
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 la calma i la tranquil·litat del parc. 
- El perill d’allaus pot ésser elevat: informeu-vos abans de tota sortida. 

 
 
Algunes recomanacions 
 

- Procureu de seguir els camins marcats i no xafar la vegetació. 
- Eviteu la formació de grups amb un nombre de persones massa elevat 

i porteu els animals domèstics lligats. 
- No us endugeu cap vegetal (recordeu que està prohibit) encara que 

sigui només una part (flor) ja que al arribar al cotxe caldria llençar-la i 
que això impedeix la seva reproducció. 

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

- Deixeu els recorreguts en igual o millor estat que els heu trobat. 
- 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 FLORA 

El present document recull alguns dels 
indrets on es pot observar la flora del 
parc natural de la vall de Sorteny. 
Aquest espai protegit presenta una 
gran riquesa florística, les espècies 
esmentades representen només una 
petita part de les espècies 
fanerògames observables. 
Cal tenir present que la època de 
florida de les espècies esmentades és 
diferent segons quina espècie. La 
temporada de major floració sent el 
mes de juliol. Es donen les espècies 
florístiques les més representatives o 
vistoses per cada ambient que es 
situen en el mapa, seguint els grans 
recorreguts del parc. 

El present díptic no és una guia 
d’identificació de la flora del parc natural. 
Per tant, es recomana utilitzar 
conjuntament algunes de les nombroses 
publicacions especialitzades existents, 
especialment pel que fa a la flora pirinenca 
o la flora de muntanya. Per descobrir una o 
vàries flors en concret no dubteu en 
contactar els guardes o el guia del parc 
que us podran ajudar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Prats de dall 

Grandalla (Narcissus poeticus) ; Astrantia gran (Astrantia major) ; bistorta (Polygonum bistorta); 
Comí (Carum carvi) ; Gençana vera (Gentiana lutea) ; gasó (Armeria alliacea); espunyidella groga 
(Galium verum); pampa (Heracleum sphondylium) ; vídues bordes (Knautia dipsacifolia); ranuncle 
bulbós (Ranunculus bulbosus) ; trèvol de prat (Trifolium pratense) ; Trisetum flavescens ; Agrostis 
capillaris  
 

2 - Boscos subalpins 
Pi negre (Pinus uncinata) ; Avet (Abies alba) ; beç (Betula pendula) ; moixera de guilla (Sorbus 
aucuparia) ; abarset (Rhododendron ferrugineum) ; nabiu (Vaccinium myrtillus) ; bruguerola 
(Calluna vulgaris) ; gerani de bosc (Geranium sylvaticum) ; homogine (Homogine alpina) ; herba 
fetgera (Hepatica nobilis) ; viola silvestre (Viola sylvestris) ; Prenanthes purpurea 
 

3 - Prats de pel caní 
Pel caní (Nardus stricta) ; sistra (Meum athamanticum); safrà de muntanya (Crocus vernus) ; den de 
ca (Erythronium dens-cani) ; lotus corniculat (Lotus corniculatus); ; escabiosa mossegada (Succisa 
pratensis); gençana campestre (Gentiana campestris); gençana pirinenca (Gentiana pyrenaica); 
clavell d’olor (Dianthus deltoïdes); Rhinanthus minor ; Centaurea debeauxii 

 
4 - Prats de Sudorn 

Sudorn (Festuca paniculata) ; lliri pirinenc (Iris latifolia) ; carlina (Carlina acanthifolia subsp. 
cynara); aubó (Asphodelus albus) ; narcís de muntanya (Narcissus pseudonarcissus) ; paradísia 
(Paradisea liliastrum) ; orquis sambucí (Orquis sambucina) ; pedicularis foliosa (Pedicularis 
foliosa) ; seneci adonidifoli (Senecio adonidifolius) ; senecio dorònic (Senecio doronicum) ; 
campanula precatoria (Campanula precatoria) ; Hypochaeris maculata ; escabiosa columbari 
(Scabiosa columbaria) ; campànula aglomerada (Campanula glomerata). 
 

5 - Prats de gespit 
Gespit (Festuca eskia) ; àrnica (Arnica montana) ; gençana acaule (Gentiana acaulis); campànula de 
Scheuchzer (Campanula Scheuchzeri); verònica bel·lidioide (Veronica bellidioides) ; géum 
muntanyenc (Geum montanum) ; miosotis alpestre (Myosostis alpestris) ; Veronica fruticulosa. 

