06 EL SISCARÓ

SENDERISME A ANDORRA

(ESTANY DE BAIX)

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

tastar algun dels plats típics d’Andorra
en les típiques “bordes”, com la truita a
l’andorrana o l’escudella.

el reietó (Regulus regulus) és
l’ocell més petit d’Europa

Siscaró:
d’una planta anomenada sisca,
gramínia de l’espècie Phragmites
australis, que es fa en els patamolls
i estanys de poca profunditat.
Etimologia:
del cèltic sesca.

Basses del Siscaró

Orquídea majalis
(Daktylorhiza majalis)

L’estany de Baix, conegut com l’estany del
Siscaró, amb una superfície d’una hectàrea,
es troba a 2.325 metres d’altitud, a la vall
d’Incles, vall que s’assenta sobre un relleu
marcat per l’acció de les glaceres quaternàries. Un agradable accés en cotxe ens apropa
fins a l’aparcament del pont de la Baladosa,
on comença el recorregut.
La muntanya sempre està en el seu millor moment i hi podem observar natura com la pineda de pi negre (Pinus uncinata), en la part més
baixa, i escoltar o veure el reietó (Regulus regulus). A les parts més altes, hi podem veure
aigüeroles i grasset de muntanya (Anthus spinoletta), cercavores (Prunella colaris) o còlit gris

Estany de Baix

Herba de Sant Pere
(Trollius europaeus)

Reietó
(Regulus regulus)

(Oenanthe oenanthe). Entre els mamífers més
freqüents, hi ha l’esquirol (Sciurus vulgaris), el
cabirol (Capreolus capreolus) i la protagonista
de les tarteres que envolten les basses del Siscaró, la marmota (Marmota marmota).
Aquests petits animalons viuen en grups familiars, cosa que ens facilitarà observar-ne més
d’un, especialment si surten a menjar i a parar
el sol. Els seus xiulets són molt característics.
La peculiaritat de l’estany són les canyes de
siscall, que li donen un to diferent al blau de l’aigua, i que és el motiu pel qual aquest estany es
diu El Siscaró.

06. EL SISCARÓ (ESTANY DE BAIX)
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1.270 m 40’
(+85 m)

N42 35.947
E1 41.933

Hem de continuar per la dreta en direcció
sud-est. El sender esdevé estret i guanya
altitud progressivament fins que trobem un
petit salt d’aigua del riu del Siscaró, especialment atractiu després del desgel.

3.020 m 1h 30’
(+140 m)

N42 35.407
E1 42.158

Més endavant, el sender puja paral·lelament
al riu fins que arribem a les basses del Siscaró. Un rètol de fusta ens informa de la
proximitat de la cabana del Siscaró, amb
capacitat per a 12 persones.

3.020 m 1h 30’
(+140 m)

N42 35.149
E1 36.457

Vorejant les basses i observant les orquídies
i altres flors que hi ha en aquesta zona
humida, reprenem l’ascens i, després de
superar dues petites costes, trobem el camí
que baixa cap a Soldeu.

3.290 m 1h 40’
(+50 m)

N42 35.296
E1 42.111

El camí continua a la nostra esquerra.
Pocdesprés, sense gaire esforç, arribem
a les basses dels Basers.

3.580 m 1h 45’
(-10 m)

N42 35.293
E1 42.244

Tot seguit, pel costat de la bassa, arribem
a l’estany de Baix. Dins de les seves aigües cristal·lines, s’hi pot pescar la tan
apreciada truita Fario o comuna (Salmo
trutta fario).
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L’inici d’aquesta freqüentada excursió amb
poc desnivell es troba al final de l’estreta
carretera de la vall d’Incles (3km). Tot just
passat el pont de la Baladosa, hi ha un
aparcament i el punt de sortida.

ESTANY DE
BAIX
2.325 m

1

PONT
-DE LA
(--)
BALADOSA
1.835 m

PERFIL DEL RECORREGUT
2.350 m

2

ENCREUA- 840 m
MENT DEL (+85 m)
TRAVENC
2.005 m

5

2.275 m

20’

N42 36.073
E1 41.773

Després de travessar el riu d’Incles, seguim per la pista forestal. El camí comença
amb un lleuger pendent envoltat de murs
de pedra seca, pi negre i abarsets, ben
florits a principi del mes de juliol. Sense
gaire esforç arribem a l’encreuament del
Travenc (rètols).

6

7

2.200 m

4

2.125 m
2.050 m

3

1.975 m

2

1.900 m

1

1.825 m
0

0,8 km

1,6 km

2,4 km

3,2 km

4 km

