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EL MÓN ANIMAL DES DELS PIRINEUS 

Bramant per aparellar-se 
OBSERVAR VOLTORS I FER IGLÚS EL LINX 'MINAIRÓ', L'ESTRELLA DELS MILLORS ESPECTACLES DE LA TARDOR 

Des del Centre Món Natura Pirineus, ubicat a 
la població de Son (Pallars Sobirà) fan sortides 
guiades per seguir la brama del cérvol 

Aquest centre depenent de la Fundació La 
Pedrera també programa observació de voltors 
i activitats per fer iglús a l'hivern 

La mare dei 'M inairó' va morir fa uns mesos i 
ara aquest exempla r de li nx, ja d'edat adulta, 
viu al centre amb el seu progenitor 

FOTO: Contro M6nNotun1 Plrlnou I Un cérvol adult en procés de brama. Ara, a la tardor, és l'època de zel d'aquests animals, es volen aparellar 
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La Marta Puigdomènech ens diu 
que un dels millors espectacles 
de la tardor al Pirineu és la bra
ma del cérvol. En aquesta èpo
ca aquest animal, de forta com
plexió, busca aparellar-se i la 
seva fòrmula per trobar femella 
és bramant enming les munta
nyes per a cridar la seva atenció 
i que s'acostin. 

La daina fa algo semblant. Es 
coneix com ronca, però en trac
tar-se d'un animal molt més pe
tit, la espectacularitat no és com 
la del cérvol. 

La Marta és la coordinado
ra del servei educatiu del centre 
de natura Mónnatura Pirineus, 
ubicat a Son, a les Valls d'Àneu, 
(Pallars Sobirà) i que depèn de 

FOTO I M~nN"lura I Turistes intentant observar cérvols 

la Fundació Catalunya la Pedre
ra. Aquest centre va ser inaugu
rat l'any 2002 i ofereix estades i 
activitats adreçades a tot tipus de 
públic amb l'objectiu d'apropar 
els visitants a la natura i descobrir 
l'essència dels Pirineus. 

Aquest mes de setembre i oc
tubre el centre organitza sortides 
per viure d'aprop la brama dels 
cérvols mascles en plena època 
de zel al Parc Natura l de l'Alt Pi
rineu. Es surt al capvespre i es va 
fins al poble de Gavàs, al municipi 

~OTQ: MénNiltur" I Durant les festes nadalenques ensenyen a fer iglús 

de la Guingueta d'Àneu, o~ s'apar
quen els cotxes i es camina uns 
800 metres. Durant el recorregut 
s'informa sobre el món dels cèr
vids fins arribar al punt d'escolta, 
on es roman entre una hora i una 
hora i mitja. 

La Marta ens . explica que 
aquesta activitat un cop s'arriba 
al punt d'escolta s'ha de seguir 
en silenci i també es compta amb 
l'aj uda de prismàtics ja que per 
temes de seguretat no es permès 
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f- ve de la pàg. anterior • 
acostar-se als cérvols i s'han d'ob
servar des de lluny. 

Durant aquesta tardor des 
d'aquest centre també s'oferiran 
als visitants diverses activitats 
per posar en valor la cultura de 
la sostenibilitat i oferir la identifi
cació i el respecte pels diferents 
elements que configuren el pai
satge. Una d'aquestes activitats 
és la observació de voltors, que 
es fa a l'entorn del poble de Son, 
i també seguiment de rastres de 
fauna com per exemple petjades 
d'ós. 

Així mateix, ja de cara a Nadal 
i Cap d'Any donat que canvia el 
paisatge,. ja és hivern, i la prota
gonista normalment és la neu, el 
centre ofereix l'activitat de cons
truir iglús. 

Una de les principals estrelles 
del centre és el Minairó, un linx 
que va néixer en aquestes instal
lacions a l'agost de 2019. Feia 100 
anys que no naixia un linx al Pi
rineu. Al centre hi havia una pa
rella, la femella ja era molt gran "i 
no ens esperàvem que fos mare", 
ens diu la Marta. Però així fou i va 
néixer el Minairó. 
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La mare va morir fa uns me
sos podent-lo gaudir força temps 
malgrat la seva edat avançada. 
Ara viuen plegats pare i fill. 

FOTO: MónNatura I Imatge recent dei'Minairó' a Son. Ja és adult i continua sent un guapo linx 

FOTO: Món Natural Dos visitants fent observacions de fauna 

Voltors que es poden 
veure a Son 

FOTO: MónNatura 
I També es fan 
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