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Presentació 
Una de les finalitats de la Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) és la divulgació de l'estudi de les 
ciències i des de sempre ha impulsat les iniciatives per a l'intercanvi de coneixements científics i tècnics. Les 
Jornades del Medi Ambient (JMA) ofereixen l'espai idoni en el qual es poden donar a conèixer les 
investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears, d'aquesta manera les 
JMA serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques dels darrers anys, divulgar les activitats 
als investigadors i als naturalistes i també d'estímul per a l'intercanvi d'experiències. 

Uns dels objectius primers de la SHNB és poder dur a terme les Jornades a tres illes, Mallorca, Menorca i 
Eivissa, la qual cosa no va ser possible fins a les cinquenes Jornades. Durant les 3 primeres edicions només es 
van poder realitzar a Mallorca, a la quarta edició ja es va estendre a Menorca i finalment a la cinquena edició 
ja es va dur a terme també, i per primera vegada i amb un èxit notabre de participació, a Eivissa. Aquest és un 
objectiu ambiciós i que facilita la participació de la gran majoria d'investigadors i naturalistes de les illes però 
complicat tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista de recursos humans. 

La participació ha anat en augment des de la primera edició, a la qual van participar uns 161 autors. La segona 
edició comptà amb uns 111 autors, la tercera edició va tenir un augment fins als 200 autors que es van veure 
incrementats fins els 250 autors a la quarta edició i fins els 290 autors a la cinquena edició. A les dues 
darreres edicions, l'augment ha estat condicionat pel fet de realitzar les Jornades a distintes illes. L'augment 
d'autors, com és lògic, ha provocat l'augment de comunicacions presentades: a la primera edició se'n van 
presentar 118 (197 pàgines més 16 pàgines inicials no numerades on es trobaba l’índex i el pròleg), a la 
segona edició 112 (238 pàgines), a la tercera unes 130 comunicacions (314 pàgines), a la quarta, unes 143 
comunicacions (349 pàgines), i a la cinquena unes 160 aproximadament (467 pàgines).  

La periodicitat ha variat poc, les edicions han tingut lloc cada entre 3 i 5 anys amb un lapse d'onze anys 
després de la segona edició. La primera edició va tenir lloc l'any 1987 i la segona 3 anys més tard, l'any 1990. 
La tercera edició va haver d'esperar onze anys i no va tenir lloc fins l'any 2001. Tres anys més tard, l'any 
2004, va tenir lloc la quarta edició i l'any 2008 la cinquena edició. Després de 5 anys tornam a comptar amb 
les VI Jornades, l’organització de les quals ha estat marcada per la crisi econòmica que ens afecta. Un 
finançament molt més escàs que en altres edicions s’ha suplit amb l’esforç i la il·lusió d’un grapat de socis de 
la SHNB, de naturalistes vocacionals, que han fet possible aquesta nova edició. Malgrat tot, la resposta, per 
part de científics i dels qui estimen la naturalesa, ha estat extraordinàriament positiva. 184 comunicacions i 
323 autors. Les sessions de recursos marins (58 comunicacions) i ciències de la terra (34 comunicacions) són 
les més nombroses. No cal dir que l’excel·lència de grups de recerca de les Balears d’aquestes matèries és un 
fet constatat, referent d’altres universitats i centres de recerca de tot l’estat. Un altre apartat que va creixent 
són les comunicacions relacionades amb la gestió ambiental (30). Les Illes Balears és un centre de destinació 
turística, però molts d’aquest turistes cerquen quelcom més que Sol i plaja, volen gaudir d’un recurs natural, 
del seu paisatge, de la seva cultura i de la seva natura. Així, per exemple, queden reflectits els resultats dels 
projectes LIFE, desenvolupats a Menorca (Reserva de la Biosfera), tota una tasca encomiable que hauria de 
tenir continuïtat. 

El realitzar, novament, un caire itinerant, primer a Palma, després a Eivissa i finalment a Menorca, ha estat 
possible gràcies a l’ajut d’entitats que han finançat aquesta iniciativa i sobre tot, ha estat possible gràcies a la 
implicació de socis i amics de la SHNB que ens han animat a tirar endavant amb aquestes noves Jornades de 
Medi Ambient de les Illes Balears. 

Agrair a la Societat d’Història Natural de les Balears i a la Universitat de les Illes Balears la seva implicació 
en l’organització i fer possible aquest fórum de debat i de coneixement, per a que sigui nexe d’unió entre 
investigadors, en un espai únic en un punt de trobada i de transferència de coneixements. 

Agrair, també a les entitats que ens han donat suport econòmic i acollida, com, Ibiza Preservation Fund (IPF), 
la Fundació Guillem Cifre de Colonya, HEBUSA i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). 

 
Comitè organitzador de les VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

Societat d'Història Natural de les Balears - Universitat de les Illes Balears 
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Introducció  

El present treball té com a finalitat l’estudi i anàlisi de l’evolució de l’àrea de sòl i mar protegida per 
alguna regulació legal a l’illa de Mallorca amb la intenció de constituir un indicador de sostenibilitat que 
contribueixi a constatar l’evolució d’una preservació del territori, en especial la zona costanera, d’acord amb 
un concepte d’integritat. Un indicador pot esser definit com a una eina que proporciona una visió simplificada 
d’un fenomen més complex o una tendència que pot esser difícil d’observar amb la intenció de quantificar i 
simplificar la informació (WG-ID, 2006). En el cas que ens ocupa es tracta d’un indicador de Governança 
(Diedrich et al., 2008), aquests tipus d’indicador són aquells dissenyats per a mesurar l’efectivitat de les 
accions i mesures adoptades per a la mitigació de les pressions humanes (IOC, 2006).  

Aquest indicador deriva del mateix tipus d’indicador elaborat a l’illa de Menorca com a resultat de la 
implementació del Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) proposat pel 
Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Diedrich et al., 2008; 2010). 
L’elaboració de l’indicador a Menorca es va recolzar en el treball de Carreras i Truyol (2009) i seguint amb 
les especificacions detallades en el treball de (Diedrich et al., 2008).  

Com a precedents sobre l’estudi de l’evolució d’àrees protegides dins l’àmbit de les Illes Balears 
destaca el treball de Carreras i Truyol (2009) que realitza una exhaustiva anàlisi de l’evolució d’àrees 
protegides de l’illa de Menorca, i el de Mayol (2010) que realitza un repàs a l’evolució de la declaració 
d’espais naturals protegits (Parc Nacional, Parcs Naturals, Reserves Naturals, Monuments Naturals, Paratges 
Naturals i Reserves Marines).  

L’objectiu principal d’aquest treball és el d’obtenir la superfície de les àrees declarades segons les 
diferents figures de protecció de Mallorca, d’acord amb els àmbits de declaració internacional, europeu i 
autonòmic, per tal d’avançar cap a una sostenibilitat real basada en el coneixement i en línia amb el Pla 
Estratègic del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) (Tintoré et al., 2013). 

 
Materials i mètode 

L’elaboració de l’indicador d’àrea de sòl i mar protegida per alguna regulació legal s’ha realitzat tenint 
en compte les figures de protecció medi ambiental, amb legislació vigent, que es mostren a la Taula 1.  

L’anàlisi es basa en l’evolució anual de les àrees protegides i s’ha dividit en 3 grans conjunts: 1) àrees 
terrestres protegides; 2) àrees marines protegides; 3) àrees marines i terrestres protegides amb plans de gestió 
(amb una gestió “activa”). Si es considera que l’aspecte essencial d’una zona protegida es la implicació activa 
d’una gestió, s’ha considerat convenient incloure la mesura de “gestió d’àrees protegides”. Aquesta mesura 
considera les àrees protegides amb plans de gestió aprovats i vigents i els espais de la Xarxa Natura 2000, i es 
realitza d’acord amb la concepció d’espais protegits gestionats a la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i 
Biodiversitat.  

La consideració de diferents figures de protecció a diversos nivells administratius pot generar 
problemes a l’hora de comptabilitzar el total de l’àrea protegida perquè comporta superposicions de les 
diferents figures. La superposició de les diferents figures de protecció implica que aquest indicador sigui de 
caire cartogràfic i per aquest motiu la seva elaboració s’ha basat en el maneig de bases cartogràfiques digitals 
mitjançant el programa Arcview 10.  
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FIGURES DE PROTECCIÓ INTERNACIONALS (Patrimoni de l a Humanitat UNESCO) 
Paisatge Cultural 

FIGURES DE PROTECCIÓ EUROPEES (Xarxa Natura 2000) 
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) 
Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 
Basses Temporals 

FIGURES DE PROTECCIÓ ESTATALS i DE LA COMUNITAT AUT ÒNOMA DE LES I. 
BALEARS  
Parc Nacional 
Parc Natural 
Reserva Natural 
Monument Natural 
Paisatge Històric Artístic i Pintoresc 
Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) 
Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP) 
Alzinar protegit 
Àrea de Protecció Territorial (APT) Costa (PTI Mallorca) 
Àrea Natural d’Alt Nivell de Protecció (AANP) (PTI Mallorca) 
Àrea Rural d’Interès Paisatgístic Bocosa (ARIP-B) (PTI Mallorca) 
Reserva Marina 

Taula 1. Relació de les figures de protecció medi ambiental que s’han considerat per a determinar l’àrea de 
sòl i mar de Mallorca protegida per alguna regulació legal. 

 
Les fonts d’informació utilitzades es poden dividir en 2 grans conjunts; 1) consulta de les lleis, decrets, 

ordres, acords de consells de govern, entre d’altres, del Bolletí Oficial de l’Estat (BOE), Bolletí Oficial de les 
Illes Balears (BOIB), Pla Territorial Insular de Mallorca i, 2) cartografia de les àrees protegides 
proporcionades per les Conselleries en matèria de medi ambient i d’ordenació del territori del Govern de les 
Illes Balears i departaments de patrimoni i d’urbanisme del Consell Insular de Mallorca. 

 
Resultats i conclusions preliminars 

Les dades que es presenten són l’evolució de les àrees marines i terrestres protegides a l’illa de 
Mallorca per al període comprés entre 1972 fins a l’any 2011 – 2012 (Figures 1 i 2). La superfície terrestre 
protegida per alguna regulació legal és de 144.240 ha el que suposa un 39,7% de la superfície de l’illa. La 
superfície protegida per a les àrees marines es de 103.240 ha de les quals 72.011 es troben dins de les aigües 
interiors de Mallorca (48,3%). Les àrees protegides amb plans de gestió (gestió activa) és de 82.997 ha 
marines (80% de les àrees marines protegides) i 94.233 ha terrestres.  

A l’illa de Mallorca, de la mateixa manera que les Illes Balears, existeixen diferents tipus de figures de 
protecció corresponents a normatives autonòmiques, estatals, europees i internacionals. En alguns casos les 
figures de protecció es superposen dins la mateixa àrea (Figura 2) de manera que durant el càlcul d’aquest 
indicador, les àrees de les figures de protecció no s’han de sumar perquè es podria arribar a la conclusió 
errònia de que l’àrea protegida és superior a l’àrea del territori estudiat. És important assenyalar que no totes 
les figures de protecció són iguals de “restrictives”, per aquest motiu aquest estudi/indicador inclou el càlcul 
de la gestió de la zona protegida (Fig. 2). 
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Fig. 1. Evolució de les àrees terrestres (A) i marines (B) de Mallorca protegides per alguna regulació legal. 

A) La protecció de caire medi ambiental d’àrees terrestres s’inicia 1972 amb la declaració de “Paisaje 
Pintoresco” a la Serra de Tramuntana. B) La protecció de l’àmbit marí s’inicia l’any 1982 amb la declaració 

de la Reserva Marina de la Badia de Palma. 
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El primer precedent data de 1972 per a les àrees terrestres (Mayol, 2010) i de 1982 per a les àrees 
marines (Fig. 1). Durant els 40 anys (1972 -2012) dels que es composa la història de la protecció territorial a 
l’illa de Mallorca han estat vigents fins a 3 lleis estatals de caire medi ambiental (1975, 1989 i 2007) i la “Ley 
de Montes” de 1957. L’any 1982 es declara el primer espai marí protegit (Reserva de la Badia de Palma), però 
la seva preservació no seria efectiva fins al 1999 quan s’aprovà el seu reglament i regulació d’activitats. Cal 
destacar com a primers antecedents d’importància les lleis autonòmiques 1/1984 d’ordenació i protecció 
d’àrees naturals d’interès especial i 1/1991 d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial 
protecció, on la importància de la primera seria la de marcar una fita en el procediment de la protecció 
territorial protegint una sèrie d’espais naturals representatius de Mallorca (Salobrar de Campos, Punta de 
n’Amer, s’Albufera, sa Canova, Mondragó i Marina de Llucmajor). 

 

 
Fig. 2. Representació de la distribució de les àrees de Mallorca protegides (marines i terrestres) per alguna 

regulació legal en data de 2012. La trama de graella representa les àrees protegides amb plans de gestió 
(gestió vigent). 

 
La segona suposaria la “protecció” de gairebé fins el 38% de la superfície de l’illa front als processos 

d’urbanització. Aquestes lleis són el testimoni de la preocupació, tant per part de l’administració com per part 
de la societat, per la preservació d’àrees naturals, malgrat que a l’illa també tinguem exemples d’àrees litorals 
considerablement modificades per l’acció antròpica. 

La incorporació de noves àrees protegides marines i terrestres per part de la Xarxa Natura 2000 en els 
anys 2000, 2004, 2008 i 2011 (LICs, ZEPAS i basses temporals), ha estat molt important per a la preservació 
d’àrees naturals sobretot pel que fa a les àrees marines. Cal destacar que actualment la major part dels LICs 
marins de Mallorca tenen un pla de gestió aprovat des de l’any 2007 (Fig. 1). 

