
RESERVA NACIONAL DE CAÇA DE BOUMORT  

La Reserva Nacional de Caça de Boumort va ser creada l’any 1991, per mitjà de la Llei 17/1991, 
de 23 d’octubre. La Reserva té una superfície de 13.097 ha, situades en un conjunt de serres 
transversals del Prepirineu català occidental, a cavall entre les comarques del Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. El cim més alt de la Reserva és el Cap de Boumort, de 2.077 m, des 
del qual es pot admirar una espectacular panoràmica del Pirineu i el Prepirineu. 

La llei de declaració de la Reserva estableix com objectius bàsics la protecció, foment i 
aprofitament, mitjançant els plans de gestió corresponents, de les espècies animals que hi 
habiten en estat salvatge i la preservació dels ecosistemes als quals pertanyen. 

Valors geològics 

L’abrupte paisatge prepirinenc està dominat per la roca i la pedra, que caracteritzen un 
territori aspre amb sòls habitualment molt pobres. La litologia calcària implica a més l’absència 
d’aigua, la qual s’ha aprofitat tradicionalment gràcies a diverses fonts i brolladors, entre els 
quals destaquen les fonts de Comacalent, de la Menta i de la O. Els nombrosos cingles i parets 
de roca, com el Roc de Pessonada, esdevenen indrets decisius per a la reproducció dels ocells 
rapinyaires, mentre que l’erosió ha donat lloc a elements més subtils, com les “escates” que 
formen les margues a l’entrada de la vall de Carreu. 

Vegetació 

La variada orografia d’aquest territori permet que en una àrea relativament reduïda hi 
conflueixin paisatges i ecosistemes molt diversos, amb afinitats que van des de les zones 
semiàrides fins a l’alta muntanya, passant per boscos i matollars d’influència mediterrània (cas 
més habitual) o eurosiberiana. Hi destaquen els boscos de coníferes (pinassa, pi roig, pi negre), 
als quals cal afegir alzinars, rouredes i bosquets caducifolis de barrancs. Els matollars estan 
dominats pel boix, el ginebre i la savina. Algunes espècies més escasses, com el boix grèvol, el 
faig o el teix, s’amaguen en indrets més frescos o arrecerats. 

Valors faunístics 

Especialment atractiva pel visitant és la brama del cérvol, a l’inici de la tardor, quan els mascles 
es disputen les femelles. Ser espectadors silenciosos d’aquest moment crucial per a la 
conservació de l’espècie, és un dels privilegis que ens ofereix aquesta reserva. Destaca també 
la presència de l'isard i més localitzadament del cabirol. Dins de la fauna eminentment forestal 
destaca la presència del gall fer, el picot negre i el mussol pirinenc. El voltor negre, espècie 
extingida que ha estat reintroduïda a la Reserva, la converteix en l’únic indret d’Europa on es 
reprodueixen les quatre espècies de voltors del continent, que poden ser admirats des de 
l’observatori de rapinyaires de Boumort. Entre els carnívors destaca la presència de la guineu, 
el teixó, la geneta i la fagina. Per últim, cal ressenyar la presència dins dels rierols i els cursos 
d'aigua d'espècies singulars com la llúdriga, el tritó pirinenc o el cranc de riu. 

Valors culturals 

Antics nuclis d’Herba-savina, Cuberes o Solduga. Poblaments troglodítics (Espluga de Cuberes). 
Restes medievals (torres de guaita, ruïnes d’ermites o altres edificis religiosos). Vestigis de la 
vida rural  i dels aprofitaments tradicionals de recursos naturals (masoveries, cabanes, parets 



de pedra). Trinxeres, punts de guaita i altres restes de la Guerra Civil espanyola (Front del 
Pallars). 

 

Més informació:  www.pallarsjussa.net/boumort 
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