PARC NATURAL COMUNAL
DE LES VALLS
DEL COMAPEDROSA
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ESTANY DE
LES TRUITES
Iniciem el recorregut caminant en direcció
sud, cap a l’estany de les Truites, un dels
sis nuclis d’estanys d’origen glacial del parc
natural comunal de les Valls del Comapedrosa, però que a diferència dels altres disposa d’una presa artificial. Tal com indica
el seu nom, en aquest estany es practica
habitualment la pesca de la truita comuna
(Salmo trutta fario).
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Entre els animals que hi podem observar
trobem el pardal de bardissa (Prunella modularis), ocell que retorna a les zones d’alta
muntanya cada primavera.
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PRAT ALPÍ
La vegetació herbàcia que domina en
aquesta raconada correspon a un prat alpí
acidòfil on abunden les flors de regalèssia
e (Trifolium alpinum), amb fulles de tres
folíols i flors rosades, i el comí barrat g
(Meum athamanticum), planta aromàtica de
fulles molt dividides i flors blanques.
També hi podem observar la gerdera g
(Rubus idaeus), arbust de fruits vermells comestibles.
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ABARSETAR
Reculant de nou fins al refugi, reprenem un
camí que puja en direcció oest i passa enmig de diverses formacions arbustives. Hi
trobem mates de nabius (Vaccinium myrtillus), de nabiu uliginós (Vaccinium uliginosum) i també de ginebrons c (Juniperus
communis nana), i, per descomptat, l’abundant abarset
d (Rhododendron ferrugineum), arbust de poca alçada i de fulles
ovades, de color verd lluent per l’anvers i
rogenc pel revers.
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Les espècies florístiques més vistoses inclouen la calta
m (Caltha palustris), de
flors grogues; la cotonera angustifòlia
n (Eriophorum angustifolium), amb inflorescències blanques que recorden el cotó, i la
viola d’aigua
o (Pinguicula grandiflora),
planta insectívora de flors liles, així com diverses espècies d’orquídies.
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RIU COMAPEDROSA
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Al seu voltant trobem patamolls o molleres
d’aigües típicament rogenques a causa de
les sals de ferro que s’hi dissolen, en els
quals abunda la granota roja l (Rana temporaria).
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Ben a prop de l’estany trobem pins negres
a (Pinus uncinata), alguns d’ells de quasi
300 anys, en els quals és fàcil veure mallerengues petites (Periparus ater) buscant
insectes entre l’escorça. Des d’aquest punt
és freqüent observar isards b (Rupicapra
pyrenaica) i muflons (Ovis orientalis).
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Bona part d’aquestes roques prové d’un
despreniment relativament recent; malgrat
això, en algunes hi podem observar flora
com la falguera criptogramma (Cryptogramma crispa), la margarida alpina (Leucanthemopsis alpina) i plantes crasses com
els matafocs
i (Sempervivum sp.) i els
crespinells (Sedum sp.). Encara hi és més
abundant, però, el liquen geogràfic j (Rhizocarpon geographicum).

En aquest tram del riu les roques del llit
prenen una coloració blanquinosa particular degut a la presència de pàtines blanques riques en alumini, fenomen singular
que s’associa a ambients d’aigües àcides i
sulfatades. Ben a prop del riu abunda el veladre (Veratrum album), planta molt tòxica,
de fulles grosses i ovalades i flors de color
verd blanquinós. A prop de l’aigua potser hi
podem sorprendre alguna cuereta torrentera k (Motacilla cinerea), ocell present a
les zones humides d’Andorra durant la primavera i l’estiu.
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PARETS I ROQUES
En les formacions rocoses que tenim al
nord-oest, a uns 60 m de distància, hi viu
una colònia de marmotes (Marmota marmota) i en aquests ambients rocallosos
també hi viuen rèptils com les serenalles
roqueres
h (Podarcis muralis) i els escurçons pirinencs (Vipera aspis).

h

M. Salas

6

J. Florit

1.250 m

MOLLERES
Tot baixant, dos infraestructures ramaderes
tradicionals apareixen en el camí, ambdós
restaurades pel Comú de la Massana l’any
2009. Són una pleta, utilitzada per aplegar
el bestiar, i una cabana de pastor.

l

J. Gómez

De nou arribem al punt d’inici i podem observar que a tocar de la depuradora del
refugi, prop del camí que hi accedeix, hi ha
una població de marcòlic pirinenc p (Lilium pyrenaicum), una espècie típica de les
formacions de megafòrbies del Pirineu i la
serralada Cantàbrica, ben visible i de flors
grogues molt maques. Al refugi hi sol criar
una colònia de roquerols (Ptyonoprogne
rupestris), un ocell de la família de les orenetes i els falciots, i també sol ser freqüent
observar-hi rates cellardes (Eliomys quercinus), especialment de nit
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Itinerari molt senzill on descobrireu alguns dels hàbitats més interessants de l’alta
muntanya andorrana. Un paisatge d’origen glaciar marcat pel domini de l’aigua i la
roca, amb espècies de flora i fauna molt singulars i ben adaptades per aprofitar els
pocs recursos naturals disponibles en un ecosistema en què les condicions ambientals són ben extremes molts mesos de l’any, en què hi roman la neu.
LONGITUD DE L’ITINERARI

DESNIVELL

PUNT D’INICI I FINAL

1,5 km
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Refugi guardat del Comapedrosa
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ITINERARI ENTORN DEL REFUGI GUARDAT

