
ÁREA DE ACTUACIÓN 
O proxecto LIFE Oso Courel desenvólvese entre xullo 
de 2017 e decembro de 2020 no espazo Rede Natura 
Ancares-Courel (ES1120001), en pártea sur do 
mesmo dentro dos concellos de Folgoso do Courel, 
Quiroga, Samos, Triacastela, As Nogais e Pedrafita 
do Cebreiro. Algunhas accións informativas e 
educativas realízanse tamén no sector norte do 
espazo, na Serra de Ancares.

CO APOIO DE:

SOCIOS:

O proxecto LIFE16/NAT/É/000573 
ten como beneficiario coordinador 

á Fundación Ouso Pardo e como 
beneficiarios asociados á Asociación 

Galega de Custodia do Territorio e á Xunta 
de Galicia. O proxecto está financiado 

polo programa LIFE da Unión Europea 
e conta tamén co apoio económico da 

Fundación Biodiversidade do Ministerio de 
Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio 

Ambiente e de Gas Natural Fenosa.

Para máis información:

Fundación Oso Pardo
c/ San Luis 17, 4ºA · 39010
Santander, Cantabria, España

+34 942 234 900
proyectoslife@fundacionosopardo.org 
www.fundacionosopardo.org

ACCIÓNS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA ENTRE AS 
ACTIVIDADES HUMANAS E OS OSOS NA SERRA DO COUREL (GALICIA)

CANTABRIA BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA

ASTURIAS

A CORUÑA

OURENSE

LEÓN

PALENCIA

BURGOS

SORIA

LA RIOJA

ZAMORA

LUGO

PONTEVEDRA

Subpoboación Occidental
(Cordilleira Cantábrica)

+ 250 

Subpoboación Oriental
(Cordilleira Cantábrica)

+ 40 

LEÓN

OURENSE

LUGO

BECERREÁ

As Nogais
Triacastela

Samos

Pedrafita do
Cebreiro

Folgoso do
Courel

Quiroga



O obxectivo xeral do proxecto é favorecer a 
conservación a longo prazo da poboación 
cantábrica de oso, facilitando a súa expansión. 
Os obxectivos específicos son mellorar a 
dispoñibilidade de alimento e a conectividade na 
Serra do Courel, previr os potenciais conflitos 
entre osos e actividades humanas e promover a 
información e sensibilización da poboación local.

O proxecto contempla a firma de acordos 
de colaboración con organizacións sociais e 
entidades da zona, e a contratación de persoas 
e empresas locais para o desenvolvemento dos 
traballos como plantacións ou rozas.

O OSO NA
SERRA DO COUREL

OBXECTIVOS 
DO PROXECTO

Desde finais do século XX, a poboación cantábrica 
de oso pardo está a recuperarse grazas aos esforzos 
de conservación aplicados sobre a especie e o seu 
hábitat e ao cambio cara a unha percepción máis 
positiva e favorable entre os habitantes das zonas 
oseras. Esta recuperación produciu un aumento 
importante do número de osas reprodutoras nas 
áreas de presenza habitual, pero tamén unha maior 
presenza de osos novos que se dispersan cara 
a novas zonas, favorecendo a conexión entre os 
núcleos reprodutores e a expansión cara a territorios 
nos que estivo ausente moitos anos. 

Alvar o alvariza no CourelO Serra do Courel

O oso desapareceu a finais do século XIX da Serra 
do Courel, quedando limitada a súa presenza en 
Galicia a algúns enclaves de Ancares próximos ás 
serras do Alto Sil leonés e o occidente asturiano. As 
numerosas alvares o alvarizas de pedra que quedan 
repartidas por este territorio reflicten os séculos 
de convivencia entre osos e humanos e os enormes 
esforzos realizados para protexer as colmeas.

Actualmente, a presenza de osos é habitual en 
Ancares, onde mesmo se rexistrou a presenza de 
osas con crías, compartidas con León e Asturias. E os 
osos chegaron de novo ao Courel de forma totalmente 
natural, grazas ao aumento de osos dispersantes. 
Os extensos soutos de castiñeiros e as frondosas 
devesas conforman un territorio moi favorable para o 
oso, que atopa aquí alimento e tranquilidade.

ACCIÓNS 
PROPOSTAS
Protección dos colmenares fronte a ataques 
de oso mediante cesión de pastores eléctricos, 
apoio técnico a apicultores e restauración de 
alvares o alvarizas tradicionais. 

Limpeza e roza en máis de 100 postos de 
caza para mellorar a visibilidade durante 
as cacerías, evitando riscos de mortalidade 
accidental de oso e favorecendo a cooperación 
co colectivo de cazadores.

Plantación de 100.000 árbores e arbustos 
autóctonos produtores de froitos para o oso, 
formando pequenos bosquetes repartidos polo 
territorio, en leiras ou montes mediante acordos 
de custodia do territorio cos seus propietarios.

Mellora da cobertura vexetal na contorna da 
autovía A6 e outras infraestruturas.

Encontros informativos e colaboración con 
actores sociais do territorio, intercambios 
sectoriais con outras zonas con osos, campaña de 
educación ambiental para máis de 750 escolares, 
xornadas de plantación cuns 300 voluntarios, 
deseño e promoción dunha ruta interpretativa 
sobre o oso e o mel e outras accións variadas de 
información e sensibilización.


