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Introducere

Ursul este o ființă controversată: în nomenclatura științifică se găsește între carnivore mari, dar 
în realitate paște ca o vacă și consumă mai multe fructe decât carne. Dieta urșilor în împrejurimile 
orașului Băile Tușnad (64 km2) conține numai 2.49% alimentație care este bazată pe carne, 
provenind din carcase găsite și din vânare. Până la urmă numai circa 1% din dieta urșilor provine 
din vânarea animalelor de pradă. 40.31% plante erbacee (ierburi), 17% mere și prune, 14% grâu, 
4.94% plastic! (date încă nepublicate ale autorului). 

Hrana artificială afectează comportamentul animalelor sălbatice, și implicit al urșilor. Unele 
carnivore mari pot prezenta un comportament sinantropic, bazându-se pe activitatea umană (ex: 
șeptelul, gunoi menajer) ca sursă majoră de hrană. Acest fenomen este observat în multe alte 
părți ale lumii, în special în cazul urșilor bruni care se hrănesc la gropile de gunoi. De asemenea, 
pot fi văzuți urși, lupi și porci mistreți care se hrănesc la groapa de gunoi municipală situată la 
aproximativ 3 km de centrul orașului Sarıkamıș. (Chynoweth et al., 2016). Locurile de hrănire 
artificiale folosite pentru ecoturism (observații de urs) și pentru vânătoare limitează urșii la o 
anumită zonă de mișcare. Urșii rămân în apropierea hrănitorilor artificiale pentru că au mâncare 
previzibilă și nu consumă multă energie ca să ajungă la sursa de hrană. Astfel hrănitoarele reduc 
nu numai distanța parcursă pe zi de către urși, dar și viteza deplasării (Penteriani et al., 2021). 
Disponibilitatea unei surse de hrană legată de om poate provoca o dihotomie comportamentală 
între indivizii unei populații închise. Această variație interindividuală se manifestă prin obiceiuri de 
hrănire alternative, prin modul de deplasare și prin selectarea diferitelor tipuri de habitate. Prin 
urmare, identificarea și luarea în considerare a variației observate în ceea ce privește tipurile de 
comportament este fundamentală pentru punerea corectă în aplicare a strategiilor de conservare 
bazate pe evidență. Dacă nu se reușește identificarea acestor diferențe, s-ar putea ajunge la 
alocarea eronată a resurselor limitate de conservare, cum ar fi rezervarea unor porțiuni de teren 
cu caracteristici peisagistice care sunt esențiale doar pentru anumite tipuri de comportament 
(Cozzi et al., 2016). Relația dintre gropile de gunoi și urși este studiată în continuu și se știe că 
depozitele de gunoi condiționează urșii la hrana artificială și habituează la activitatea oamenilor. 
(Peirce și Van Daele, 2006). Gunoiul menajer oferă hrană mai bogată în calorii, carbohidrați și 
proteine decât sursele naturale de hrană, iar în hiperfagie urșii consumă cantități mari din această 
sursă de hrană abundentă (Stringham, 1989). Aceste beneficii nutriționale pot atrage urșii către 
depozitele de deșeuri de la bârloguri izolate aflate la peste 38 km distanță (Rigg, 2005).

Deoarece habitatele care sunt fragmentate și în care calitatea hranei e scăzută, sunt adesea 
înconjurate de așezări sau activități umane care au și gropi sau containere de gunoi. Locurile 
acestea, cu gropi și recipiente de gunoi, devin capcane ecologice care reprezintă o varietate de 
amenințări atât pentru urși, cât și pentru siguranța oamenilor. Printre principalele amenințări se 
numără faptul că urșii devin condiționați de gunoaie, ceea ce duce la creșterea conflictelor între 
oameni și urși, rezultând în rănirea oamenilor și/sau uciderea urșilor (Peirce și Van Daele, 2006). 
Limitarea accesului la surse de hrană care provin de la oameni (șeptele, stup, gunoi menajer) 
ajută la prevenirea conflictelor și la menținerea funcționării ecosistemului (Ordiz et al., 2021). 