En quant a les àrees protegides amb plans de gestió (gestió activa), actualment l’illa de Mallorca 
compta amb un Parc Nacional marítim terrestre (Arxipèlag de Cabrera), 4 Parcs Naturals (Albufera, 
Mondragó, sa Dragonera i Península de Llevant), 3 monuments naturals (S’Albufereta, Fonts Ufanes i Torrent 
de Pareis), les àrees protegides terrestres de la Xarxa Natura 2000, 2 reserves naturals (Cap des Freu i Cap 
Ferrutx) i un Paratge Natural que abasta gairebé la major part de la Serra de Tramuntana que també va esser 
declarada (2011) Patrimoni de la Humanitat (UNESCO). A l’àmbit marí, cal fer referència a les 5 Reserves 
Marines (Badia de Palma, Migjorn de Mallorca, el Toro, Malgrats i Llevant de Mallorca –més la part estatal 
de la reserva marina de Cala Rajada), les 62.121 ha marines de la Xarxa Natura 2000, l’àmbit marítim del 
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Parc Nacional de Cabrera i del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, aquest darrer com a exemple de 
concurrència de diferents figures de protecció sobre una mateixa àrea coincidint amb els LICs marins de la 
Serra (Fig. 2).  

L’Evolució a l’alça de la protecció territorial no ha estat sempre uniforme al llarg dels 40 anys 
d’història (1972-2012), hi ha un precedent que va ocórrer l’any 2003 en el que es va suprimir el 90% de l’àrea 
del Parc Natural de la Península de Llevant que s’havia declarat dos anys abans (2001), encara així els 
balanços generals són positius (Fig. 1) i el mapa general d’àrees protegides de Mallorca de moment queda 
reflectida a la Fig. 2. 

Aquest indicador, recollit a Diedrich et al. (2008, 2010) ha estat concebut per a la seva consulta oberta 
i per a contribuir a una gestió integrada i sostenible de la zona costanera dins l’àmbit de les Illes Balears. 
L’evolució d’àrea i mar protegida per a una regulació legal és útil per a avaluar diferents aspectes de la 
sostenibilitat territorial així com també per a poder comparar amb aspectes de l’evolució urbanística i 
d’infraestructures (parella amb l’evolució del turisme) que han regit t el desenvolupament territorial de l’illa 
(Rullan, 2002).  
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La Directiva Marc de l’Aigua (DMA) va significar un veritable canvi de paradigma a la planificació 

dels recursos hídrics a la Unió Europea. Fins a la seva entrada en vigor al 2000, traslladat a la legislació 
espanyola el 2003, la planificació dels usos de l’aigua es fonamentava en el balanç entre recursos i demandes, 
de manera que els plans hidrològics de cada conca establien els recursos disponibles i els comparaven amb les 
demandes estimades tan presents com futures. La planificació es resolia dissenyant les actuacions –
fonamentalment obres- a realitzar per satisfer a aquestes demandes amb diversos horitzons temporals. 

La DMA es basava amb un principi fonamental: la seguretat en el proveïment d’aigua a la població es 
garanteix mitjançant el bon estat dels ecosistemes aquàtics. És a dir, si l’aigua dels rius, dels aqüífers i de les 
zones litorals es troba en un bon estat ecològic per a l’abastament de la població, l’agricultura, la indústria, 
etc. estarà garantit. Aquest canvi de paradigma té com a conseqüència nombroses implicacions en la gestió 
dels recursos hídrics i per tant en la seva planificació. 

Per garantir el bon estat dels ecosistemes aquàtics s’hauran de prendre mesures que assegurin el 
manteniment en el temps del bon estat –en el cas que es tracti d’ecosistemes aquàtics que ja es trobin en bon 
estat- o que en un termini raonable puguin assolir aquest bon estat, en el cas que actualment no ho estiguin. 
Prèviament haurem de definir quin son els ecosistemes aquàtics que conformen els recursos hídrics d’una 
determinada regió, en el nostre cas les Illes Balears, i en quin estat se troben. Aquesta feina va representar un 
treball enorme, a més del cost econòmic, que assolit pel Servei d’Estudis de la Direcció general de Recursos 
Hídrics del Govern de les Illes Balears es va veure reflectit en el segon Pla Hidrològic de les Illes Balears 
(PHIB). 

La DMA demana un procés real de participació entre els diversos actors que intervenen en el mon 
hídric i en l’elaboració d’aquest segon PHIB se va realitzar un exercici de participació modèlic, en el que a 
través de nombrosos tallers, sectorials i insulars, se va recollir el sentir i les necessitats de tothom. El resultats 
varen ser incorporats al text definitiu que, a més, va ser escrupolosament treballat jurídicament. Finalment va 
ser informat pel Consell Balear de l’Aigua, aprovat pel Consell de Govern de la CAIB i elevat al Consejo 
Nacional del Agua, restant tan sols l’aprovació del Consejo de Ministros i la publicació al Boletín Oficial del 
Estado per la seva entrada en vigor. 

Però vet aquí que abans que aquest fets se haguessin produït, amb un retard incomprensible, varen 
haver eleccions a les Illes Balears i el nou Govern va demanar a Madrid la retirada del Pla per tal de 
modificar-lo adaptant-lo als criteris dels nous governants. Val a dir que, més enllà de la dificultat d’entendre 
el perquè se va produir la returada en la seva tramitació a Madrid, se podia comprendre que el nou govern de 
les Illes vulgues modificar les prioritats que tot pla estableix. Però el que va succeir no va ser això. El que va 
passar va ser un buidat de la regulació que el PHIB establia. 

En efecte, a través d’una nova tramitació i una rapidíssima exposició pública se varen baratar aspectes 
fonamentals que permeten qualificar el procés com una pregona des-regulació. Per tal de documentar aquesta 
afirmació cal comparar el que deia la primera versió del PHIB amb la que finalment i amb una rapidesa 
inusitada ha estat aprovada per Madrid. A més, hem d’analitzar les conseqüències d’aquesta desregulació 
damunt els recursos hídrics de les Balears. 

En primer lloc, el PHIB establia amb criteris rigorosos i d’acord amb la DMA, una sèrie de masses 
d’aigua que el PHIB finalment aprovat permet modificar a voluntat. D’aquesta manera se pot ajuntar una 
massa amb bones condicions amb un altre en mal estat i així continuar la sobre-explotació de la darrera. 
D’aquesta manera s’està degradant qualitat de la massa en bon estat i s’obvia la recuperació de la que estava 
més malmesa, però se preserven els interessos dels explotadors. 

S'inclou una delimitació de zones humides amb caràcter provisional i s'elimina el concepte d'aiguamoll 
potencial i sobretot, la seva cartografia, amb la qual cosa, es renuncia a recuperar aquests espais i es permet 
modificar a la carta els límits de l'aiguamoll actual.  

Es desprotegeix la vegetació de la ribera, element estabilitzador dels marges i s'estableix un discutible 
llistat de vegetació d'aiguamoll que, d'acord amb el nou text, seria la única protegida. 
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El nou text proposat, permet un increment d'extraccions, tant en zones costaneres com en masses 
d'aigua en risc, prorrogables i amb possibiliats d'excepcions, incomplint el Text Refós de la Llei d'Aigües, 
quedant així inabastable els objectius de la Directiva Marc. 

Disminueix la protecció del Domini Públic Hidràulic, tant davant la contaminació puntual (eliminació 
del protocol de descontaminació de dipòsits enterrats) com davant la contaminació difusa, i també per la 
desprotecció dels sondejos, per l'eliminació de la obligatorietat de les normes tècniques d'execució d'aquests. 

L'Administració Hidràulica desisteix de les seves obligacions quan trasllada reiteradament a altres 
administracions algunes tasques, como ara, la recuperació de costs o pèrdues a les xarxes. 

No es compleixen alguns aspectes normatius del Text Refós de la Llei d'Aigües, del Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, del Reglament de Planificació Hidrològica i diversa normativa autonòmica encara 
en vigor i d'especial importància per a la salut de les persones i la protecció dels aqüífers (Decret sobre 
vigilància sanitària). 

En conjunt, el nou text normatiu (2013), davant al que es va aprovar inicialment el 2011, representa 
una desregulació i desprotecció del domini públic hidràulic, un desistiment de funcions de l'Administració 
Hidràulica i un incompliment dels principis inspiradors de la Directiva Marc de l'Aigua i dels seus objectius. I 
tot això, al servei del sector de l'agronegoci i no dels agricultors, del lobby de facultatius i empreses 
perforadores de sondejos i d'interessos urbanístics, en zones costeres o sòl rústic. 
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Background and aims of the presentation 

The aim of this presentation is to provide urgent scientific information on the distribution, behaviour 
and ecology of Europe's only Critically Endangered seabird, the Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus). 
This species is endemic to the Balearic Islands, but ranges widely across northeast Atlantic coastlines during 
the post-breeding migration period. Evidence for recent population declines, and a restricted breeding 
population, place this species under significant pressure. Current threats to the species include introduced 
predators and urban development at breeding grounds, and fisheries bycatch and climate-driven changes in 
prey abundance and distribution at sea. The Balearic Shearwater is predicted to become extinct before 2100 if 
current rates of decline are not reversed. Therefore, we need to understand where the birds go to feed, and 
their dependence on fisheries discards, to tackle the issue of bycatch in fishing gear. A need also exists to 
raise public awareness on the breeding grounds of the threats posed by introduced predators. 

The project will collect new GLS/GPS tracking information to determine important marine areas for 
both adult and immature birds, and will use dive recorders and stable isotope analysis to provide insights into 
their interaction with fisheries. These data will be provided to conservation agencies in Iberia and France, 
who are currently planning Important Bird Areas and other spatial conservation measures that may assist this 
species and other seabirds. It is hoped that there will also be a campaign to increase public awareness of the 
Balearic Shearwater and its habitat requirements on the Balearic Islands, through a new eco-tourism initiative 
lead by Skua SLP (and involving local ornithologists and conservationists). The overall project will be a 
success if the predicted extinction of this species in the next 50 years can be avoided and hopefully reversed. 
 
Initial results  

Initial tracking studies since 2010, from an important colony on Mallorca, have provided a first 
indication of the year-round distribution and movement patterns of the Balearic Shearwater. Two types of 
miniaturized bird-borne tracking devices (geolocators and GPS loggers) have been used to provide initial 
information on migration pathways and favoured foraging areas of the species 

 
Future tracking studies 

Annual tracking from 2013 onwards will continue to target adult birds, allowing a longer-term look at 
species distribution, which is critical information for the implementation of effective conservation measures. 
Intensive GPS tracking of birds during the breeding season and collection of dive data from time-depth 
recorders (TDRs) will also be undertaken to determine important foraging areas for this species in the 
Mediterranean, and levels of overlap with marine fisheries. Fieldwork will be based on Mallorca and 
Menorca, involving local conservationists. Collaborative partners from Gibraltar, Portugal and France will be 
involved. 

In future years, plans exist to tag immature birds (which represent up to 25% of the total population) to 
determine where these individuals go after leaving the nest, and their distribution during the first few years of 
life. Future tagging work at new colonies, and during different phases of the breeding cycle, would also be 
beneficial to assess whether birds from different colonies use distinct foraging areas, and whether distribution 
varies throughout the breeding season. Deployment of a PIT tag system at the main study colony will aid 
monitoring of colony activity patterns and the detection of returning tagged individuals. 

Detailed distribution maps of Balearic Shearwater foraging areas and migration routes will be created, 
which should help inform spatial conservation measures. The project is also expected to provide new insights 
into foraging behaviour, using a combination of GPS tags, dive loggers and stable isotope analysis. This will 
inform fisheries management in key areas.  

Conservation agencies in Spain, Portugal, France and UK who are charged with protection of the 
species at sea outside of the breeding season. Conservation agencies in the Balearic Islands who are trying to 
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implement conservation measures at breeding sits in a very challenging economic climate. Tourists to 
Mallorca will benefit from a new eco-tourism initiative. 
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Ecosistemes i focs forestals 
 
Antoni MARTÍNEZ TABERNER1 
 
1Departament de Biología, Universitat de les Illes Balears 
 

El tema dels focs forestals ha estat tractat des de temps enrere; el 1974 va aparèixer un llibre titulat 
Fire and Ecosistems de Kozlowski & Algren, llibre anglosaxó i poc útil per a la mediterrània, però que es 
probablement el clàssic. També ben aviat aparegué la tesi del Dr. Trabaud sobre incendis al sud de França i 
tot seguit ja es varen desenvolupar al voltant de l’equip de l’Autònoma de Barcelona i del Dr. Terrades els 
estudis més mediterranis lligats a les pertorbacions píriques. També fou destacable la feina feta per Folch en 
la divulgació científica del tema. 

A l’actualitat apareixen treballs molt lligats a la facilitació de la recuperació de les zones incendiades i 
a les tècniques i intervencions que cal efectuar després dels incendis. 

En aquesta ponència faré un repàs del que representa un incendi a un ecosistema mediterrani i als 
elements bàsics per a la seva restauració successional. 
 
