecinţa este o
incidenţă ridicată a pagubelor produse efectivelor de
animale domestice şi culturilor agricole şi ca atare un
grad redus de acceptabilitate din partea comunităţilor
rurale. Astfel, deseori managementul carnivorelor
este puternic influenţat de aspecte emotionale mai
degrabă decât de cele economice. Ca atare, reducerea
pagubelor este una dintre condiţiile importante pentru
conservarea cu succes a carnivorelor.
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amage caused to livestock is one of the main
reasons why persecution of large carnivores
has persisted for centuries, extirpating them in
parts of their historical range or, at the best case,
reducing them to small, remnant populations.
Unprotected agricultural facilities are vulnerable
to attacks from wild predators. The consequence
is a high incidence of damage on livestock
and crops, which results in a decrease of the
public acceptance of these species among the
rural populations. This turns many aspects of
carnivore management into emotional issues
rather than economic ones. Reducing such
levels of conflicts is a prerequisite for successful
conservation of wolves and bears.
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Proiectul a durat 4 ani, din ianuarie 2009 până în martie
2013 şi a avut următoarele obiective specifice:

The project lasted four years from January 2009
to March 2013, and had the following specific
objectives:

roiectul LIFE EX-TRA a urmărit îmbunătăţirea
cunoştinţelor celor implicaţi în conservarea faunei
salbatice în ceea ce priveşte aspectele esenţiale ale
conservării carnivorelor, cum sunt elementele de biologie
a acestora, interacţiunile cu alte specii, managementul
conflictelor şi implicare factorilor interesaţi.

he LIFE EX-TRA project aimed at improving
the know-how of conservation actors about
crucial aspects of carnivore conservation such
as biological aspects, interactions with other
species, conflict management and stakeholder
involvement.

•

Transferul în noi zone a celor mai bune practici
şi a experienţei dobândite anterior;

•

To transfer the best practices and previously
learned lessons onto new areas;

•

Întărirea cooperării între factorii implicaţi în
managementul carnivorelor;

•

•

Intensificarea utilizării metodelor eficiente de
prevenire a pagubelor în zonele proiectului;

To strengthen the cooperation with
stakeholders
in
large
carnivore
conservation measures;

•

•

Oferirea către autorităţile relevante în domeniu
a cunoştinţelor necesare în managementul
conflictelor;

To strengthen the use of well-working
damage prevention tools in the target
areas;

•

To provide the relevant authorities with
necessary knowledge about conflict
management;

•

To acquire the necessary capacity for
the management of conflicts caused by
habituated bears;

•

To provide know-how for the control of
stray dogs;

•

To ensure capacities for the management
of wild prey for maintaining the present
wolf populations;

•

To improve the attitudes of the local
interest groups towards the conservation
of wolves and bears.

•

Dezvoltarea unui mecanism eficient şi unitar
de management a conflictelor în cazul urşilor
habituaţi;

•

Oferirea de expertiză pentru controlul pagubelor
datorate câinilor vagabonzi;

•

Asigurarea unor populaţii pradă necesare
menţinerii efectivelor actuale de lup;

•

Îmbunătăţirea atitudinii factorilor implicaţi la
nivel local faţă de conservarea carnivorelor.
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P

T

entru atingerea obiectivelor au fost implementate
următoarele activităţi:
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he following activities were carried out in order
to reach the project objectives:

•

Au fost analizate nevoile şi aşteptările factorilor
interesaţi la nivel local pentru a-i implica în procesul
luării deciziilor. Acest pas este fundamental pentru
asigurarea efectului pe termen lung a proiectului şi
îmbunătăţirea relaţiilor dintre factorii interesaţi şi
autorităţile locale;

•

The needs and expectations of local
stakeholders were analysed in order to
involve them in a decision making process.
This is a fundamental step in order to ensure
a long term effect of the project and a
general improvement of the relationships
between stakeholders and local authorities;

•

Au fost monitorizate, pe parcursul proiectului,
pagubele produse de carnivore exploataţiilor
agricole. De asemenea, s-au dezvoltat metode
standardizate de clasificare şi monitorizare
corespunzătoare în viitor a situaţiilor conflictuale;

•

The damages caused by large carnivores
to human activities were monitored
throughout the project. In addition, the
development of standardized techniques set
a basis to properly classify and monitor all
conflict situations also in future;

•

A fost încurajată utilizarea metodelor de
prevenire a pagubelor prin distribuirea către
fermieri de garduri electrice şi câini ciobăneşti
de rasă. În plus, o acţiune a fost dedicată
realizării unei legături între crescătorii de câini
ciobăneşti de rasă şi crescătorii de animale
pentru a sprijini utilizarea câinilor ciobăneşti de
rasă în protejarea animalelor domestice;

•

The use of damage prevention methods has
been encouraged in different ways: electric
fences and livestock guarding dogs have
been distributed to farmers. In addition,
a specific action has also been dedicated
to the creation of a network between dog
breeders and livestock raisers in order to
support the use of livestock guarding dogs
for livestock protection;

•

Au fost monitorizate pe perioada proiectului
efectivele de carnivore pentru a evalua distribuţia
şi dinamica lor. Această activitate s-a desfăşurat pe
baza unui protocol comun între parteneri;

•

The large carnivores populations have been
monitored throughout the project in order to
assess their status and distribution. This action
has been carried out on the basis of a common
protocol between the project partners;

•

Au fost monitorizate efectivele speciilor pradă şi
au fost realizate activităţi de repopulare pentru
a minimiza conflictul dintre carnivore şi animalele
domestice;

•

•

Au fost desfăşurate activităţi de conştientizare
publică asupra importanţei conservării carnivorelor. Acţiuni specifice au vizat crescătorii
de animale şi fermierii, în sprijinul coabitării cu
marile carnivore;

•

The wild prey populations have been
monitored and restocking and management
activities have been carried out in order to
minimize conflicts between large carnivores
and domestic animals;
Public awareness activities have been carried
out about the importance of the conservation
of wolf an bear populations. Specific
information campaigns have been made for
livestock breeders and farmers in order to
gain a coexistence with large carnivores;

•

S-a făcut un schimb de experienţă intens
între partenerii proiectului pentru a realiza un
transfer al celor mai bune practici în domeniul
conservării carnivorelor.

