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INFOBRAMA 2016: INFORMACIÓ SOBRE LA BRAMA DEL CÉRVOL A LA
RESERVA NACIONAL DE CAÇA DE BOUMORT

Observació/escolta de la brama del cérvol
-La brama del cérvol és un espectacular fenomen natural que és
vital per al cicle reproductor i, per tant, per a la conservació
d’aquesta espècie.
-Degut a l’interès existent per la seva observació, la direcció de
la Reserva està treballant per ordenar aquesta activitat, fent
possible el desenvolupament turístic amb la tranquil·litat que
requereixen aquests animals durant el seu període de zel.
Ajudeu-nos a fer-ho possible.
Oferta disponible per la temporada 2016:
PUNTS D’INFORMACIÓ: L’any 2016 la RNC de Boumort posa a disposició dels seus visitants dos punts
d’informació oberts durant el període de màxima intensitat de la brama del cérvol (caps de setmana i
festius). Els punts es situen en punts estratègics de la Reserva i són atesos per guies-interpretadors
que, a través d’un telescopi , poden fer possible l’observació de fauna salvatge (*). Aquests guies són
bons coneixedors del territori i de la fauna local, pel que poden oferir una informació molt valuosa per
gaudir de la visita a la Reserva.
Un dels punts d’informació es troba prop del refugi de Cuberes, a la pista en direcció a Taús, i l’altre
prop del refugi del Cap de Boumort, a la pista en direcció a Coll de Llívia (veure ubicació al revers).
En aquests punts podreu adquirir també mapes i guies de la Reserva (**).
EMPRESES DE GUIATGE AUTORITZADES: Visitar la Reserva amb un guia acreditat permet gaudir molt
més de l’experiència. L’any 2016 hi ha tres empreses autoritzades per a realitzar guiatges dins la
Reserva durant la brama del cérvol, segons el procediment aprovat per la Junta Consultiva de la
Reserva el 14 d’abril de 2015. Podeu contactar amb ells si requeriu dels seus serveis:
- Rutes 4x4 Ignasi (tel. 608130923 – www.rutas4x4ignasi.com)
- The Best Pyrenees (tel. 680239423 – www.thebestpyrenees.com)
- Serra Boumort (tel. 973660016 – www.serraboumort.com)
RECOMANACIONS per als visitants de la RNC de Boumort durant la brama:
o
o
o
o
o
o
o

Heu d’anar sempre amb el màxim silenci.
Porteu binocles i/o telescopi, així com la roba i el calçat adequats.
Teniu més probabilitats d’èxit a primera i última hora del dia.
Comporteu-vos amb civisme i no llenceu deixalles.
Circuleu per les pistes principals d’accés públic.
Interferiu el mínim possible en l’activitat dels animals.
Seguiu les indicacions dels guardes, agents rurals i informadors de la Reserva.

*Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a contactar amb nosaltres:
C/Can Farga, 4 - 25620 Tremp
Tel. 973654716 – Web: www.pallarsjussa.net/boumort
**Tenim a la venda mapes i guies monogràfiques de la Reserva (2 i 5 € PVP respectivament)
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*En blau es marquen les principals pistes d’accés públic de la Reserva
CALENDARI D’OBERTURA DELS PUNTS D’INFORMACIÓ (2016):
El servei de guies en els punts d’informació marcats al mapa estarà operatiu els dies següents:
10 i 11 de setembre
17 i 18 de setembre
24 i 25 de setembre
1 i 2 d’octubre
8 i 9 d’octubre
12, 15 i 16 d’octubre
22 i 23 d’octubre
L’horari d’atenció al públic en aquests punts serà de 8 del matí a 8 del vespre els dissabtes i el 12 d’octubre, i de 8
del matí a 2 de la tarda els diumenges.
*Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a contactar amb nosaltres:
C/Can Farga, 4 - 25620 Tremp
Tel. 973654716 – Web: www.pallarsjussa.net/boumort
**Tenim a la venda mapes i guies monogràfiques de la Reserva (2 i 5 € PVP respectivament)