Urșii bruni se hrănesc în mod oportunist și învață rapid să utilizeze noi surse de hrană pe măsură 
ce acestea devin disponibile. Gunoaiele lăsate de oameni la gropile de gunoi, în tomberoane sau 
în coșurile de gunoi sau gunoiul împrăștiat în urma activităților de agrement pot servi ca sursă 
artificială de hrană pentru urși. Utilizarea gunoiului a fost documentată în majoritatea zonelor în 
care sunt prezenți urșii bruni (Swenson et al., 2000). 

Mai multe metode de atenuare a pagubelor sunt aplicate în încercarea de a reduce pagubele 
provocate de carnivorele mari și de a facilita coexistența dintre carnivore și oameni. Aceste 
metode pot fi grupate, în general, în două categorii principale: reactive și proactive. Compensarea 
pagubelor este o metodă reactivă, iar metoda de atenuare a pagubelor în mod proactiv vizează 
prevenirea pagubelor înainte ca acestea să se producă și includ mai multe metode non-letale, 
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cum ar fi amplasarea gardurilor electrice, folosirea câinilor de pază și utilizarea unor coșuri de 
gunoi care să împiedice accesul urșilor la resturile menajere (rezistente la urși). Cu toate acestea, 
din cauza varietății ridicate a contextelor socio-ecologice în care se produc pagube (de exemplu, 
variația tipurilor de pagube, a speciilor de carnivore și de animale implicate și a tradițiilor agriculturii 
locale), fiecare situație trebuie analizată cu atenție înainte de a aplica orice tip de metodă de 
prevenire (Oliveira et al., 2021). 

Din analizarea programelor LIFE se poate conclude că cele mai eficiente metode de prevenire 
sunt: răspândirea informațiilor, folosirea gardurilor electrice, prevenirea accesului la surse de 
hrană artificială, câinii de pază, elemente de protecție vizuală și sonoră. Nu au fost eficiente: 
eliminarea prădătorilor sau grupul de urgență (Oliveira et al., 2021). 

Cel mai important pas pentru prevenirea conflictelor, este despăgubirea și evitarea atragerii 
urșilor către așezările omenești. Hrănirea artificială, sub orice formă care ar putea să creeze 
dependență de hrană și obișnuința cu oamenii, ar trebui evitată, inclusiv compostul care nu este 
rezistent la urși. Aceasta înseamnă că gropile de gunoi din zona de răspândire a urșilor trebuie 
să fie inaccesibile pentru urși, și că zonele de hrănire a urșilor sau zonele de momire trebuie să 
fie situate departe de așezări. Condiționarea aversivă (ex. gloanțe de cauciuc, petarde) poate 
fi o soluție la tehnici de gestionare pentru a reduce conflicte, dar acestea se dovedesc a fi mai 
eficiente la începutul problemelor și după habituarea urșilor. Zonele de hrănire a urșilor cu diferite 
scopuri, ar trebui să fie menținute la distanțe mari (min. 10 km) față de localitățile oamenilor 
(Swenson et al., 2000). 

Zicala după care “cea mai scurtă cale către inima unui bărbat trece prin stomac” e valabilă și 
pentru urși. Tomberoanele mici poziționate de-a lungul drumului sunt considerate hrănitoare pentru 
animale. Așa este și în cazul insulelor de gunoi menajer, care nu sunt îngrădite cu gard electric 
sau cu alte metode împotriva urșilor. Urșii sunt animale oportuniste și vor profita de asemenea 
ocazii.

O singură ocazie cu succes e de ajuns pentru ei să se întoarcă la punctele de hrănire în fiecare 
seară. Astfel, va crește riscul întâlnirii oamenilor cu animale sălbatice care pot deveni problematice. 
În același timp oportunitățile acestea pot schimba comportamentul natural al animalelor (Prasad 
& Kumar, 2019). Nutriția din mâncare artificială schimbă intervalul de timp al somnului de iarnă 
al urșilor, care determină timpul petrecut în afara peșterii (Krofel et al., 2017). Urșii care vor fi 
condiționați de mâncare artificială sau gunoi vor căuta hrană în comunitățile din jur. Astfel se vor 
înmulți problemele și pagubele cauzate de urși în gospodării sau chiar în locuințe (Ciarniello, 2011).

