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HÀBITAT  TERRESTRE 

 
Benvinguts a la comarca del Priorat, Nedaddictes! 

Aquest cap de setmana ens trobem al pantà de Siurana,  
embassament que pertany al riu Siurana, el principal afluent de l'Ebre,  

envoltat per la serra del Montsant i les muntanyes de Prades,  
en terres tarragonines.  

Des de fa uns anys s'hi practiquen esports nàutics com el rem o el  
piragüisme i altres esports d’aventura com el barranquisme.  

En el recinte s'hi poden llogar diverses classes d'embarcacions i practicar  
el Volei-Pantà, una modalitat de voleibol platja molt autòctona  

de Cornudella de Montsant. A l’estiu, el pantà també s’utilitza per al bany. 
Nosaltres, us presentarem la flora i la fauna perquè gaudiu d’ella  

a mesura que passegeu per aquests bonics indrets,  
coronats per la Serra de la Gritella i els cingles de Siurana. 

Prepareu-vos per passar uns dies plens d’emocions!!!   

La vegetació de la zona de l’embassament estava condicionada en gran mesura per la presència de camps de 
conreu en la totalitat dels voltants de l’embassament, fins ben entrat en el s.XX. Actualment, amb 
l’abandonament de molts d’aquests cultius, s’està produint un procés de regeneració caracteritzat majoritària-
ment per la presència d’alzinars esclarissats, constituïts per l’alzina i/o la carrasca, per pinedes de pi blanc i per 
brolles, erms i herbassars. En general, la presència i constitució d’una o altra comunitat depèn d’aspectes dife-
rents, com l’orientació, el pendent i, sobretot, la pressió antròpica a que ha estat sotmès. 
La vessant nord, molt més poblada per la vegetació, ens convida a fer llargues passejades pels boscos plens de 
pins, alzines i roures. L’obaga és plena de rouredes de roure de fulla petita, pi roig i pi carrasser. Encara que a 
aquesta mateixa banda i als llocs més humits podem destacar els aurons, grèvols, boix i teixos.  
Pel que fa la vegetació dels marges, està formada per canyissar i arbres de ribera més o menys aïllats.  
El tram final del Siurana, normalment inundat, esta cobert de llenties d’aigua. 
Més allunyat de l’aigua, el bosc de ribera està més ben constituït i s’hi localitzen espècies com el tamariu, el 
freixe i el salze.  

Les especies de més interès les trobarem a la part final de la cua de l’embassament i en el riu Siurana.  
La fluctuació del nivell de l’embassament no permet l’establiment de fauna ornitològica aquàtica en els marges 
d’aquest, però té la seva importància com a punt de pas i/o hibernació d’aus migratòries. Per altra banda, 
l’embassament és una de les entrades naturals a les Muntanyes de Prades, amb una fauna molt rica i variada, 
sobretot per la confluència dels ambients eurosiberians amb els mediterranis. 
Pel que fa a les aus voladores, de tant en tant es deixa admirar l’àliga perdiguera o cuabarrada, l’àliga daurada, 
el falcó pelegrí, l’àliga calçada, la merla blava i la merla roquera, entre d’altres. 
Dins dels mamífers presents podem destacar la important població de mustèl·lids com ara: la marta, la fagina i 
la mostela. També apareix el teixó com un dels habitants que més rastres deixa als camins ja que, com la gui-
neu, assenyalen el seu territori tot i que l’home transiti molt pels seus camps d’acció. Si observeu molt bé po-
dreu albirar el gat mesquer i el gat salvatge deambulant pel sotabosc cercant el ratolí de bosc o la rata cellarda. 
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HÀBITAT AQUÀTIC  

Vida al pantà i rodalies 

* Imatges cedides per la página www.wikipedia.org 

L’embassament i les immediacions d’aquest formen part de l’Espai d’Interès Natural de 
les Muntanyes de Prades, essent una “porta” d’entrada. Aquest espai gaudeix de gran 
quantitat d’hàbitats, una fauna variada i un paisatge dominat per serralades calcàries ta-
llades en espectaculars cingles. 
L'aïllament del Montsant ha permès que els ambients aquàtics gaudeixin d'un bon estat 
de conservació, fet que ha afavorit la riquesa de fauna aquàtica.  

Així, a les ribes hi podem trobar la rata d'aigua i la fura de bosc, 
juntament amb el blauet i la merla d'aigua. Dins o prop de l'aigua 
hi podrem observar amfibis com la salamandra, o el gripau corre-
dor i, amb una mica de sort, també podrem veure una serp d'aigua caçant. 
Els peixos estan representats amb diverses espècies, entre les que destaquen els 
barbs, les madrilles, la rabosa de riu, l’escassa truita de riu i el gobi. Lamentable-
ment també hi ha moltes espècies exòtiques com el luci o el silur que posen en perill 
la fauna autòctona. 

Rata d’aigua 

Vista sud del pantà 

Estem a punt d’entrar a l’aigua, nedaddictes! 
Un cop ens hem situat al nostre paratge natural,  

comentar-vos que aquest pantà es troba molt proper  
a la Serra de Montsant, declarada "Espai d’Interès Natural"  

per la Generalitat de Catalunya i, a partir de l’abril del 2002,  
com a Parc Natural. 

Per tant, aquesta mesura protectora del medi, tan proper  
al pantà, ens permetrà gaudir encara més de la fauna i flora,  
ja que des l’entitat de parc natural es duen a terme projectes 
per a la conservació de la biodiversitat autòctona, tals com: 
l’afavoriment del cranc de riu autòcton, molt afectat per la  

malaltia fúngica de Aphanomyces astaci que va ser  
introduïda  i propagada per l'arribada intencionada,  

a partir dels anys setanta del segle XX, de crancs foranis,  
especialment del cranc roig americà. 

També es duen a terme projectes de reintroducció de  
la tortuga mediterrània, emmarcat dins el pla general  

de recuperació d’aquesta espècie a Catalunya. 
Si tenim molta sort podem observar la llúdriga que s’apropa 

per alimentar-se de peixos, tot i que ja no hi cria. 

Cranc de riu autòcton Cranc roig americà 
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