
L’os bru és una espècie prioritària 
per la Unió Europea, motiu pel 
qual la seva presència és un 
element clau per a seleccionar els 
espais que pertanyen a la Xarxa 
Natura 2000. A Espanya l’os bru 
està inclòs en el Catàleg Espanyol 
d’Espècies Amenaçades, a la 
categoría de “En perill d’extinció”.
 

Al 2020 es va estimar que els 
ossos pirinencs es movien en una 
extensa àrea de 8.200 km2 entre 
les dues vessants dels Pirineus.
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Per què els Parcs 
Nacionals, la XN2000 
i l’os són motors de 
dinamització de les 
àrees rurals?

. Perquè són marca de qualitat natural.

. Perquè afavoreixen la promoció  
del turisme sostenible i els   
productes locals.

. Perquè contribueixen a la generació 
d’ocupació rural.

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 



Si tot i això ens TROBEM AMB UN OS:Tot i que la probabilitat és mínima, és important seguir les següents 
recomanacions per tal d’EVITAR TROBADES amb ossos:

EL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI FORMA 
PART DE LA XARXA NATURA 2000

TROBADES
AMB OSSOS

La Xarxa Natura 2000 és la xarxa 
d’espais protegits de la Unió 
Europea i és la més gran del món. 
Tots els europeus formem part 
d’ella, sent Espanya el país que 
més superficie aporta, amb un
30% del nostre territori.

El seu objectiu és conservar 
la biodiversitat i afavorir un 
desenvolupament socioeconòmic 
sostenible. Protegir els espais Xarxa 
Natura 2000 significa afavorir les 
activitats productives tradicionals 
i aquelles que, sent innovadores, 
siguin respectuoses amb la 
conservació de la biodiversitat.

Dins el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici hi ha presència d’ossos. 
Un turisme respectuós i sostenible 
és perfectament compatible amb 
la conservació del Parc Nacional i 
amb la conservació de l’os bru, per 
aquest motiu és important conèixer 
i respectar les regulacions i actuar 
amb responsabilitat a l’hora de 
visitar o desenvolupar activitats a 
les zones osseres.

NO ENDINSAR-SE EN
LA VEGETACIÓ TANCADA

i rocams

NO APROPAR-SE
A CARRONYES

Portar els
GOSSOS LLIGATS 

NO SEGUIR RASTRES
d’os

NO ABANDONAR
rutes i senders

No deixar restes de
MENJAR QUE PUGUIN ATREURE

ELS OSSOS I LA FAUNA

indicis de 
presència

SI NO ENS HA VIST SI ENS HA VIST SI SE SENT AMENAÇAT

SI ES TRACTA D’UN GRUP FAMILIAR

Retireu-vos a poc a poc
SENSE ALERTAR-LO

NO INTERPOSAR-SE
entre una ossa i
els seus cadells

Si avança en la nostra direcció,
CAL FER-SE NOTAR SENSE

FER GESTOS AGRESSIUS
I SENSE CRIDAR

L’os carrega amb actitud agressiva, 
FRENA ABANS D’ARRIBAR

A LA NOSTRA POSICIÓ
i torna a allunyar-se de seguida

NO CORRER
cridar ni amenaçar-lo

perquè això pot desencadenar
una reacció agressiva

Davant una càrrega dissuasòria 
MANTENIR LA CALMA,

parlar suau, sense gestos agressius, 
RETIRAR-SE POC A POC

sense perdre de vista l’animal

Senyals més habituals 
que ens permeten 
detectar la presència 
d’ossos a la zona:


