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Introducere

Sunt mulți prădători care nu sunt favorizați din cauza daunelor pe care le provoacă sau pentru 
că locuitorii se tem de ei. Locuitorii comunităților pun presiuni asupra ministrului mediului pentru a 
găsi soluții. Cea mai bună metodologie este prevenirea problemelor. Metoda gardurilor electrice nu 
e soluția tuturor problemelor, dar sigur că este una dintre soluțiile existente împreună cu containere 
anti-urs și lămpi solare (Chavan et al., 2021). Una dintre metodele pentru atenuarea daunelor este 
folosirea corespunzătoare a gardurilor electrice care sunt finanțate și de EU din programe LIFE 
(Oliveira et al., 2021). Calitatea gardurilor electrice este un factor foarte important în succesul evitării 
conflictelor. Gardurile electrice trebuie să fie construite corespunzător ca să fie eficiente pe termen 
lung (Frank & Eklund, 2017). 

Pentru a găsi soluțiile potrivite și pentru a le folosi cu o mare eficiență, trebuie cunoscut neapărat 
comportamentul speciei a cărei prezență în zona așezărilor este nedorită în viitor. Ursul (Ursus 
arctos) învață repede și binele și răul, are personalități diferite și reacția asupra factorilor externi 
variază (Bereczky et al., 2012; Bereczky, 2016). În aceeași timp și localnicii ar trebui să fie implicați 
în monitorizarea urșilor care sunt prezenți  în localitatea lor (Chavan et al., 2021). 

În localitatea Băile Tușnad cunoștințele locuitorilor despre urși vin din trecut și asta îi ajută mult 
în conviețuirea și în prevenirea conflictelor dintre om și urși. Dar în anul 2009 s-a închis depozitul de 
gunoi de lângă oraș și din cauza asta ”urșii gunoieri” au început să intre în oraș și să facă pagube. De 
atunci totul a devenit nefavorabil și cumva trebuie să fie protejate proprietățile locuitorilor împotriva 
urșilor. Câțiva dintre localnici au început să-și cumpere garduri electrice. După zece ani Primăria 
Băile Tușnad împreună cu Consiliul Județean Harghita implementează un proiect de instalare a 
gardurilor electrice pentru siguranța cetățenilor orașului (Imecs, 2019).

Mulți oameni nu înțeleg de ce folosirea gardurilor electrice este atât de importantă, de fapt unii sunt 
convinși că acestea sunt inutile împotriva ursului. Prin urmare, este important să știm că gardurile 
electrice, în ciuda aspectului lor estetic neplăcut, izbitor, servesc la protejarea proprietății și integrității 
noastre fizice. Gardul electric bine echipat  oferă protecție pentru starea fizică a animalelor, a livezilor 
și proprietăților noastre. În plus, folosirea unui gard electric care funcționează bine reduce stresul și 
insomnia. Pentru asta însă este importantă montarea și folosirea lor profesională! Ignorarea unor 
reguli de bază va face aparatura ineficientă. Efectivele și problemele au ieșit la iveală chiar la prima 
evaluare care a fost făcută în orașul Băile Tușnad în anul 2021. Sentimentul de siguranța s-a mărit 
cu montarea unui gard electric, chiar dacă aceasta nu a fost făcută corespunzător. În aceeași timp și 
un singur fir de gard electric s-a dovedit ca e suficient în unele cazuri și urșii nu au încercat să intre 
în gospodărie (Erős et al., 2021).

Orașul Băile Tușnad se află în mijlocul unui coridor ecologic (Fig.1.), unde zilnic trec animale 
sălbatice între cele două zone de habitat împădurit, și anume Munții Harghita și Munții Bodocului. 
În timp ce localitățile se extind și infrastructura crește, rămâne din ce în ce mai puțin spațiu pentru 
animalele sălbatice ca să traverseze râul Olt între cele două habitate (Szilárd et al., 2013). De 
asemenea și în cazul terenurilor extravilane, precum pajiștile, pășunile și în pădurile de la marginea 
orașelor sunt construite case de weekend și împrejmuite cu garduri, unde perturbarea în zilele libere 
crește din ce în ce mai mult. 

Urșii nu sunt teritoriali, astfel se pot aduna în diferite locuri de hrănire și pasaj cum este și cazul 
orașului Băile Tușnad. Amplasarea unor hrănitori (pentru vânătoare și ecoturism) în apropierea 
orașului duce la atragerea sau stabilirea animalelor sălbatice în preajma hrănitorilor, și implicit în 
apropierea zonelor locuite,  sau motivează animalele să treacă prin zona orașului. 

