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VIATGE PER CONÈIXER L’EXPERIÈNCIA DE L’OS BRU A ITÀLIA
Una delegació catalana formada per 10 persones, 2 tècnics del projecte Piroslife
(Forestal Catalana SA i Fundación Oso Pardo), el director del Parc Natural de l’Alt
Pirineu i 7 persones vinculades al territori amb presència d’os (alcaldes, ramaders, i
agents turístics) vinculades al projecte europeu LIFE Piroslife, ha viatjat a Itàlia
durant 3 dies a l’octubre per conèixer les experiències de gestió de l’ós bru al Parc
Nacional dels AbruzzosLacio e Molise (http://www.parcoabruzzo.it).
En aquest Parc hi ha una població d’una cinquantena d’ossos autòctons de la
subespècie “Marsicano”(Ursusarctosmarsicanus).
La delegació va poder aprofundir durant aquests dies en el sistema de seguiment de
l’os emprat pel Parc per al control de la població, així com en els sistemes de
protecció utilitzats pels ramaders locals per reduir els danys, la tramitació
administrativa dels expedients de danys i la seva prèvia certificació, iniciatives de
proves de prototips d’infraestructures “resistents a atacs dels ossos”, com galliners i
arnes, la gestió dels ossos confiats (que s’apropen a zona habitada en busca de
menjar), la gestió de zones de reserves integrals, les iniciatives turístiques i de
promoció econòmica al voltant de l’os.
Es van poder conèixer les iniciatives portades a terme per l’administració italianaper
millorar la convivència del territori amb l’os bru, que degut al seu llarg bagatge i
experiència poden ser de gran utilitat per afrontar els nous reptes que ens trobarem
en la gestió d’aquesta espècie al Pirineu Català.
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A més, els dos tècnics del projecte LIFE Piroslifede Forestal Catalana i de la
Fundación Oso Pardo que treballen en temes de prevenció de danys van visitar
també les actuacions de prevenció de danys de llop que s’estan duent a terme a la
província de Grosseto (Toscana) dins el Projecte Life Europeu MedWolf. Durant
l’estada van visitar 4 explotacions ramaderes d’ovella de llet, on s’han realitzat
inversions en els estables per tal de que fossin segures davant les predació del llop.
També s’han donat gossos de protecció de ramats de la raça Pastore MaremmanoAbruzzese a les mateixes explotacions.
Totes les explotacions visitades formen part de l’associació
http://www.difesattiva.info/, promoguda pel projecte MEDWOLF.
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