Gaudiu La
del
parc i ajudeu-nos a conservar-lo!!
pequeña construcción cercana se encarga, junto con otras infraestructuras situadas en el interior o

8-
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recurso
necesario
escaso.
- tan
Circuleu
peryla
xarxa de camins, senders i corriols existents.
- No encengueu foc ni llenceu deixalles, excepte als indrets autoritzats disposats a tal efecte.
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En las partes más altas, tal como sucede aquí, domina la erosión mecánica. El agua, por tanto, ya sea en estado
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la responsable
principal de la morfología
actual de estos lugares. Río abajo, en el curso medio, domina el transporte y empieza a adquirir importancia la
erosión química, a pesar de que la erosión mecánica aún sigue activa. Finalmente, en el curso más bajo
predomina
sedimentación de los materiales transportados.
Algunesla recomanacions...
Si en el cartel anterior os presentábamos tres especies vertebradas características de los cursos fluviales de alta
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etc.animals
Otro grupo
importante de macroinvertebrados acuáticos es el de las ninfas de
lligats els
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voladores. Finalmente, comentar también la presencia de numerosos macroinvertebrados depredadores, com es
- Cal disposar de roba i calçat adequats. La roba ha de ser el més discreta possible,
el caso de las planarias o los grandes plecópteros.

generalment amb pantalons llargs, i sempre cal parar atenció a les contingències que
caracteritzen l’excursionisme en l’alta muntanya pirinenca: aigua, menjar, impermeable,
roba d’abric i de recanvi, gorra, crema protectora per a la pell i els llavis, paravents, etc.
- Consulteu la previsió meteorològica, especialment els butlletins diaris de perill d’allaus, i
En este rincón del Circuito Interpretativo podéis observar dos tipos de elementos constructivos de gran
organitzeu
les activitats, i si escau hi renuncieu, en funció d’aquesta informació.
interés, ligados a las actividades tradicionales: los muros de piedra seca y las acequias.
- No us endugueu res, ni mineral ni biològic, i deixeu els recorreguts en igual o millor estat
que
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Laels
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que
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dir que
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massa
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d’interès
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tècnic del
y ofrecen cobijo a una gran variedad de organismos, tanto vegetales com animales.
Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (margaret@comumassana.ad).
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ON OBSERVAR FAUNA
El present document recull alguns dels indrets
més interessants per observar fauna vertebrada
al Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa. Cal tenir en compte, però, que
les espècies esmentades només representen
una petita part de les espècies observables i
que, alhora, alguns dels animals considerats
poden ser molt difícils de veure. En tot cas,
totes les espècies esmentades han estat
observades pel personal tècnic del parc en els
indrets especificats. Cal tenir en compte, a més,
que aquest document prioritza l’observació de
la fauna ornitològica (birdwatchers) en els
senders principals de l’espai.
Isard

La función de las acequias tradicionales, com la que aquí podéis observar, es conducir el agua hasta donde sea
más
necesaria,
generalmente
cultivos, cabañassobre
o fuentes.
acequias
tradicionales,
Podeu
obtenir
més informació
elLas
Parc
Natural
a... a pesar de que la mayoría
actualmente ya no se usan, también tienen un gran valor histórico y cultural.

El díptic que teniu a les mans no pretén ser, ni de lluny, una
guia d’identificació. Per tant, es recomana utilitzar-lo
conjuntament amb algunes de les nombroses publicacions
especialitzades existents, especialment pel que fa a la
identificació dels diferents grups faunístics i, si escau, dels
seus rastres. A més, també resulta imprescindible
complementar-lo amb material informatiu del parc, sobre tot
en referència als camins disponibles.

- Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa:
www.comapedrosa.ad.
Además
delMassana:
elevado valor
cultural y estético,
este último derivado de la estructura en mosaico, los
- Comú
de la
00376-736900
/ www.lamassana.ad.
medios
donde 00376-835693.
os encontráis ahora, acogen una biodiversitat altísima, tanto
- Oficina
deabiertos,
Turismecomo
de laéste
Massana:
florística comper
faunística.
- Equipament
a l’atenció dels visitants (obert de juny a setembre) del dic d’Arinsal, a
l’aparcament principal.
Aquí florecen especies espectaculares como la paradisea (Paradisea lilastrum), el gamón (Asphodelus albus), el
- Refugi
de Comapedrosa
(obert de juny
a setembre):
00376-327955.
cuscullo
(Molopospermum
peloponnesiacum),
la aguileña
(Aquilegia
vulgaris), el azafrán silvestre (Crocus
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albiflorus) y el narciso de los poetas (Narcissus poeticus), la flor nacional de Andorra, junto son diversas especies
Visiteuutilizado
també el....
de orquídeas. También resultan muy evidentes el matatrigos (Rhinanthus minor),
tradicionalmente,
cuando está seco, como un sonajero, y el hinojo ursino (Meum athamantiacum), umbelífera aromática de flores
blancas y hojas muy divididas.