Din cauza factorilor enumerați mai sus, numărul urșilor detectați în zona orașului s-a mărit iar 
nevoia locuitorilor pentru un mediu sigur a crescut. A fost solicitată necesitatea de a întocmi o 
evaluare adecvată despre starea nivelului de securitate a locuințelor pe toată suprafața orașului. 

IPOTEZA este că, gardurile electrice ar reduce pagubele cauzate de urși, astfel încât locuințele 
care sunt dotate cu garduri electrice instalate corespunzător nu vor avea atâtea probleme față de 
locuințele fără asemenea protecție. 
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Metodologia 

Băile Tușnad este orașul cu cel mai mic număr (1641) de locuitori din România. Este situat în 
partea sudică a depresiunii Ciucului de Jos, între Munții Harghita și Munții Bodocului, în defileul 
Oltului, la o altitudine de 650 m (Fig.1.). Orașul s-a construit în mijlocul unui coridor ecologic care 
face legătură între două lanțuri muntoase menționate mai sus, astfel trecerea animalelor sălbatice 
prin arealul orașului este inevitabilă. 

 

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

Cartarea și evaluarea sistematică a gardurilor electrice se desfășoară pe baza unor chestionare 
Google forms, cu întrebări pregătite în prealabil. Variantele de răspuns sunt date astfel încât să 
fie evitate erorile care pot să apară din cauza răspunsurilor subiective. Chestionarul include în 
întrebări anumite criterii de bază despre funcționarea corespunzătoare a gardurilor electrice. După 
evaluarea datelor colectate din răspunsurile primite obținem informații despre starea și întreținerea 
gardurilor electrice și circumstanțele care indică necesitatea gardurilor electrice. Treisprezece dintre 
întrebările din formular puteau fi completate fără prezența proprietarului. Pentru nouă întrebări a fost 
necesară prezența proprietarului.

Întrebările sunt grupate în felul următor: 
• Localizarea precisă a locuințelor: nume de stradă, numărul locuinței
• Materialul gardului: lemn, beton, piatră, plasă de sârmă, fier, ”nu este gard”
• Despre gard electric: este, nu este
• Dacă intervievatorul a fost lăsat să intră în curte: da, nu, a fost respins

Dacă este gard electric și pentru a afla dacă acesta a fost montat corespunzător, întrebările erau:
• Când se află sub tensiune electrică: în continuare, numai noapte, neregulat, nu se știe
• Câte fire sunt pe gard: 1, 2, 3, 4
• Câte fire sunt pe poartă: 1, 2, 3, 4
• Ce se află sub primul fir: pământ, beton/piatră
• La ce înălțime se află firul cel mai jos pe gard: 0-20, 20-40, 40-60, 60+, alta….
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• La ce înălțime se află firele 2, 3 și 4 pe gard: fiecare cu înălțimi care diferă corespunzător 
• La ce înălțime se află firul cea mai jos pe poartă: 0-20, 20-40, 40-60, 60+, altă….
• La ce înălțime se află firele 2, 3 și 4 pe poartă: fiecare cu înălțimi care diferă corespunzător 

Despre întreținere:
• Dacă gardul electric e întreținut: aparent da, aparent nu
• Cât de des e verificat gardul?: săptămânal, lunar, neregulat, deloc, nu se știe

Despre cauza conflictelor:
• Dacă sunt atractanți pe proprietate: pomii fructiferi, deșeuri menajere, animale domestice, 

grădină de legume, nu este
• Cât de mult le este teamă de urs: 0-5 (scală Likert)

Pe baza răspunsurilor la următoarea întrebare, am aflat în ce măsură s-au redus pagubele 
provocate de urși de când a fost relocată ursoaica problematică în august 2021:

• Dacă urșii au făcut daune de la august 2021? Dacă da, ce fel de daune?: în clădiri, în gard, 
în casă, în mașină, în animale domestice, nu a fost daună, nu se știe despre daune

Întrebări cu răspunsuri date de către respondenți.
• Ce soluții propuneți la probleme menționate de către dvs?
• După părerea dvs care sunt atractanții pentru urși în oraș?
• Câți urși sunt în oraș?
• Cât de tare vă deranjează RO-alertul?
• În cazul furnizorilor de cazare: cum evaluați comportamentul turiștilor? 