Historia i recurrència dels incendis 

Existeixen registres paleobotànics d’incendis anteriors a la romanització de la franja costanera 
mediterrània de la península ibèrica (Riera-Mora i Esteban-Amat 1994; Carrión i Van Geel 1999). A l’edat 
mitjana van lligats a l’expansió agrícola i a les zones de defensa anomenades zones de glacis militar, al costat 
de les murades, i de polèmica, fins els nuclis de les actuals barriades de l’extraradi. Posteriorment l’ús 
ramader del bosc i la quantitats de pastures arbrades (l’antic saltus romà) mantenien el sotabosc i el mateix 
bosc amb uns nivells realment baixos de biomassa i els alzinars de muntanya amb la pressió d’herbívora dels 
porcs també eren poc incendiables, de fet és significativa la manca de sotabosc d’alzinar que troben Bolós i 
Molinier a les seves recerques fito sociològiques dels anys 50. Durant el darrer terç del segle XX les causes 
antròpiques són complexes i sovint lligades a canvis d’usos del sòl, a la pèrdua d’una cultura de gestió dels 
alzinars per part dels carboners, a la despoblació de les zones de pastura amb socarrats de càrritx a la Serra i 
igualment a la pèrdua de pastors que manejaven els focs amb contrafocs a les zones d’Artà, tal i com explica 
Sureda.  

Al segle XXI hem d’afegir que el canvi climàtic incrementa la mitjana de dies amb condicions d’alta 
temperatura i vents secs durant els períodes de sequera, problemes que s’afegeixen als preexistents i al fet que 
el magatzem de matèria orgànica i biomassa dels boscs, particularment pinars, ha augmentat 
considerablement gràcies a la utilització dels combustibles fòssils. A mesura que es fa més evident el zenit del 
petroli i que es van acostats els dels altres combustibles fòssils, la llenya torna a agafar un protagonisme, molt 
particularment a regions sense cap recurs energètic significatiu com les Illes Balears. 
 
Energia i tipus de foc 

L’energia solar arriba porgada a la superfície fotosintètica on desprès de passar a energia elèctrica i 
hidrolitzar l’aigua acaba emmagatzemada en forma d’hidrats de carboni i altres molècules orgàniques, que en 
el bosc són majoritàriament lignina i cel·lulosa, però també en reserves de matèria orgànica als sòls, l’humus i 
la fullaraca amb virosta. 

Tota aquesta energia, la de biomassa, necromassa i matèria orgànica edàfica emmagatzemada durant 
anys, tal vegada segles, finalment es dissipa durant unes hores d’incendi en forma de calor, talment una 
termoclina que hagués emmagatzemat energia durant segles i finalment es romp, o qualsevol altre procés de 
lenta formació i immediata destrucció. 

El foc necessita oxigen, combustible i una font d’ignició. L’oxigen, el donem per constant, però es 
consumeix durant l’incendi i es necessita aire o vent que vagi alimentant el foc. El combustible pot tenir 
diferent pirogeneïtat, pot estar sec o humit, tenir una alta relació S/V o baixa, pot estar en forma de fulles 
seques als matolls o al litter, donades les baixes taxes de descomposició per manca d’humitat en el bosc 
mediterrani, a més els matolls, particularment de labiades, tenen substàncies aromàtiques poc palatals que són 
molt pirògenes; també moltes formes adaptades a la forta insolació mediterrània donen pirogeneïtat, com 
púes, fulles esclerofil·les, caducifolis estivals. Això crea una paradoxa, com més incendis més pirogeneïtat al 
caps d’uns pocs anys de recuperació, per tant més probabilitat de nous focs. Realment hi ha fases de la 
successió posterior als incendis que són de molt alta pirogeneïtat i fins que el bosc es tanca no es crea el 
microclima ombrívol i humit satisfactori per a que es rebaixi la pirogeneïtat. La paradoxa es que ens trobem 
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amb ecosistemes amb molt de combustible i poca pirogeneïtat i altres amb molt manco combustible, però en 
canvi amb molt alta pirogeneïtat. 

Sobre la font d’ignició es poden diferenciar entre els focs provocats intencionadament o 
involuntàriament i els naturals. Fenòmens naturals a la mediterrània poden ocasionar entre un 5 i un 12% dels 
incendis, segons les fonts utilitzades, rarament >10%. Amb el canvi climàtic podria donar-se un augment de 
les tempestes seques a la zona mediterrània, però per ara no hi ha registres ni documentació significativa 
sobre el tema, ni tan sols les fonts dels percentatges actuals són prou significatives. El cert és que sovint es 
poden trobar arbres amb línies verticals al tronc que marquen el recorregut dels llamps en forma de saba que 
ha entrat en ebullició i crea una ferida longitudinal, també es troben “socarrats” provocats per llamps, però 
solen ser petits, senyal que el llamp va anar acompanyat de pluja. Cal comentar que el règim d’incendis no és 
idèntic a tots els llocs, a Califòrnia, Sudàfrica i Australia existeixen evidències d’una elevada freqüència 
d’incendis per causes naturals mentre que a Xile i la Mediterrània, malgrat també tenir evidències les causes 
naturals són de molt menor freqüència.  

El foc intens ho crema tot, però pot haver-hi focs parcials de copes o de sotabosc. Els focs subterranis 
requereixen horitzons molt orgànics. 

Amb vent es cremen grans superfícies de manera poc intensa o amb illots per on el foc bota deixant-los 
inalterats, amb poc vent solen cremar superfícies menors, però més intensament. 

La severitat de l’incendi depèn de la temperatura i del temps d’exposició. Aquesta intensitat marcarà 
les possibilitats de recuperació de llavors serotines i la intensitat de la mineralització del sòl (Moreno et al., 
2004). 

Si l’incendi es desenvolupa sobre terres un poc humides les arrels de les rebrotadores es veuen 
afectades fins a profunditats majors, mentre que si els sòls estan ben secs, les temperatures superficials són 
majors, però la conducció del calor de cap a l’interior és menor. L’incendi normal afecta entre els 5 i 10 cm de 
fondària. 

Les quantitats de combustible cremat depèn del tipus de foc, de la quantitat de combustible i de la 
combustionabilitat d’aquest. Tenen poca pirogeneïtat els caducifolis en general i convé envoltar les zones 
habitades de aurons, cirerer de pastor, lledoners, nogueroles, figueres, serveres, atzerolers, magraners, 
ginjolers i altres arbres rústics o naturalitzats no invasors per a protegir cases i infraestructures en cas 
d’incendi. De pirogeneneitat no molt alta són el garrover, la mata, la savina, el garballó, l’arbocera, l’alzina de 
fulla gran, el llorer. De pirogeneïtat mitjana: el llampúdol, el coscoll, l’alzina de fulla petita o rotundifolia i de 
pirogeneïtat alta són: el bruc, el xiprell, les estepes, l’aladern, el ginebró, el pi, les ginestes. 
 
Elements materials i erosió 

Els COV, composts orgànics volàtils, particularment isoprè i monoterpens, s’alliberen en condicions 
normals per a incrementar la termo-tolerància de les plantes. De manera general l’alliberació d’aquests 
composts s’incrementa en el període de creixement i amb la temperatura, a mesura que creix el dèficit hídric. 
Durant l’incendi es pot veure com amb situacions d’alta temperatura els pins tenen una ignició de copa 
explosiva, aquest fenomen s’ha d’atribuir a la volatilització dels COV, que es el primer que crema. Després 
fulles, fusta, fullaraca, branquillons o virosta, humus i fins i tots la matèria orgànica dels sòls superficials i 
fins i tot les soques als incendis de major intensitat. A experiments controlats d’incendis d’alzinars es perd un 
85% del C, 57% de N i 46% de P. Passat l’incendi sols hi ha cendres amb molt de Ca i Mg amb un efecte 
alcalinitzador que pot esser satisfactori per a sòls àcids, però desestructura els agregats de la terra orgànica, es 
perd permeabilitat i el fòsfor pot quedar immobilitzat als sòls calcaris. Part del nitrogen de la biomassa aèria 
que no s’ha volatilitzat queda a la superfície, en part es recicla i en part es perd per erosió durant el primer i 
segon any (Sarrasoles 1991).  
 
La desestructuració del sistema 

Després de l’ incendi no tot s’ha perdut, queden les rebrotadores, les llavors de les piroresistens i les 
plantes memòria que es mantenien a l’ombra esperant com a romanents sense tenir una part activa i que una 
vegada retornen les condicions d’insolació recuperen biomassa i l’activitat de producció. Les oportunistes 
tindran la possibilitat d’entrar i ajudar a cicatritzar la ferida de l’incendi. Les esciàfiles desapareixen, les 
heliòfiles marquen els primers estadis de la successió. 

Les pinyes no s’han cremat internament i han alliberat els pinyons que continuen essent viables i 
fèrtils. 

Pinus halepensis manté tancades les pinyes durant varis anys, però el foc pot produir la seva apertura i 
dispersió (Daskalakou i Thanos 1996), així i tot no es pot considerar un arbre amb fruits autènticament 
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serotins, ja que les autèntiques plantes de fruits serotins necessiten el foc per a dispersar-se i germinar, però el 
pi és més aviat facultatiu en aquest sentit (Habrouk et al. 1999; Natham et al. 1999). 

Les espècies rebrotadores estan adaptades al foc, però també la capacitat de rebrot és una adaptació a 
la depredació per herbivoría, per tant no podem parlar d’espècies adaptades al foc sinó és com a una facultat 
més entre d’altres (López-Soria i Castell 1992), de fet Lloret et al. (1999) i Verdú et al. (2003), demostren que 
aquesta capacitat de rebrotar apareix a espècies que ja existien abans que el clima mediterrani aparegués. 

Per a espècies rebrotadores la recol·locació de nutrients i carbohidrats no estructurals és important i 
significa una pèrdua d’estalvis; a les alzines els recursos de remobilització representen uns 20 anys de 
fotosíntesi, període semblant a l’utilitzat pels carboners en les seves tretes. Recurrències d’incendis inferiors a 
aquests períodes poden representar l’eliminació de l’alzina; per a altres espècies el comportament és semblant 
i el resultat és que finalment obtenim comunitats o fàcies quasi monoespecífiques, com les carritxeres. Els 
ullastres rebroten bé amb baixa intensitat de foc gràcies al coll de rel bulbar i poden tenir una bona germinació 
si hi ha perxes per a aucells que afavoreixin la dispersió i el reclutament a les zones en recuperació. 

L’única espècie significativa que realment està ben adaptada al foc és la carritxera que acaba formant 
fàcies sabanoides monoespecífiques gràcies a la capacitat de rebrotar si els incendis són recurrents. Algunes 
gramínies tenen la capacitat reproductora incrementada com a conseqüència del foc (Caturla et alt. 2000; Vilà 
et alt. 2001) i les seves poblacions poden ser afavorides pels incendis. Aquestes gramínies, i el càrritx és una 
d’elles, emmagatzemen una quantitat significativa de biomassa seca que acaba col·lapsant la superfície de 
creixement, però cremen amb molta facilitat, la qual cosa afavoreix de nou el creixement. El seu sistema 
radicular groguenc, quasi taronja, és extensíssim, subjecta bé el sol i quasi no permet més erosió que la de la 
biomassa cremada. En la mesura que els incendis són repetitius les altres espècies desapareixen i queda la 
formació sabanoide de la carritxera. Aquesta retroalimentació promou la transformació de formacions de 
màquies o garrigues amb pins a formacions herbàcies molt estables i estructuralment i funcionalment molt 
diferents a les formacions típicament mediterrànies. Fins i tot a llocs on la pluviometria podria donar per a 
desenvolupar bosquets d’alzines o màquies altes d’ullastre, les fàcies de càrritx es mantenen inalterables si hi 
ha una certa recurrència del foc. 
 
