La reserva us acull

Document nacional d’identitat

Al arribar al coll de Mentet, abans de baixar fins al poble,
feu un descans per descobrir les pedres-ovelles. Us ajudaran a orientar-vos i descobrireu també l’emblema dels
llocs que us conviden a visitar.
Al poble, durant l’estiu, la casa de la natura us dóna la
benvinguda i us informa sobre la fauna, la flora, les passejades i activitats proposades en el marc del Festival nature.
Un sender d’interpretació àudio-guiat us permetrà seguir
els passos d’en Cisco, el pastor que ha travessat el temps.
Una guia dels camins us proposa de descobrir sis itineraris
diferents, però si sentiu la crida dels grans espais i un vent
de la llibertat us envaeix, camineu per un dels nombrosos
senders d’excursió que travessen la reserva natural.

Data de creació : 17 de setembre del 1984.
Regió : LLenguadoc-Rosselló-Midi-Pirineu.
Departament : Pirineus-Orientals.
Municipi : Mentet.
Regió natural (i antiga comarca catalana) : Conflent.
Superfície : 3 028 ha.
Amplítud d’alçada : de 1 400 m fins a 2 700 m.

Informacions
Casa de la natura oberta als Juliol i agost, al matí de les
10 fins a les 12h30 i a la tarda de les 3 fins a les 7. Amb
cita per la resta de l’any.
Telèfon : +33 4 68 05 00 75.
Correu electrònic : mantet@espaces-naturels.fr.
Web : http://catalanes.espaces-naturels.fr.

Localització

Reglamentació i consignes de seguretat
No oblideu, venint a descobrir aquells espais preservats,
les consignes de respecte del medi ambient i les regles elementals de seguretat.
No marxeu muntanya endins sense l’equipament necessari adaptat a la l’estació.
Truqueu els centres de previsions meteorològiques abans
la sortida i teniu algú informat del vostre trajecte.
Truqueu el 15 (ambulàncies), el 18 (els bombers) o el 112
(socors europeu) si és necessari.

Per més informacions, consulteu el decret de
la creació de la reserva natural de Mantet a la
web següent : www.legifrance.gouv.fr/.
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&
Fédération des réserves
naturelles catalanes
Il·lustracions : aquarel·les d’en Guillaume Roux-Fouillet (http://gpn.blogspot.fr) ; mapa, FRNC.
Aquest despeglable ha estat finançat pel departament dels pirineusOrientals, la regió Llenguadoc-Rosselló i pel ministeri de l’ecologia,
del desenvolupament i de l’energia.
Maqueta : Federació de les reserves naturals catalanes. Edició desembre 2015. No llançar a les vies públiques.

Maison de la nature
66360 Mantet
Telèfon :
+33 4 68 05 00 75
Correu electrònic :
mantet@espaces-naturels.fr

L’estela dels pastors

Històries de plomes i pèls

Suspesa com un niu d’àguila entre 1 400 m i 2 700 m
d’altitud entre Canigó i Carançà, la reserva natural de
Mentet voreja la intimitat de les esteles. Al capvespre,
contempleu la bellesa del cel ! El municipi de Mentet vetlla pel desenvolupament sostenible i per la preservació de
l’hàbitat-nit mitjançant la reducció de la seva contaminació lumínica. Des de 2013 és el primer municipi dels
Pirineus-Orientals premiat per ser etiquetat « ciutats i
pobles estelats de França ».

Si seguiu el camí ramader, el camí de la transhumància,
per anar cap a les terres altes, trobareu sens dubte els ramats de vaques, ovelles i cavalls a les pastures de muntanya. A aquesta altitud, on els pics festegen amb el cel,
entrareu al regne dels isards, del trencalòs i dels voltors.
Al final de l’estiu, és probable creuar la patangana del
Vallespir, llagosta endèmica que desperta la curiositat de
més d’un excursionista. Algunes espècies com la perdiu
blanca, el gall fer, l’almesquera del Pirineu o el gat salvatge són molt discretes. Sovint es troben més fàcilment les
petjades i indicis de la vida silvestre, que necessita quietud i tranquil·litat.

Històries de pedres
Si la Via Làctia divideix el cel en dos, és la falla geològica
Mentet-Fillols que marca la separació entre els massissos
del Canigó i de la Carançà, a la mateixa reserva natural.
Els gneissos dominen a l’oest i al nord, mentre que els
granits són presents a l’est i sud-est. Des del punt de vista
geomorfològic, els plans d’altitud, forma particular de
l’erosió en la part catalana dels Pirineus, us recordaran les
grans estepes de Mongòlia o de l’altiplà bolivià. A la vall
superior de l’Alemany, diversos circs glacials, anomenats
comes, s’obren sobre el massís de Carançà.

Memòria de pastors

Històries de plantes

L’estel del vespre ha guiat durant mil·lenaris els pastors
i podria explicar-nos les seves memòries perquè muntanyes i paisatges no són pas estables i canvien amb el
temps. Antany, gairebé 3 000 bèsties venien a estiuar en
el territori de Mentet mentre que avui només en vénen
800. Amb l’abandonament pastoral, la natura segueix el
seu curs i els matollars de bàlec i de ginebres s’estenen sobre les solanes. Prop del poble, es distingeixen encara els
vestigis de les feixes on es conreàven el sègol i les patates
i un poc més amunt les restes dels antics prats de dall
regats pels canals.
A la part baixa del poble, podreu descobrir el vell martell,
testimoni de les fargues catalanes dels segles xvii i xviii.
L’activitat metal·lúrgica, molt consumidora en carbó
vegetal, i la desforestació duta a terme per les necessitats de l’activitat agrícola van reduir significativament la
superfície forestal i, al final del segle xix, no hi hi havia
gairebé cap arbre a Mentet. Avui els boscos joves recolonitzen el vessant nord i només queden alguns illots de
boscos antics i madurs.

Terra de contrastos entre les zones seques (tarteres, penyasegats rocosos) i les zones humides (torberes, megafòrbies, molleres, fonts, congesteres), a la reserva natural de
Mentet hi viuen una gran diversitat d’espècies de
plantes, moltes de les quals són patrimonials : julivert d’isard, panical blau, herba blanca, o
genciana de Burser.
El pi negre és l’espècie dominant a la reserva natural. Es
troba amb els bedolls a les
parts baixes i amb els avets
als llocs més freds. Quan arriba la tardor, la bellesa dels
caducifolis vermellosos de la
vall de Caret competeix amb
els colors daurats del bosc de
ribera de l’Alemany.

Històries de naturalistes
Una reserva natural també és una història d’homes,
d’apassionats, que han dedicat les seves vides a millorar el
coneixement. A Mentet, ja al segle xvii, el botànic Pitton
de Tournefort descriu els recursos naturals del lloc. Al
segle xx, l’associació Charles-Flahault i Georges Bassouls
(a la memòria del qual es va erigir una estela al coll de
Mentet), varen sintetitzar els inventaris realitzats per motivar la creació de la reserva natural. Aquesta, creada el
1984, és l’objecte de diversos estudis científics. Aquest laboratori de mida natural dóna una idea de la complexitat
de la vida i permet de seguir
les espècies, els hàbitats
naturals, els canvis
climàtics.