Foto: Gál László
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Metodologia și materiale

Băile Tușnad este orașul cu cel mai mic număr (1641) de locuitori din România. Este situat în 
partea de sud a depresiunii Ciucului de Jos, între Munții Harghita și Munții Bodocului, în cheile 
Oltului, la o altitudine de 650 m (Fig.1.). Orașul a fost construit în mijlocul unui coridor ecologic care 
leagă două lanțuri muntoase menținute mai sus, astfel încât trecerea animalelor sălbatice în zona 
orașului este inevitabilă.

 

Fig.1. Harta zonei Băile Tușnad unde se vede coridorul verde între cele două masive: 
Munții Harghitei și Munții Bodocului.

Scopul sondajului a fost de a evalua numărul total de pubele și containere din oraș, starea, 
utilizarea și adecvarea acestora.

Sondajul s-a bazat pe o metodologie nou dezvoltată. În fiecare zi, timp de 5 zile, verificările au 
fost la aceleași ore dimineața și seara. Seara, după ce numărul de oameni pe străzi a scăzut, după 
ora 21.00. Dimineața, înainte ca locuitorii să plece la lucru și înainte ca responsabilul cu amenajarea 
pubelelor să înceapă să le curețe, controlul s-a terminat întotdeauna înainte de ora 07:00. Evaluarea 
s-a desfășurat la sfârșitul lunii Iunie, când sunt deja turiști, locuitorii orașului lucrează iar hrana 
naturală deja e în abundență. 

A fost necesară evaluarea stării pubelelor. În acest sens s-a fotografiat fiecare pubelă, toate 
pozele fiind stocate în Google Drive. Accesibilitatea tomberoanelor și containerelor de gunoi pentru 
urși însemna că capacele acestora erau deschise. Coșurile de gunoi care se află pe străzi sunt în 
această categorie, deoarece nu au capac și, prin urmare, oferă hrană pentru urși.

Utilizarea coșurilor și containerelor de gunoi a fost determinată prin verificări de seară și dimineață 
și realizarea fotografiilor de fiecare dată.

Utilizarea coșurilor și containerelor de gunoi de către urși a fost demonstrată prin faptul că 
dimineața în jurul pubelor existau deșeuri. 

Au fost realizate fotografii pentru a surprinde și gunoiul răspandit în jurul pubelelor. S-au notat 
containerele de gunoi în jurul cărora se afla un gard electric și, de asemenea, activarea gardului.
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Conținutul coșului (resturi de mâncare, ambalaje alimentare, dulciuri, fructe) și cât de plin a fost 
coșul (plin, jumătate, gol) au fost de asemenea înregistrate. 

Coordonatele fiecărui coș de gunoi au fost înregistrate și vizualizate folosind o hartă digitală.
Datele au fost colectate și stocate în tabeluri de Microsoft Excel. Prelucrarea datelor din bază 

de date s-a făcut în Microsoft Excel, Google Sheets și R studio, iar hărțile au fost create în QGIS.

Rezultate 

În total 87 de pubele, coșuri și containere de gunoi au fost înregistrate (Fig.2.), din care trei 
reprezintă de fapt câte un grup de containere anti urs, împrejmuite cu gard electric (Fig.3.). Șapte 
sunt containere anti urs, dar unul dintre ele nu este dat în folosință. Acesta este containerul cu 
numărul 71, e răsturnat și scrie pe el ”Nu aruncați gunoi aici, nu se colectează din acest punct. 
Depozitarea gunoiului strict interzisă” (Fig.4.).

 
Fig.2. Locurile containerelor și pubelelor de gunoi în arealul orașului.
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Fig.3. Grupul de containere anti urs, împrejmuite cu gard electric. 

