
O oso pardo é unha especie 
prioritaria para a Unión Europea, 
polo que a súa presenza é un 
elemento clave para seleccionar 
os espazos que pertencen á
Rede Natura 2000. En España 
o oso pardo está incluído no 
Catálogo Español de Especies 
Ameazadas, na categoría de
“En perigo de extinción”.

 

Se queres máis información sobre 
a súa ecoloxía e distribución entra 
na web da Fundación Oso Pardo: 
www.fundacionosopardo.org

VIVIR EN REDE NATURA 2000, 
VIVIR CON OSOS NA
SERRA DO COUREL

O OSO PARDO E A 
SÚA DISTRIBUCIÓN 
ACTUAL

A compatibilidade do 
    coa 

conservación dos
espazos protexidos

e do oso

turismo de natureza 

Este folleto informativo foi elaborado de 
forma coordinada entre os proxectos  LIFE 

“Oso Courel” e LIFE “Natura 2000+Oso”, 
cofinanciados pola Comisión Europea, 

para favorecer a coexistencia entre osos e 
humanos na Serra do Courel e para coñecer 

os retos e oportunidades de vivir en Rede 
Natura 2000 e en territorios oseros.

NAVARRA

LA RIOJA

ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN
CATALUNYA

EUSKADI
CANTABRIA

ASTURIAS

330 osos
Cordillera Cantábrica

65 osos
Pirineos

Por que a RN2000 e 
o oso son motores de 
dinamización das
áreas rurais?

. Porque son marca de calidade natural.

. Porque favorecen a promoción do 
turismo sostible e os produtos locais.

. Porque contribúen á xeración de 
emprego rural.

Área de actuación do
LIFE Oso Courel

CO APOIO DE:

SOCIOS:



Se a pesar diso ATOPÁMONOS CON UN:Aínda que a probabilidade é mínima, 
é importante seguir as seguintes  

recomendacións para EVITAR OS 
ENCONTROS con osos:

A SERRA DO COUREL
NA REDE NATURA 2000

ENCONTROS 
CON OSOS

A Serra do Courel, na montaña oriental 
de Lugo (Galicia), é un espazo de 
montaña cunha paisaxe modelada por 
unha actividade humana ancestral 
aínda presente. Como moitas outras 
zonas de montaña, sofre desde hai 
anos un acusado despoboamento 
e perda de actividades económicas 
tradicionais. Os seus importantes 
valores naturais propiciaron a súa 
inclusión dentro da Rede Natura 2000 
e convértena nun destino moi valorado 
para turistas e visitantes. 

A Rede Natura 2000 é a rede de 
espazos protexidos máis grande do 
mundo, e todos os europeos formamos 
parte dela, sendo España o país que 
máis superficie achega, cun 30%  
do noso territorio.

O seu obxectivo é conservar a 
biodiversidade e favorecer un 
desenvolvemento socioeconómico 
sostible.Protexer os espazos Rede 
Natura 2000 significa favorecer as 
actividades produtivas tradicionais 
e aquelas que, sendo novas, sexan 
respectuosas coa conservación   
da biodiversidade.

Un turismo respectuoso e sostible 
é perfectamente compatible coa 
conservación destes espazos e coa 
conservación do oso pardo, pero 
para iso é importante coñecer e 
respectar as regulacións e actuar 
con responsabilidade ao visitar ou 
desenvolver actividades nas   
zonas oseras.

NON ADENTRARSE EN
VEXETACIÓN PECHADA  

e  rochedos

NON ACHEGARSE
A PREAS

Levar aos
CANS ATADOS

ou moi controlados

NON SEGUIR RASTROS
de oso

NON ABANDONAR
rutas e carreiros

Non deixar restos de
COMIDA QUE POIDAN ATRAER

AOS OSOS E Á FAUNA

indicios de
presenza

SE NON NOS VIU SE NOS VIU SE SE SINTE AMEAZADO

SE É UN GRUPO FAMILIAR

Retirarse amodo,
SEN ALERTALO

NON INTERPOÑERSE 
entre unha osa e as súas crías

Se avanza na nosa dirección,
FACERSE NOTAR

SEN XESTOS AGRESIVOS 
E FALAR SEN VOCEAR 

O oso carga con actitude agresiva,
FREA ANTES DE CHEGAR

Á NOSA POSICIÓN 
e volve afastarse enseguida

NON CORRER
nin gritarlle ou ameazarlle

porque iso pode desatar
unha reacción agresiva

Ante unha “carga disuasoria” 
MANTER A CALMA,

falar baixo, sen xestos agresivos
RETIRARSE AMODO

sen perder de vista ao animal

Sinales máis 
habituais que nos 
permiten detectar se 
hai osos na zona:

rabuñaduras
excrementos

pegadas


