Descoberta

Aquí els paisatges estan marcats per varis segles d’activitats
humanes i pels nombrosos vestigis que es troben al llarg de tots
els camins...

El CIEM “Els Isards” és un centre d’iniciació a l’ecologia muntanyenca, únic al massís del Canigó.
Per la sensibilització, coneixença i respecte del medi ambient,
les activitats i les estades naturalistes es duen a terme durant
tot l’any. Els grups escolars i d’adults s’hi poden allotjar.
Podeu recórrer lliurement la reserva natural pels camins assenyalats. L’itinerari de “Les Esplanes” i el seu llibret d’interpretació us guiaran a través de la història de l’agricultura a la muntanya mitjana. Aquest llibret està a la venta al centre, on també
trobareu una exposició sobre l’home i el bosc.

A dalt, vaques gascones
A la dreta, un segador al prat
A sota, una cabana de pastor

Altres obres us informaran sobre la història dels habitants de
Pi i les activitats científiques de la reserva
natural.

Abans, un espai minuciosament utilitzat...
De les terrasses de conreu en brollaven sègol i farratges. Els
cortals i les cabanes de pedra seca permetien als agricultors
i pastors protegir els seus béns. Múltiples ramats pasturaven.
L’activitat forestal també era molt intensa. Les carboneres
fumejaven a per tot i les forges permetien fondre el ferro.

També podeu descobrir els productes de
la zona a través dels
artesans i agricultors
locals.

Activitat pedagògica « descoberta dels sons »

Situació

Avui...
Al segle XX, l’èxode rural s’intensifica, sobretot a partir de
la segona guerra mundial. Una dinàmica municipal recolzada per G. Bassouls, president de l’associació “Charles
Flahault” permet que el 1984 es creï la reserva natural. Una
nova època comença...
El compromís
sostenible...

d’una

política

de

desenvolupament

Des del segle XVII, el botànic Tournefort descrivia les riqueses naturals del Canigó. Les accions de preservació i de protecció realitzades a la reserva natural impliquen la vida social
i econòmica de la vall. Del turisme verd a la conservació de
les activitats agropastorals, és la
col·laboració i participació quotidiana d’una política basada amb
el desenvolupament sostenible.
La “festa del paller”, la primera
setmana de juliol, des de l’any
2000 il·lustra aquesta voluntat.
Realització del paller

Per arribar-hi des de Perpinyà, preneu la N116 direcció Andorra
fins a Vilafranca de Conflent, després la D6 fins al poble de Pi
de Conflent.

Informacions
Trobareu com contactar-nos a la primera pàgina.

Fotografies: P. Isern, D. Morichon, C. Guisset, F. Covato. Aquest tríptic ha estat realitzat amb el finançament del Ministeri de l’ecologia i del desenvolupament sostenible francès, Direcció de la natura i dels paisatges. Concepció: Associació
gestionadora de la RN de Py. Realització Reserves Naturals de França - Maqueta i compogravura de la versió catalana: Studio Morichon - Imprès en paper reciclat.

L’Home

Federació de les Reserves Naturals Catalanes
Ajuntament de Pi de Conflent
CIEM «Les Isards»
F-66360 Pi de Conflent
França
Telèfon : 00 33 (0)4 68 96 29 37
Fax : 00 33 (0)4 68 05 82 95
Mail : py@espaces-naturels.fr
Pàgina Web : www.ciemlesisards.org

El bosc

Fauna i flora

Patrimoni paisatgístic i geològic

Quan hom arriba a Pi, la seva presència imposa. La seva
extensió als antics terrenys agrícoles és el resultat de l’abandonament de les activitats agropastorals i forestals d’antany.

És difícil observar un animal en llibertat, es necessita molta
discreció i coneixement del medi.

Nombrosos episodis geològics han format el territori de la reserva. Gneis i granit ocupen les parts altes mentre que la mica i
les bandes de marbre afloren a les parts baixes.

No és impossible creuar-se amb un isard, un gat salvatge,
una marta o d’aixecar la vista i veure una àliga daurada o
un trencalòs. Però els rastres i indicis que deixen, es poden
observar tot passejant.
Aquesta fauna és molt sensible a qualsevol molèstia; per això
és important respectar-la, així com l’estat i la tranquil·litat dels
seus hàbitats.

Revelat per l’erosió, un enorme filó de quars blanc limita la reserva al sud i dóna lloc a les espectaculars “Esquerdes de Rotjà”. Altres formes erosives grandioses s’ofereixen a la vostra
contemplació : les “Conques de Rotjà”, antic circ glacial que
dominen els plans alpins, una curiositat de la part oriental dels
Pirineus.

L’observació d’animals més petits és més fàcil : sovint es
veu l’apol·lo (papallona que està protegida a França), i varis
grills. Però amb els múltiples cants dels ocells n’hi ha prou
per sentir la natura o simplement apreciar-la...

Fageda-avetosa i picot negre
Així, el roure reprèn progressivament el seu lloc a les parts
baixes de la reserva on antigament florien pomeres i cereals.
Una mica més amunt, el bedoll i l’avellaner colonitzen el que
després seran fagedes i avetoses, d’ara endavant presents
a indrets on havien desaparegut a poc a poc. Encara més
amunt, predominen els boscos de pi negre. A baixa i mitjana
altitud, el vern, el freixe i el salze voregen els cursos d’aigua.
La totalitat d’aquest bosc arbitra espècies d’elevat valor patrimonial com el gall fer, el mussol pirinenc, el picot negre i
diferents espècies de coleòpters. Aquestes espècies poden
viure aquí gràcies a la presència de boscos madurs, on la
intervenció de l’home és escassa o nul·la des de fa més d’un
segle.
Un programa de seguiment científic a llarg termini permetrà
estudiar i donar el valor que pertoca a aquestes zones de
refugi forestal.

EXPOSICIÓ
« Ahir, avui, demà...
... l’home al bosc de Pi »
al centre d’iniciació a l’ecologia muntanyenca

Apol·lo
Esquerdes i Portella de Rotjà

Marcòlic groc
Reflex d’un clima contrastat sobre un sòl diversificat, la
reserva natural que ocupa gairebé 4000 ha, de 950 a 2465
metre d’altitud, és un veritable mosaic d’hàbitats de diferents
verds.
Bucòlics o botànics, podeu passejar pels camins i descobrir
una gran varietat de plantes entre elles el coscoll, molt
apreciat pels catalans, espècies endèmiques com el marcòlic
groc o la genciana de Burser.
Al llarg dels cursos d’aigua, frescos i refrescants durant l’estiu,
la flora és enlluernadora, sobretot quan floreixen les valerianes,
saxifragues o geranis. Aquests torrents de muntanya també
són l’hàbitat de centenars d’espècies d’insectes, de la truita i
d’un petit mamífer endèmic : l’almesquera o ratolí trompeta.

Normativa i seguretat
Quan vingueu a descobrir aquests indrets protegits, no oblideu
les normes de respecte del medi ambient i les normes bàsiques
de seguretat.
No aneu a la muntanya sense l’equipament necessari adequat
a l’estació de l’any corresponent. Consulteu la previsió
meteorològica abans de començar l’excursió i informeu als
vostres familiars o amics pròxims la ruta que voleu seguir.

Truqueu el 15 (SAMU, emergències mèdiques), el 18 (bombers)
i el 112 (socors internacional) si és necessari.

