
Eth ós ròi ei ua espècie prioritària 
tara Union Europea, peth què era 
sua presència ei un element clau 
ta seleccionar es espacis que 
pertanhen ar Hilat Natura 2000. 
A Espanya er ós ròi ei incloït en 
eth Catàleg Espanyol d’Espècies 
Menaçades, ena categoria de  
“En perilh d’extincion”.

 

En 2019 s’estimèc que es ossi se 
botjauen per ua gran superfície  
que artenhia es 10.400 km2 as dus 
costats deth Pirèneu.

PARC NACIONAU 
D’AIGÜESTORTES

E ESTANH DE
SANT MAURICI

ETH ÓS RÒI E ERA 
SUA DISTRIBUCION 
ACTUAU

Era compatibilitat deth 
     damb 

era conservacion des
espacis protegidi

e der ós ròi

torisme de natura 
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LA RIOJA

ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN

CATALUNYA

EUSKADI

CANTABRIA
ASTURIAS

330 óssi 

Serralada Cantàbrica

65 óssi 

Pirineus

Per què es parcs 
nacionaus, er HN2000 e 
er ós ròi son motòrs de 
dinamizacion des àrees 
ruraus?

. Perquè son merca de qualitat naturau.

. Perquè afavorissen era promocion 
deth torisme sostenible e es 
productes locaus.

. Perquè contribuïssen ara generacion 
d’ocupacion rurau.

Parc Nacionau 
D’Aigüestortes E Estanh 
De Sant Maurici



Se maugrat açò MOS TRAPAM DAMB UN ÓS:Cau saber que era probabilitat ei 
minima, peró ei important seguir es 

següentes recomanacions ta EVITAR 
TRAPADES imprevistes damb óssos:

ETH PARC NACIONAU D’AIGÜESTORTES 
E ESTANH DE SANT MAURICI EI PART 
DER HILAT NATURA 2000

TRAPAR-SE
DAMB UN ÓS

Er Hilat Natura 2000 ei er hilat 
d’espacis protegidi dera Union 
Europea e ei era més grana deth 
món. Toti es europeus èm part 
dera, e Espanya ei eth país que més 
superfície apòrte, damb un 30% 
deth territori.

Eth son objectiu ei conservar 
era biodiversitat e afavorir un 
desvolupament socioeconòmic 
sostenible. Protegir es espacis Hilat 
Natura 2000 signifique afavorir es 
activitats productives tradicionaus e 
aquères que, per èster innovadores, 
siguen respectuoses damb era 
conservacion dera biodiversitat.

Laguens deth Parc Nacionau 
d’Aigüestortes e Estanh de Sant 
Maurici i a presència d’óssi. Un 
torisme respectuós e sostenible ei 
perfectaments compatible damb 
era conservación deth Parc e damb 
era der ós ròi, se ben per açò ei 
important conèisher e respectar 
es regulacions e actuar damb 
responsabilitat en visitar o amiar 
activitats en es zones ossères.

NON ENDINSAR-SE ENA
VEGETACION BARRADA

e penhaus

NON APROPAR-SE
AS CARRÒNHES

Portar es
CAS LHIGADI

NON SEGUIR RASTRES
d’ós

NON ABANDONAR
rotes e sendères

Non deishar restes de
MINJAR QUE HÈSQUEN

QUE ES ÓSSI E ERA FAUNA
SE SENTISSEN ATRÈTI

indicis de 
presència

SE NO MOS A VIST SE MOS A VIST SE SE SENT MENAÇAT

SE SE TRACTE D’UN GRUP FAMILIAR

Enretiratz-vos a poc a
poc e discretaments

SENSE QUE MOS DETÈCTE

NON INTERPOSAR-SE
entre ua óssa e
es sòns cadèths

Si auance ena nòsta direccion,
CAU HÈR-SE NOTAR SENSE

HÈR GESTI AGRESIVI E
SENSE CRIDAR

Er ós carregue damb actitud agresiva 
PERÓ FRENE ABANTES

D’ARRIBAR ARA NÒSTA POSICIÓN
e tòrne a aloenhar-se tot seguit

NON CORRER
cridar ne menaçar-lo, pramor

açò pò desencadenar
ua reaccion agresiva

Deuant ua càrrega dissuasòria
CAU MATIER ERA CAUMA

parlar suaumets, sense gesti 
agressivi, enretirar-se lentaments 

sense perde de vista er animal

Mèrques més habituaus 
que mos permeten 
detectar era presència 
d’óssi ena zona:

esgarrapades
excrementi

peades