În cazul fiecărei locuințe sau unitate de cazare s-au făcut poze la gardurile electrice și la fire, 
precum și la toți factorii care ar putea fi o amenințare potențială la funcționarea gardurilor electrice. 
Sondajul a fost realizat pe durata zilei atât înainte de masă cât și după masă. Locuințele, unde 
proprietarul nu era acasă la prima vizită, erau vizitate încă o dată.  

Pentru măsurarea firelor de gard electric de la pământ și măsurarea de distanță între fire s-a folosit 
o bandă de măsurare standard care poate fi cumpărată din orice unitate comercială specializată în 
echipamente și unelte de construcții. 

Starea gardurilor electrice și întreținerea acestora au fost constatate vizual în cazul în care 
proprietarul nu a putut fi intervievat.

Datele au fost colectate și stocate sub formă tabelară în Microsoft Excel. Prelucrarea datelor din 
baza de date s-a făcut în Microsoft Excel, Google Sheets și R studio, iar hărțile au fost realizate în QGIS.

Foto: Gál László
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Rezultate și discuții 

După prelucrarea chestionarelor au rezultat 431 de locuințe (Fig.2.) cu răspunsuri valide, fiecare 
cu câte 29 date separate (12499 date) (Fig.3.), care pot fi folosite la interpretarea datelor. Scopul 
acestui chestionar a fost să aflăm eficiența gardurilor electrice (de acum încolo GE), amplasate pe 
unitățile orașului.

 
Fig.2. Străzile și numărul locuințelor de unde am putut să culegem date folositoare.

 
Fig.3. Tabelul cu date validate, 431 rânduri, fiecare cu 29 coloane.
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În timpul evaluării erau unități unde ne-au lăsat să intrăm (N=136), dar erau persoane care nu 
ne-au primit sau unde nu am găsit pe nimeni acasă (N=295) nici la a doua vizită (Fig.4.). 

Am numărat în total de N=284 GE și lipsa acestora într-un număr de N=147 (Fig.5.și Fig.6).

 
           

Fig.4. Numărul intervievaților.                                                         Fig.5. Numărul GE aflate în unități

Fig.6. Hartă cu numărul GE aflate în unități  .                          Fig.7. Hartă cu numărul firelor aflate pe GE
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Materialul care se află sub gard sau sub primul fir, poate să aibă un scop de facilitator de siguranță. 
În majoritatea cazurilor (N=194) era beton sau piatră, restul era pământ (N=90) (Fig.8.). 

Întreținerea ar fi cea mai importantă după montarea corespunzătoare, așa se și întâmplă: 
întreținerea (N=240) și neglijarea lor (N=44) (Fig.9.).

               

Fig.8. Mediul sub primul fir cu rol de siguranță                     Fig.9. Numărul GE întreținute 

Înălțimea firelor de la mediul deasupra cărora se află, este unul dintre cei mai importanți factori, 
care determină eficiența GE. Din N=284 GE numai 29 era între 0 și 20 de centimetri, iar peste 60 
de centimetri în 129 de cazuri. Restul firelor N=126 erau amplasate între 20 și 60 de centimetri 
(Fig.10.). Înălțimea firelor la nivelul porților era similară ca și în cazul gardurilor: 126 depășeau 60 
de centimetri și numai la 10 locuințe a fost între 0-20 de centimetri (Fig.11.).

Înălțimea firelor influențează funcționalitatea GE, întrucât spațiul lăsat dedesubt sau între fire, 
oferă oportunitatea pentru prădători să intră în proprietățile localnicilor. 

 

             Fig.10. Numărul firelor aflate la diferite înălțimi pe garduri electrice
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Fig.11. Numărul firelor aflate la diferite înălțimi pe porțile proprietăților.

La întrebarea în legătură cu verificarea GE am primit 143 răspunsuri. Deși mare majoritatea din 
acestea GE sunt verificate săptămânal (N=93, 65.03%), restul (N=50, 34.97%) nu sunt verificate 
destul de des pentru a fi eficiente. (Fig.12.). Neverificarea acestor instalații duce la erori de funcționare 
din cauza pierderii de electricitate. 