 
6 - Prats calcícoles 

 
Anemone narcissiflora (Anemone narcissiflora) ; prímula gran (Primula elatior subsp. intricata); 
nigretel·la (Nigretella nigra); vulnerària (Anthyllis vulneraria); tora groga (Aconitum anthora); panical 
blau (Eryngium Burgati); ussona (Festuca gautieri) ; timonet (Sideritis hyssopifolia) ; oxítrop de Haller 
(Oxytropis halleri) ; clavell de pastor (Dianthus hissopifolius) ; arenària de flor gran (Arenaria 
grandiflora). 
 

7 - Roques calcàries 
 
Saxífraga mitjana (Saxifraga media) ; onosma borda (Saxifraga paniculata); còrner (Amelanchier ovalis) ;  
púdol de roca (Rhamnus pumilus); lluqueta nana (Globularia cordifolia subsp. repens); Saxifraga 
oppositifolia ; àster alpí (Aster alpinus) ; artemisia de muntanya (Artemisia gabriellae). 

 
8 - Roques àcides 

 
Androsace imbricada (Androsace Vandellii) ; saxifraga moscada (Saxifraga moschata); silene acaule 
(Silene acaulis); cardàmine residifòlia (Cardamine resedifolia); Hutchinsia alpina; matafoc de muntanya 
(Sempervivum montanum) ; crespinell pirinenc (Sedum anglicum subsp. pirenaicum). 
 

9 - Fonts/megaforbies/molleres 
 
Ensiam de font (Saxifraga aquatica) ; saxífraga estel·lada (Saxifraga stellaris); herba de Sant Pau (Caltha 
palustris); cardàmine amargant (Cardamine amara) ; adenostil (Adenostyles alliariae); salsafraja 
(Peucedanum ostruthium); rovell d’ou (Trollius eurpaeus); tora blava (Aconitum napellus); ornitògal 
pirinenc (Ornithogalum pyrenaicum) ; lliri pirinenc (Lilium pyrenaicum) ; fiteuma d’espiga (Phyteuma 
spicatum) ; corniol (Aquilegia vulgaris) ; prímula integrifòlia (Primula integrifolia) ; all junciforme 
(Allium schoenoprasum) ; orquís maculat (Dactylorhiza maculata) ; herba de la gota (Drosera 
rotundifolia) ; viola d’aigua (Pinguicula grandiflora) ; cotonera angustifòlia (Eriophorum angustifolium) ; 
gimnadènia (Gymnadenia conopsea) ; eswèrtia (Swertia perennis) ; bàrtsia alpina (Bartsia alpina) ; narteci 
(Narthecium ossifragum) ; fetgera blanca (Parnassia palustris) ; càrex fosc (Carex nigra) ; esfagnes 
(Sphagnum sp.). 
 

10 - Landes rases 
 
Azalea (Loiseleuria procumbens) ; nabiu uliginós (Vaccinium uliginosum) ; gasó alpí (Armeria maritima 
subsp. alpina) ; jasíone nana (Jasione crispa) ; Carex curvula ; pota de gat (Antennaria dioica) ; gençana 
alpina (Gentiana alpina) ; fiteuma hemisfèric (Phyteuma hemisphaericum) ; Gentiana nivalis. 
 

11 - Landes d’abarsetar 
 
Abarset (Rhododendron ferugineum) ;  gençana de Burser (Gentiana Burseri) ; tora pirinenca (Aconitum 
lamarkii); pulsatil·la groga (Pulsatilla alpina susp. apiifolia); nabiu (Vaccinium myrtillus) ; seneci pirinenc 
(Senecio pyrenaeus) ; clavell de pon (Dianthus barbatus) ; roser alpí (Rosa pendulina). 
 

12 - Tarteres i pedruscalls àcids/calcàris 
 
Púdol (Rhamnus alpinus) ; gerdera (Rubus idaeus) ; coscoll (Molopospermum peloponnesiacum) ; 
saxífraga geranioide (Saxifraga geranioides) ; Cryptogamma crispa ; linària alpina (Linaria alpina) ; 
crepis nan (Crepis pygmaea) ; dorònic grandiflor (Doronicum grandiflorum) ; card carlinoide (Carduus 
carlinioides) ; ranuncle de pedrusca (Ranunculus parnassifolius) ; Cerastium pyrenaicum. 


