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ANY internacional

del turisme sostenible

PER al desenvolupament

Quines iniciatives es porten a terme?
S’estableix una restricció del pas a determinades zones del parc per
tal d’evitar una excessiva freqüentació de turistes i protegir hàbitats
d’interès ecològic.
En els espais naturals també s’estudien des d’un punt de vista científic alguns grups de flora i fauna. Per exemple, la participació en el
projecte de la xarxa FloraCat permet fer el seguiment de determinades espècies singulars en l’àmbit del Pirineu oriental.

L’Astragalus penduliflorus és una de les espècies de les quals
es fa el seguiment. © Sergi Riba

Els tres espais naturals
protegits formen part del
projecte Butterfly Monitoring Scheme d’Andorra.
És la xarxa de seguiment
de ropalòcers (papallones
diürnes) d’Andorra creada
l’any 2004 i coordinada pel
CENMA (Centre d’Estudis
de la Neu i de la Muntanya
d’Andorra).

Donzella rogenca (Boloria euphrosyne). © Roger Caritg. CENMA

El parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa i el parc natural
de la Vall de Sorteny col·laboren en el projecte del Seguiment
d’ocells comuns d’Andorra (SOCA), coordinat pel CENMA. Gràcies al
recull de dades s’obté informació estandarditzada de l’estat de
conservació de les poblacions dels ocells comuns d’Andorra.

Pinsà comú (Fringilla coelebs). © Clara Pladevall. CENMA

Les zones humides dels espais naturals formen part
de la Llista internacional de zones humides del
Conveni de Ramsar (el tractat internacional per a la
conservació i l’ús sostenible de les zones humides del
qual Andorra forma part des del 2012).

Per saber-ne més:

Bassa de les Granotes (Comapedrosa). © Sergi Riba

Parc natural de la Vall de Sorteny:
http://www.sorteny.ad/

Parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa:
www.http://www.comapedrosa.ad/

Vall del Madriu-Perafita-Claror:
http://www.madriu-perafita-claror.ad/
Amb la col·laboració de:

Organització
de les Nacions Unides
per l’Educació,
la Ciència i la Cultura

Amb la patrocini de:

Vall del Madriu-Perafita-Claror,
declarat Paisatge Cultural
del Patrimoni Mundial
per la UNESCO des de 2004