Aigüerola

Muchos de los bosques del piso montano han sido tradicionalmente transformados en prados y pastos. A pesar
de esto, el abandono de las actividades tradicionales de montaña durante las últimas décadas ha hecho que el
bosque haya vuelto a colonizar buena parte de sus antiguos dominios. Para la conservación de los valores del
parque, especialmente de las zonas abiertas, se requiere el mantenimiento y la correcta gestión de estas
actividades. La ganadería, por ejemplo, es imprescindible para mantener la diversidad y la heterogeneidad
actuales.

Dibuixos: Daniel Olivera-BIOCOM i Laura Rosendo

Trencalòs

Mufló

4-Pla de l’Estany

Serenalla pallaresa

Els prats alpins i les parets rocoses pròximes al refugi del Pla de l’Estany són visitades freqüentment per
xoriguers (Falco tinnunculus), grassets de muntanya (Anthus spinoletta), gralles de bec groc (Pyrrhocorax
graculus) i gralles de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhcorax), entre moltes altres espècies. En referència a la fauna
herpetològica, els patamolls del Pla de l’Estany són un dels pocs indrets del parc on s’ha detectat la serenalla
vivípara (Zootoca vivipara). Més abundant, però igualment difícil de veure, és el vidriol (Anguis fragilis).

5-Bosc de les Fonts

Ermini

Les pinedes de pi negre que engalanen el camí de Percanela-les Fonts, bàsicament des de la cruïlla amb el camí
del refugi de les Fonts i el Pla de l’Estany, acullen una fauna esplendorosa. Aquí viu el gall de bosc (Tetrao
urogallus) i la marta (Martes martes), malgrat que ambdues espècies són molt difícils de veure (però en podeu
trobar rastres al llarg del camí). Infinitament més abundants, i característiques d’aquest medi forestal, són la
mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga petita (Parus ater), el pinsà comú (Fringilla coelebs), la
llucareta (Serinus citrinella) i el trencapinyes (Loxia curvirostra). En aquests boscos també hi viuen el raspinell
pirinenc (Certhia familiaris) i la merla de pit blanc (Turdus torquatus).
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6-Bordes del Prats Nous
Un dels ocells més conspicus durant el període reproductor és la piula dels arbres (Anthus trivialis). Des d’aquest
indret, durant la nit, de vegades s’escolten els cants del bagaleu (Strix aluc) o, molt més rar, del mussol pirinenc
(Aegolius funereus). Les zones obertes pròximes a les bordes del Prats Nous (propietats privades situades a la
perifèria immediata de l’espai protegit) són visitades freqüentment, a primera i última hora, pels cabirols
(Capreolus capreolus).

7-Aigüesjuntes
El pont que travessa el riu del Pla de l’Estany és un bon indret per intentar observar un dels amfibis més
interessants del parc: el tritó pirinenc (Calotriton asper). Ben a prop, dins l’humitat de l’avetosa d’Aigüesjuntes o
en els abarsetars pròxims, és fàcil escoltar els cants dels cargolets (Troglodytes troglodytes), els tords (Turdus
philomelos) i els reietons (Regulus regulus), entre molts altres ocells.

Tritó pirinenc
Perdiu blanca

8-Refugi de Comapedrosa i estany de les Truites

1-Dic d’Arinsal
En aquest indret, així com a les rodalies de l’equipament per a l’atenció dels visitants, podeu observar algunes
espècies que, malgrat ésser comunes a escala andorrana, no es troben o són rares a l’interior de l’espai protegit.
Aquest és el cas d’ocells com la cuereta blanca (Motacilla alba), el pit-roig (Erithacus rubecula), la mallerenga
blava (Parus caeruleus), la mallerenga carbonera (Parus major), el gafarró (Serinus serinus) i la cadernera
(Carduelis carduelis). Altres espècies ben representades, que crien als edificis propers, són el roquerol
(Ptyonoprogne rupestris) i l’oreneta cua-blanca (Delichon urbicum). Als cursos fluvials viuen l’aigüerola (Cinclus
cinclus) i la cuereta torrentera (Motacilla cinerea).