           

Fig.4. Container răsturnat, fără folosință.                                                     
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Coșurile de gunoi fără capac se află într-un număr de 69, iar containerele cu capac nu erau 
deschise de fiecare data. A fost luat în considerare de fiecare dată fiecare coș și container dacă 
era deschis sau nu, așa dând oportunitate pentru urși la hrănire. În total au fost 650 de verificări 
dintre care, în cazul a 556 a rezultat că coșurile și containere erau o oportunitate de hrănire pentru 
urși (Fig.5. și Fig.6.).

               

                            Fig.5. Oportunitățile pentru urși ca să hrănească din recipiente de gunoi.                     

Fig.6. Harta cu recipiente de gunoi cu capac deschis ca și oportunitate pentru urși.
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De câte ori au folosit urși această oportunitate (Fig.8.) de a se hrăni în timpul evaluării, putem afla 
din Fig.7. Presupunem că urșii au golit pubele și containere de 90 de ori. În anumite ocazii am găsit 
fire de păr de urs, urme de picior în noroi sau pe container, urme de gheară pe container sau urme 
de dinți pe coșuri distruse. Toate acestea exclud prezența câinilor hoinari, care sunt într-un număr 
mic și nu prea am văzut în timpul nopții. 

 

             

Fig.7. Numărul ocaziilor când era gunoi lângă recipient.

Fig.8. Container cu capac deschis.

Din 650 de ocazii (ieșire de control) de 25 de ori era folosit gard electric, în rest ori nu era (N=555) 
ori nu era activat (N=69) (Fig.8. și Fig.9.). Aceasta înseamnă un număr foarte mic când pubele și 
containere de gunoi au fost protejate. 
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Fig.9. Numărul ocaziilor când gardurilor electrice în împrejurimea containerelor au fost active.

 

Fig.10. Harta coșurilor și containerelor de gunoi la care sunt montate garduri electrice 
(puncte negre și roșu fiind pubele și containere) și unde nu sunt (la coșurile de gunoi nici nu se poate).
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Conținutul pubelelor și containerelor se consideră atractanți pentru urși. Cele mai multe  ambalaj 
de mâncare și resturi de alimente erau în recipiente (Fig.10. și Fig.11.). Aproape de fiecare dată 
astea se afla grupate între ei, dar pentru vizualizare au fost separați.

Fig.11. Felul și numărul (ocazii) atractanților pentru urși aflate în recipiente de gunoi.

 

Fig.12 Locațiile recipientelor care conținea atractanți pentru urși în oraș. 
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Starea pubelelor și containerelor a fost împărțită în trei: pline (N=44), goale (N=86) și dacă 
era în pubele dar nu era pline, era în categoria ”până la jumătate” (N=519) (Fig.13.). Majoritatea 
recipientelor goale se află în locuri ascunse, sunt vechi de cca. 20 de ani sau nu sunt folosite 
frecvent. 

 

Fig.13. Nivelul de saturație (gol, până la jumătate, plin) al recipientelor 
(pubele, tomberon, container) cu ocaziile controalelor.

 

Foto: Csákány László
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Concluzii
• Pe harta cu numărul recipientelor (pubele, tomberon, container) de gunoi se vede o aglomerare 

în mijlocul orașului care e mai vizitat de către turiști decât celelalte părți ale orașului. 
• Această distribuție neuniformă poate să aibă ca efect secundar, la ambele capete ale orașului, 

folosirea pădurii ca și loc pentru depozitarea gunoaielor (confirmat cu observații personale 
ale autorului) care atrag și țin urșii lângă oraș.

• Prea puține ”insule de containere” care pot fi împrejmuite cu gard electric și în felul acesta să 
nu mai fie puncte de hrănire în oraș. 

• Containere amplasate la locurile nefavorabile sunt în afara folosinței. Sunt în inventariere, sunt 
prezente în statistică dar în realitate nu au nici un rol. Alegerea corespunzătoare a locurilor 
de amplasare a containerelor sau chiar ”insulelor de container” este una foarte important în 
amenajarea gunoiului menajer.

