
EVITA OS
ATAQUES

DO OSO A OS 
COLMEARES



Ós osos gústalles o mel e non dubidan en 
visitar os colmeares. A apicultura contribúe 
á economía rural, e á mantemento dos 
ecosistemas, fundamentalmente polo servizo 
de polinización das abellas. Para facilitar a 
coexistencia home-oso é importante reducir a 
vulnerabilidade dos apiarios.

A apicultura sempre foi importante no
Courel e noutras terras de montaña. De 
maneira tradicional, en lugares de presenza 
de oso utilizáronse estruturas de pedra, 
coñecidas como alvares, para protexer 
as colmeas dos ataques dos animais. 
Infelizmente o uso destas estruturas, con gran 
valor cultural e funcional, viuse reducido de 

forma importante, poñendo en perigo a súa 
permanencia no tempo.

A restauración dos alvares é moi interesante, 
non só pola súa funcionalidade senón tamén 
pola recuperación dun importante patrimonio 
cultural. Agora ben, debido ás necesidades 
específicas da apicultura moderna, un dos 
métodos máis utilizados para protexer as 
colmeas é a utilización de peches electrificados.

Un peche electrificado é un circuíto eléctrico 
que se pecha cando un animal toca o fío 
condutor, producíndolle unha breve descarga, 
inocua pero suficientemente desagradable 
como para desanimalo de entrar a o colmear. 

Oso atacando un colmear



O xerador é o aparello que produce o impulso 
eléctrico. Recoméndase que teña unha enerxía de 
carga de entre 0,5 e 2 Joules e unha tensión de saída 
maior de 5 kV, preferiblemente entre 8 e 10 kV. 
Aliméntase con baterías de 12 V, recargables ou con 
panel solar.

O condutor pode ser unha rede ou malla, aínda que 
o máis frecuente é que sexa un cable de aceiro ou 
aluminio, cun espesor mínimo de polo menos 1,5 
ou 2 mm.

A toma de terra é o elemento que pecha o 
circuíto eléctrico e consegue que o oso reciba 
unha descarga. Xeralmente consiste nunha ou 
varias picas de aceiro galvanizado fixadas ao 
terreo. Nalgúns casos dúas das liñas de cable da 
cerca poden actuar como toma de terra.

Os postes de soporte da cerca poden ser de 
madeira, metal ou plástico con punta de aceiro. 
Para incrementar a estabilidade do peche poden 
instalarse tirantes e picas. Os illantes son de plástico 
e a súa finalidade é evitar o contacto do condutor 
cos postes. No caso dos postes de plástico non son 
precisos os illantes. Non obstante, e en todos os casos, 
é necesario poñer empuñaduras na porta de entrada.

Compoñentes
dun peche 
electrificado 



Instalación 
dun peche 
electrificado 

A distancia entre os postes non debe ser 
superior a 4 ou 5 m, e recoméndase que sexa 
menor cando o terreo sexa irregular. 

A toma de terra instálase fixando ao terreo de 
2 a 4 picas de 1 m. de lonxitude. Se o chan 
é particularmente seco pode ser necesario 
aumentar o número de picas de toma de 
terra e a súa lonxitude, e mesmo reducir a 
distancia entre elas.

Cando o chan é moi seco (baixa 
condutividade), para asegurar o 
funcionamento da cerca electrificada pódese 
facer unha instalación alternativa consistente 
en colocar dúas liñas de cable de terra 
alternadas con tres liñas de cable condutor no 
propio cercado. Deste xeito, o oso ao tocar 
simultaneamente un cable condutor e un 
cable de terra pecha o circuíto e recibe  
unha descarga. 

O peche electrificado pode ter diversas 
formas en función da morfoloxía do terreo, e 
debe estar situada polo menos a 1,5 m. das 
colmeas. O oso é un áxil gabeador, e por iso 
hai que poñer as colmeas lonxe de árbores, 
rochas ou muros que poidan ser utilizados 
polo oso para acceder ao colmear evitando 
así o peche electrificado.

Para o seu correcto funcionamento, o peche 
electrificado debe ter 4 ou 5 cables paralelos, 
situado o primeiro a 20 cm. do chan, o 
segundo a 25 cm. do primeiro e os restantes a 
unha distancia de 30 cm. entre eles.
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Esquema de instalación recomendada dunha cerca electrificada.
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No caso de que se teñan producido ataques 
reiterados dun oso a un colmear, aconséllase 
a instalación dunha dobre cerca electrificada 
formada por unha cerca exterior de 5 cables 
como a descrita anteriormente, e un segundo 
peche interior a uns 20 ou 30 cm. de distancia. 

Esta última poderá estar formada ben por 
5 cables ou ben por unha rede ou malla 
electrificada suxeita mediante postes de plástico 
e alimentada co mesmo ou con outro xerador.

Para asegurar a súa eficacia, o peche 
electrificado debe manterse en bo estado 
de funcionamento e ben illada. Os equipos 
solares deben situarse en zonas soleadas e é 
recomendable limpar periodicamente o panel 
solar. Debe verificarse regularmente a tensión 
eléctrica cun comprobador de peches.

É necesario manter a contorna ben limpa e 
segada, xa que a presenza de arbustos ou herba 
alta en contacto cos cables do peche pode 
afectar ao seu funcionamento, ao descargar a 
tensión cara ao chan.

Mantemento 
dun peche 
electrificado 
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Esquema de instalación alternativa dunha cerca electrificada en chans de zonas áridas ou de baixa condutividade.
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CourelDespois de moitos anos o oso volve ó Courel de 
forma natural grazas ó crecemento e conservación 
das súas poboacións cantábricas. Ante esta 
realidade, o proxecto LIFE Oso Courel traballa para 
facilitar a coexistencia entre o oso e as actividades 
humanas. Unha prioridade do proxecto é adaptar 
as prácticas apícolas á presenza do oso para evitar 
os ataques a os colmeares.

Ningunha colmea 
sen protección.
É mellor previr!

Técnicos da FOP colocando un pastor eléctrico
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Alvar no Courel   foto: Carlos Cortizo



CON EL APOYO DE: CON LA COLABORACIÓN DE:

SOCIOS:

O proxecto LIFE Oso Courel, que abrangue os 
concellos de As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, 
Folgoso do Courel, Quiroga, Samos e Triacastela, 
dispón dun programa para a prevención de 
ataques ás explotacións apícolas.

O proxecto cede pastores solares e presta 
asesoramento para a súa correcta instalación e 
mantemento. Chama a algún destes teléfonos e 
o persoal técnico do proxecto LIFE Oso Courel 
poñeranse en contacto contigo.

O proxecto presta asesoramento sobre o 
procedemento para inscribir a túa explotación 
apícola no Rexistro Galego de Explotacións Apícolas.

Con información adaptada do documento Le Recinzioni 
elettrificate per a protezione dei bestiame, apiari e colture do 
proxecto LIFE 09/NAT/IT/000160 ARCTOS, con autorización do 
Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Italia).

Se detectas a
presenza dun
oso preto das túas 
colmeas avisa ao
LIFE OSO COUREL:

638 673 080
655 987 533


