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PREZENTARE INTERACTIVĂ  



CE ŞTIŢI DESPRE URS? 



ŞTIAŢI CĂ....? 

 
La naştere, puii cântăresc 
doar 400-500 grame şi au 
numai 20-25 cm lungime. 

 

Masculii 
adulţi pot 

atinge până la 
2,5 metri 

lungime şi 
300kg. 

 
Înălţimea la 

greabăn  
100-135cm. 



Mituri despre urşi  
 Comportamentul ursului ne stârneşte atât teamă, 
cât şi entuziasm, mirare şi curiozitate. 
 
 Sunt multe mituri cu privire la urs care influenţează 
imaginaţia într-un mod nereal. 

 

Urşii sunt animale inteligente şi puternice, 
care merită respectul nostru. 

 
Este important de reţinut că ei NU SUNT: 

nici animale prădătoare de temut,  
nici animale domestice cu care ne putem juca. 

 



Mituri despre urşi  
MIT #1 

Urşii sunt animale feroce care 
vor ataca cu siguranţă dacă te 
întâlneşti cu ei. 
  
 NEADEVĂRAT! 
Fapt: 

De obicei, urşii evită întâlnirea 
cu oamenii şi pot ataca doar 
dacă sunt încolţiţi sau se simt 
ameninţaţi. 
 



Mituri despre urşi  
MIT #2 

Urşii sunt creaturi drăgăstoase 
cu care ne putem juca. Îi 
asociem cu ursuleţii de pluş. 
 

NEADEVĂRAT! 
 Fapt: 

Ei sunt animale sălbatice care 
deţin multă forţă şi pot răni 
cu uşurinţă. 

 



Mituri despre urşi  
Mit #3: Dacă un urs te atacă, urcă în copac!  
Fapt: Urşii sunt foarte buni căţărători, mai 
buni decât oamenii! 

 

Mit #4: Dacă un urs se ridică în 2 labe vrea 
să atace. 
Fapt: Când un urs se ridică în 2 labe 
încearcă să identifice ce i-a reţinut atenţia. 
 

 



Mituri despre urşi  
Mit #5: Urşii nu pot fugi la vale. 
Fapt: Urşii aleargă mai bine decât oamenii în coborâre 
sau urcare. Pe curba de nivel a dealului le este totuşi mai 
greu să alerge. 
 

Mit #6: Oamenii care fac drumeţii pe teritoriul ursului sunt 
deseori atacaţi. 
Fapt: Atacurile de urs sunt foarte rare, deşi sunt multe 
întâlniri între oameni şi urşi în fiecare an la noi în ţară. 
Majoritatea urşilor se retrag înainte să ne dăm seama că 
sunt prin preajmă. Este important totuşi, să fim atenţi şi să 
ne luăm măsuri de precauţie.  

 



Acţiuni din proiectul LIFE FOR BEAR 

- MONITORIZARE URŞI 
- RELOCĂRI DE URS 
- ELIBERARE URŞI DIN LAŢ 
- IMPLICARE ÎN MANAGEMENTUL GUNOAIELOR 
- INSTALARE GARDURI ELECTRICE LA STÂNE 
- CREŞTEREA POSBILITĂŢILOR DE HRĂNIRE 

NATURALĂ PENTRU URŞI: 
PLANTĂRI DE PUIEŢI DIN SPECII DE POMI ŞI 

ARBUŞTI; 
MULTIPLICARE MUŞUROAIE DE FURNICI. 

 



Despre RELOCARE URŞI  

Acţiunea de relocare se aplică urşilor care frecventează aşezări umane, creează 
conflicte şi pot deveni un pericol pentru oameni.  
 

Procesul de relocare înseamnă:  

-monitorizarea situaţiei (pentru a vedea care urs creează situaţii problematice); 

-obţinerea tuturor autorizaţiilor (de la MMAP, APM, gestionar fond cinegetic, aviz de 
transport, etc); 

-capturare în cuşcă specială care nu răneşte animalul; 
-imobilizare chimică prin tranchilizare; 

-consultare și tratarea unor afecțiuni sau răni dacă este cazul; 

-recoltare de probe biologice şi măsurători biometrice; 

-adormit fiind, ursul este mutat într-o cuşcă specială de transport într-o zonă sălbatică, 
departe de aşezări umane, dar pe teritoriul aceleiaşi unităţi administrative sau în alte 
zone cu acordul gestionarilor respectivi; 

-ursul este trezit şi eliberat în habitatul său natural; 

-monitorizarea ursului după eliberarea în habitatul natural. 
 