Fases de la restauració postpírica per anys 
1º any 
1a.- eliminar herbívors, amb depredadors o tancant, evitar la pastura. 
1b.- retenció del substrat superficial de sol amb mulch, gramínies d’arrel fasciculada i lleguminoses 
nitrificants com a oportunistes afavorides. 
1c.- no entrar a la zona cremada amb maquinària pesant. 
2º any 
2a.- rendibilitzar el material sobrant en contra de l’erosió. Els troncs d’arbres morts que no s’han cremat es 
tallen a una certa alçada i s’aprofiten com a estaques de subjecció que es disposen perpendiculars al pendent. 
El volum creat pot servir per a virostes, etc. faixes de brancam, etc. i posterior colonització. 
2b.- deixar alguns arbres de perxa per a afavorir l’aturada d’aucells i la seva excreció  
2c.- estudiar la conveniència de la fertilització mentre no hi hagi taxa de renovació de fulles mortes (2,4 anys 
per a l’alzina). Moltes espècies rebrotadores i perennifòlies no alliberen fulles seques per a començar el 
reciclatge de nutrients fins el tercer o quart any, per tant pot ser convenient aportar material per a fertilitzar els 
anys següents a l’incendi. 
2d.- estudiar i executar si escau les mesures de repoblació. Els pins, que són germinadors, no són fèrtils fins 
els 10-15 anys, incendis de menor recurrència acaben amb el pinar, per tant s’ha de repoblar si es donen 
aquestes condicions. 
2e.- creació d’illots de recuperació i tallafocs verds. 
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 Al litoral de la Colònia de Sant Jordi, i al conjunt del terme municipal de ses Salines no es coneixien 
cavitats d’interès, almenys des del punt de vista de recorregut espeleomètric. El paisatge, amb gran quantitat 
de platges i a on predomina un litoral baix d’eolianites quaternàries i dunes actuals, no era procliu de bon 
començament de poder sospitar que contendria al seu interior una cavitat  d’aquesta magnitud. Només cavitats 
sense gaire importància s’havien localitzat  dins materials del Pleistocè i Pliocè.  
 S’han fet recerques i exploracions setmanals al llarg dels anys 2011, 2012 i 2013 que han suposat  
descobrir i documentar una cavitat amb un recorregut de més de 4 Km, amb un desnivell que supera els 35 m 
entre el punt més elevat ,i el més baix.  La distància en línia recta entre els dos extrems més distals de la 
cavitat és d’uns 1100 m. La direcció general que segueix la cavitat és de 45º, és a dir NE-SW. Amb les dades 
actuals, del 2013, està situada al 5e lloc del llistat de cavitats de més recorregut de les Balears i al 4t lloc si 
només es considera l’illa de Mallorca. Pràcticament tota la cavitat, llevat les entrades, és subaquàtica. Del 
llistat de coves subaquàtiques queda també en 4a posició de recorregut de les Balears.  
 Des del punt de vista faunístic, les esponges Suberites carnosus incrustans i Protosuberites cf 
ectyoninus estan situades a les zones més properes a la mar, a les zones de més influència marina. Es troben 
aferrades als sostres i parets, així com damunt blocs caiguts o roca mare del pis de la cavitat. La primera 
espècie és molt ocasional, emperò la segona presenta elevades densitats i arriben a penetrar uns 200 m de cap 
a l‘interior. És una esponja de 1 cm de diàmetre, incrustant però amb un cert engruiximent a la zona central on 
es situa l’únic òscul, al final d’una protuberància cònica. El color és blanc brut i la superfície irregularment 
híspida amb abundant sediment atrapat entre les espícules.  Les espícules son mes robustes que en els 
individus d’altres llocs, el que pot ser degut a un major concentració de silici al sediment de la cavitat.  És un 
fet insòlit que no es trobin més espècies filtradores a una cavitat amb tan de corrent. Suposam que deu esser 
per la relativa baixa salinitat de l’aigua que brolla de cap a la mar.   
 Un altre descobriment sorprenent ha estat la troballa de nombrosos espècimens del crustaci misidaci 
Burrimysis palmeri Jaume & García, 1993 a es Dolç. L’espècie va esser descoberta a la cova des Burrí, 
cavitat de l’illa de Cabrera amb presència d’un llac anquihalí. Fins  ara era considerada gènere i espècie 
endèmica de Cabrera i trobada únicament a les aigües de la cova des Burrí. És un misidaci de mida mitjana 
que presenta la regressió de l’aparell ocular i amb el cos totalment despigmentat. Ha aparegut a es Dolç 
Exterior, especialment a la galeria des Llop i també, encara que amb molt menys freqüència, al Dolç Interior, 
a la galeria de les Lloses i a la sala dels Blocs. 
 Compta amb quatre entrades naturals (l’Esfondrat des Dolç, dues boques a la cova de s’Aigua i 
l’Esfondrat) i una altre d’impracticable (l’Esfondrat des Joncs –neotopònim-) que connecten amb la cova. La 
cavitat, a gran trets la podem considerar subdividida en dos per mor d’un gran esfondrament, la cova de 
s’Aigua, que l’ha seccionat en es Dolç Extern i el Dolç Intern.   
 Les aigües freàtiques des Dolç presenten des del punt de vista hidrològic un perfil estratificat, amb 2 
capes de salinitat diferent, disposades en un ordre de menor a major salinitat, a causa de la diferent densitat. 
La temperatura de l’aigua és manté pràcticament constant al llarg de tot el perfil mesurat, anant del torn del 
19°C. 
 Es Dolç es desenvolupa bàsicament en el contacte entre dues unitats estratigràfiques força 
diferenciades i que condicionen de forma clara els trets morfològics de la cova. Per una banda, els materials 
pliocènics a la base i, per l’altre,  els pleistocènics a sostre, quedant clarament de manifest al llarg de la cavitat 
i en secció vertical la seqüència estratigràfica de transició Plio-quaternària.   
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 La cova es pot considerar, com a megaforma, constituïda per un sistema de cavitats ramiformes amb 
una gènesi mixta hipogènica, freàtica litoral i fortes influències del drenatge de les aigües subterrànies de cap 
a la mar. La litologia i estructura dels materials pliocens i de les eolianites, sense fracturació clara important, 
ha fet que la cavitat adopti la disposició en planta de caràcter ramiforme.   
 La presència de grans blocs i lloses caigudes pels processos de reajustament  per assolir l’equilibri 
mecànic de sostres i parets, constitueix una de les característiques més definitòries des Dolç i ha contribuït a 
originar voluminoses i caòtiques sales d’esfondrament o collapse chambers. La litologia per on es 
desenvolupa la cavitat encara afavoreix més aquests processos per la menor resistència de la roca en 
comparació amb les calcàries mesozoiques de les serralades o als materials miocènics de les plataformes 
tabulars del Migjorn i Llevant.   
 Els materials propis de la dinàmica sedimentaria de la cavitat consisteixen en nivells arenosos fins 
(amb grans carbonatats probablement procedents dels rentat mecànic de les parets de les eolianites) molt 
llimosos de color vermellós que a part de minerals de les argiles incorporen elevades quantitats de quars que 
correspondrien a elements procedents de la infiltració. Un fet característic de la cavitat són les importants 
acumulacions de dipòsits obscurs formats per materials fins (llims i argiles) on hi dominen els fil·losilicats 
com a elements mineralògics principals, també hi ha quars i la composició carbonatada es força variable. 
L’anàlisi química d’aquests nivells indica la presència d’importants quantitats de ferro i, especialment, 
manganès que pot arribar a valors del 40%. També, i en una àrea localitzada i clarament associada amb la 
presència exterior d’una depuradora que aboca les seves aigües residuals al seu interior, s´hi observen una 
important acumulació de matèria orgànica. 
   Fins fa pocs anys es considerava que la majoria de les cavitats litorals de Mallorca tenien un origen 
relacionat amb diferents mecanismes espeleogenètics associats a la zona litoral de mescla d’aigües i a 
importants processos d’esfondrament i reajustament de les voltes. Les troballes realitzades a la cova des Pas 
de Vallgornera i també a altres cavitats del migjorn occidental van permetre distingir un nou mecanisme 
espeleogenètic, desconegut fins a la data a Mallorca: l’espeleogènesi hipogènica, relacionada amb una 
recàrrega hídrica d’origen profund (Merino et al., 2011). Les morfologies trobades a es Dolç reforcen i 
amplien les proves i les cavitats relacionades amb processos hipogènics. A més a més, dins materials del 
Pliocè i Pleistocè, fet inèdit a les Balears.  
 Aquestes morfologies hipogèniques són Megaformes (d’ordre quilomètric a hectomètric): Sistema de 
cavitats ramiformes hipogèniques amb influències freàtiques litorals. Macrocroformes (d’ordre hectomètric a 
decamètric): pous hipogènics. Mesoformes (d’ordre decamètric a mètric): Cràter, punts d’alimentació 
puntuals o Xemeneies,  cilindres ascendents.  Microformes (d’ordre mètric a centimètric): punts d’alimentació 
laterals (feeders), canals ascendents de paret, cúpules, punts de descàrrega (outlets).   
 També s’han documentat morfologies de la zona de mescla litoral. Macroformes: galeries freàtiques 
de control estructural estratigràfic. Mesoformes: envans, facetes, regates de corrosió, morfologies 
espongiformes i conductes seminals o iniciadors. Microformes: pinacles, penjants, concavitats poc marcades, 
tupins de paret, sostre i pis i finalment canals subverticals de dissolució. 
 L’abocament de les aigües residuals, provinents de la depuradora de la Colònia de Sant Jordi, suposa 
la contaminació de les aigües subterrànies i alhora la destrucció progressiva d’una cavitat excepcional, amb 
uns valors patrimonials naturals geològics i biològics de primer ordre. La cova actua com a gran emissari que 
condueix directament les aigües a la bassa des Dolç, just devora la platja des Dolç i constitueix també un 
motiu de preocupació per a la salut pública. El motiu és l’increment de població del nucli urbà a l’estiu que 
desborda i fa ineficaç la capacitat de depuració de les instal·lacions de la depuradora.  
 
Agraïments 

 Volem fer constar el nostre més sincer agraïment envers Maria March i la seva família per les 
facilitats i confiança que ens han atorgat aquests anys. També a la gent de la Colònia, ses Salines i d’altres 
pobles de la contrada què, assabentats de les nostres recerques, tant d’interès han mostrat per conèixer aquesta 
part de la naturalesa oculta a la vista. 
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Las playas constituyen, pues, uno de los activos ambientales más importantes de los recursos costeros. 

Se han convertido en las últimas décadas en pilares básicos de una importante economía turística, de especial 
relevancia en países de la cuenca mediterránea, y que se han exportado a otros destinos turísticos como el 
Caribe. En muchas ocasiones, sin embargo, estos espacios no han sufrido unas gestiones de acuerdo a sus 
características geoambientales. No se han tenido presentes sus valores ecológicos y biológicos más 
inmediatos, y ni siquiera los vínculos con otros sistemas lejanos que les afectan , directa o indirectamente. 

Durante las últimas décadas, la ocupación del litoral por parte del hombre ha sido masiva, rápida y 
acultural en la mayoría de los destinos turísticos clásicos de sol y playa. Como consecuencia, en ellos se ha 
producido un proceso de 'litoralización' acelerado que frecuentemente ha dado lugar a una pérdida de 
identidad de estos espacios.  

En muchas ocasiones estas ocupaciones han dificultado las estrategias y mecanismos naturales de 
defensa que, a su vez, impiden el buen funcionamiento de los ecosistemas arenosos playaduna. Este proceso, 
de forma intencionada o no, ha modificado notablemente el paisaje, cambiando las características naturales y 
los usos tradicionales del litoral. Además este cambio ha sido imprevisto, en la medida que al comenzar el 
desarrollo turístico no se concibió que el espacio ofertado -las playas y las dunas- fueran espacios frágiles y 
dinámicos, susceptibles de degradarse rápidamente. En este sentido, se puede afirmar que la acción del 
hombre sobre el medio litoral puede tener consecuencias aberrantes.  

El turismo de sol y playa ha prosperado sobre los sistemas playa-duna, y la masificación y el uso 
desordenado se han implantado sin otro objetivo que el incremento continuado de visitantes. La consecuente 
oferta creciente de alojamientos y servicios está, además, relacionada con la promoción del suelo y la 
construcción de viviendas de uso turístico. Hacer de estos nuevos espacios colonizados un hábitat confortable 
y funcional para los visitantes ha causado problemas serios de conservación y de estabilidad en muchos 
sistemas. Problemas como la alteración y la eliminación de neomorfologías de playa-duna y de la vegetación 
que llevan asociadas, la destrucción de los procesos de formación de dunas, la alteración y la 
desestabilización de perfiles naturales de playa y el incremento del transporte eólico de arena, la pérdida de 
diversidad biológica, pérdidas de superficies y de volúmenes de playas, alteración de las fuentes de 
producción sedimentaria y, en el peor de los casos, la eliminación total del ecosistema o la dependencia 
permanente de éste de las actuaciones de "mejora" (regeneraciones y espigones de defensa). 

No obstante, los espacios litorales son espacios públicos y de bajo coste. Se puede decir que son los 
espacios públicos más extensos que ofrecen los municipios costeros y los que más se publicitan, vienen, 
solicitan y consumen los visitantes y los residentes. Son referentes importantes en el proceso productivo a 
escala local, regional y estatal, y constituyen el fundamento más sólido de la oferta turística. Resulta 
paradójico que siendo las playas tan provechosas y complejas, tan valoradas y solicitadas, su gestión está 
basada en un concepto estrictamente económico, mecánico y estático del espacio, que obvia el dinamismo y la 
fragilidad, entendiéndolas simplemente como espacios con una gran potencia de recaudación económica a los 
que se presta atención especialmente en temporada alta de máximo uso. A pesar de que, cada vez más hay 
opiniones contrarias a esta concepción estática y utilitaria del litoral, aún se puede hablar de una desatención 
sistemática por parte de las administraciones hacia los ecosistemas que lo componen, especialmente hacia los 
hábitats arenosos, es decir, las playas y los sistemas playa-duna. 

Aunque cada vez son más las voces que defienden la necesidad de considerar las playas como 
ecosistemas a conservar y proteger, también se incrementan en ellas, las dotaciones de servicios, de 
equipamientos y de infraestructuras. Medidas contraproducentes para la estabilidad del sistema se justifican 
en dar respuesta a la voluntad manifiesta de consumir medio litoral que tiene el sector turístico. Las playas se 
entienden como espacios con diversidad de ofertas de ocio, donde la satisfacción de las expectativas del 
turista se convierte en sí misma un servicio de calidad.  

Las autoridades responsables de la gestión del litoral a menudo han prestado más atención a los 
visitantes, olvidando las necesidades de los ecosistemas que explotan y visitan. Unas veces por 
desconocimiento del medio que gestionan y muchas otras simplemente para ofrecer un servicio que 
consideran necesario, oportuno y de calidad. A menudo la divergencia entre la perspectiva técnica, usuarios o 
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empresarios se ha resuelto a favor de los últimos, indicando que prevalece la prestación de los servicios que 
satisfacen las necesidades sociales y económicas más inmediatas, es decir, las comodidades propias del medio 
urbano, frente a la conservación del medio, y de sus procesos naturales, que, en última instancia, también son 
necesidades sociales, aunque no suelen percibirse como tales. Es por esto que nos podemos encontrar con 
situaciones contradictorias a la hora de gestionar la demanda y la oferta, basadas ambas en una supuesta 
calidad del espacio. 

Las transformaciones han sido incorporadas al medio para llegar a la calidad litoral, entendida esta por 
los clientes como la idoneidad o adecuación para el uso, y que en muchas ocasiones tiende simplemente a 
satisfacer las demandas de los usuarios de las playas para convertir estos bienes naturales en otros funcionales 
o de servicios. Este enfoque de calidad de servicio se centra entre las expectativas de los usuarios y sus 
percepciones, haciendo mención a la falta de adecuación de los servicios habituales exigidos en el medio 
litoral frente a motivaciones heliotalasotrópicas.  

