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L’OS BRU
L’os bru és un animal mamífer que podem trobar a diferents boscos d’Europa,
Àsia i Amèrica del Nord.
Els colors i les mides dels ossos varien segons
la subespècie. Els seus pelatges presenten
diferents tonalitats de marró i gris i, com molts
altres animals, el muden el pel durant l’estiu.
Mesuren entre 1,50 m i 2,95 m i normalment
viuen entre 25 i 30 anys. Les femelles són més
petites que els mascles i normalment pesen la
meitat.
Es creu que els ossos tenen millor olfacte que cap altre animal de la Terra.
Poden captar olors molt llunyanes. Fins 30 km de distància!
Els ossos son omnívors, és a dir, mengen aliments d’origen vegetal i animal. Un
dels seus aliments preferits és la mel de les abelles, la qual poden aconseguir
sense problemes ja que el seu fibló no és capaç de travessar la seva pell.
Els ossos bruns passen l’hivern en un estat que se’n diu hivernació. Amb
l’arribada del fred prenen aliments de manera abundant i s’acomoden en el
seu cau per dormir fins que arriba la primavera.
A Espanya podem trobar ossos bruns a la Serralada Cantàbrica i als Pirineus,
on estan en greu perill d’extinció degut a la caça que se n’ha fet per part dels
humans. Mentre que a la Serralada Cantàbrica es calcula que hi
ha aproximadament uns 350 ossos, als Pirineus es creu que
n’hi ha només entre 40 i 50!
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Activitats
1. Quin tipus d’animal és l’os bru?
a. Amfibi
b. Mamífer
c. Rèptil
d. Au

2. Encercla els continents del món on podries
trobar un os bru.

3. Quina d’aquestes afirmacions no és certa?
a. Els ossos bruns mesuren entre 1,50 i 2,95 m
b. Els ossos bruns normalment viuen entre 25
i 30 anys
c. Les osses brunes són més grans que els
ossos
d. El pelatge dels ossos bruns és de tonalitats marrons i grises
4. Què vol dir que els ossos bruns estan en perill d’extinció?

5. Què vol dir que els ossos bruns són omnívors?

6. Per què els ossos bruns poden agafar mel sense preocupar-se de les abelles?

7. On hi ha més ossos bruns, a la Serralada Cantàbrica o als Pirineus?

8. Què penses que es podria fer per protegir els ossos bruns de
la seva extinció?
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L’OS BRU
L’os bru és un animal mamífer que viu al bosc.
N’hi ha de diferents colors. Alguns són marrons
i d’altres grisos. Durant l’estiu muden el seu
pelatge.
Normalment viuen entre 25 i 30 anys i mesuren
entre un metre i mig i tres metres. Les femelles
són més petites que els mascles i normalment
pesen la meitat.
Es creu que els ossos tenen millor olfacte que cap altre animal de la Terra.
Poden captar olors molt llunyanes. Fins 30 km de distància!
Els ossos son omnívors, és a dir, mengen aliments d’origen vegetal i animal.
Un dels seus aliments preferits és la mel de les abelles.
Amb l’arribada del fred prenen aliments de manera abundant i hivernen al
seu cau fins que arriba la primavera.
A Espanya podem trobar ossos bruns a la Serralada Cantàbrica i als Pirineus,
on estan en greu perill d’extinció.
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Activitats
1. Quin tipus d’animal és l’os bru?
a. Amfibi
b. Mamífer
c. Rèptil
d. Au
2. Quina d’aquestes afirmacions no és certa?
a. Els ossos bruns mesuren entre 1,5 i 3 m
b. Els ossos bruns normalment viuen entre 25 i 30 anys
c. Les osses brunes són més grans que els ossos
d. El pelatge dels ossos bruns és de tonalitats marrons i grises
3. Què vol dir que els ossos bruns estan en perill d’extinció?

4. Què vol dir que els ossos bruns són omnívors?

5. Per què els ossos bruns poden agafar mel sense preocupar-se de les abelles?

6. Al teu país es poden trobar ossos bruns? Si és que sí, a on?

7. Què penses que es podria fer per protegir els ossos bruns de
la seva extinció?
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L’OS BRU
L’os bru és un animal que viu al bosc.
N’hi ha de diferents colors. Alguns
són marrons i d’altres grisos.
Es creu que els ossos tenen millor
olfacte que cap altre animal. Poden
captar olors des de molt i molt lluny!
Un dels aliments preferits dels ossos és la mel de les abelles.
Durant l’hivern dormen al seu cau fins que arriba la primavera.
Els ossos bruns estan en greu perill d’extinció, per això els
hem de cuidar!
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Activitats
1. On viuen els ossos bruns?
a. A la sabana
b. A la selva
c. Al bosc
d. Al desert
2. Digues si les frases són certes (C) o falses (F):
Alguns ossos bruns tenen el pel marró
L’olfacte dels gossos és millor que el dels ossos bruns
Un dels aliments preferits dels ossos bruns és la mel
Els ossos bruns dormen al seu cau durant la primavera
3. Què creus que vol dir que els ossos bruns estan en perill
d’extinció?
a. Que hi ha molts ossos bruns al món
b. Que hi ha pocs ossos bruns al món
4. Què penses que es podria fer per protegir els ossos bruns de
la seva extinció?

5. Pinta aquests ossos bruns:
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L’OS BRU
L’os bru viu al bosc.
El seu pel pot ser marró i gris.
Té el millor olfacte del món!
El seu menjar preferits és la mel.
Durant l’hivern dorm al seu cau fins que arriba la primavera.
Els ossos bruns estan en greu perill d’extinció!
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Activitats
1. On viuen els ossos bruns?
a. A la selva
b. Al bosc
2. De quins colors poden ser els ossos
bruns?
a. Marrons i grisos
b. Negres i rossos
3. Quin és l’aliment preferit dels ossos bruns?

4. Parla amb els companys:
Què creus que vol dir que els ossos bruns estan en perill d’extinció?
Què podem fer per protegir-los?
5. Completa el dibuix i pinta aquest os bru:
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