Să nu uităm totuşi că urşii sunt animale sălbatice şi o zgârietură sau o lovitură poate fi 
fatală. Aceşti specialişti se supun unui risc major în toate operaţiunile de teren.  
 









Cum se face eliberarea ursului din laţ? 
https://www.facebook.com/natgeo/videos/10153667690453951/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

Search: nat geo bear illegal snare 



RELOCARE PUI DE URS RĂMAS ORFAN 

                          
                           Search: 
 
salvare şi relocare pui 
de urs 



Cum a rezolvat BEAR TEAM situaţia în 
care un urs a ajuns în zona comercială din 

Braşov, de pe lângă Carrefour? 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Search: youtube urs flanco 



Să prevenim 
neplăceri aduse 

de urşi! 

 

SFATURI PENTRU REDUCEREA 

CONFLICTELOR 

 

• NU HRĂNIŢI URŞII! 
• Nu lăsaţi resturi de mâncare în curte, grădină, 

loc de campare, etc.! 
• Utilizaţi containere de gunoi eficiente, bine 

închise! 
• Cereţi ridicarea regulată a deşeurilor, de 

preferinţă seara! 

• Reduceţi la minim factorii provocatori de 
mirosuri! 

• Îngrădiţi-vă bine proprietatea! 
• Folosiţi sisteme de protecţie a animalelor 

domestice, a culturilor agricole şi a bunurilor! 
• În special seara, ţineţi animalele într-o zonă 

închisă, protejată! 
 
ORICE SURSĂ DE HRANĂ UŞOR ACCESIBILĂ  

POATE ATRAGE URŞII! 



Să prevenim neplăceri aduse de urşi! 

Dacă vedeţi un urs în localitate: 

 
• NU VĂ APROPIAŢI DE EL! 
• NU ÎNCERCAŢI SĂ-L HRĂNIŢI! 
• NU ÎL FOTOGRAFIAŢI! Bliţul îl poate 

deranja şi provoca! 
• NU HĂITUIŢI URSUL! Gălăgia 

moderată (fluierat, bătut din palme, 
etc) îl poate îndepărta, însă strigătele 
şi gălăgia făcută de mulţi oameni la un 
loc îl pot speria şi determina să 
acţioneze agresiv. 

• PĂSTRAŢI DISTANŢA FAŢĂ DE 
URŞI! Urşii sunt drăguţi, dar sunt 
animale sălbatice care ne pot răni. 
Comportamentul lor este imprevizibil 
la întâlnirea cu omul. 



SFATURI PENTRU DRUMEŢI – evitarea vătămării  

SFATURI DE PREVENIRE A ÎNTÂLNIRII OM-URS 
 Evitaţi plimbările în pădurile unde este indicată prezenţa urşilor! 
 Utilizaţi doar potecile şi traseele turistice marcate sau drumurile forestiere cu acces public care 

oferă o vizibilitate bună! 
 Plimbaţi-vă în grup şi numai în timpul zilei!  
 Evitaţi plimbările dimineaţa devreme, seara târziu şi noaptea prin pădure! 
 Faceţi puţină gălăgie! Este bine să vorbiţi, să fluieraţi sau să cântaţi în timp ce mergeţi. 
 Fiţi atenţi şi urmăriţi urmele de urşi! Întoarceţi-vă pe drumul pe care aţi venit dacă le observaţi! 
 Păstraţi distanţă faţă de sursele abundente de hrană şi de animale moarte, deoarece ursul ar 

putea fi prin apropiere. 
 Ţineţi câinii în lesă şi sub control! Câinii de companie nu sunt o sursă de apărare, ci mai 

degrabă de instigare a ursului. 
 Nu depozitaţi mâncarea în cort!  

Camparea cu cortul este recomandată  
doar în zonele special amenajate. 

  

 



VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE  
ŞI VĂ INVITĂM SĂ NE URMĂRIŢI ONLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBSITE: http://www.forbear.icaswildlife.ro/  
 

         https://www.facebook.com/lifeforbear/?fref=ts  

LIFE FOR BEAR 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
https://www.facebook.com/lifeforbear/?fref=ts

