
Gestor local : 
Commune d’Eyne - REP

Co-gestor : 
FRNC – 66500 Prades

Réserve Naturelle Vallée d’Eyne
1 Carrer de l’Escola, 66800 Eyne 
Tél. 00 33 4 68 04 77 07 
www.catalanes.espaces-naturels.fr
rnn.valleedeyne@espaces-naturels.fr

Activitats humanes
Les activitats practicades a la reserva són variades : ramaderia, 
en praderies d’altitud, caça/pesca i tot tipus d’esports. La  
pràctica emblemàtica de la Reserva Natural és el senderisme, ja 
sigui a l’estiu o a l’hivern (raquetes de neu, esquí de muntanya) 
lliures o guiats. 
El gestor de la Reserva dona suport als participants locals que duen 
a terme activitats socioeconòmiques. La integració territorial de 
la reserva permet, per tant, el manteniment de pràctiques soste-
nibles, tot conservant aquest patrimoni natural en benefici de les 
generacions presents i futures.

Gestió de la reserva
Per a dur a terme el projecte de conservació, la Reserva Natural
de la Vall d’Eina té com a missions principals :
•  El monitoratge de la fauna/flora amb la intervenció de nombro-

sos científics que s’encarreguen d’estudiar els entorns per tal de 
comprendre’ls i preservar-los millor.

•  La realització d’actuacions per al manteniment dels entorns 
oberts en relació amb la ramaderia.

•  L’aplicació de normatives específiques per part dels agents  
encarregats.

•  Informació, educació, sensibilització i formació al públic.

Assegureu-vos de mantenir les rutes marcades i respecteu les 
normes. Sortir del camí indicat pot molestar la fauna. 
A l’estiu, la Vall d’Eina acull els ramats en transhumància.  
Mantingueu la distància i respecteu el bestiar. La muntanya pot ser 
un entorn perillós, sortiu amb un equipament adaptat, comproveu 
la previsió meteorològica i informeu a familiars i amics propers 
del vostre itinerari.

Junts, protegim la natura

Acompanyament pedagògic
Soci permanent i aparador de la Reserva, la Maison de la  
Vallée d’Eyne és un centre d’interpretació del patrimoni  
natural i humà. També s’hi poden trobar exposicions i  
animacions sobre  la natura i el medi ambient.

Maison de la Vallée d’Eyne
3 Avenue de Cerdanya, 66800 Eyne

Site : valleedeyne.wordpress.com • Tél. 04 68 04 97 05
        LaMaisonDeLaValleeDEyne

La Reserva Natural d’Eina 
forma part d’una xarxa 
d’11 Reserves Naturals 
Catalanes. 

Normativa i instruccions de seguretat
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Benvinguts a la Reserva 
Natural de la Vall d’Eina 
La Vall d’Eina, un veritable santuari botànic, és imprescindible
per a tots els amants de les plantes. 
Des del segle XVII, nombrosos botànics han recorregut 
aquest espai natural a la recerca d’espècies rares i emblemà-
tiques. Aquestes expedicions científiques van contribuir a la 
notorietat del lloc, el que va conduir a la creació de la reserva 
natural nacional l’any 1993.

Els penya-segats i les tarteres presenten una flora específica 
que s’ha installat allà, com per exemple l’Androsace vandellii, la 
qual forma aglomeracions per protegir-se del fred o el julivert  
d’isards ➍, només presentals Pirineus. El penya-segat també és 
recorregut pel trencalòs i pel voltor comú, en busca de corrents 
ascendents. 
Els cims són les zones més dures a causa dels forts vents i de les 
temperatures extremes. La perdiu blanca ➎ es pot desplaçar dis-
cretament gràcies a les seves potes “raquetes” i al seu camuflatge 
gris rocós al estiu, tornant-se blanc com la neu a l’hivern. La gen-
ciana alpina ➏ es reconeix fàcilment pel seu color blau marí i per 
la seva forma característica. Aquesta planta és l’hoste exclusiva 
del Brocat variable ➐, i acull sovint l’eruga d’aquesta papallona 
sobre les seves fulles.

A Eina, es troba la major
concentració de borinots
(Bombus) del món! Només 
la Reserva compta amb 33 
de 42 espècies conegudes 
a tota França !

Les  gespes d’altitud i 
els cims rocosos 
Per sobre de l’Orri de Baix, el veritable cor de la Vall d’Eina es 
revela amb les seves gespes, tarteres i cims. Les condicions 
meteorològiques extremes obliguen les espècies a estar molt 
adaptades.

Les gespes de Pèl caní, prioritàries per a la Reserva, són gespes 
d’altitud que agrupen una gran quantitat de flors, com la genciana 
dels Pirineus. Aquesta riquesa de flors genera una gran diversitat 
de pollinitzadors, com les abelles salvatges.

➊

➎

➍

➐

➏

➋

➌

Les zones d’aiguamolls i torberes estan molt localitzades a la 
Reserva i donen vida a una flora específica i fràgil. Les llomes 
d’esfagnes són un dels habitants típics, les quals creen zones 
de torba com si es tractés d’una esponja gegant que absorbeix  
l’aigua. L’esvèrtia perenne ➋ o la pingüícula ➌, planta carnívora 
que atrapa els insectes amb les seves fulles adhesives, formen 
part de les plantes emblemàtiques d’aquestes zones humides. 
També hi ha el botrychium simplex, una falguera primitiva i la 
unica planta de la reserva protegiga a nivell europea. 

La Reserva Natural de la Vall d’Eina, domina sobre la plana  
d’altitud de la Cerdanya, punt de trobada de les cultures  
catalana, francesa i espanyola. Aquesta, s’insereix profunda-
ment en la part nord del massís del Puigmal-Cambra d’Ase i obre 
el pas cap a Espanya pel coll de Núria (2724 m). 

La diversitat de sòls (gneis, micaesquist, quars i marbres) d’aquest 
lloc combinat amb el gradient altitudinal (de 1600m a 2850m) i les 
condicions climàtiques (oceàniques, mediterrànies i continentals) 
han donat forma a diferents ambients naturals, creant una varietat 
de paisatges insòlits.

L’home també s’ha apropiat d’aquests entorns gràcies a les  
pràctiques ancestrals del pastoralisme agro-forestal.
Encara es poden observar les traces del seu pas en llocs com les 
cabanes de pedres seques, anomenades orris ➊.

Mollares i rius
La Reserva conté diferents zones humides, formant un  
mosaic funcional indispensable.

Aquest lloc és recorregut pel riu l’Eina, on habita una gran població 
de micromamífers aquàtics, com l’almesquera, anomenada també 
“ratolí trompeta ”, només present als Pirineus i al nord-oest de la 
Península Ibérica. En aquest riu també es pot trobar una gran varie-
tat d’invertebrats aquàtics amb més de 465 espècies, de les quals 16 
espècies recentment descobertes són noves per a la ciència. 

La Vall d’Eina ofereix un paisatge espectacular i variat, des 
del bosc de pins negres dels Pirineus, fins a un mosaic de 
landes i prats d’alta muntanya envoltat de cretes i alts cims. 
Entre tots aquests ambients rics en biodiversitat, la Reserva 
Natural se centra especialment en les zones humides i les 
gespes, les quals acullen una gran diversitat d’espècies 
molt específiques i rares.


