CICLE DE SORTIDES NATURALISTES
Sortida als secans estèpics de Lleida: Mas de Melons 8 d’abril de 2017
Vocal sortida: Vocalia de Natural i Medi Ambient: Xavier Massot i Castelló
Introducció
Des de la Vocalia de Natura i Medi Ambient endeguem un cicle d’excursions naturalistes als espais
naturals de Lleida.
En aquest cicle farem diferents rutes a peu per diferents indrets de les terres de Lleida que ens
permetran veure la mateixa diversitat de paisatges que podríem trobar travessant Europa des del
mediterrani al cercle polar àrtic. Això sembla exagerat? doncs, acompanyeu-nos a fer aquestes rutes i ho
comprovarem.
Sortida número 1: Secans estèpics de Lleida: Mas de Melons
Els secans estèpics són, tal vegada, els espais naturals més desconeguts; malgrat això, des del vessant
de la biodiversitat, són espais que contenen una gran riquesa d’ambients i un elevat nombre d’espècies
de fauna i flora singulars. De fet, bona part dels endemismes catalans es troben en aquests ambients,
així com algunes de les espècies més amenaçades d’extinció a Catalunya.
Són espais que tenen el seu origen en la transformació mil·lenària del territori per l’agricultura i la
ramadera extensives. Amb les concentracions parcel·làries, la intensificació dels usos agraris i les
transformacions en regadius són espais que estan desapareixent o bé han vist modificats els seus trets
essencials. Són espais poc coneguts i alhora controvertits, sotmesos a tota mena de tensions, canvis i
demandes socials. Com a exemple d’aquestes tensions, en l’àmbit de la transformació en regadiu del
Segarra-Garrigues, proposem aquesta excursió a Mas de Melons, una reserva natural parcial situada
dins de l’espai de xarxa Natura 2000 “Secans de Mas de Melons i Alfés”, on podrem veure una gran
diversitat d’ambients estèpics i d’espècies de fauna i flora que només es troben aquí: un entorn agrícola i
ramader extensiu que gairebé ha desaparegut en tota la plana agrícola lleidatana.
L’excursió es desenvolupa en l’àmbit de la reserva natural parcial de Mas de Melons (Decret 123/1987)
creada per a la protecció del sisó, la ganga, la xurra, el torlit i l’esparver cendrós en l'única zona d'hàbitat
estèpic extens a Catalunya.
A la primavera és quan trobem aquest espai en la seva plenitud: les aus es troben en ple període
reproductiu i la major part de les plantes estan en floració amb infinitud de colors i olors. Així mateix, les
meravelloses vistes de la plana de Lleida i de les muntanyes que podem gaudir des d’alguns dels indrets
de la ruta, completen l’interès d’aquest itinerari que de ben segur ens sorprendrà.
En acabar l’excursió trobarem oberta la casa de Mas de Melons on podrem gaudir del material en
exposició sobre la temàtica dels espais estèpics.
Trobada al pàrquing del Camp d’Esports a les 8.00 hores
Inici de l’excursió a les 9.00 hores a Mas de Melons
Acabament de l’excursió a les 13.30 hores a Mas de Melons

Excursió a Mas de Melons – data 8 d’abril de 2017
Recorregut: 13,5 kilòmetres
Desnivell: +/- 150 m
Itinerari: Punts d’interès:
0,000 km - Mas de Melons (323 m) (1). Inici de l’excursió
1,670 km - Cabana del Tancat Vell (339 m) (2)
4,000 km - Bassa de Matxerri (280 m) (3)
4,200 km - Mas de Matxerri (282 m) (4)
4,600 km - Mirador (307,5 m) (5)
7,800 km - Torre de les Gralles (272 m) (6)
8,600 km - Rierol de Melons (255 m) (7)
11,900 km - El Roquís (308 m) (8)
13,400 km - Mas de Melons (323 m) (1). Fi de l’excursió.
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