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PARC NATURAL
DE LA VALL
DE SORTENY
ITINERARI ENTORN DEL REFUGI GUARDAT

Itinerari molt planer on descobrireu un dels mosaics de paisatge més ben conservats del país transitant per hàbitats ben diversos (prats, boscos, el marge del riu,
etc.) i on resideix un gran nombre d’espècies de flora i fauna. Pareu especial atenció
a la riquesa de papallones que habiten aquests racons del parc de Sorteny.
LONGITUD DE L’ITINERARI
2,3 km

DESNIVELL
+50

CAMÍ

PUNT D’INICI I FINAL
Refugi guardat de Sorteny
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300 m

PRATS DE MUNTANYA
Enfilem el camí que surt en direcció est
des del refugi i creuarem un ampli espai de
prats de muntanya amb sudorn (Festuca
paniculata) i amb lliri pirinenc a (Iris latifolia), i prats de dall on trobarem espècies
com el Trisetum flavescens, l’Agrostis capilaris o l’ornitògal pirinenc b (Ornitogalum
pyrenaicum). En les zones amb més humitat, a terra hi trobem herbassars d’alba
roja (Molinia coerulea).
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MOLLERES DE LA
FONT DE LA MATA
Espai de zona humida d’alt interès ecològic
per la presència de formacions vegetals de
càrex (Carex nigra) i plantes insectívores
com la dròsera e (Drosera rotundifolia) i
la cotonera (Eriophorum latifolium).
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Pel que fa a la fauna, potser no els veureu
amagats entre els arbustos, però sí que és
fàcil sentir a la primavera i a l’estiu el bonic cant del tallarol de casquet j (Sylvia
atricapilla) o el reclam del bitxac rogenc
k (Saxicola rubetra). El que segurament sí
que veureu serà el vol de papallones com
l’Erebia meolans i la Pieris brassicae.
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Enmig d’aquest hàbitat tan singular viuen
el tritó pirinenc f (Euproctus asper) i la
granota roja (Rana temporaria), a més d’un
bon nombre d’invertebrats com les papallones Erebia epiphron i Boloria eunomia
g.
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Pel que fa a la fauna, si esteu atents potser
veureu alguna griva c (Turdus viscivorus),
amb el seu pit blanc ben pigallat, buscant
cucs de terra o bé algun sit negre (Emberiza cia), amb el seu característic antifaç
gris amb franges negres, buscant llavors i
insectes, o alguna verderola (Emberiza citrinella), de color groguenc tot i el seu nom,
damunt d’algun matollar o en les parets
seques que voregen els prats.
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Pareu atenció a les papallones! Us serà fàcil observar-hi algunes espècies típiques
de prats com la Pieris rapae i l’espectacular Parnassius apollo d .
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En ocasions es pot sentir un so similar al
d’un gos procedent dels espais forestals
propers, són els cabirols h (Capreolus capreolus) que “borden”.
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MATOLLAR
Dominat pel bàlec o escoba(Genista purgans) de flors de groc intens, però també
hi són presents l’abarset (Rhododendron
ferrugineum) o la bruguerola
i (Calluna
vulgaris) amb flors rosades.
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2.100 m

CAMÍ

Als marges del torrent trobarem algun bedoll (Betula pendula), característic per la
seva escorça blanca i clivellada, i algun salze bicolor l (Salix bicolor).
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Algunes
papallones
característiques
d’aquest entorn són la Boloria euphrosyne i
la Lycaena virgaureae n .

S. Riba
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Movent-se aquí i allà amb els seus cops de
cua nerviosos, potser podreu veure alguna de les dues cueretes típiques d’aquests
ambients aquàtics, com són la cuereta
blanca (Motacilla alba) i la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). Aquí és possible
també observar la papallona Cyaniris semiargus.
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1.750 m

BOSC
Arribem a una zona de bosc de pi negre
m (Pinus uncinata), pi d’alta muntanya amb agulles llargues, curtes i de
color verd intens i pinyes petites que es
caracteritzen per la seva escata en forma de ganxet i de les quals s’alimenta el trencapinyes (Loxia curvirostra).
Si pareu l’orella potser sentireu la piulada
del pinsà (Fringilla coelebs) o bé el repicar
de fusta que provoca el picot garser gros
(Dendrocopos major).

De tornada cap al refugi, el camí està vorejat d’arbres i alguns espais de roca. Hi trobarem pins negres, alguns catalogats com
a arbres i arbredes singulars, però també
puntualment espècies com la moixera de
guilla (Sorbus aucuparia) i el gatzerí o
(Prunus padus), espècie molt escassa a Andorra i al Pirineu amb raïms de flors a la
primavera.
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Segurament el cant intens d’algun gafarró
p (Serinus serinus) ens acompanyarà al
nostre pas, o el crit d’algun gaig (Garrulus
glandarius) que avisa de la nostra presència, o el refilar que sembla emprenyat d’una
mallerenga emplomallada (Lophophanes
cristatus). Fins al final del camí també és
possible que ens acompanyi el vol d’alguna
papallona com l’Aglais urticae q i la Colias
crocea

q

CENMA

