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Deu óssos hanmort i cinc han desaparegut
al Pirineu des de l’inici de les reintroduccions
Una tercera part dels plantígrads alliberats i nascuts des del 1996 han mort o no se’n té rastre des de fa anys
|| Actualment hi ha constància de 25 exemplars, a l’espera de confirmar nous cadells d’ós aquest any

FAUNA GRANS DEPREDADORS

❘ LLEIDA ❘ Només 25 dels 40 óssos
alliberats i nascuts al Pirineu
des de la primera reintroducció
el 1996 han sobreviscut fins ara,
mentre que els quinze restants
estan morts (deu) o desapare-
guts (cinc). És a dir, dos de ca-
da tres segueixen vius.Així, el
ministeri d’Ecologia francès té
25 pantígrads censats, a l’espe-
ra que es confirmin indicis de
nous cadells d’ós nascuts aquest
any.

En els últims catorze anys,
una desena de plantígrads han
mort en accidents al seu medi
natural o per la intervenció hu-
mana, mentre que cinc es con-
sideren “desapareguts” al no
haver estat vistos ni tindre’n
rastre durant llargs períodes,
que en algun cas es remunten
al 2009. Entre aquests destaca
l’absència de la femella Giva,
la primera óssa procedent d’Es-
lovènia deixada anar a França
el 1996.

Aquestes dades figuren a l’in-
forme anual de seguiment de
l’ós del ministeri d’Ecologia
francès, que recull dades d’Es-
panya i Andorra amb la col·la-
boració de l’Executiu del Prin-
cipat, dels governs autonòmics
de Catalunya, Aragó i Navarra
i del Conselh d’Aran.“L’absèn-
cia total de noves dades sobre
els óssos Ziva (Giva), Boutxy i
Aspe Ouest tendeixen a confir-
mar la seua desaparició”, asse-
nyala el document, que també
esmenta l’absència de dades so-
bre el mascle Camille.

Malgrat l’elevada mortalitat
(pocs dels morts o desapareguts
van arribar a l’esperança de vi-

da d’aquesta espècie, d’entre
25 i 30 anys), la població s’ha
expandit des del 1996, encara
que per sota de les projeccions
que apuntaven a superar la tren-
tena d’exemplars com a mínim
per garantir-ne una població vi-
able.

El text assenyala una tendèn-
cia a la concentració dels óssos
al sector central, que inclou
Lleida, i ratifica que l’àrea que
inclou Aran i el Pallars Sobirà
és la que té més densitat de
plantígrads (0,2 per quilòmetre
quadrat) del Pirineu.

L’estudi també destaca el ca-

ràcter dominant de Pyros, ani-
mal eslovè alliberat el 1997: “Se
l’ha observat seguint de prop
dos mascles, un dels quals és
Balou.”

L’elevada consanguinitat de
la població, la gran majoria des-
cendents de Pyros, ha portat el
Govern espanyol a demanar el
2011 i el 2012 ajudes del pro-
grama Life de la Unió Europea
per reintroduir un altre mascle.
L’informe anual francès apun-
ta que “la presència de quatre
mascles en zones freqüentades
per femelles i l’edat avançada
de Pyros (23 anys) permeten
suposar la pròxima intervenció
de nous progenitors”.

Experts debaten a Mollerussa sobre
el cicle i la gestió de l’aigua

p.16
Detingut a Balaguer un mosso en
pràctiques per traficar amb armes
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LAPOBLACIÓD’ÓSSOSALPIRINEU

MORTSCONFIRMADES

Melba (reintroduïda i morta el
1997)
Medved (1997)
Cadell sense identificar (2000)
Cadell sense identificar (2001)
Cadell sense identificar (2004)
Cannelle (2004)
Papillon (2004)
Palouma (reintroduïda i morta el
2006)
Franska (reintroduïda el 2006 i
morta el 2007)
Cadell sense identificar (2011)

Caramellita (2003)
Cannellito (2004)
Ós sense identificar (2004)
Balou (reintroduït el 2006)
Sarousse (reintroduïda el
2006)
Hvala (reintroduïda el 2006)
Bambou (2006)
Bonabé (2006)
Moonboots (2006)
Pollen (2007)
Nheu (2009)
Noisette (2009)
Fadeta (2010)
Floreta (2010)
Plume (2010)
Pelut (2010)
Cadell sense identificar (2011)
Cadell sense identificar (2011)
Cadell sense identificar (2011)

DESAPAREGUTS

Giva (reintroduïda el 1996)
Camille
Aspe-Ouest
Kouki
Boutxi

VIUS

Pyros (reintroduït el 1997)
Néré (1997)
Caramelles (1997)
Ós sense identificar (2002)
Ós sense identificar (2002)
Ós sense identificar (2002)

Imatge recent d’un ós el passat mes demaig a
Montgarri, a la Val d’Aran.
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SENSE RASTRE DE GIVA

L’informe apunta a la
desaparició de Giva, la
primera óssa d’Eslovènia
alliberada al Pirineu

La Diputació
ratifica ajudes de
transport escolar

ADMINISTRACIÓ

❘ SORT ❘ El president de la Dipu-
tació, Joan Reñé, va ratificar
ahir, en una visita al Pallars So-
birà, que prolongarà per al prò-
xim curs les ajudes als consells
per a transport escolar no obli-
gatori (per a nens de nuclis agre-
gats que van a escoles en altres
localitats del seu mateix muni-
cipi).

Reñé va recordar que l’ens
provincial preveu fer aquest any
una aportació de 500.000 eu-
ros amb aquesta finalitat.Joan Reñé, amb el president del consell del Sobirà, Llàtzer Sibís.

MARTA LLUVICH (ACN)

Globalia inicia avui vols
entre Lleida iMenorca

INFRAESTRUCTURES AEROPORT

❘ LLEIDA ❘ El grup Globalia, propi-
etari deTravel Plan iAir Euro-
pa, iniciarà avui els vols d’es-
tiu entre l’aeroport d’Alguai-
re i Menorca, segons van con-
firmar ahir la companyia i la
Generalitat. L’estrena d’aques-
ta empresa a Lleida arriba des-
prés que, fa dos setmanes, de-
cidís anul·lar les altres dos ru-
tes que va anunciar a l’abril des
de l’aeroport lleidatà a Eivissa
i Palma de Mallorca (vegeu SE-
GRE del passat 13 de juny).

Malgrat la supressió d’aquesta
última línia, l’empresa va ex-
plicar que sí que farà un únic
vol entre Alguaire i Palma el
pròxim dia 29.

Per al pròxim mes de juny,
s’espera l’inici dels vols d’es-
tiu de la companyia Air Nos-
trum des d’Alguaire fins a Me-
norca i Eivissa, que se suma-
ran a la línia regular de Pal-
ma de Mallorca, l’única que
opera tot l’any a l’aeroport llei-
datà.

Rosendo Manrique
Resaltado