•

An intensive exchange of experience
between project participants has been
implemented in order to transfer the best
practices for large carnivore conservation.
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În Italia, proiectul a fost implementat în zona centrală şi de
nord a Munţilor Apenini în 3 parcuri naţionale: Gran Sasso e
Monti della Laga (PNGSL), Monti Sibillini (PNMS) şi Appennino
Tosco-Emiliano (PNATE). Această parte a ţării reprezintă
zona centrală a arealului lupului şi o zonă potenţială pentru
extinderea populaţiei de urs brun Marsican. Suprafeţele
celor trei parcuri acoperă aproximativ 243.800 km2.

In Italy the project has been implemented in
three National Parks in the central and northern
Apennine: Gran Sasso e Monti della Laga National
Park, Monti Sibillini National Park, and Appennino
Tosco-Emiliano National Park. This area represents
a core territory for the wolf population and a
potential expansion area for the Marsican brown
bear. The territories of the three National Parks
extend over round 243.800 km2.

Parcurile naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi Monti
Sibillini se învecinează şi ca atare formează un culoar de
arii protejate care se întinde pe o suprafaţă vastă a părţii
centrale a ţării şi permite astfel migrarea şi expansiunea a
numeroase specii.

The Gran Sasso e Monti della Laga National
Park and the Monti Sibillini National Park
are neighbouring and thus form a corridor of
protected areas that stretches through a vast
part of central Italy, thus favouring the migration
and expansion of many species.

roiectul LIFE EX-TRA s-a desfăşurat în patru ţări
diferite, atât în interiorul cât şi în afara ariilor
protejate. Populaţiile de carnivore utilizează arii extinse
şi de aceea este important pentru conservarea lor să fie
incluse toate situaţiile posibile.

he LIFE EX-TRA project has been carried out in
four different countries and its efforts focused
both inside and outside protected areas. Large
carnivore populations extend over wide areas
therefore it’s important to include all different types
of territories to improve their conservation status.
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În aceste arii protejate sunt prezente în jur de 20 de
haite de lupi, iar în parcul Monti Sibillini prezenţa ursului
brun a fost confirmată din anul 2006 până în 2010.
Parcul Naţional Appennino Tosco-Emiliano reprezintă o
zonă strategică pentru conservarea lupului întrucât crează
un coridor geografic între Munţii Apenini şi Alpi.
În parcurile naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi
Monti Sibillini activităţile s-au referit la conservarea lupului
şi ursului. Ursul este menţionat doar sporadic în aceste
zone, însă proiectul a urmărit îmbunătăţirea condiţiilor
în eventualitatea reapariţiei speciei. În Parcul Naţional
Appennino Tosco-Emiliano activităţile au vizat doar lupul
întrucât ursul este absent iar şansele reapariţiei speciei în
viitorul apropiat sunt foarte mici.
Conflictele între comunităţile locale şi administraţiile
parcurilor naţionale au fost subiectul analizei factorilor
interesaţi, analiză ce a reprezentat pasul iniţial în
implicarea factorilor locali în procesul de luare a
deciziilor. O încercare de reducere a conflictelor dintre
carnivore şi om s-a făcut prin stimularea utilizării
metodelor preventive, mai precis prin distribuirea de
garduri electrice către fermieri şi prin crearea unei
legături între crescătorii de câini ciobăneşti de rasă şi
crescătorii de animale din zonă. Pentru a asigura o sursă
de hrană suficientă lupilor, în parcurile naţionale Gran
Sasso e Monti della Laga şi Monti Sibillini, au fost derulate
activităţi de reintroducere a căpriorului concomitent cu
acţiuni de reducere a pierderilor datorate accidentelor
rutiere. De asemenea, au fost derulate acţiuni de
monitorizare a carnivorelor şi a populaţiilor de ungulate.
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In these protected areas about 20 wolf packs
are present, and in the Sibillini National Park
the presence of brown bears has been recorded
between 2006 and 2010.
The Appennino Tosco-Emiliano National Park is a
strategic area for the conservation of wolves since it
creates an important geographic corridor between
the Apennine mountains and the Alps.
In Italy wolves and bears were targeted in
the territory of Gran Sasso and Monti Sibillini
National Parks. Although bears are registered
only sporadically in these areas the project aims to
prepare the ground for a potential reappearance of
the species. In Appennino Tosco-Emiliano National
Park only wolves were targeted because no bears
are present in its territory and it’s unlikely that this
species will recolonize the area in the near future.
In Italy the conflicts between local stakeholders and
National Park administrations have been investigated
in a stakeholder analysis. This was preparatory for
the start of a consultation process that aimed at the
involvement of the main interest groups in decision
making. An attempt to mitigate carnivore livestock
conflicts has been made by encouraging the use
of damage prevention tools, more specifically by
distributing electric fences to farmers and through the
development of a network to livestock guarding dog
breeders who assist livestock breeders in the use of
the guarding dogs. In Monti Sibillini and in Gran Sasso
e Monti della Laga National Parks red deer have also
been released and actions for the reduction of road
collisions have been carried out, in order to ensure
the presence of adequate ungulate populations as a
food source for wolves. All these activities have been
accompanied by the monitoring of the populations of
carnivores and their prey.
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În România proiectul s-a desfăşurat în partea centrală
a ţării şi a inclus 3 zone diferite: Herculian (12848 ha) şi
Dalnic (12920 ha) din judeţul Covasna şi Piatra Mare-Ciucaş
(29000 ha) din judeţul Braşov. Zona Herculian este localizată
în partea de sud a Munţilor Harghita şi se caracterizează
printr-o densitate mare a carnivorelor. Conform evaluărilor,
teritoriul adăposteşte în jur de 85-90 urşi, 35-40 lupi şi 1520 râşi. Zona este importantă atât în timpul toamnei când
se observă o migrare sezonieră a urşilor din nordul Munţilor
Harghitei cât şi în timpul iernii ca şi loc de hibernare pentru
aceştia (în special în zona centrală).
Zona Dalnic este poziţionată în partea de sud a
Munţilor Bodoc, la marginea Depresiunii Braşov fiind
caracterizată de o suprapunere importantă a arealului
speciilor de carnivore peste un teritoriu cu activităţi
antropice intense (creşterea animalelor, turism).
Zona Piatra Mare-Ciucaş include parţial teritorii din două
situri Natura 2000 care adăpostesc efective însemnate de
lup şi urs. Aceste carnivore trăiesc în pădurile din imediata
vecinătate a unor aşezări mari cum sunt Braşov şi Săcele
precum şi a unor zone cu turism intens cum este oraşul
Predeal. În această arie, cele mai importante aspecte de
management al carnivorelor sunt cele legate de turism
şi dezvoltare urbană, acţiunile proiectului urmărind
minimizarea impactului antropic asupra carnivorelor din
situri Natura 2000 şi din afara acestora.

