
Gaudiu del parc i ajudeu-nosaconservar-lo 
 

- No es permet la circulació de motos, motos de neu, quads i altres vehicles 
motoritzats a partir del Cap del Grau. 

- La circulació motoritzada a la pista d’accés al Cap del Grau està reglamentada 
i possible només de les 19h00 a les 10h00 (de pujada). 

- No encengueu foc ni llenceu deixalles, excepte als indrets disposats a tal 
efecte. 

- Respecteu la flora i la fauna així com tots els elements culturals en particular 
les parets de pedra seca. 

- No altereu lacalma i la tranquil·litat del parc. 
- El perill d’allaus pot ésser elevat: informeu-vos abans de tota sortida. 

 
 
Algunes recomanacions 
 

- Per tal d’optimitzar les probabilitats d’observació faunística, moveu-vos 
lentament i en silenci, i aprofiteu les primeres i últimes hores del dia. 

- Si la vostra presència altera el comportament de l’animal que esteu observant 
o el feu fugir, vol dir que hi esteu massa a prop. 

- Eviteu la formació de grups amb un nombre de persones massa elevat i 
porteu els animals domèstics lligats. 

- Tingueu present que una bona fotografia serà molt millor record que qualsevol 
mostra.  

- Procureu de seguir els camins marcats i no xafar la vegetació. 
- Deixeu els recorreguts en igual o millor estat que els heu trobat. 
- Cal disposar de roba i calçat adequats. La roba ha de ser la més discreta 

possible. 
- Penseu a endur-vos aigua, menjar, impermeable, roba d’abric i de recanvi, 

gorra, crema protectora, paravents, imprescindibles a l’alta muntanya. 
- Si obteniu alguna dada que consideru d’interès especial, feu-la arribar a 

l’equip tècnic del parc natural (sorteny@ordino.ad). 
 
Podeu obtenir més informació… 
 

- Caseta d’informació del parc natural situada a l’aparcament de la Canya de La 
Rabassa 

- Ofici de Turisme d’Ordino: 87 81 73 
- Departament d’Agricultura i Medi Ambient (Òrgan de gestió del parc): 87 81 72 
- Web del parc natural de la vall de Sorteny: www.sorteny.ad  

 
Visiteu també… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON OBSERVAR FAUNA 

El present document recull 
alguns dels indrets on es pot 
observar la fauna del parc 
natural de la vall de Sorteny. 
Aquest espai protegit presenta 
una gran riquesa faunística, les 
espècies esmentades 
representen només una petita 
part de la fauna observable. 
Alguns dels animals considerats 
poden ser difícil de veure, però 
totes les espècies esmentades 
han sigut inventariades per 
diferents equips tècnics.  

El present díptic no és una guia d’identificació de la 
fauna del parc natural. 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 
faunísticsi, si escau, dels seus rastres. A més, també 
és d’interès completar la informació amb la 
documentació dels diferents senders interpretatius del 
parc (ornitològic, papallones). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Pista d’accés al cap del Grau 

 
A les roques càlides es pot trobar l’escurçó pirinenc (Vipera aspis). Les serenalles roqueres 
(Podarcis muralis) també hi són abundants. Seguint la pista, observarem el vol irregular de 
l’apollo (Parnassius apollo), una papallona protegida a nivell europeu. L’aligot (Buteo 
buteo) sol volar esporadicament, passant d’una zona forestal a l’altra. Es poden trobar 
rastres (excrements) de fagina (Martes foina) i de guineu  (Vulpes vulpes). 
 

2 - Pla de Sorteny 
 

El mosaïc d’hàbitats diferents que trobem en aquesta zona genera una gran diversitat 
faunística. Hi trobarem molts ocells i nombroses papallones seguint el sender ornitològic i 
de papallones. A la zona del refugi es pot arribar a veure la rata cellarda (Eliomys 
quercinus) i a les zones humides el vidriol (Anguis fragilis) o en els rierols que l’envolten 
el tritó pirinenc (Calotriton asper) o la salamandra (Salamandra salamandra). 
 