• Coșurile, pubele și alte recipiente de gunoi, care sunt fără capac sunt de fapt puncte de 
hrănire în oraș pentru urși. Astea ar trebui schimbate cu pubele care pot fi închise și așa devin 
inaccesibile pentru urși. Sau să fie înlocuite cu pubele care au un sistem ”anti urs”, deci nu au 
capac, dar sunt planificate în așa fel încât ursul să nu aibă acces la gunoiul menajer depozitat 
în el. Un prototip al tomberonului anti urs a fost proiectat și prezentat la TusnadEcoBearFest. 
Testarea acestuia e în derulare.

• Urșii în timp ce se deplasează între ”insulele de containere” au posibilitate să mănâncă din 
tomberoane și coșuri de gunoi, chiar locațiile acestea determină traseul lor traversând orașul. 

• Containere împrejmuite cu gard electric ar fi o soluție aproape perfectă împotriva urșilor (date 
încă nepublicate ale autorului), dar pentru asta în fiecare după-amiază gardul electric trebuie 
activat și lăsat așa toată noapte. Urșii numai o dată trebuie să primească mâncare de la un 
loc Este suficientă o singură ocazie în care urșii au primit/găsit mâncare și ei se vor întoarce 
timp de mai multe săptămâni ca să verifice sursa respectivă.

• Neutilizarea sau inexistența GE, la containere și pubele, oferă urșilor posibilitatea de a se 
hrăni. Evident, nu se poate pune GE la coșurile de gunoi, așa că ar trebui să fie schimbate cu 
tomberoane rezistente la urși. 

• Nivelul de saturație a recipientelor de gunoi ar trebui să fie la minim sau chiar gol în timpul 
nopți pentru a evita atragerea urșilor în oraș.

Foto: Péter Levente
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Recomandări pentru localnici

• Managementul deșeurilor este un sistem centralizat, un serviciu public. Totuși, locul de 
depozitare ar trebui supravegheat în fiecare zi de către persoane private, astfel încât să fie în 
siguranță și să nu poată fii accesat de către urși.

• Coșurile de gunoi folosite necorespunzător servesc drept hrănitori pentru urși, astfel că ar 
trebui să fie întotdeauna închise și încuiate într-un loc sigur.

• În afara sezonului turistic și în timpul sezonului turistic, gestionarea deșeurilor trebuie făcută 
diferit: cei care oferă cazare, și mai multe persoane stau în proprietate decât cele declarate 
oficial, să nu depozitează gunoiul suplimentar în diferite părți ale clădirilor, să plătească 
diferența de suma a taxei de preluarea gunoiului pentru propria siguranță.

• Folosirea coșurilor de gunoi deschise este un factor atractiv pentru urșii obișnuiți cu hrană 
umană și folosesc orice ocazie pentru a mânca din aceasta, ceea ce este o cale directă de 
conflict. Hrana pentru animalele de companie ar trebui să fie bine depozitată într-o anexă, 
astfel încât să nu poată fi văzută sau mirosită ușor de urs. 

• Dacă un recipient este plin ar trebui căutat altul, în care să încapă ce este de aruncat. 
• Un tomberon mic nu este pentru o pungă de, 10-30 de litri, gunoi menajer. Acestea sunt 

pentru resturi de mâncare, ambalaje de hrană sau coji de fructe care sunt consumate pe 
drum în timpul deplasări prin oraș. 

Ideii practice:
• O opțiune este o magazie încuiată pentru a vă ține coșurile de gunoi.
• Scoateți gunoiul cât mai aproape de ora de ridicare.
• Împachetați dublu gunoiul pentru a ține mirosurile. 
• Spălați-vă coșurile de gunoi des pentru a reduce mirosurile persistente. De asemenea, puteți 

turna amoniac pe gunoi, ceea ce va reduce probabilitatea ca un urs să caute prin el.
• Nu amestecați niciodată înălbitor și amoniac, deoarece creează vapori toxici.

Recomandări pentru instituții
• Răspândirea informațiilor despre metodele corecte de depozitare a gunoiului menajer prin 

distribuirea unor pliante informative și organizarea unei dezbateri publice organizată de către 
primărie, la care să participe și persoane cu expertiză în domeniu. 