Como muchos otros recursos, desde un punto de vista antrópico, el espacio playa se convierte en un 
bien que satisface diversas necesidades humanas. Es, por tanto, coherente establecer y definir modelos de 
gestión respetuosos hacia su conservación y uso, modelos que determinen la calidad, basada en parámetros 
físicos, biológicos, y también sociales. El cumplimiento de estos parámetros, tanto en términos cualitativos 
como cuantitativos, permite que la playa satisfaga las necesidades planteadas y no sólo las comodidades 
inmediatas. 
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La conservació dels recursos marins i dels seus hàbitats són de gran importància ja que per moltes 
espècies marines la pèrdua d’ hàbitats o la seva alteració pot suposar una alteració de l'equilibri natural de 
l'ecosistema i de les abundàncies de l’especies marines. El coneixement de les espècies, del seu hàbitat i 
moviments és eina essencial per la conservació d'aquestes espècies. En aquest cas presentarem dades sobre la 
biologia dels raors (Xyrichtys novacula) i la serviola (Seriola dumerili) ambdues espècies molt importants, 
apreciades i conegudes en la societat balear a més de parlar de l’importància del ecosistemes marins per la 
conservació dels recursos marins. 

En el cas del raor parlem d'una espècie de caire bentònic que acostuma a viure en fons sorrencs amb 
presència de Cymodocea nodosa. Els estudis realitzats sobre aquesta espècie mostren com un factor molt 
important per explicar les seves densitats són la granulometria i la presència de preses potencials. En aquest 
cas els estudi previs que s'han fet mostren com la cobertura del fons sorrenc per part de la fanerògama 
Cymodocea nodosa incrementa el nombre de invertebrats i per tant la disponibilitat de menjar per l’espècie 
Xyrichtys novacula. Degut a l’increment de la pressió pesquera en els darrers anys per part dels pescadors 
recreatius es va establir una veda que va des de l’1 d’abril fins al 31 d’agost període durant el qual roman 
prohibida la pesca del raor amb l’objectiu d’assegurar l’èxit del període reproductor. A més de les mesures 
per assegurar l’èxit reproductor de l’espècie, és basic conservar el habitat, evitant alteracions mecàniques com 
el arrossegament o la contaminació els quals poden alterar l’hàbitat de tal manera que els stocks de la espècie 
es vegin afectats negativament. 

La serviola (Seriola dumerili) és un peix pelàgic que acostuma a viure en zones properes a la costa i 
plataforma. Durant la seva fase larvària és planctònic i en créixer s’acostuma a agregar sota objectes flotants 
agrupant-se el juvenils durant els mesos d’agost i setembre prop de la costa en grans bancs. Aquesta espècie, 
al igual que el raor, té un període de veda que prohibeix la captura d’exemplars per sota els 30 cm des de l’1 
de juliol fins el 1 d’octubre a les illes Pitiüses. Els recents estudis realitzats a les Eivissa mostren com els 
exemplars fins als tres anys no acostumen a fer grans desplaçaments al voltant de l’illa i en cap cas creuencap 
a la península o l’illa de Mallorca. Es per tant molt important per la conservació d’aquest recurs pesquer 
minimitzar la captura dels exemplars juvenils per tal de que pugui arribar el major nombre d’exemplars a la 
maduresa sexual i per tant a assegurar el manteniments dels stocks de l’espècie. En aquest cas, malgrat ser 
considerada una espècie pelàgica, és un peix caçador en esculls rocosos o altres estructures submarines tant 
naturals com artificials, acostumant sempre a habitar les mateixes zones. Per tant és molt important mantenir 
les zones d’agregació de juvenils en condicions òptimes i en alguns casos amb mesures protectores per tal 
d’intentar incrementar els stocks d’aquesta espècie molt valorada tant pels pescadors professionals com 
recreatius. 

En general cal dir que per la conservació de qualsevol espècie marina és molt important mantenir en 
condicions òptimes el seu habitat, com per exemple les praderies de Cymodocea nodosa en el cas de Xyrichtys 
novacula  o les zones d’escull rocós per els juvenils de Seriola dumerili. Un altre hàbitat molt important a les 
Balears són les praderies de Posidonia oceanica on gran nombre de fases juvenils de peixos i invertebrats 
troben refugi contra predadors com és el cas dels peixos del gènere Symphodus spp. de la mateixa forma que 
troben refugi en els fons rocosos encletxes moltes espècies com Scorpaena scrofa o Palinurus elephas. 

Tots els ecosistemes marins estan sempre subjectes al potencial risc de la seva alteració que va des de 
un vessament de hidrocarburs, l’ús d’arts d’arrossegament de forma il·legal, acumulacions de residus e 
introducció d’espècies invasores com pot se l’alga Lophocladia lallemandii. L’alteració de l’hàbitat por dur 
associada una caiguda en els recursos de l’hàbitat i per tant de les espècies que allà habiten. Un clar exemple 
d’aquest fet és l’invasió dels fons marins per Caulerpa racemosa que en zones de coral·ligen cobreix 
completament el fons (en determinats punts litorals) fent una coberta vegetal sobre el sostrat que impedeix 
l’alimentació de algunes espècies de peixos com pot ser Mullus surmuletus  i pel contrari afavoreix a altres 
com Spondiliosoma cantharus capaç d’ingerir aquesta alga amb metabòlits secundaris tòxics com la 
caulerpenina. 
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La promulgació de la llei d’aigües, l’any 1985, va significar un canvi substancial de la concepció dels 
recursos hídrics a l’Estat espanyol, i en especial, pel que fa a les zones humides va ser un nou paradigma que 
encara no ha aconseguit imposar-se entre tots nosaltres.  

Fins aleshores, se considerava, i així ho reflectia la legislació existent, que les zones humides eren 
àrees no sols sense valor econòmic, sinó que a més signifiquen un perill para la salut pública ja que a partir 
d’elles se generaven moltes malalties infeccioses. Així eren considerades com zones insalubres que convenia 
fer desaparèixer i en conseqüència s’estimulava la seva dessecació i ‘posada en valor’. Tornaven ‘productives 
i útils’ quan després de dessecades se reconvertien en explotacions agrícoles. Les seves terres, riques en 
matèria orgànica que juntament amb una fàcil disponibilitat d’aigua les feien molt atractives pels que avui 
anomenem emprenedors. Freqüentment, el premi a la dessecació era convertir-se en propietari de les terres ja 
seques. 

La llei d’aigües de 1985 va ser pionera, no sols en reconèixer el valor de les zones humides com peces 
fonamentals del nostre patrimoni natural, sinó que a més reconeix la destrucció que fins aleshores havien 
sofert. A les Balears l’extensió ocupada per les zones humides s’ha reduït des d’una superfície estimada entre 
6.500 i 7.000 ha en el segle XVIII, fins a tan sols 4.425 ha cartografiades en el 1991, és a dir una reducció 
d’un 35%, segons el Projecte de Decret i Delimitació de les Zones Humides de les Illes Balears de la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (2002).  

En aquest sentit, tant la llei d’aigües, com el seu reglament afavoreixen la recuperació de les zones 
dessecades i fins i tot defineixen una fórmula per decidir si l’explotació resulta socialment i econòmica més 
rendible per tal de justificar el manteniment de la zona dessecada. Encara que pocs, existeixen exemples de la 
recuperació d’espais dessecats, fins i tot a zones d’elevada producció agrària (com, per exemple, el cas de 
l’Estany d’Ivars a la plana de Lleida). 

A les Balears la dessecació de s’Albufera i el Pla de Sant Jordi, a Mallorca, han estat fites històriques 
en el desenvolupament de la colonització humana de la major de les Balears. Cal considerar, no obstant que la 
simple dessecació d’una zona humida no elimina la seva condició topogràfica i per tant, el seu paper hídric 
com recol·lector d’aigua i, fins i tot com laminador de revingudes, continua present. Així, al Pla de Sant Jordi 
de Mallorca, gaire bé cada any continuen produint-se inundacions en un intent de les aigües per recuperar la 
zona perduda entre ‘renta cars’, polígons industrial, urbanitzacions il·legals, camps d’alfals, etc. 

Hi ha molts tipus de zones humides, també a les Balears. A les illes més meridionals, amb menor 
volum de precipitacions anuals, les zones humides més extenses es donen als litorals com albuferes o 
salobrars. També són aquestes les que han tingut més capacitat de preservació. Així, l’estudi abans citat 
delimita una extensió d’unes 1.200 ha a les Pitiusses, al segle XVIII, mentre que al 1991 s’havien reduït un 
17%, ocupant un 1,6 de la superfície total de les Illes.  

Les albuferes litorals –també Ses Feixes- se generen per la contraposició de dos dinàmiques. Per un 
costat tenim els aports d’aigua i sediments fluvio-torrencials que provenen de l’escorrentia més o menys 
organitzada dels vessants pròxims. Per un altre, tenim l’acció del onatge al litoral. Aquest procés redistribueix 
el sediment en sentit contrari a la dels torrents. El resultat es una barra litoral que frena la sortida dels aports 
fluvials creant la zona humida. Aquesta contenció no se produeix sempre. En les grans revingudes l’energia 
del corrent torrencial trenca la barra i permet la sortida de l’aigua, el sediment i els nutrients a la mar. 

A ses Feixes, els torrents pròxims. d’en Capita i ses Llavaneres, avui canalitzats, aportaven el recurs 
fluvial, mentre que la mar, abans de la construcció dels molls, feien de contenció i delimitaven la zona 
humida. En el cas del Prat de ses Monges, aquesta disposició es encara visible i tant la carretera litoral com 
les construccions bora mar se situen damunt la barra litoral. L’ocupació de l’espai portuari impedeix a la mar 
la seva acció al Prat de Vila i limita la sortida de l’aigua a les desembocadures formigonades. 
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La definició i delimitació de les zones humides a sofert diverses etapes afitades per diferents 

documents cartogràfics. Hi ha informes, catàlegs, inventaris i documents tècnics específics en els anys 1991, 
1996, 2001, 2002 i 2007. Finalment, varen ser incorporades al segon Pla Hidròlogic de les Illes Balears, 
aprovat el 2011, però malauradament varen ser retallades el 2013 en la modificació d’aquest Pla que 
finalment va rebre el vist i plau del Gobierno de España. La retallada produïda afecta principalment a les 
zones humides anomenades periurbanes, les que per la seva ubicació tenen fortes amenaces de dessecació i 
conversió en zones urbanes edificades. Ses Feixes a Eivissa i ses Fontanelles a Mallorca pateixen aquestes, 
dient-ne que, ‘malalties’. 

De fet a la cartografia finalment aprovada s’han suprimit totes les àrees que, complint el que diu el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, varen ser cartografiades com zona humida potencial o 
aiguamoll potencial. Hi havia por que qualque dia se pogués considerar la necessitat de recuperar part dels 
aiguamolls perduts al llarg del temps. Naturalment, la conseqüència és l’enorme dificultat de preservar 
l’enorme qualitat potencial de zones humides envoltades, diria que ofegades per la trama urbana. 
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La major part de la fauna vertebrada endèmica de les illes Balears va desaparèixer durant l’Holocè. 
Quasi totes les espècies presents (o desaparegudes en segles recents) són producte de la introducció humana. 
Però la seva irrupció a l’arxipèlag no va ser simultània. El coneixement del període d’arribada de cada una 
d’elles pot ajudar a dibuixar un esquema més precís de la història natural de l’illa de Menorca. I, en segon 
lloc, la delimitació dels moments en què es produeixen els canvis faunístics són d’interès per a l’anàlisi de la 
dinàmica cultural dels grups humans que habitaren Menorca al llarg de la prehistòria. El registre arqueològic 
pot permetre una aproximació al procés d’introducció d’espècies faunístiques a aquesta illa des del seu 
poblament inicial fins a la conquesta romana. 

Per a les fases més antigues de la Prehistòria, que es poden situar cap a final del III mil·lenni aC, 
Menorca no compta encara amb estudis arqueozoològics. Ja per moments més avançats de l’edat del Bronze, 
que es poden datar cap a mitjan del mil·lenni següent, es troben en curs d’estudi els conjunts faunístics de les 
navetes d’habitació de Cala Blanca i Clariana. A més, podem considerar les restes procedents dels conjunts 
funeraris de Sant Tomàs (Ramis 2004) i Son Olivaret (Ramis & Martínez 2008). En conjunt, la composició de 
la fauna és molt poc variada, limitada pràcticament a les espècies domèstiques pròpies del Neolític 
mediterrani. És una situació molt semblant a la que es documenta a l’illa de Mallorca (Ramis 2006). 

Per als inicis de la cultura talaiòtica, comptam sobretot amb dos conjunts que es troben en curs 
d’anàlisi, el del talaiot occidental de Cornia Nou i el del Cap de Forma, que es poden datar cap a final del II 
mil·lenni cal BC. A més, es poden afegir a aquest període cronològic les dades contemporànies o 
lleugerament posteriors de la Cova des Mussol (Montero 1999a) i Cova des Càrritx (Montero 1999b). La 
situació a nivell faunístic és d’una continuïtat marcada, encara que es detecten alguns canvis. El principal 
d’ells és la presència del cèrvol tant a Cap de Forma com a Cornia Nou. 