3 - Bosc de l’obac 
 

Hi trobem mamífers forestals com la marta (Martes martes) i el cabirol (Capreolus 
capreolus). El cèrvol (Cervus elaphus) més escàs queda de pas. Alguns ocells són 
especialtes forestals com la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el picot garser gros 
(Dyndrocopus major), també el trencapinyes (Loxia curvirostra) o el reietó (Regulus 
regulus). Els ocells més freqüents són les mallerengues i en particular la mallerenga petita 
(Parus ater), la mallerenga emplomallada (Parus cristatus) i la bellissima mallerenga blava 
(Parus caeruleus). També salta l’esquirol (Sciurus vulgaris) d’un arbre a l’altre. 

 

4 - Zona de l’Estany de l’Estanyó 
 

Aquí trobem unes zones humides amb una fauna aquàtica especialitzada: granotes rojes (Rana 
temporaria), més aviat “culleretes” i insectes caminant sobre l’aigua del gènere Gerris sp.. A les 
canals de la Pleta del Llomar o del Roc del Rellotge amb prismàtics observarem els isards 
(Rupicapra pyrenaica), reis dels dominis rocosos. 
 

5 - Serrelada del pic de l’Estanyó 
 

A les tarteres unes espècies d’aranyes especialitzades construeixen una teranyina entre les 
roques per caçar insectes. Una espècie molt adaptada a l’alta muntanya és la perdiu blanca 
(Lagopus muta), però difícil de veure. Es podran observar els grans rapinyares com el voltor que 
es veu sovint (Gyps fulvus), més escassos l’aguila daurada (Aquila Chrysaetos) i el trencalòs 
(Gypaetus barbatus),  alguns nidifiquen en els penyasegats del Roc del Rellotge és el cas del 
xoriguer comú (Falco tinnunculus); altres ocells com la gralla de vec vermell (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) de cant molt característic amb un só un xic metal·lic i la gralla de bec groc 
(Pyrrhocorax graculus) frequenten les zones rocoses. 
 

6 - Pas de La Serrera, Orri de les Cebes 
 

A la matinada, podrem observar isards (Rupicapra pyrenaica) a les canals del Roc del Rellotge 
(cara est). Es pot trobar la discreta perdiu xerra (Perdix perdix) i el pardal de bardissa (Prunella 
modularis). A les zones humides trobarem tota una fauna especialitzada, insectes (a sobre i a 
sota l’aigua), aranyes, granotes, molts animals (mamífers i ocells) hi deixen les seves petjades. 
 

7 - Prats alpins 
 

A més a més dels animals domèstics, vaques que hi peixen a finals d’agost des de fa milers 
d’anys, veurem els rastres de rossegadors de l’alta muntanya com el talpó alpí (Microtus 
arvalis) que fa galeries sota la neu i el talp (Talpa europea) si hi ha prou gruix de terra. La 
guineu (Vulpes vulpes) vé a caçar fins a aquestes alçades. La cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros) i el grasset de muntanya (Anthus spinoletta) són ocells que ens podran acompanyar. 
 

8 - Collada dels Meners i serrelada del pic de La Serrera 
 

Un magnífic petit mamífer molt difícil de veure es passeja per les tarteres, és l’ermini (Mustela 
erminea). La sergantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi) microendèmic dels Pirineus és troba 
en aquestes tarteres del pic de La Serrera, a l’extrem est del seu domini. A la collada és el pas de 
rapinyaires com el voltor comú (Gyps fulvus). La merla roquera (Monticola saxatilis) ens 
espiarà, el mascle presenta, magnífics colors blau gris i vermell. 
 

9 - Planell del Quer 
 

Aquí tindrem unes panoràmiques impressionants, trobarem les forgades del porc fer (Sus 
scrofa). L’aligot (Buteo buteo) i l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), l’àguila daurada (Aquila 
chrysaetos) i el majestuós trencalòs (Gypaetus barbatus) sobrevolen la zona. Als prats podem 
trobar un grup de perdiu xerra (Perdix perdix). Alguna vegada sorprendrem el cabirol 
(Capreolus capreolus) marxant tot cridant com un gos, tot espantat. 

 


