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RESUM: Les pinedes de repoblació en l’espai natural del Mas de Melons-Alfés són un hàbitat 
peculiar, ja que estan ubicades en una zona on els pins, si hi són presents, només apareixen de 
forma aïllada, sense constituir masses boscoses. Com a resultat de prospeccions realitzades en 
aquesta zona durant 8 anys, es menciona un total de 32 espècies de fongs (2 ascomicets i 30 
basidiomicets). Encara que la majoria dels fongs trobats ja eren coneguts de les pinedes de la 
Catalunya occidental, també es relacionen algunes espècies poc o gens citades en aquests hàbitats. 
En el cas d’aquests tàxons, oferim alguns alguns aspectes descriptius que faciliten el seu seu 
diagnòstic. 
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ABSTRACT: Contribution to the fungal component of the reforested Aleppo pine forests in the 
protected area of the Secans de Mas de Melons-Alfés (Lleida-Catalonia-Spain). The reforested 
pine forests in the protected area of the Mas de Melons-Alfés are an interesting habitat, because in 
this area , the pines don’t form dense forests but, if present, they grow usually disperse. 
According to the prospections carried out by the author during 8 years, 32 fungal species (2 
ascomycetes and 30 basidiomycetes) are listed. Although most of the species are ubiquitous in the 
pine forest of western Catalonia, some new or rarely reported species in this area were also found. 
In this case some descriptive aspects of diagnostic interestf are also given. 
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INTRODUCCIÓ 
L’espai natural protegit dels secans del Mas de Melons-Alfés ocupa una superfície de 
7606 ha a cavall entre les comarques del Segrià i les Garrigues, en els termes 
municipals de Lleida, Alfés, Albatàrrec, Aspa, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, 
Castelldans i el Cogul. Forma part de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, com a 
Lloc d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la directiva Habitats, i com a 
Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). Les màquies calcícoles i les brolles de 
romaní són les comunitats florístiques espontànies més característiques de l’espai. Pel 
que fa a l’aprofitament agrícola, els principals cultius són els cereals, l’olivera i 
l’ametller.  
A la zona nord de l’espai, en les termes municipals d’Artesa de Lleida i Puigverd de 
Lleida, es van plantar als anys setanta del segle passat pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis Mill.) en una superfície total aproximada de 50 ha, ocupant una franja 
d’altitud entre els 230 i els 300 m. S’ha de tenir en compte que les pinedes espontànies 