El millor registre faunístic de Menorca correspon a nivells dels finals de l’edat del Ferro —Ses Talaies 
de n’Alzina (García 2004), Talatí de Dalt (Morales 2005), Biniparratx Petit (Guerrero et al. 2007), Torre d’en 
Galmés (Pérez-Juez et al., 2007). A més, també s’ha de tenir en compte l’estudi de la fauna de la taula de 
Torralba den Salort (Fernández-Miranda 2011; Fernández-Miranda et al. 1995) i el treball en curs de 
realització sobre el conjunt de restes del talaiot oriental de Cornia Nou. És en aquests moments en què es 
detecten els majors canvis en la composició faunística de l’illa. S’introdueixen noves espècies com el cavall i 
l’ase. A més, es documenten canvis culturals en la població autòctona en relació als animals. Així, es detecta 
el consum del ca domèstic i l’inici de l’explotació dels recursos pesquers. En conjunt, es pot plantejar que 
aquests canvis responen als contactes colonials intensos, sobretot amb el món púnic, de finals del I mil·lenni 
aC. 
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El tram de costa comprés entre es Racó des Llobets i cala Esglesieta té una longitud aproximada d’uns 
8.600 m, dels quals 8.500 m pertanyen a l’illa de Mallorca i uns 100 m pertanyen a l’illot de s’Estanyol de 
Migjorn. Es tracta d’un segment costaner localitzat dins del municipi de Llucmajor, a uns 400 m a l’est de la 
urbanització de Vallgornera, i conforma la línia de costa dels nuclis urbans de s’Estanyol i de la urbanització 
de Son Bieló. La major part de la línia de costa (79%, 6.760 m) no presenta  modificacions i pràcticament la 
totalitat de les modificacions per part de l’home es concentren a la zona de s’Estanyol de Migjorn, al voltant 
del club nàutic (21%, 1.840 m). Es pot observar un augment constant en l’alçada de la línia de costa del tram 
estudiat de l’est cap a l’oest. Aquest augment d’alçada té relació amb el basculament de la marina de 
Llucmajor o del Migjorn que presenta les majors alçades de costa a la seva part central (cap Roig - cap Blanc) 
i van perdent alçada a mesura que ens desplaçam cap als seus extrems. A la zona d’es Racó des Llobets es 
troben costes baixes, amb alçades compreses entre 1 i 2 metres, mentre que a la zona de cala Esglesieta les 
costes presenten alçades compreses entre els 15 i els 20 metres (Ginard et al., 2008b). 

A les costes d’erosió de les Illes Balears podem trobar-hi abundants coves litorals; moltes d’aquestes 
tenen la seva gènesi lligada a l’erosió marina i s’anomenen coves d’abrasió marina. Per norma general són de 
modestes dimensions (no passen normalment dels 50 m de longitud), tenen un perfil ascendent i durant la 
seva evolució poden donar lloc a bufadors, túnels i arcs (Vicens et al., 2011). 

A l’any 2008, a les V Jornades del Medi Ambient es va presentar el pla de treball previst per a l’estudi 
de les coves litorals del terme de Llucmajor (Ginard et al., 2008a). Aquell mateix any es van publicar a la 
revista Endins els resultats obtinguts a partir dels treballs realitzats durant els estius de 2007 i 2008 a la zona 
del litoral entre es Racó des Llobets i cala Esglesieta, que anomenam zona 1 (Ginard et al., 2008b). A la 
publicació de la primera part de la zona 1 es varen descriure i topografiar 12 coves litorals. 

Enguany es presenten a la revista Endins els resultats de la segona part de la mateixa zona; en aquesta 
ocasió es presenteran les topografies d’una vintena de coves litorals (Ginard et al., en premsa). 

Fins ara s’han topografiat més de 30 cavitats, la gènesi de les quals és d’abrasió marina, exceptuant la 
cova des Coloms II que podria ser una captura càrstico-marina. 

La gran majoria de les cavitats es troben instal·lades dins materials miocens exceptuant alguns casos 
que els podem trobar dins materials quaternaris. 
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S’entèn com a activitats mineres a la serra de na Burguesa: les pedreres d’àrids, les pedreres de roques 
ornamentals, l’obtenció de calç i l’extracció d’aigua. Aquesta comunicació complementa una altra 
comunicació referida exclusivament a la mineria de guix, que també es presenta en aquestes jornades (Vicens 
et al., 2013). 

Tenim les primeres dades per començar l’elaboració d’un mapa de situació dels diferents usos miners 
de la serra, tant actuals com històrics. Actualment hi ha poques explotacions mineres en actiu, la qual cosa 
facilita la seva situació. En canvi, sobre les explotacions mineres històriques, la situació és ben diferent, hi ha 
nombroses explotacions, algunes de les quals són de difícil localització, la qual cosa requereix una laboriosa 
tasca de camp. Si més no, la nostre intenció es fer una catalogació de totes aquestes activitats mineres de la 
serra. 

 
Pedreres d’àrids 

A l’extrem NE de la serra, al terme municipal de Palma, se situen dues de les pedreres que han causat 
més impacte paisatgístic, són les pedreres d’Establiments, anomenades Sa Garriga Rassa i Son Rosselló. 
Durant uns tres decennis ha tingut lloc l’activitat d’aquestes pedreres, amb la conseqüent destrucció de les 
muntanyes. Des de fa uns anys ençà l’activitat ha quedat aturada. 

També al terme de Palma, i actualment inactives, es troben les pedreres de Gènova i de Son Quint. La 
primera d’elles es troba parcialment rehabilitada amb materials procedents de desmunts. 

Al terme de Calvià, actualment activa, podem trobar-hi la pedrera de son Bugadelles. 
A banda de les pedreres anteriors, se’n poden localitzar algunes més però de mides més modestes. 
 

Pedreres de roques ornamentals 
La cova des Màrmol potser és la més representativa, cova de la qual es van extreure materials, com 

ara, colades pavimentàries o colades parietals, que es feien servir com a matèries primeres per a la elaboració 
de roques ornamentals artificials. Alguna pedrera a prop des coll des Vent és molt probable que també tingués 
aquest mateix ús. 

 
Obtenció de calç 

La calç es va utilitzar freqüentment a Mallorca fins els anys 60 del segle passat, moment en què es va 
iniciar l’ús del ciment i de la pintura. Per tota la serra de na Burguesa podem trobar-hi forns de calç, emperò 
sembla que on n’hi ha més és a prop de la ciutat de Palma i creiem que el nombre de forns de calç pot arribar 
a superar el centenar. 

 
L’extracció d’aigua 

La unitat de na Burguesa és un dels aqüífers càrstics més explotats de la serra de Tramuntana.  A 
banda del pous recents, hi ha alguns elements d’interès etnològic, com ara, mines d’aigua, entre les quals cal 
destacar la mina de Bendinat. 
 
Referències 
Vicens, D., Ginard, A., Crespí, D. i Bover, P. 2013. Treballs relacionats amb l’estudi del carst, realitzats entre 

2009 i 2013 pel nostre equip, a la serra de na Burguesa (Serra de Tramuntana, Mallorca).  



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 38 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Els dipòsits del Pleistocè superior de la franja costanera situada entre es 
Racó des Llobets i cala Esglesieta (Llucmajor) 

 
Damià VICENS1, 5, Antelm GINARD2, 5, Damià CRESPÍ3, 5 i Pere BOVER4, 5 
 
1Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7,5. E-
07122 Palma. 
2Societat d’Història Natural de les Balears. Margalida Xirgu 16 baixos. E-07011 Palma. 
3Museu Balear de Ciències Naturals (MBCN). Ctra Palma-Port de Sóller, km 30,5. E-07100 Sóller. 
4Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), Miquel Marquès 21. E-07190. Esporles.   
5Speleo Club Mallorca. Palma. 
 

Es resumeix l’estudi dels dipòsits del Pleistocè superior amb fauna marina de la franja costanera 
situada entre es Racó des Llobets i cala Esglesieta (Llucmajor), estudi que es va fer en paral·lel a l’estudi de 
les coves litorals d’aquesta mateixa zona. 

La metodologia seguida és la mateixa d’altres treballs, és a dir, revisar la bibliografia i els jaciments 
estudiats anteriorment, revisar col·leccions de la Societat d’Història Natural de les Balears que contenien 
materials procedents de la zona i prospectar el territori. 

Per a la datació relativa dels dipòsits hem utilitzat els treballs de Cuerda (1975, 1987). A Ginard et al. 
(2008), es va utilitzar, a més de les obres anteriors, la proposta feta per Vicens et al. (2001), a hores d’ara 
obsoleta, referent a les faunes de mol·luscs marins durant el Pleistocè superior de les Balears. 

A Ginard et al. (2008), es parla d’uns jaciments, descrits pels autors clàssics K. Butzer i J. Cuerda, 
com ara, la Punta de son Bieló-s’Estanyol, cala en Paiàs i els jaciments de la Torre de s’Estelella. A part dels 
jaciments anteriors, es descriuen uns altres mai descrits com són es Racó de s’Arena, la pedrera de cala en 
Bassí, la punta de na Blanca, la cova Foradada i el  Cocó de Ca n’Esglesieta. D’aquests darrers, s’ha trobat 
fauna termòfila a la pedrera de cala en Bassí i a la cova Foradada. 

A Vicens et al. (2012) i a Ginard et al. (en premsa), es parla novament dels jaciments de la Torre de 
s’Estelella, en concret del jaciment situat a +10,5 m i el de +3 m. Les evidències més recents reforcen la 
proposta de Hearty (1987) que deia que l’alçada de +10,5 m era deguda a l’acció d’antigues tempestes. També 
la revisió de col·leccions a la Societat d’Història Natural ha permès augmentar el nombre de tàxons de fauna 
termòfila del nivell de +3 m de s’Estalella, i es per això, i per la posició i context geomorfològic que creiem 
que el nivell de +3 m i el de +4,5 m són el mateix jaciment. L’erosió holocena ha fet que un únic jaciment de 
cronologia eutirreniana (=MIS 5e) hagi quedat fragmentat en dos. 

A Ginard et al. (en premsa), es parla de cala en Paiàs, en aquesta ocasió per citar dos tàxons mai citats 
al Quaternari de les Illes Balears: el cornet Ovatella firminii i el cranc Xantho incisus; se citen tàxons 
termòfils no citats anteriorment, a la cova Foradada; es comenten nous detalls del jaciment del Cocó de Ca 
n’Esglesieta; es descriu un petit dipòsit del Pleistocè a s’Esperó; i per acabar es descriu un jaciment inèdit del 
Pleistocè superior situat entre la Punta de na Blanca i la cova des Coloms I, a una alçada entre 0 i +3 m i 
adossat al penya-segat amb materials miocens, que reforça la hipòtesi de que els jaciments elevats són causats 
per tempestes pretèrites. 
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Es presenta una actualització de l’estat de coneixement espeleològic de la serra de na Burguesa, en 
base als treballs de l’Speleo Club Mallorca (SCM). A les III Jornades del Medi Ambient, per primera vegada 
es va presentar una comunicació del moment en què es trobava el coneixement espeleològic d’aquesta serra 
(Vicens et al., 2001); a les IV Jornades es va exposar una sèrie de comunicats que tenien relació amb la serra 
de na Burguesa, com ara, els resultats espeleològics de la zona de la Coma des Mal Pas (Barceló et al., 2004), 
la mineria del guix dels voltants de Palma (Crespí et al., (2004), i els pteridòfits localitzats a algunes cavitats 
de la serra (Ginard et al., 2004); finalment a les V Jornades també es presentà un estat de la qüestió (Vicens et 
al., 2008). 

A hores d’ara, continuen els treballs a la serra de na Burguesa; en aquesta comunicació s’exposen les 
publicacions sobre els avenços realitzats a partir de l’any 2009 i fins enguany, dutes a terme per l’SCM. 

El 2009 es publicaren els resultats de la segona campanya realitzada a la zona de Son Boronat-
L’Hostalet, campanya que va començar el mes d’octubre de 2007 i va acabar l’estiu de 2009, en la qual es 
varen descriure 7 cavitats naturals i 1 mina. D’aquest treball, cal destacar la cova-avenc de na Picacento per 
presentar un conducte de dissolució, i la cova des Coral·loides, on es va realitzar una excavació 
paleontològica, del resultat de la qual es va recuperar un esquelet d’un individu de Myotragus balearicus, 
restes d’Hypnomys morpheus de diversos individus i alguns ossos de Podarcis sp., tots ells vertebrats 
endèmics extints de Mallorca (Ginard et al., 2009). 

A la mateixa zona de Son Boronat-L’Hostalet també es va realitzar una tercera campanya, entre la 
tardor de 2009 i l’estiu de 2010. Dels treballs de la tercera campanya, es van presentar les topografies de 16 
cavitats naturals de reduïdes dimensions amb l’excepció de la cova-avenc de na Boira amb els 41 m de 
desnivell (Crespí et al., 2010). 

El 2010 es va publicar un estudi, que s’havia iniciat anys enrere, sobre els pteridòfits i els briòfits 
observats tant a les cavitats naturals com a les mines i pedreres de la serra de na Burguesa. En comparació 
amb la zona central de la serra de Tramuntana, a la serra de na Burguesa, no hi ha una flora briofítica i 
pteridofítica relictual, exceptuant Homalia lusitanica i Asplenium scolopendrium que es varen trobar a una 
única cavitat, el Clot des Sero. Asplenium sagittatum s’observà a 15 cavitats i en una d’aquestes ha 
desaparegut la població, per causes desconegudes, en un període d’uns sis anys. Anogramma leptophylla, 
Asplenium petrarchae i Asplenium trichomanes subsp. inexpectans es varen citar per primera vegada en 
aquesta serra (Ginard et al., 2010). 