The Romanian project area is located in the central
part of the country and includes 3 different sites:
Herculian – Covasna County, (12.848,8 ha), Dalnic
– Covasna County (12.920 ha), Piatra Mare – Ciucas,
Brasov County (29.000 ha). The Herculian area
is located in the southern part of Harghita
Mountains, and is characterized by the presence of a high density of large carnivores. It was
estimated that the territory is inhabited by
around 85 – 90 bears, about 35 – 40 wolves
and about 15 – 20 lynxes. The project area is
important for brown bears especially in autumn
when seasonal migrations from the north of
Harghita Mountains are observed. During
winter time the central part of the range is
particularly important for bears for hibernation.
The Dalnic area is located in the southern part
of the Bodoc Mountains, near to the Brasov
Plateau. In this area the large carnivore
territories strongly overlap with human
activities such as livestock breeding and tourism.
The Piatra Mare and Ciucas areas include two
Natura 2000 sites in which significant wolf and
bear numbers were registered. These species
inhabit areas close to large settlements such as
Brasov, Sacele and tourist areas like Predeal.
In this area the main challenge is to minimize
the impact of tourism and urban development
on the wildlife populations inside and outside
Natura 2000 sites.
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În România proiectul s-a concentrat doar asupra urşilor
şi lupilor. Activităţile principale au urmărit monitorizarea
densităţii populaţiilor de carnivore şi ungulate precum şi
evaluarea pagubelor produse de urşi şi lupi. Pentru minimizarea conflictelor dintre carnivore şi fermierii locali, s-a
promovat ca metodă de prevenire utilizarea câinilor ciobăneşti de rasă. Astfel, s-au donat fermierilor din zona proiectului câini ciobăneşti de rasă şi s-a inițiat o colaborare cu
crescătorii de câini ciobăneşti din rasa Ciobănesc Carpatin.
În legatură cu urşii problemă în apropierea localităţilor
precum Braşov, s-a iniţiat o procedură referitoare la Echipe
de intervenţie pentru urs care să acţioneze prompt în
rezolvarea situaţiilor conflictuale. Pe perioada proiectului
s-au analizat atitudinile și percepțiile publicului în general
şi a grupurilor de interese faţă de carnivore.
Aceaste analize reprezintă primii pași pentru colaborarea efectivă în luarea deciziilor privind managementul
speciilor de carnivore.

In Romania the LIFE EX-TRA project addressed
wolves and bears. The main activities were the
monitoring of large carnivores and ungulates in the
study area, and the assessment of damages caused
by wolves and bears on human activities. In order
to minimize the conflicts between these species
and local shepherds, livestock guarding dogs have
been distributed to stock breeders, and a network
between dog breeders and livestock raisers has been
implemented. A Bear Emergency Team has been set
up with the aim to address the problems caused by
bears that move close to human settlements, such as
Brasov. During the project an attitude survey
among the general public and of interest groups
toward large carnivores has been carried out in
order to start involving these groups in
management decision making.

În Bulgaria proiectul s-a derulat în partea de sud-est a ţării
şi a inclus Munţii Rodopi (117667,30 ha), Munţii Pirinei
(40408,293 ha), Munţii Balcani Centrali (71826,279 ha)
şi Munţii Rila (78063,664 ha). Acest teritoriu include
3 parcuri naţionale şi cel mai întins sit de importanţă
comunitară din Bulgaria, fiind caracterizat de o mare
biodiversitate. Cu excepţia Munţilor Rodopi, în celelalte
zone conservarea carnivorelor este strâns legată de
activităţile umane şi ca atare acestea sunt potrivite
pentru încurajarea managementului participativ în
acest domeniu. Zona Munţilor Rodopi, lipsită aproape
în totalitate de aşezări umane, este o zonă cheie pentru
conservarea ursului şi lupului. Protecţia acestei zone
faţă de impactul antropic şi fragmentarea habitatelor
este crucială pentru conservarea întregii populaţii RiloRodopiene de urs (inclusiv a celei din Grecia).

