În data de 7 iunie, CIC – CONSILIUL INTERNAȚIONAL PENTRU VÂNĂTOARE a postat
un articol referitor la situația actuală a urșilor în România.
ATENȚIONARE!
FERIȚI-VĂ DE URȘI
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Spațiul rural românesc nu mai oferă siguranță!
Datele științifice și cele prezentate în ultimele două zile arată clar o creștere a
populației de urs brun în România și, cu toate acestea, nimeni nu este dispus să
accepte consecințele. Acest fapt a fot în mod special evidențiat din Proiectul UE LIFE 13 NAT/RO/001154 – Life for Bear, prezentat de Institutul Național Pentru
Cercetări Forestiere și Dezvoltare din România.

Dacă Guvernul României nu emite suficiente cote preventive pentru ursul brun,
semne de atenționare ca cel de mai sus vor trebui amplasate în spațiul rural din
România. În ciuda acestui fapt, nimic nu s-a schimbat din anul 2016 când
Guvernul a decis să nu mai emită cote de recoltă pentru carnivorele mari.
Este guvernul României ținut ostatic? Dacă da, de cine? Dacă nu, de ce nu
acționează? Acestea au fost întrebările auzite pe holurile Conferinței Ministeriale
pentru Carnivorele Mari – Provocări și Soluții, organizată de Ministerul
Mediului din România.
Este clar că activitățile izolate, non-letale, de management nu rezolvă problema.
De ce continuăm să le promovăm înaintea altora? Avem o suită de măsuri
manageriale alternative disponibile, și cu toate acestea doar câteva sunt luate în
considerare.
Unul dintre cei care au luat cuvântul a vorbit despre „măsurile tradiționale de
management” și despre relevanța lor în prezent în limitarea conflictelor cu
carnivorele mari în România. Există în țară o tradiție îndelungată a coexistenței
între populația locală și carnivore. Astăzi, capacitatea socio-ecologică de suport
pentru aceste specii a fost depășită. Aceasta a dus la faptul că unii localnici au
luat acțiunea în propriile mâini, incluzând ucideri ilegale prin capcane, otravă
sau hărțuială.
Vânătoarea legală a fost, de decenii, parte a managementului tradițional al
carnivorelor mari în România. Aceasta a fost unul din factorii cheie care a permis
carnivorelor mari să persiste în România timp de secole, în timp ce alte țări
membre UE le-au văzut dispărând din propriile teritorii.
Continuarea abordării protecționiste, și permiterea creșterii nelimitate a
populațiilor de carnivore mari, este iresponsabilă și va conduce la mai multe
victime. Încă un deces este deja prea mult. Cu tristețe vedem că în 2019 au murit
deja 3 oameni în România, ca urmare a întâlnirilor cu urșii bruni! Aceasta este o
problemă ce privește drepturile omului și ale animalelor. Cum putem continua să
sacrificăm viețile oamenilor, ale animalelor domestice și ale altor specii protejate
când avem soluțiile disponibile? Ceva trebuie făcut. Un exemplu de soluție a fost
dat de reprezentantul guvernului din Finlanda care a spus „experiența Finlandei
arată că putem combina vânătoarea cu conservarea carnivorelor mari”. Această
idee a fost preluată de coordonatorul conferinței în concluziile sale finale în care a
subliniat, „cotele de recoltă pentru carnivorele mari, care sunt susținute pe baze
științifice, pot reduce pagubele și conflictele”.