Durant la tardor de 2010 es va iniciar una nova campanya, aquesta vegada a la zona de Gènova-
Bendinat, on es van topografiar mines de guix i coves naturals. La campanya va finalitzar a finals de la 
primavera de 2013 i els resultats es publicaran a la propera revista Endins. Fruit d’aquesta campanya es va 
realitzar una troballa sorprenent; es tracte d’un jaciment d’origen càrstic amb fòssils de mamífers, rèptils, 
amfibis, etc., de finals del Miocè, sens dubte un dels jaciments més importants descoberts els darrers 
decennis. La informació que pugui aportar aquest jaciment serà de vital importància per conèixer la fauna que 
va arribar a les nostres illes durant la dessecació de la Mediterrània durant la crisi Messiniana. 

A banda dels treballs de camp, els darrers anys també s’han publicat una sèrie d’articles de caire 
general sobre els estudis fets a la serra de na Burguesa; un a una revista de fora de les Balears (Vicens et al., 
2011a) i dos al Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears (Vicens et al., 2011b; Bover et al., 
2011). 
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Introduction 

The island of Mallorca (Balearic Islands) constitutes the most important emerged segment of the so-
called Balearic Promontory, which in turn constitutes the north-eastern prolongation of the external zones of 
the Betic Range (south-eastern Spain) into the Mediterranean Sea and the southern margin of the so-called 
Valencia Trough.  The island is characterized by ranges of folded and thrusted Mesozoic to Middle Miocene 
rocks that are flanked by areas covered with only slightly deformed Late Miocene to Pleistocene sedimentary 
rocks. 

The Neogene basins of Mallorca provide an adequate record to illustrate the sequence related to the 
Messinian Salinity Crisis events and may serve to test various debated scenarios (Mas and Fornos, 2011, 
2012). The island of Mallorca has been relatively stable in terms of vertical movements since the Miocene. 

In these basins, the Messinian and Pliocene stratigraphic record shows four main stratigraphic units 
and two major unconformities. The Reef Unit (Late Tortonian-Messinian) documents the pre-crisis marine 
sedimentation. This unit is limited at the top by the intra-Messinian unconformity, representing a subaerial 
erosive phase related to a first major sea-level fall. The evaporitic marginal episode is characterized by the 
Terminal Carbonate Complex (Esteban, 1979), which changes basinward into massive selenite gypsum 
(Upper Evaporite). The post-evaporitic deposits (latest Messinian) are characterized by lacustrine 
sedimentation, related to the Lago-Mare episode. At the top of the Lago-Mare Unit there is the end-Messinian 
unconformity, caused by a second major sea-level fall. Over this unconformity lie the Pliocene Units (Early 
Pliocene), represented by marine deposits that mark a transgression, and the subsequent end of the Messinian 
Salinity Crisis. 

 
Lago-Mare record 

Lago-Mare records (outcrops and borehole cores) are widely distributed in the four main basins of the 
island of Mallorca (Campos, Palma, Inca and Alcúdia-Sa Pobla basins) and usually do not exceed a few (5-6) 
meters thick. 

The sediments belonging to the Lago-Mare Unit comprise the strata deposited above the uppermost 
TCC-Upper Evaporite facies and below the marine Pliocene. This unit is composed of marls and sandy-marls 
lacustrine deposits with brackish to freshwater faunal assemblages and paleosoils. 

They contain (i) plant remains: charophyte oogones (Chara spp.), Microcodium; (ii) Paratethyan 
bivalves: Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838), Lymnocardium adriaticum 
Gillet, 1969, Euxinicardium subodessae (Sibzov, 1877), Pseudocatillus cf. P. pseudocatillus (Barbot de 
Marny, 1869), Prosodacnomya sp., Limnocardiinae indet.; (iii) non-marine prosobranch gastropods from the 
families Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.), Neritidae (Theodoxus sp.), Melanopsidae (Melanopsis sp.), Thiaridae 
(Melanoides sp.); (iv) scarce pulmonata gastropods (Planorbidae indet. cf. Hippeutis sp., Helicidae-
Higromidae indet.); (v) ostracods wiht Parathethyan affinities: Cyprideis agrigentina Decima, 1964, 
Tyrrhenocythere pontica (Livental in Agalarova et al., 1961), Loxoconxa spp., Ilyocypris sp.; (vi) insect 
ichnites, (vii) scarce fish remains (scale and bones) and (viii) scarce reworked benthic foraminifera 
(Ammonia, Elphidium, Miliolids). Of the molluscs (with the exception of ostracods), normally only the cast is 
preserved. 

This is a typical Paratethyan affinity Lago-Mare assemblage from elsewhere in the Mediterranean 
basins, from Cyprus to Malaga (Rouchy and Caruso, 2006; Orszag-Sperber, 2006; Esu, 2007; Guerra-
Merchán et al., 2010). 

                                                           
1 Comunicació presentada en forma de póster al 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean 
Neogene Stratigraphy (RCMNS): Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys 
and Black Sea, 8-12 September 2013, Istanbul (Turkey). 
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In some Son Segui antiform outcrops, coinciding with the most superior part of the TCC and the base 
of the Lago-Mare deposits, marly and calcareous deposits appear with brackish to restricted marine fauna and 
vegetal remains (leaves). These contain abundant littoral foraminifera (Elphidium sp., Ammonia sp.), 
ostracods, echinoderm spines, bivalves (Anadara sp., Lucinidae, Cardidae), gastropods (Potamididae cf. 
Timpanotonus sp.) and fish remains (bones and scales), that probably correspond to an initial phase of 
brackish conditions (pre Lago-Mare facies). 
 

 
 

Discussion and Conclusions 
The recovered mollusc assemblage is a typical Lago-Mare taxa association; there is practically no 

variation in their composition throughout their distribution in the Mediterranean, including the presence of 
small bivalves such as Lymnocardiinae and Dreissenidae (fresh water mussels) and pulmonate and 
prosobranch gastropods of a hypo-oligohaline character. Dreissena ex gr. rostriformis is a species of 
unequivocal Paratethyan origin (Archambault-Guezu, 1976) which had a wide distribution in the 
Mediterranean during the latest Messinian and which appears in the majority of mollusc assemblages of the 
Lago-Mare facies. The Paratethyan immigrants disappeared from the Mediterranean 5.33 Ma ago (Nevesskaja 
et al., 2001), when open marine conditions were re-established at the beginning of the Pliocene. 

The presence of ostracods of the genus Tyrrhenocythere, in combination with species of the genus 
Cyprideis and the family Loxoconchidae ("Cyprideis-Loxoconxidae-Tyrrhenocythere assemblage", Grossi et 
al., 2008) indicates a body of shallow oligohaline water (probably no more than 10-15 m deep). 

In Mallorca, the Lago-Mare deposits appear in a single episode, with a sudden but not erosional 
transition from the TCC-Upper Evaporite to Lago-Mare beds. No major discontinuity between these two units 
is observed. 

Evaporite deformation and dissolution may have affected the geometry (brecciation, fracturing, and 
gliding) of both TCC and Lago-Mare depositional sequences. 

Subsequently, a new major erosion surface develops on top of Lago-Mare deposits, sometimes 
resulting in their complete erosion that may also affect the TCC deposits. 

No planktonic foraminifera are known, suggesting that normal marine conditions were not present 
during the deposition of the Lago-Mare unit. 

Finally, the Pliocene marine deposits abruptly and extensively overlie the end-Messinian erosion 
surface, which forms the Mio-Pliocene boundary in the basins. 

Thus, the Lago-Mare unit constitutes a marker bed, since both evaporites in the basinward area and the 
TCC in the margins are covered with brackish and fresh water deposits of the Lago-Mare unit, with no 
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apparent erosion surface separating them. However, deeper-platform and basinal equivalents of the TCC are 
the massive gypsum of the depocentre (Upper Evaporite). 
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The Santanyí Limestone Unit (Pomar et al., 1983), in the island of Mallorca, is generally assigned to 
latte Messinian, equivalent to the Terminal Carbonate Complex (Esteban, 1979, 1996, Fornós, 1983, Fornós 
and Pomar, 1983), but recently some authors (Robledo, 2005; Arenas and Pomar, 2010; Pomar, 2012) have 
suggested that the Santanyí Limestone Unit may not correspond with the Terminal Carbonate Complex (TCC) 
and be facies-different but chronostratigraphically time-equivalent to the Reef Complex Unit (Pomar et al., 
1983), arguing that in Mallorca deeper and basinal facies equivalents to the Santanyí Limestone have not been 
recognized. 

However, the observed geometrical arrangement in the Palma Basin (Mas and Fornós, 2011, 2012) 
shows that marginal carbonate sediments of the Santanyí Limestone, classified as the TCC, are a lateral 
equivalent of the basinal evaporites. The TCC-Santanyí Limestone deposits change basinward (grade and/or 
interfinger) into evaporites. Thus, in this basin, the Messinian evaporites (massive selenite gypsum and marls 
in the basinward areas) are coeval with the TCC-Santanyí Limestone (lime mud, oolites and microbialites in 
the marginward part). 

The TCC-Santanyí Limestone are normally separated to the Reef Complex Unit towards a widely 
major uncorformity with abundant paleokarst structures. 

The TCC-Santanyí Limestone shows a clear transgressive pattern of fine sand marls and lime mud 
corresponding to a mudflat, a lagoon and mangrove swamps, passing upwards to tidalites (cross-bedded 
oolitic grainstone) and microbialites (stromatolites and thrombolites) towards the top, corresponding to inter-
subtidal facies and oolitic shoals. 

Latest Messinian deposits of the Lago-Mare unit (Mas and Fornós, 2011, 2012, 2013) constitutes a 
marker bed, since both evaporites in the basinward area and TCC-Santanyí Limestone in the margins are 
covered directly by brackish and fresh water deposits of the Lago-Mare unit, with no apparent erosion surface 
separating them. However, deeper-platform and basinal equivalents of the TCC-Santanyí Limestone are the 
massive gypsum of the depocentre. 

Moreover, it should be noted that in the W margin of the Palma Basin the TCC-Santanyí Limestone 
deposits are chronostratigraphically posterior to the Bonanova Marls Unit (Pomar et al., 1983), being clearly 
situated transgressively above (Ca l’Ardiaca SO-06/S-20 borehole, Banc d’Eivissa). 

The Bonanova Marls Unit constitutes a regressive deposition which started at the beginning of the 
major Messinian lowstand. They are interpreted as clastic deposits eroded from the margin and accumulated 
at beginning of the major drawdown phase. 

The Bonanova Marls Unit constitutes a product resulting from the early erosion of the previous Reef 
Complex Unit, as it generally includes abundant coral fragments from this unit in its base. 

If this unit is time equivalent to a major lowstand of the Messinian sea level, then the shallow-platform 
carbonate rocks of the TCC-Santanyí Limestone above it were necessarily deposited after the time of 
deposition and posterior erosion of the Reef Complex Unit. 

On the other hand, the Gypsum and Grey Marls Unit (Pomar et al., 1990, 1996) should be divided and 
distributed into three different parts: i) the gypsum part corresponds to the basinal evaporites, ii) the 
microbialites part corresponds to the TCC-Santanyí Limestone Unit, iii) the marly uppermost part 
corresponds to the Lago-Mare Unit. 

Considering (i) the widely distributed presence of a major erosive unconformity that clearly separates 
the TCC-Santanyí Limestones Unit from the underlying Reef Unit, (ii) the transgressive pattern of the TCC-
Santanyí Limestones Unit, (iii) that in the Palma Basin the TCC-Santanyí Limestones Unit constitutes the 
marginal equivalent of the evaporites deposited in the basinward centre, and (iv) that in the marginward zones 
near to the reliefs, the Bonanova Marls Unit constitutes a clear regressive sequence that erodes and separates 
the Reef Unit of the TCC-Santanyí Limestones Unit, we most conclude that the TCC-Santanyí Limestone 
Unit is chronostratigraphically different and posterior to the Reef Complex Unit. 
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Durant el Miocè superior es produeix el rebliment de les principals conques de Mallorca mitjançant la 
progradació de una sèrie escullosa carbonatada tortoniana–messiniana (Pomar et al., 1983). Aquesta unitat 
s’estén horitzontalment formant les plataformes de les marines de Llucmajor i Santanyí i reblint les conques 
sedimentaries de Campos i Palma-Inca-Alcúdia. 

L’existència de connexió marina entre les conques de Campos i Sta. Margalida-Alcúdia ha estat 
reconeguda durant el Miocè mitjà (Unitat de Son Talent, Languià-Serraval·lià) però la majoria d’autors 
apunten cap una desconnexió de conques a partir del Tortonià i que la Unitat d’Esculls no va travessar entre 
les conques de Campos i Sta. Margalida. 

En aquest treball es proposa l’existència d’un possible canal de connexió entre la conca de 
Campos/Felanitx amb la d’Alcúdia/sa Pobla. 

 
Localització i descripció de l’aflorament 

L’aflorament principal es situa a la zona de Son Soler-Son Joi-Boscana (coordenades UTM WGS84 
31S 509153 4376495), coincidint amb la partió dels termes municipals de Vilafranca de Bonany-Felanitx-
Porreres. L’aflorament forma un escarpament, amb un desnivell 15 m (entre 70 i 85 m snm), que s’allarga uns 
3 km en direcció SW-NE, cap a ambdues bandes de la carretera que uneix Vilafranca amb Felanitx (Ma-
5111). 

Un segon aflorament inèdit s’ha pogut localitzar, a només 3,5 km al NE de l’anterior a sa Moleta 
(coordenades UTM WGS84 31S 510871 4380446), també a una cota 80 m s.n.m. coincidint amb un 
escarpament de característiques molt semblants a l’anterior. 