In Bulgaria the project area was located in the
South-eastern part of the country and included:
the Rodopi Mountains (117.667,3 ha), the Pirin
Mountains (40.408,3 ha), the Cental Balkan
Mountains (71.826,3 ha) and the Rila Mountains
(78.063,7 ha). The area includes 3 National Parks
and the largest Natura 2000 site in Bulgaria and
it is characterized by a very high biological diversity.
Except for the Rodopi Mountains, in the targeted
sites large carnivore conservation is closely
related to human activities. Therefore these
areas are particularly suitable to try to
encourage a participatory approach to wildlife
management. The project area in the Rodopi
Mountains is almost unpopulated, and it is also
the key place for the conservation of bears and
wolves. The protection of this area from human
impacts and fragmentation is crucial for the
long-term conservation of the whole RiloRhodopean bear population (including the Greek
one).

În această ţară proiectul a urmărit îmbunătăţirea stării
de conservare a populaţiei de urs brun prin reducerea
principalelor ameninţări la adresa speciei. Activităţile
au urmărit în principal monitorizarea efectivelor de
urs şi a pagubelor produse de această specie. Pentru a
reduce conflictele legate de comunitățile locale, a fost
încurajată utilizarea gardurilor electrice ca metodă de
prevenire. În acest sens a fost donat un număr mare de
garduri electrice către fermierii locali.

In Bulgaria the project aimed at improving the
conservation status of the brown bear population
reducing the principal threats to the species.
The main activities were the monitoring of the
bear population and the damages this species
caused to human activities. In order to minimize
conflicts with local communities the use of
electric fences has been promoted by
distributing a high number of these prevention
tools to local farmers.
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În diferite părţi ale zonei proiectului au fost formate
Echipe de intervenţie pentru Urs pentru soluţionarea
situaţiilor cauzate de animalele problemă. Aceste
echipe au fost active mai ales în soluţionarea cazurilor
în care urşii au atacat oameni sau au intrat în localităţi
provocând pagube. În sprijinul acestei metode de
reducere a conflictelor, au fost organizate întâlniri cu
grupurile de interes locale pentru a explica obiectivele proiectului, pentru a identifica problemele acestor
grupuri şi pentru a găsi soluţii.

In the different sectors of the project area Bear
Emergency Teams have been set up in order to
face problems caused by problematic animals.
These teams have been most active in the
management of problematic situations caused
activities. To face this situation a specific action
has also been devoted to the organization of
meetings with local interest groups in order
to listen to their problems concerning bear
presence, and to explain which were the project
objectives and to find common solutions.

În Grecia aria proiectului este localizată în Tesalia,
Prefectura Trikala, în zona central-nordică a ţării şi
include 3 situri Natura 2000: „Aspropotamos”
(22.853 ha), „Kerketion Oros (Koziakas)” (45.000 ha) şi
„Antichasia Ori – Meteora” (56.136 ha).

In Greece the project area is located in Thessaly,
Prefecture of Trikala, in the central-northern
part of the country, and includes 3 Natura 2000
sites: “Aspropotamos” (22.853 ha), Kerketion
Oros (Koziakas) (45.000 ha), and “Antichasia Ori
– Meteora” (56.136 ha).

Primele două sunt zone importante pentru
reproducerea ursului brun şi în acelaşi timp sunt şi
coridoare de dispersie a acestuia între zonele unde
specia a fost totdeauna prezentă (în nord) şi cele unde a
fost recolonizată (în sud). Numeroase conflicte între om
şi urs au fost înregistrate datorită pagubelor produse
de urs animalelor domestice, stupilor şi culturilor
agricole.

The first two sites (Aspropotamos and Kereketion
Oros) are important brown bear reproduction
areas and they also function as dispersal
corridors for this species between sectors in
which it occurs permanently (in the north) and
areas that are being recolonized (in the south).
The area is characterized by several bear-human
conflicts, which are caused by the damage bears
cause on livestock, beehives and crops.
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Situl Antichasia Ori-Meteora a fost recolonizat recent
(din 1989) cu urs, reprezentând, în acelaşi timp, una din
cele mai importante zone din regiunea Tesalia pentru reproducerea lupului. Pe lângă valoarea sa ecologică, situl
are o valoare mare estetică şi culturală, formaţiunile
unice de rocă de la Meteora fiind desemnate ca sit
UNESCO (World Heritage Site).
În Grecia proiectul s-a adresat doar ursului, lupul fiind
specie care se vânează legal la nord de paralela 39. În
această ţară, implementarea conceptului de Echipe
de intervenţie pentru urs (Bear Emergency Team) a
fost o prioritate, ajutând la soluţionarea a numeroase
cazuri în care au fost implicaţi urşi problemă. Pentru
reducerea situaţiilor conflictuale s-a recurs la
încurajarea crescătorilor de animale în utilizarea
câinilor ciobăneşti de rasă pentru protecţia turmelor.
Un alt instrument important a fost organizarea de
întâlniri cu factorii interesaţi pe diverse teme specifice
de management. Concomitent cu activităţile proiectului s-au desfăşurat şi acţiuni de monitorizare
a efectivelor de urs şi a pagubelor produse animalelor
domestice şi culturilor agricole.
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The Antichasia Ori-Meteora site has recently
been recolonized (since approximately 1998)
by brown bears, and it is also one of the most
important areas for wolf reproduction in the
region of Thessaly. In addition to its ecological
value, the site has a great aesthetic and cultural
value. The singular rock formations of Meteora
have been designated as a World Heritage Site
(UNESCO).
In Greece the project addressed only bears,
because north of the 39th parallel, and thus in
the project area, the wolf is legally hunted and
not included in the Habitats Directive. In this
country the implementation of a Bear Emergency
Team has been of primary importance since it
has helped to manage several cases of problems
caused by bears. In order to mitigate conflict
situations activities have also been undertaken
to encourage the use of livestock guarding dogs.
Another important tool was the organization
of several meetings with different stakeholder
groups to focus on specific management issues.
Also in this country the concrete conservation
activities were accompanied by the monitoring
of bear populations and of the damage they
cause on livestock and agriculture.
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REZULTATE