 

Fig.12. Intervale de timp al verificări gardurilor electrice 

Tensiunea este un factor important de bază al GE. Majoritatea (N=131) GE se află  sub tensiune 
numai în timpul nopții, cum este și indicat. Numai un număr mic din GE montate folosește electricitate 
neregulat sau deloc (N=10), dar asta e de ajuns ca să rezulte un număr mare de pagube în oraș. Nu 
am putut obține informații din 128 locuințe despre această întrebare (Fig.13.). 
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Fig.13. Numărul GE în funcție de folosirea tensiunii electrice în timpul zilei

Numărul firelor aflate pe GE este numărul cu care ar putea fi măsurat eficiența nivelului 
mecanismului de apărare. Cu cât mai mic este numărul firelor, cu atât mai slabă este funcția totală 
de protecție a GE. Numai două GE sunt dotate cu 4 fire și ca atare, ar trebui să fie cele mai bune în 
oraș (dacă și celelalte cerințe tehnice sunt îndeplinite). Treisprezece GE sunt cu 3 fire, care se află 
pe limita de cerințe obligatorii pentru a funcționa corespunzător. Restul (N=269) GE sunt sub nivelul 
cerinței de specificație operațională, astfel funcția de apărare nu e îndeplinită (Fig.14. și Fig.7.). 
Problema cu numărul firelor e aceeași ca și în cazul porților și intrărilor: 3 fire sunt doar la 10 porți, 2 
fire la 46 și la 208 porți există doar un singur fir, în felul acesta locuitorul având veriga cea mai slabă 
în sistemul său de apărare (Fig. 15.). 

Fig.14. Numărul firelor aflate pe gardurile electrice
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Fig.15. Numărul firelor aflate pe porțile proprietăților

Întrebarea figurii 16 este în legătură cu GE întrucât acesta ar putea fi feedback cu privire la 
utilizarea justificată acestui echipament. Din 172 de răspunsuri, 153 erau în favoarea GE, spunând 
că nu au fost daune. În 19 cazuri au fost daune în diferite bunuri.

 

Fig.16. Tipul și numărul daunelor cauzate de către urși.

Ne-am interesat și despre atractanți în zona orașului (Fig.17.) și în proprietățile oamenilor (Fig.18.) 
ca să aflăm despre cauzele problemelor care pot să apară. Am legat acest subiect cu o altă întrebare 
despre soluțiile recomandate de către ei. Am vrut să știm în ce măsură este recomandă GE ca și 
soluție la anumite probleme. GE se află în poziția 4 în rândul soluțiilor recomandate (Fig.19.).

- 8 -



 

                                  Fig.17. Atractanți care ar pute să fie momeală pentru urși în oraș. 

 

Fig.18. Ce se află în curtea cetățenilor, care poate să atragă ursul în interiorul curților.

 

Fig.19. Soluțiile recomandate de către locuitori al orașului Băile Tușnad, 
la protejarea bunurilor, unităților și animalelor domestice. 
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La întrebare „Câți urși sunt în oraș?” am primit răspunsuri foarte diferite dar cu sens similar. După 
standardizarea răspunsurilor acestea, ne-a rămas 11 tipuri cu două feluri de denumire a densității 
urșilor. Un tip de răspuns implica numere iar celălalt și cu specificațiile urșilor. În ambele cazuri se 
vede cât de bine sunt locuitorii informați despre urși sau chiar dă dovadă despre lipsa informării. 
58 persoane au răspuns că numărul urșilor poate să fie între 1 și 10. Dar în 55 de cazuri am primit 
că ar putea să fie numărul lor între 11-60. Numere foarte exagerate (ex. 600) au fost reduse la 60 
deoarece nu au putut fi evaluate, dar sensul lor a rămas același. Celălalt tip de răspuns a fost mai 
reținut în numere, aici am primit informații și despre sexul animalelor și despre vârsta lor (Fig.20.). 

 

Fig.20. Numărul urșilor și felul lor în oraș după părerea locuitorilor.

Materialul gardurilor construite are importanță, pentru că pe anumite tipuri de garduri  se pare 
că urșii nu încearcă să treacă așa de des. Aceste materiale par a fi plasă de sârmă și panourile din 
plasă de oțel. Însă lemnul este materialul cel mai des folosit (N=215).

 

Fig.21. Materialul gardurilor construite de locatari și din ce material cât este. 

