
Coexistència óssos i humans

t



Des del DAAM el nostre objectiu és fer 
possible l’activitat dels habitants del Pirineu 

amb la conservació d’aquest animal 



Per això els darrers anys hem treballat principalment amb el Sector Primari
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Caps de bestiar Arnes

Hem aconseguit rebaixar al màxim la incidència de l’ós bru mitjançant mesures de 
concertació i suport a l’oví:

• Menys d’1 cap de bestiar / ós i any en els darrers anys 
• 2012 repunt petit per sequera de primavera 



Cal fer el salt però per a incloure l’ós en l’economia comarcal: sector terciari

Nova línia del DAAM, que pretén:

• Donar a conèixer els óssos del territori, no els de fora 

• Democratitzar la informació obtinguda científicament i posar-la a l’abast de la 
societat i de l’activitat econòmica

• Posar en valor uns territoris concrets amb la presència de l’ós: que el benefici vagi 
a les zones i persones que més conviuen amb ell 

• És a dir, el Parc natural de l’Alt Pirineu: Alt Àneu, Alt Cardós, Alta Vall Ferrera (el 
Pallars Sobirà)

• Produir materials que ajudin a difondre aquests valors territorials i promocionar el 
turisme en aquestes zones de gran qualitat ambiental i social

• Posar a l’abast de les entitats i empreses materials que puguin arribar a ser un 
valor econòmic, tot generant oportunitats i noves idees



En definitiva, integrar l’ós en economia de la zona i de la comarca

Un exemple d’aquesta nova generació d’actuacions: la Casa de l’Ós a Isil

• DAAM
• Parc natural de l’Alt Pirineu
• EMD d’Isil i d’Alòs
• Ajuntament de l’Alt Àneu
• Acció Natural
• Fundació Oso Pardo

• Consell Comarcal del Pallars Sobirà



Els primers materials

En col·laboració amb el teixit social del territori



Nous materials

Seguim treballant en noves línies i nous materials 
(una bona part d’ells reclamats des del Món 
municipalista i empresarial):

• Postals dels óssos
• Punts de llibres dels óssos
• Un llibre divulgatiu / turístic (principalment fotogràfic però amb informació 

suficient) sobre l’ós que posi en valor la ramaderia i la coexistència. En 
col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran i l’Oficina nacional de la 
Caça i la Fauna Salvatge de l’Estat francès 

• Recerca de noves línies de finançament





Situació



Situació



Zones més utilitzades pels óssos

Situació

Baish i Mig Aran

Alt Cardòs (Lladorre)

Alt Àneu

Parc natural de l’Alt Pirineu



Resultats Catalunya 2012: 18-19 segurs (aprox. 20)

> Tres mascles adults : Pyros, Balou i Moonboots

> Cinc femelles adultes : Caramelles, Caramellita, 
Hvala, Bambou, Nheu, Noissette, Fadeta 

> Joves o altres : Plume, Pelut, Boavi, Selves 
2012?, cria de Bambou, Alòs, Isil , Pepite,   
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Resultats Parc natural de l’Alt Pirineu 2012: 11-12

> Dos mascles adults : Pyros i Balou 

> Cinc femelles adultes : Caramelles, Caramellita i 
Bambou

> Joves o altres : Plume, Pelut, Boavi, Selves 
2012?, cria Bambou, Alòs i Isil
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Caramelles



Balou



Caramelita
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Alòs e Isil (amb Caramelles)



Nombre de femelles potencialment reproductores



Esdeveniments reproductius
(Caramellita i Pyros)



Cadellades

2012

• Caramelles: Alòs i Isil
• Bambou: 1 cadell



Nombre de cadellades



Nombre de nous cadells