RESULTS

Dimensiunea umană şi consultarea
factorilor interesaţi

Human dimensions and
stakeholder consultation

C

L

În timp ce în Italia problema principală în ariile protejate
pare a fi sentimentul localnicilor că sunt „nereprezentaţi
de autorităţi”, în România cea mai urgentă problemă este
realizarea unui sistem eficient şi concret de compensare
a pagubelor. În Bulgaria s-a pus accentul pe rezolvarea
situaţiilor conflictuale în cazurile în care urşii au atacat
oameni. În Grecia problema principală a fost mitul
reintroducerii animalelor sălbatice de către ONG-uri, mit ce
persistă între crescătorii de animale şi vânători.

Whereas in Italy the most urgent problem in
protected areas seems to be a feeling of being
“not represented” by the authorities, in Romania
the main faced issue was the need for a concrete
damage compensation system. In Bulgaria most
efforts were focused on the mitigation of an
emergency situation caused by bears that have
attacked humans. In Greece the main problem that
was addressed was that the conviction still persists
among livestock raisers and hunters that wolves and
bears were reintroduced by environmentalist groups.

Pe baza rezultatelor acestor analize, au fost organizate
95 întâlniri individuale sau de grup cu diverşi factori
implicaţi – comunităţi locale, reprezentanţi ai
autorităţilor locale, crescători de animale, vânători,
reprezentanţi ai statului etc.

On the basis of the results of this analysis 95
individual or group meetings were held with
different types of interest groups – local
communities, representatives of local authorities, livestock raisers, hunters, representatives of
state insurance etc. – in order to face the main
identified issues.

În toate cele 4 ţări factorii implicaţi au realizat că acest
proces iniţiat de autorităţi locale şi ONG-uri, este un
proces continuu. Astfel, s-a produs o îmbunătăţire
a relaţiilor dintre autorităţi şi comunităţile locale.
Efectul pozitiv al acestei schimbări asupra conservării
carnivorelor se va extinde şi după finalul proiectului.

In all the project countries there has been a general
acknowledgement by the stakeholders that a
process was started by the local authorities and
NGOs, and that it is ongoing and not a “one-shot”
initiative. This has generated an overall
improvement of the relationships between
stakeholders and the local authorities, and its
positive effect for wolf and bear conservation
will last beyond the end of the project.

onservarea carnivorelor necesită un compromis între
nevoile speciilor sălbatice şi activităţile antropice. Ca
atare, proiectul LIFE EX-TRA a acordat o atenţie specială
creării unui dialog între comunităţile locale şi autorităţi.
Prin utilizarea metodelor sociologice de analiză au fost
identificate cele mai importante probleme şi cele mai
importante grupuri de interese din fiecare ţară.

arge carnivore conservation requires a
compromise between the needs of wildlife
populations and human activities. Therefore in the
LIFE EX-TRA project a special effort was made to
develop a dialogue between the managing
authorities and local communities. Using social
science methods, we have identified the most
urgent problems and the main interested parties
in each country.
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Monitorizarea

Monitoring activities

M
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Numeroase studii au arătat că acolo unde populaţiile de
ungulate s-au refăcut, pagubele produse de către lup
animalelor domestice s-au redus. Ca atare, existenţa unor
populaţii viguroase de ungulate este importantă pentru
conservarea carnivorelor. În acest sens, în Italia şi România,
în primul an al proiectului s-a făcut o evaluare a densităţii
populaţiilor de ungulate. Pe baza rezultatelor au fost
programate activităţile de management. În Italia efectivele
din Parcurile Naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi
Monti Sibillini au fost mărite prin reintroducerea a 54 de
exemplare de căprior, dintre care, la 20 de exemplare le-au
fost montate colare GPS pentru monitorizare. În aceleaşi
zone au fost instalate echipamente repelente vizuale de-a
lungul drumurilor pe o distanţă de 58 de km pentru a
preveni coliziunea animalelor cu autovehiculele.

Having a healthy ungulate populations is important
also for wolf conservation. In fact, since different
studies show that where wild prey has been
restored wolf predation on domestic animals has
been reduced. Therefore during the first year of the
project an assessment of ungulate densities has
been made in Italy (Gran Sasso and Monti Sibillini
National Parks) and in the Romanian project area.
On the basis of these results management actions
have been planned. In Italy the populations have
been restocked with 54 red deer. Of these 20
were fit with GPS radio-collars and were remotely
monitored. In the same areas visual repellents for
ungulates were installed on roads on 58 km to
prevent animal-vehicle collisions.

În România, pentru menţinerea efectivelor de ungulate
s-au amenajat 24 de puncte de hrănire complementară
şi 2 puncte de observare şi s-au organizat patrulări
periodice pentru combaterea braconajului, una dintre
cauzele principale ale mortalităţii carnivorelor.

In Romania the conservation of ungulates has
been supported through the construction of 24
artificial feeding points and two observation
points and by the organization of periodical
anti-poaching patrols. In this country poaching
is one of the main mortality factors for wolf and
bear and not only in this country.

Toate pagubele produse de către carnivore animalelor
domestice, livezilor şi culturilor agricole au fost
înregistrate constant în baza de date. Prin compararea
cu hărţile de distribuţie a carnivorelor s-a reuşit
identificarea zonelor cu risc ridicat, în care trebue
implementate măsuri speciale de prevenire.

The damage caused by wolves and bears on
livestock, orchards and crops in the project areas
has been constantly monitored. The information
acquired has been stored in proper databases.
These have been linked also with data on
carnivore distribution in a GIS model that
identifies critical conflict areas where damage
prevention needs to be implemented.

onitorizarea efectivelor de urs şi lup s-a derulat pe
întreaga perioadă a proiectului. Tehnicile utilizate
s-au bazat pe inventarierea urmelor, identificare sonoră,
colectare de păr şi excremente pentru analize genetice
şi amplasarea camerelor foto. Rezultatele detaliate
referitoare la distribuţia şi efectivele de carnivore în
zonele proiectului se găsesc acum pe pagina de web.
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he bear and wolf populations have constantly
been monitored throughout the project. The
main techniques used were the search of tracks
on the snow, wolf howling, collection of scats and
fur for DNA analysis and the use of camera traps.
Detailed results concerning the distribution and
numbers of carnivores in the project areas are now
available.
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Instruirea

Training activities

Î

I

Şapte sesiuni au avut loc în Italia, una în Bulgaria, una
în Grecia şi una în România. Cursurile au fost apreciate,
numărul participanţilor fiind totdeauna mai mare
decât cel preconizat, acesta fiind şi motivul organizării
unui număr suplimentar de cursuri faţă de câte erau
prevăzute iniţial. Sesiunile au fost coordonate şi conduse
de medicul veterinar din echipa Parcului Naţional Gran
Sasso e Monti della Laga. Un manual de identificare a
cauzelor decesului animalelor domestice a fost realizat
şi tradus în toate limbile proiectului.

Seven stages were held in Italy, one in Bulgaria,
one in Greece and one in Romania. The courses
have been greatly appreciated. In fact, the
numbers of potential participants were always
higher than the available places, and
therefore more courses than initially foreseen
were held. The courses have been
coordinated and taught by the veterinary of
Gran Sasso e Monti della Laga National Park.
An operating manual for predator damage
assessment on livestock has also been produced
and made available in all project languages.

n cei patru ani de proiect au fost organizate 10
sesiuni de instruire pentru medici veterinari şi
alţi specialişti referitor la identificarea cauzei morţii
animalelor domestice şi la identificarea cazurilor de
falsă prădare (pentru a stabili dacă se pot acorda
de compensaţii) şi referitor la utilizarea metodelor
prevenire a pagubelor.
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n the four years of the project ten training
courses were organized for local veterinaries
and technicians about techniques to assess causes
of livestock mortality, to recognize false
depredations and about the use of damage
prevention tools.
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Încurajarea prevenirii pagubelor

Encouraging damage prevention

P

I

În Parcul Naţional Monti Sibillini au fost instalate 15
garduri electrice pentru protecţia animalelor domestice
ceea ce a dus la o reducere cu 67% a pagubelor. Ca
urmare a acestui rezultat pozitiv şi a aprecierii metodei
de către crescătorii locali de animale, administraţia
parcului a decis să cofinanţeze din fonduri proprii
achiziţia a încă 16 astfel de garduri.

In Monti Sibillini National Park fifteen electric
fences have been set up to protect livestock.
This resulted in a damage reduction of 67%
in the beneficiary holdings. As a consequence
of this positive result, and to the great appreciation of the local livestock breeders, the Park
administration has decided to co-finance the
purchase of additional sixteen electric fences
with own funds.

În România au fost donaţi 12 câini ciobăneşti din rasa
Ciobănesc Carpatin (6 perechi de pui) la stânele din zona
proiectului. Aceşti câini vor creşte, iar puii rezultaţi vor fi
donaţi altor ciobani din zonă.

In Romania twelve livestock guarding dog pups
(six pairs) were given to farmers. These dogs
are growing and future puppies will be given to
other local shepherds.

entru a contribui efectiv la prevenirea pagubelor
produse de lupi şi urşi au fost realizate următoarele
acțiuni:

În Bulgaria au fost distribuite 90 de garduri electrice pentru
protejarea animalelor domestice şi stupilor de albine.
Activitatea a avut un succes enorm printre fermieri şi
crescători de animale. De asemenea, Ministerul Mediului
şi Apelor (partener în proiect) a realizat că această metodă
este mult mai ieftină decât plata compensaţiilor şi ca atare
a achiziţionat din surse proprii încă 90 de astfel de garduri
pe care le-a distribuit în zona proiectului.

n order to contribute to the effective
prevention of damage caused by wolves and
bears the following interventions have been
made:

In Bulgaria ninety electric fences have been
distributed to farmers to protect livestock and
bee-hives. This has had an enormous success
among the local interest groups. Also, the staff of
the Ministry of Environment and Waters (partner
of the project) has got aware of the fact that
the cost of these tools is lower than the paid
damage compensation, therefore they have
purchased additional ninety fences with own
funds and distributed them in the area.
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Pe lângă simpla distribuire a instrumentelor de prevenire
a pagubelor, proiectul a urmărit de asemenea, încurajarea
fermierilor în utilizarea căinilor ciobăneşti de rasă
independent de proiect, pentru a se asigura că această
metodă va continua şi după finalizarea acestuia. Ca atare,
în Italia, parcurile naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi
Monti Sibillini au stabilit o relaţie fructuoasă cu o asociaţie
locală de crescători de câini, împreună cu care promovează
intens utilizarea câinilor ciobăneşti de rasă, instruieşte
crescătorii de animale în ceea ce priveşte utilizarea unor
astfel de câini şi alegerea unor câini de calitate superioară.
Până în prezent această asociere a coordonat schimbul a 61
de câini între crescătorii din zonă.
În Grecia, o reţea de câini ciobăneşti a fost realizată cu
ajutorul proiectului LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07NAT/
GR/000291). Acest lucru a fost posibil prin realizarea unui
centru de reproducere pentru câini ciobăneşti, derularea
unor activităţi de informare pentru crescătorii de animale
precum şi prin intermediul unui schimb de 30 de câini
între crescătorii din zonă. În luna mai a anului 2012, a fost
organizat un seminar pentru discutarea utilizării câinilor
ciobăneşti ca instrument eficient de prevenire a pagubelor.
Acest seminar a reprezentat o bună ocazie pentru a realiza
un schimb de experienţă între specialiştii implicaţi în
proiectul LIFE COEX şi cei din proiectul LIFE EX-TRA.
În România, a fost derulată o campanie de informare pentru
crescătorii de animale din zona proiectului şi a fost stabilită o
relaţie directă între aceştia şi asociaţia crescătorilor de câini
ciobăneşti din rasa Ciobănesc Carpatin. Aceste acţiuni
vor facilita în viitor nu doar achiziţionarea unor câini de
rasă specializaţi pentru paza animalelor, dar şi transferul de
expertiză în ceea ce priveşte creşterea şi dresarea acestor câini.
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Besides the simple distribution of damage
prevention tools the project also aimed to
encourage the use of livestock guarding dogs in
order to make sure that this will continue also after
the end of the project. For this reason in Italy the
Gran Sasso e Monti della Laga and the Monti
Sibillini National Parks have set up a fruitful
cooperation with a local dog breeding association,
which is intensively promoting the use of dogs at a
wider scale, training shepherds in the use of dogs
and selecting high-quality animals. Up to now
this network has coordinated the exchange of 61
livestock guarding dogs between shepherds.
In Greece the use of livestock guarding dogs
has been promoted in cooperation with the LIFE
PINDOS/GREVENA
Project
(LIFE07NAT/
GR/000291). This involved the set-up of a dog
breeding centre, information activities for
livestock raisers and the exchange of 30 dogs
between livestock breeders.
In Romania an in-depth information campaign
for shepherds about the use of livestock
guarding dogs has been carried out in
cooperation with local dog breeding
associations. In future, the established
relationship with livestock guarding dog
breeding associations will ease the purchase of
dogs for livestock breeders.
In May 2012 an international workshop was
organized in Greece to discuss all relevant
aspect about the use of livestock guarding
dogs as a damage prevention tool. It was an
opportunity to bring together the technicians
involved in the work with dogs in the LIFE COEX
and the LIFE EX-TRA projects and to exchange
information about the experiences acquired and
lessons learned.
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Echipe de intervenție pentru urs
(BET)

Bear Emergency Teams

Î

I

În Italia, parcurile naţionale implicate în proiect nu au o
populaţie stabilă de urs. Ca atare, echipa de intervenţie
BET a fost înfiinţată preventiv, pentru a exista instrumentul
necesar şi expertiza în domeniu în cazul apariţiei în viitor
a unor situaţii conflictuale. Pe parcursul implementării
activităţii, în România au fost 34 de intervenţii ale echipei
ICAS Braşov care au implicat un număr de 56 urşi, în Grecia
30 de intervenţii iar în Bulgaria 52. Fără aceste intervenţii,
în majoritatea cazurilor animalele implicate ar fi murit fie
datorită capcanelor fie datorită conflictului cu omul. Ca
atare, proiectul a avut un impact deosebit de important în
salvarea urşilor.

In Italy in the Gran Sasso and the Monti Sibillini
National Parks there are no stable bear
populations, therefore a Bear Emergency Team
has been set up for preventive reasons, in order
to have the adequate tools and expertise
available in case conflicts involving bears
should occur in the area. In Romania
the local Bear Emergency Team from ICAS
Brasov has made 34 interventions (in
which totally 56 bears were addressed).
In
Greece
there
have
been
30
interventions and in Bulgaria 52. All these
were cases in which the alternative would have
been the death of a bear either because it was
caught in a trap set by poachers or through
persecution by humans. Therefore, the project
has had a big impact in terms of saved bears.

Intervenţiile BET continuă în prezent pe bază de
autofinanţare reprezentând un instrument important în
protecţia urşilor.

These Bear Emergency Teams are now
continuing their activities with own funds and
therefore represent extremely important tools in
the protection of bears.

n toate ţările implicate în proiect a fost introdus
conceptul de Echipe de intervenţie pentru urs
cu scopul de a rezolva prompt şi eficient situaţiile
conflictuale apărute. După un instructaj iniţial, fiecare
ţară a dezvoltat propriul său protocol referitor la acest
subiect, ca bază pentru intervenţii. Echipe specializate
şi dotate cu tehnica necesară sunt pregătite să intervină
prompt în cazul unei situaţii conflictuale.
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n all project countries the concept of Bear
Emergency Teams has been introduced, with
the scope to effectively manage cases in which
bears come into conflict situations with human
activities. After the organization of initial
training stages each country has developed
its Bear Emergency Team protocol as a
working basis for all the interventions.
Specialized teams are now properly equipped
are ready to intervene in the shortest possible
time in case of need.
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Conștientizare publică și schimb de
experiență

Public awareness and
experience exchanges

P

T

Conferinţa finală a proiectuluia fost organizată în Italia,
în Parcul Naţional Gran Sasso e Monti della Laga (10-12
octombrie 2012). Subiectul principal a fost schimbul de
experienţă în ceea ce priveşte cele mai bune practici în
managementul participativ, la conferință fiind prezenți
peste 100 de participanţi din 16 ţări. Prezentările
și discuţiile au acoperit diverse părţi ale lumii.