Zonele de conflicte au rămas aceleași înainte și după montarea GE la ambele capete ale orașului. 
După evaluarea datelor, în zonele acestea se află cele mai multe gospodării cu grădini și animale de 
casă, iar în mijlocul sau centrul orașului sunt mai multe pensiuni, magazine și hoteluri cu mult mai 
puține spații verzi private. Mărimea unui nucleu de estimare este 100 de metri și se află mai multe 
dintre acestea într-o zonă de conflict. Numărul conflictelor pe zone înainte de montarea GE sunt 
estimate cu o medie, de maximum 7,12/zone, iar după montarea GE acest număr a căzut la 6/zone.  
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Fig.22. Hărții despre orașul cu hotspoturi privind numărul GE (stânga), cu hotspoturi.cu 7.12 conflicte/
zone înainte de montarea GE (mijloc) și cu hotspoturi cu 6 conflicte/zone (dreapta) Estimarea nucleului 

bazată pe o rază de 100 metri.

Concluzii
• Majoritatea localnicilor dau dovadă de o atitudine conștientă că trăiesc împreună cu urșii și 

împart peisajul cultural cu ei. Astfel comportamentul lor are un efect asupra urșilor care se 
manifestă ca răspuns și prin urmare, au un fel de responsabilitate față de ceilalți localnici și 
față de întâmplările în vecinătatea lor.

• În ciuda faptului că în majoritatea locurilor gardurile nu sunt dotate cu cele 3 fire necesare, acestea 
se dovedesc a fi utile. Acest lucru se explică prin capacitatea urșilor de a învăța din propria 
experiență: dacă au avut experiență negativă cu GE,  atunci o să le evite (Bereczky, 2016).

• Nu în fiecare caz trebuie ținut cont de procedurile de folosire a GE, pentru că protocolul, pe care 
îl avem, este dedicat GE folosite pe terenuri deschise. În sensul acesta primul fir poate să fie 
mai sus de 20 de centimetri când gardul are o bază de piatră sau beton. În acest caz, ursul nu 
poate săpa o groapă sub firul poziționat cel mai jos, prin care să poată intra în grădină.

• Pierderea electricității este o problemă majoră, mai ales la instalațiile care au un acumulator 
ca și sursă de energie. Acesta se poate întâmpla prin contactul firelor cu diferite obiecte 
sau plante, copaci, iarbă. Toate acestea sunt amplificate pe vreme umedă sau cu vânt când 
obiectele aflate la distanță apropiată ating firele, pot cădea pe ele și le pot rupe, iar izolatorii 
se pot rupe sau deteriora din diverse motive. Din GE numai două treimi sunt verificate 
săptămânal, o treime neregulat sau deloc și în plus putem să adăugăm restul, despre care 
nu avem informații sigure (N=141). 

• Daunele survenite după august 2021 au fost într-un număr de 19, dintre respondenți 5 nu au GE, 10 
au GE cu un singur fir, nu verifică GE în mod regulat. Dacă cel puțin doi dintre factorii responsabili 
pentru buna funcționare a GE nu sunt îndepliniți, șansele daunelor cauzate de urși cresc.

• Locuitorii par să nu fie convinși în ce mod ar trebui să se apere de urși, cel puțin asta se poate 
concluziona din răspunsurile date despre soluțiile pe care le recomandă pentru a rezolva 
problemele existente în oraș.

• Majoritatea GE funcționează în timpul nopții, deși ar trebui și după masă, înainte de apus 
cu 2 ore. Urșii, mai ales în timpul verii, încep să caute fructe deja în timpul zilei în locuri mai 
abandonate, izolate sau îndepărtate de locurile aglomerate (Fig.23.).
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Fig.23. Urși în oraș dimineață devreme și după-amiaza târziu.

O parte a rezidenților (cca. 50%) este informată bine sau deține cunoștințe reale despre populația 
urșilor și despre numărul care vizitează orașul seara. Partea cealaltă ori supraestimează ori 
subestimează în funcție de unde are informațiile. 

În timp ce pe harta cu hotspoturi înainte de montarea GE au fost în medie 7,12 conflicte în zonele 
fierbinți, după instalarea GE a scăzut la 6, dar zonele au rămas. Potrivit chestionarului, majoritatea 
oamenilor sunt mulțumiți de eficacitatea acestuia (poate că daunele nu mai sunt atât de grave), dar 
polii Sud și Nord rămân zone de conflict.
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Recomandări pentru localnici

• Verificarea gardurilor electrice anual de către un grup de studenți sau voluntari, cu ajutorul unor 
experți. În același timp se recomandă și consultarea personală cu grupul de lucru local dacă 
e necesar. În afara cerințelor tehnice sunt și cerințe tip resursă umană, care în cazul acesta 
înseamnă că GE e construit corespunzător și e verificat regulamentar în fiecare săptămână. 