• Utilizarea pubelelor ar trebui monitorizată, astfel încât să se poată ști în viitor ce pubele 
trebuie înlocuite și cu ce. Coșurile ar trebui numărate, iar persoana care le curăță zilnic ar 
trebui să noteze pe o foaie de înregistrare dacă a fost gunoi în el, dacă a fost gunoi lângă el. 
Apoi introducerea aceste date într-o tabel de calcul Excel. 

• Densitatea și felul recipientelor de gunoi nu este determinată după necesitate. Acest lucru 
poate fi completat după datele sondajului menționat anterior (de exemplu, dacă există trei 
coșuri de gunoi la 100 de metri pătrați, care sunt întotdeauna pline doar pe jumătate, atunci 
două este suficientă, iar dacă sunt semne, că a fost golit de către urși, atunci acesta trebuie 
înlocuit cu un tomberon anti urs). 

• Felul containerelor determină, de asemenea, eficiența acestora. În cazul în care coșurile mici 
de-a lungul trotuarelor, sunt folosite rar și în mare parte doar pentru gunoiul care nu este 
atractiv pentru urși (mucuri de țigară, sticle de apă), nu este necesar un coș de gunoi scump 
și rezistent la urși. 
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• Există pubele, care în timpul monitorizărilor noastre, erau întotdeauna goale sau vechi, de 
cel puțin 20 de ani. Acestea ar trebui să fie modernizate dacă este necesar și dacă există 
solicitare pentru utilizarea lor. 

• Înlocuirea treptată a pubelelor necesare, în funcție de prioritate. Deci primele ar trebui să 
fie acelea care sunt amplasate în locurile cele mai aglomerate și cele mai frecventate de 
către turiști și urși. Aici se pot folosi și rezultatele obținute și menționate mai sus, în capitolul 
Rezultate. 

• O pubelă de gunoi rezistentă la urși folosește un capac de blocare pentru a ține urșii departe 
de el. De asemenea, sunt mai rezistente decât alte coșuri de gunoi (Fig.14.).

Fig.14. Grizzly bear attempts to open ‘bear-proof’ trash can
Ursul grizzly încearcă să deschidă pubela “anti urs”

• Frecvența de ridicare a gunoiului ar trebui să fie ajustată în funcție de necesității: în sezonul 
turistic ar putea să fie justificată ridicarea zilnică a gunoiului, în timp ce în afara sezonului 
poate fi necesară doar de două ori pe săptămână. Persoana responsabilă cu gestionarea 
deșeurilor poate verifica gradul de umplere a containerelor, chiar și zilnic. O altă indicație 
este că, dacă apare ceva între containere, înseamnă că acestea sunt pline. Noi contracte cu 
transportatorii de deșeuri.

• Localizarea recipientelor în funcție de activitatea zilnică a oamenilor și, de asemenea, în 
funcție de prezența urșilor. Cazul noului tomberon de gunoi rezistent la urși: tomberonul a 
fost umplut cu deșeuri în saci, deoarece locația nu era potrivită pentru testare. Același tip de 
tomberon nu funcționează peste tot, așa că trebuie achiziționate și alte tipuri.

• Monitorizarea containerelor cu camere și asigurarea procesării continu și a evaluării 
profesionale a acestor înregistrări. 

• Avertizarea locuitorilor care încalcă regulile, dacă, de exemplu, pun gunoiul lângă container 
sau lasă deschis capacul containerului. 

• Solicitarea locuitorilor să folosească garduri electrice deja montate pe insulele de gunoi, 
deoarece se consideră că activarea acestora este responsabilitatea unei persoane detașate 
de la primărie.