2-Part baixa de la pista i el corriol del Pla de l’Estany
Al bosc caducifoli mixt i a les pinedes de pi roig de la part baixa de la pista i el corriol del Pla de l’Estany viuen
diversos ocells típics de cotes baixes, escassament representats a la resta del parc. Entre els més conspicus,
almenys auditivament i durant el període reproductor, destaquen el tallarol gros (Sylvia borin), el tallarol de
casquet (Sylvia atricapilla), el mosquiter comú (Phylloscopus collybyta), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli),
el bruel (Regulus ignicapillus) i la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus). Els rastres (principalment
excrements) deixats per les guineus (Vulpes vulpes) i les fagines (Martes foina) són molt freqüents, i no és rar
observar, especialment a primera hora, algun cabirol (Capreolus capreolus). Les serenalles roqueres (Podarcis
muralis) són molt abundants, però amb una mica de sort també podeu sorprendre alguna serp verd-i-groga
(Hierophis viridiflavus) o alguna serp llisa septentrional (Coronella austriaca).

3-Bordes de la Coruvilla
El mosaic vegetal que envolta les bordes de la Coruvilla (propietat privada situada a la perifèria immediata de
l’àrea protegida) és un lloc idoni per sentir i observar, especialment durant la primavera i l’estiu, espècies com el
picot garser gros (Dendrocopos major), el pardal de bardissa (Prunella modularis), la cotxa fumada (Phoenicurus
ochruros), la griva (Turdus viscivorus), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el gaig (Garrulus glandarius) i el
sit negre (Emberiza cia). Més escasses, però també presents de forma puntual, són el picot negre (Dryocopus
martius), el pica-soques blau (Sitta europaea), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) i l’esquirol (Sciurus vulgaris).
Les llebres (Lepus europaeus) són força abundants, com demostren els abundants rastres (excrements, petjades
a la neu, etc.), però difícils de veure.

A l’estany de les Truites podeu observar fàcilment truites comunes (Salmo trutta fario) i granotes roges (Rana
temporaria). Al fang de la llera no és molt rar detectar petjades de senglar (Sus scrofa) i, fins i tot, de teixó (Meles
meles). El mamífer més interessant, però, és l’isard (Rupicapra rupicapra), relativament freqüent a les parets
rocoses que es troben al sud-oest del refugi (utilitzeu els prismàtics!!). Més difícils de veure, però ben
representats prop d’aquest equipament, són la rata cellarda (Eliomys quercinus) i l’escurçó pirinenc (Vipera
aspis).

9-Pla de la bassa de les Granotes
L’extrem oest de la vall de Comapedrosa, entre la bassa de les Granotes i els medis rocosos de les Canyorques,
és la llar de les marmotes (Marmota marmota). També hi trobareu una bona representació d’ocells característics
d’ambients alpins, cas del còlit gris (Oenanthe oenanthe), el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), la cotxa
fumada (Phoenicurus ochruros), la merla roquera (Monticola saxatilis), etc.

10-Portella de Sanfons
La portella de Sanfons és un bon lloc per observar, amb una mica de sort, grans rapinyaires: voltor comú (Gyps
fulvus), trencalòs (Gypaetus barbatus), àguila daurada (Aquila chrysaetos), falcó pelegrí (Falco peregrinus), àguila
marcenca (Circaetus gallicus), astoret (Accipiter nisus), etc. Durant les èpoques de pas es poden veure estols
d’aligots vespers (Pernis apivorus), així com diverses espècies de passeriformes en migració. A final d’estiu són
freqüents els muflons (Ovis ammon) i, quan la climatologia ho permet, les serenalles pallareses (Iberolacerta
aurelioi). Altres espècies d’interès són el cercavores (Prunella collaris) i, molt més difícil d’observar, l’ermini
(Mustela erminea). A la tardor no són rars els estols de perdius grises (Perdix perdix).

11-Port de Baiau
Les rodalies del port de Baiau ofereixen una bona representació de les cotes més elevades del Principat. Entre
aquest indret i la bassa de l’estany Negre abunden les serenalles pallareses (Iberolacerta aurelioi). Més difícils de
veure, però igualment presents, són la perdiu blanca (Lagopus muta), l’ermini (Mustela erminea) i, fora del
període reproductor, el pela-roques (Tichodroma muraria). El port de Baiau també és un bon indret per observar
grans rapinyaires (vegeu punt anterior).