• Cel puțin 1-2 persoane pe stradă să folosească aplicația Bear Watch, astfel fiecare zonă o să 
trimită informații importante la hărțile de monitoring. 

• GE au fost finanțate centralizat de către instituții, dar instituțiile nu se vor ocupa de întreținere.
• În cazul gardurilor care nu îndeplinesc criteriile, defecțiunile de construcție sunt cele mai 

frecvente probleme. Eșecurile de întreținere și uzura explică doar o mică parte din eșecuri. 
Pentru a îmbunătăți calitatea împrejmuirilor, precum și calitatea și longevitatea programului de 
subvenții, este nevoie de o mai bună comunicare între autorități și de o mai bună comunicare 
și sprijin din partea autorităților către crescătorii de animale și locuitori înainte și în timpul 
construcției GE, precum și de o inspecție mai riguroasă atunci când gardurile sunt construite 
(Frank & Eklund, 2017). 

• Gardurile existente dar incomplete să fie completate cu cele 2 sau 3 fire necesare, pentru a 
mări gradul de siguranță. 

Recomandări pentru instituții
• Conștientizarea rezidenților cu privire la necesitatea prezenței a trei fire și în cazul intrărilor 

este esențială întrucât acestea devin cele mai slabe puncte din perspectiva protecției. 
Distribuirea de pliante și organizarea unui forum public cu experți în domeniul montarea GE 
împotriva carnivorelor mari. 

• Trebuie clarificată importanța întreținerii săptămânale a gardurilor electrice pentru că numai 
așa se poate opera sistemul pe termen lung.

• Informarea localnicilor cu privire la detaliile despre prețul pieselor gardurilor electrice.
• Să anunțe locuitorii că există o subvenție de stat pentru GE.
• Asistența acordată rezidenților cu montarea gardurilor electrice noi sau la refacerea celor 

existente care necesită îmbunătățire pentru a funcționa cu o eficiență mai mare. 
• Metode de monitorizare: studenți în cadrul unei practici de teren, controale prin sondaj, 

inspecția zonelor unde sunt mai frecvente GE slab echipate. Toate acestea realizate la fiecare 
șase luni sau anual. 

• Avertizarea zonală a locuitorilor (ex. o întreagă stradă) despre probleme care pot să apară 
dacă anumite cerințe nu sunt îndeplinite pentru funcționarea GE. 

• Prin intermediul aplicației Bear Watch, rezidenții și turiștii pot solicita ajutor chiar și anonim 
sau să primească răspunsuri cât mai repede posibil la întrebările lor de la Primăria orașului 
sau de la grupul de acțiune de urs. 

• Actualizarea hărților cu datele recente ale evaluării numărului urșilor aflați în incinta orașului. 
Notificările care intră prin aplicație să se pună pe aceeași hartă.

• Informarea locuitorilor despre starea actuală a prezenței urșilor în oraș și despre politica, 
etologia și ecologia urșilor. Educație pentru copii de către experți. Distribuirea de pliante și 
organizarea unui forum public. Promovarea viitoarei TusnadEcoBearCave în rândul locuitorilor 
ca sursă sigură de informare.
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• Echipamente și accesorii pentru garduri electrice recomandate special pentru urși:

GENERATOR DE IMPULSURI: luând în considerare dimensiunea urșilor și faptul că au 
păr relativ lung,  iar suprafața care trebuie împrejmuită este relativ mare (se poate calcula 
cu o lungime de aprox. 10km/4 Joule), este nevoie neapărat de un generator de impulsuri 
puternic, de cel puțin 4-7 Joule.

Tip conductor: având în vedere greutatea corporală a urșilor, este necesară procurarea unui 
conductor cu o rezistență la rupere mare în mod exclusiv frânghie pentru gard electric.

Gard: pentru a ține la distanță urșii și puii lor, se recomandă construcția unui gard format din 
minim trei rânduri plasate la 25 cm, 60 cm și 95 cm, măsurate de la sol. Firul de jos împiedică pe 
puii să treacă sub gard. Se recomandă ca stâlpii gardului să fie din lemn masiv sau din țevi de fier, 
și să fie plasate la distanțe de max. 5-6 m (www.agroelectro.ro).

Mulțumesc pentru ajutorul acordat la studiu lui: 
Erős Nándor
Imecs István

Dobos Írisz-Barbara
Hartel Tibor 

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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