The final conference of the LIFE EX-TRA Project
took place in the Gran Sasso National Park in
Italy (10-12 October 2012). It was focused on
the exchange of best practices in participatory
management. The conference was attended by
over hundred persons from sixteen countries,
and it has made allowed an intense exchange of
experiences from many areas of the world.

Caracterul internaţional al proiectului a permis un
schimb intens de experienţă între ţările partenere.
În total au fost organizate 19 vizite prin care membrii
fiecărei echipe au avut şansa să înveţe modul în care
sunt abordate şi cum pot fi soluţionate probleme
specifice managementului carnivorelor mari în celelalte
ţări partenere.

The International character of the project eased
an intensive experience exchange between
project partners. Nineteen trips have been
organized between the different project
countries, during which the staff members of
the partners had the possibility to learn how
specific problems related to carnivore
conservation could be solved.

e parcursul implementării proiectului au fost derulate
activităţi de conştientizare şi diseminare. Au fost
produse broşuri, postere şi un CD cu informaţii despre
lupi, urşi, câini ciobăneşti şi garduri electrice. Aceste
materiale au fost distribuite în şcoli, instituţii publice,
la târguri şi la întâlnirile cu factorii interesaţi. Toate
materiale produse sunt disponibile în format electronic
pe pagina web a proiectului. Activităţile proiectului au
fost prezentate la peste 20 de întâlniri publice şi târguri
la care au participat în total câteva mii de persoane.
Rezultatele proiectului au fost, de asemenea, prezentate
la diverse simpozioane în ţările implicate.
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he entire project has been accompanied
by public awareness and dissemination
activities. We have produced brochures, posters
and an info CD about wolves, bears, livestock
guarding dogs and electric fences. These were
distributed in schools, in public buildings, at
fairs and markets, at meetings with stakeholders
and during personal encounters. The project
activities have also been presented on more
than twenty public meetings, fairs and
symposia, which have been visited by several
thousand persons. The project results have been
also presented in different scientific symposium
across the four project countries.
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CONCLUZII

CONCLUSIONS

P
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Cooperarea între diverşii participanţi, înâlnirile interne
şi comunicarea constantă au permis un schimb intens
de experienţă, cunoştinţe şi informaţii şi au stimulat
cooperarea în afara graniţelor instituţionale şi chiar
geografice. Proiectul a fost ca atare deosebit de important
pentru transferul de experienţă între participanţii în diverse
domenii ale conservării carnivorelor: evaluarea pagubelor
asupra animalelor domestice, utilizarea instrumentelor de
prevenire a pagubelor, managementul urşilor problemă
şi al situaţiilor conflictuale cauzate de aceştia, utilizarea
analizei factorilor interesaţi şi a tehnicilor de implicare
în managementul situaţiilor conflictuale. În acest sens,
abordarea multi-partener a ajutat la atingerea obiectivelor
proiectului.

The cooperation between the different
participants, the internal meetings and the
constant communication in the project have
allowed an intensive exchange of expertise,
knowledge and information between the
partners. They have also motivated several of
the beneficiaries to enhance their cooperation
with bodies outside their geographic and
institutional ranges. The project has therefore
allowed an important transfer of expertise
between participants in many fields of carnivore
conservation: the assessment of damage on
livestock, the use of damage prevention tools,
the management and handling of problem
bears and the use of stakeholder analysis and
involvement tools for the management of
conflicts. In this sense the multi-partner
approach has allowed the achievement of the
foreseen goal of the project.

Efectele pe termen lung ale proiectului sunt asigurate
de continuarea anumitor activităţi de către instituţiile
implicate. În plus, experienţa câştigată în cadrul
proiectului poate servi ca exemplu pentru alte ţări care
se confruntă cu probleme similare.

The long term effects of the results achieved in
the project will be guaranteed by the fact that
the project partners have foreseen the actions
carried out in the last four years in their future
institutional activities. Moreover the positive
experience gained in the framework of this
initiative might be an example for other
countries facing similar problems.

roiectul LIFE EX-TRA a avut un impact pozitiv asupra
conservării lupilor şi urşilor. Succesul proiectului s-a
datorat nu doar reducerii pagubelor produse de carnivore
activităţilor umane ci mai ales prin implicarea factorilor
interesaţi în procesul de luare a deciziilor. Realizarea unei
colaborări între autorităţi şi grupurile de interese este
esenţială pentru implementarea efectivă a strategiei de
conservare a carnivorelor. O altă realizare importantă este
faptul că mulţi dintre factorii interesaţi (autorităţi locale,
administraţii de parcuri), au înţeles importanţa dimensiunii
umane a resurselor naturale şi mai ales a utilizării tehnicilor
potrivite pentru a avea o relaţie eficientă cu grupurile locale
de interese în elaborarea de planuri, măsuri, strategii etc.
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he LIFE EX-TRA project has had a positive
impact on the conservation of wolves and
bears. The success of the project was not only
due to a reduction of the damages caused by
large carnivores to human activities through
the implementation of preventive measures,
but the most important result has been the
process of stakeholder involvement in decision
making. The improvement of the relationship
between interest groups and local authorities is
essential to implement an effective strategy for
large carnivore conservation, and it’s positive
effect could be applied to other environmental
issues. Another important achievement was
that many of the local authorities, as well as
the Park administrations, have recognized the
importance of the Human Dimensions
techniques in order to achieve successful
relations with local interest groups and for
the planning of guidelines, regulations etc.