• Amplasarea unui container mare la îndemâna locuitorilor pentru depozitarea deșeurilor mai 
mari (scaune, saltele, vase de toaletă, deșeuri din construcții), evitându-se astfel umplerea 
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anticipată a coșului de gunoi menajer.
• Primăria poate efectua înlocuirea pubele de gunoi la tomberoane anti-urs în locurile de 

camping pe raza orașului (Fig.15.). Contract cu firmele de producție și de punere în funcțiune 
a containerelor anti-urs. (ex. lângă Lacul Ciucaș sunt coșuri de gunoi din lemn, care sunt 
răsturnate în fiecare seară când este mâncare în ele).

Fig.15. Pubela de gunoi schimbată la un tomberon anti-urs.

• Conștientizarea că solicitarea de ajutor sau un răspuns în legătură cu urșii, chiar și anonim, 
prin intermediul aplicației TusnadEcoBearWatch, atât de la locuitorii din zonă, cât și de la 
turiști, este posibil. Acestea vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil din partea primăriei 
sau a grupului de lucru pentru urși.

• Afișarea pe hartă a anunțurilor care provin din aplicație și publicarea acestora în cel puțin 24 
de ore. Cel puțin 1-2 persoane pe fiecare stradă ar trebui să utilizeze aplicația, de preferință 
cele mai influente persoane din zonă, pentru a facilita utilizarea acesteia în viitor.

• Pentru ca strategia de conservare a ursului brun să aibă succes, publicul trebuie să se 
angajeze să o facă să funcționeze. Numai un public informat va putea împărtăși angajamentul 
față de conservarea ursului brun. Persoanele care locuiesc sau frecventează habitatul ursului 
trebuie să fie educate cu privire la prezența urșilor, cum să evite contactul cu urșii, cum 
să țină urșii departe de gunoi și de alte surse de hrană umană și ce trebuie să facă atunci 
când întâlnesc un urs într-o situație amenințătoare. Aceste informații ar trebui să se adreseze 
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factorilor de decizie, celor care au interese comerciale în cadrul habitatul urșilor, precum și 
publicului în general. O bună campanie educațională ar trebui să fie pregătită și desfășurată 
prin parcurgerea următoarelor etape: 

a. Găsiți o agenție, un grup sau o persoană principală, care să strângă fonduri pentru toți 
ceilalți pași necesari în continuare. 
b. Identificați grupurile țintă, nivelurile de cunoștințe și atitudinile existente ale acestora, 
precum și o evaluare a informaților educaționale actuale.
c. Concepeți eforturile și mesajele vizate în funcție de grup.
d. Identificați persoanele din cadrul diferitelor grupuri țintă care să transmită mesajele 
pentru a crește șansele de reușită a implementării.
e. Implementați campania educațională.
f. Efectuați o evaluare a eforturilor educaționale. Ce efecte au avut acestea? Ce este 
necesar să fie îmbunătățit? În ce măsură au fost schimbate atitudinile grupului țintă și ce 
a determinat schimbarea? etc.
g. Monitorizare: Atitudinile și convingerile grupurilor țintă, precum și obiectivele campaniei 
trebuie reevaluate într-un proces continuu. Cu alte cuvinte, după ce am desfășurat o 
campanie educațională pentru o anumită perioadă de timp, trebuie să ne întoarcem din 
nou la etapa “b” și să începem din nou procesul. 

• O campanie de informare a publicului ar trebui să fie parte integrantă a programului de 
conservare. Acțiunea sa trebuie să fie continuă și extinsă, iar aceasta ar putea fi atribuită unei 
asociații credibile, care ar urma un plan convenit în prealabil în ceea ce privește conținutul, 
instrumentele și personalul cu ministerele și administrațiile regionale implicate (Swenson et 
al., 2000). 

1.	 ↑How	to	Bear-Proof	Your	Property	|	Bear	Deterrents	|	HouseLogic
2.	 ↑Keeping	Bears	Alive	and	You	Safe!
3.	 ↑https://defenders.org/publications/living_in_bear_country.pdf

Foto: Csákány László
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Mulțumesc pentru ajutorul acordat la studiu lui: 
Erős Nándor
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și studenților de la specializările Biologie, respectiv Ecologie și protecția mediului (linia maghiară, 
anul 2) ai Facultății de Biologie și Geologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. 
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