 
Antecedents 

Escandell i Colom (1962) atribueixen les margues inferiors de la zona del Pla de l’Alanzell al 
Burdigalià marí margós, mentre que tota la mola de calcàries superiors de Son Joi-Boscana és atribuïda a 
l’Helvecià-Tortonià marí. 

Barnolas et al. (1991) situen les margues inferiors al Miocè inferior-Languià, mentre que la unitat 
calcària superior és atribuïda al Serraval·lià inferior. 

El mapa geològic digital de la Conselleria de Medi Ambient (2004), situa la unitat margosa inferior al 
Miocè inferior (margues i gresos, fàcies turbidítica), mentre que les calcàries superiors són atribuïdes al 
Miocè superior (calcàries i margues, fàcies esculloses), calcàries  oolítiques i estromatolítiques, llims i 
conglomerats, sense concretar més. 

Recentment, Morey (2011a, 2011b) realitza un estudi de la zona concreta de l’aflorament de Son Soler, 
atribuint els nivells inferiors al Burdigalià marí (Unitat Turbidítica de Banyalbufar, Rodríguez-Perea, 1984) i 
tota la sèrie superior, de forma indefinida, al Serraval·lià(?), Tortonià, Messinià terminal. 

 
Estratigrafia i paleontologia 

El primer aflorament presenta, de base a sostre: 
a) 4,00 m de margues massives amb sílex. Estèrils. 
b) 1,50 m de margues i calcàries cristal·litzades intercalades ben estratificades. Les margues contenen 

grans de quars, nòduls ferruginitzats i microestructures tubulars. Les calcàries de colors ocres i obscurs 
presenten cristal·litzacions en forma d’agregats i cristalls aciculars de calcita. Estèrils. 

c) 0,25 m de calcàries amb una acumulació d’Ostrea edulis (Linnaeus, 1758). 
d) 1,00 m de margues blanques fines que contenen bivalves (O. edulis, Veneridae), formes nanes de 

foraminífers bentolitorals, ostracodes i restes de crustacis. 
e) 0,15 m de margues verdes amb fragments de coralls (Porites sp.) ramosos perforats per litòfags, 

foraminífers bentolitorals, ostracodes i restes de peixos. 
f) 1,00 m de margocalcàries formant una lumaquel·la (bioherm) d’ostres, amb O. edulis, amb 

abundants ostracodes, foraminífers bentolitorals i petits gasteròpodes (Ceritidae). 
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g) 5,00 m de calcàries blanques pulverulentes amb abundants motlles de mol·luscs. Constitueixen un 
pas gradual a partir del nivell anterior (f) i cap a sostre passen a una calcarenita dura més micrítica. Contenen 
abundants motlles de bivalves, principalment Leporimetis lacunosa (Chemnitz, 1782), Ostrea sp., Tellinidae, 
Cardiidae i Lucinidae, gasteròpodes (Turritelidae, Conus sp.), escafòpodes, peixos (Diplodus sp.), ostracodes i 
abundants foraminífers bentònics (Borelis melo (Fichtel i Moll, 1798), miliolids). 

h) 1,00 m de calcarenites dures micrítiques amb abundants miliolids, perforades amb traces d’arrels 
verticals. 

L’aforament de sa Moleta també forma un escarpament que concorda extraordinàriament amb 
l’anterior, principalment per la superposició dels nivells calcaris (f,g) sobre els margosos (a,b). 

 
Discussió 

Els nivells (a) i (b) correspondrien a la Unitat de Margues de Pina (Pomar et al., 1983, Miocè mitjà: 
Languià-Serraval·lià), mentre que els nivells (c) a (g) formarien part de la Unitat Escullosa (Pomar et al., 
1983, Miocè superior: Tortonià-Messinià). 

L’atribució dels nivells margosos inferiors (a) i (b) a la Unitat de Margues de Pina ve fonamentada 
principalment per: i) la posició estratigràfica, ii) la composició litològica amb margues de caràcter massiu 
amb sílex, iii) l’absència de fòssils. La naturalesa massiva (absència de cicles turbidítics), juntament amb 
l’absència de foraminífers marins fa descartar la seva atribució a la Formació Turbidítica de Banyalbufar. 

La unitat superior, nivells (c) a (h), s’atribueix a les fàcies lagoon de la Unitat Escullosa tenint en 
compte: i) la presencia de coralls, ii) la presència del bivalve L. lacunosa citat al Miocè marí de Muro i Palma 
(Hermite, 1879; Bofill, 1898; Bauzà, 1978), iii) presència de B. melo citat per Colom (1985) a les molasses 
blanques del Tortonià superior de Muro. 

El darrer nivell (h), corresponent a un ambient de mangles, pot ésser atribuït a la Unitat de Calcàries de 
Santanyí (Fornós i Pomar, 1983). 

 
Conclusió 

Per primera vegada es documenta en aflorament l’existència d’una connexió de la unitat d’Esculls 
(Tortonià sup.-Messinià), mitjançant un sistema de llacunes poc profundes, entre les conques de Campos i de 
Sta. Margalida-Alcúdia (Fig. 1). Tenint en compte el caràcter restringit i poc profund de l’ambient 
sedimentari, així com la disposició dels relleus estructurats circumdants, les connexions, tal vegada 
esporàdiques, s’haurien produït per la zona entre el Puig de Bonany i Alcúdia-Arrom. 
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Fig. 1. Afloraments del lagoon escullós localitzats (línies continues) i traçat (línia discontinua) 

d’un hipotètic canal de llacunes de connexió entre els sistemes escullosos de les conques de 
Campos i de sa Pobla-Sta. Margalida. 
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Evidències de desplaçament direccional de la falla de Sencelles (Mallorca) 
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La falla de Sencelles constitueix el límit meridional de la conca d’Inca (fig. 1A), té direcció SW-NE i 
un salt de 750 m (Benedicto et al., 1983; Benedicto, 1984). Considerada com una falla normal de tipus lístric 
(Gelabert, 1998), es tracta de la principal estructura extensional ocorreguda a l'illa de Mallorca durant els 
últims 19 milions d'anys. 

Alguns autors (Giménez i Gelabert, 2002; Giménez, 2003) han indicat que a partir del Pliocè aquest 
règim extensiu-distensiu s’hauria acabat i ha estat substituït per nou règim tipus direccional. Les falles 
direccionals, a diferència de les falles normals i les inverses, es caracteritzen per un component principal de 
moviment horitzontal (lateral) que normalment provoca un esqueixament del terreny formant estructures 
transversals en part elevades ales zones de xoc (estructures en flor positiva o push-up) i d’altres enfonsades a 
les zones de separació (estructures en flor negativa o pull-apart). 

En aquesta comunicació es fa una revisió, aportant noves evidències de caire geomorfològic i 
estratigràfic, sobre la naturalesa dels moviments que ha tengut, a partir del Miocè final-Pliocè la falla de 
Sencelles. 

 
Evidencies geomorfològiques i estratigràfiques 
 
Antiforme de Son Seguí-Sta. Eugènia 

La formació antiforme dels puigs de Son Seguí, Sta. Eugènia i es Puget es situa entre els termes de Sta. 
Eugènia i Sta. Maria del Camí a l’illa de Mallorca. La formació, caracteritzada per un anticlinal amb un relleu 
axial allargat en direcció W-E, està constituïda per tres elevacions principals: el Puig de son Seguí (320 m), el 
Puig de Sta. Eugènia, (246 m) i es Puget (136 m), ben diferenciades de les planes adjacents. 

El conjunt constitueix una rampa triangular, més elevada en el caire SW, que es capbussa amb direcció 
cap a la conca d’Inca (Colom, 1967) fins a arribar a desaparèixer sota els sediments quaternaris que 
conformen les terres de conreu existents entre el cementiri de Sta. Eugènia i el llogaret de ses Alqueries. 

Morey i Mas (2009) assenyalen que els materials del Miocè final es situen a una altura de 320 m al 
puig de Son Seguí així com l’aixecament de la sèrie pliocena fins als 246 m al puig de Sta. Eugènia i fins els 
253 m al vesant W del puig de Son Seguí, la qual cosa suposa un tret diferencial únic dins del context 
estructural del neogen post-orogènic de l’illa de Mallorca. Això constitueix un indici evident d’aixecaments 
en la zona a partir del Messinià, que diferencien clarament aquest antiforme de l’altiplà adjacent. Per altra 
part, també s’ha pogut constatar l’existència d’activitat tectònica relativament recent, amb presència de 
bretxes tectòniques als nivells calcarenítics del Pliocè superior (sa Creueta, coves de Lourdes). Així doncs es 
pot considerar el conjunt de l’antiforme de Son Seguí-Sta. Eugènia com una evidència d’activitat tectònica a 
l’illa fins al Quaternari. 

L’elevació, facturació i bretxificació observades vendrien explicades al coincidir amb una estructura en 
flor positiva aixecada com a resultat d’una zona del xoc direccional transversal (push-up) de la falla de 
Sencelles (Fig. 1C). 

Al E del nucli urbà de Sta. Eugènia, a la zona des Puget prop del cementeri, es situa la Cova des 
Negret formada per una encletxa vertical dins dels materials calcarenítics del Pliocè fortament bretxificats i 
parcialment reblida per llims quaternaris. La planta de la cova presenta una orientació NNW-SSE transversal 
a l’orientació de la falla (NE-SW). Aquesta correspondria a un dels plans de l’estructura en flor positiva 
d’aixecament (push-up) de l’estructura anticlinal dels puigs de Son Seguí-Sta. Eugènia. 

 
Nucli urbà de Llubí i torrent des Sacost-Vinagrella 

Coincidint amb el pas del torrent de Vinagrella al N del nucli urbà de Llubí, el terreny forma una 
notable i extensa depressió en la que actualment s’hi encaixa el llit o tàlveg del torrent al seu pas a la vora del 
poble. 

Al setembre de 2009 coincidint amb una excavació dels fonaments a unes obres de construcció d’una 
vivenda del nucli urbà de Llubí va aparèixer un nou aflorament fortuït en el que es podia observar un col·lapse 
format per múltiples falles normals en ventall que fracturen repetidament els nivells de calcarenitics del Pliocè 
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i que arriben a posar posa en contacte subvertical els materials miocens del Messinià (microbialites del 
Complex Carbonàtic Terminal i fàcies Lago-Mare) i els del Pliocè (calcisiltites i calcarenites grogues amb 
Amusium). 

Els nivells calcarenítics es presenten fortament bretxificats (bretxificació tectònica) i afectats per una 
repetida facturació escalonada en forma de flor. 

Per altra part, coincidint amb els paraments de l’interior d’una cova existent en una de les marjades 
inferiors a les cases de Ses Coves, a la part N del torrent de Vinagrella (NE del nucli urbà de Llubí), s’ha 
pogut observar una estructura en flor negativa que, malgrat la seva reduïda magnitud, també podria 
correspondre a estructures de deformació col·lapsades en forma de flor negativa (pull-apart). 

La depressió en forma de col·lapses, facturació i bretxificació vendrien explicats al coincidir la zona 
amb una estructura en flor negativa resultant d’un segment de separació enfonsat (pull-apart) de la falla de 
Sencelles (Fig. 1D). 

 
Es Pujol de Sencelles 

L’estructura en forma de promontori elevat d’es Pujol, situat entre del nucli urbà de Sencelles i el 
llogaret de Biniali, constitueix també una clara evidència d’una estructura compressiva tipus push-up formada 
per materials del Miocè aixecats de forma transversal a la direcció principal de la falla de Sencelles. 

 
Conclusions 

Es constata que la falla de Sencelles, inicialment de tipus normal, posteriorment a partir del Miocè 
final-Pliocè a sofert una inversió tectònica cap una falla tipus direccional. 

Possiblement es tracti d’una falla direccional senestre (Fig. 1A), en la que el sector de Tramuntana 
(conca d’Inca) es desplaça en sentit SW i el sector dels relleus de Migjorn es desplaça vers el NE, per 
l’empenta exercida des del S per la placa tectònica africana. 

Es presenten per primera vegada la presència de mecanismes de formació de segments de separació 
enfonsats (estructura pull-apart de Llubí, Vinagrella) i zones transversals elevades pel xoc direccional 
(estructures push-up de Sta. Eugènia-puig de Son Seguí i es Pujol) a l’illa de Mallorca (Fig. 1B). 

Aquests mecanismes explicarien les situacions anòmales del Neogen superior situat a més de 300 m 
d’altura (Puig de Son Seguí-Sta. Eugènia) o enfonsat (Llubí-Vinagrella). 
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Fig.1. Falla de Sencelles (sobre el mapa relleu IDEIB): A. Situació i direcció de la falla en relació a la 
conca d’Inca; B. Ubicació de les principals estructures direccionals; C. Detall estructura push-up Son 

Seguí-Sta. Eugènia; D. Detall pull-apart de la zona de Llubí. 
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Introducció 

El patrimoni geològic està compost exclusivament per elements abiòtics d’origen natural, però 
existeixen nexes i camps comuns d’unió amb altres tipus de patrimoni com el cultural, que poden proporciona 
un valor afegit que inclòs pot superar el propi interès geològic intrínsec (Carcavilla et al., 2007). 

Relacionat amb el patrimoni geològic mineralògic natural es defineix el patrimoni geoindustrial o 
mineroindustrial que, juntament amb el seu valor natural (geològic, mineralògic, estratigràfic, ...) inclou 
també molts de components de caire cultural, arqueoindustrial, etnològic, històric, artístic o socioeconòmic. 

En aquesta comunicació es presenta un avançament dels resultats obtinguts en un estudi pioner sobre 
patrimoni geoindustrial a les Illes Balears, referit a l’àmbit territorial del municipi de Felanitx. 

 
Metodologia 

S’han consultat les fonts documentals disponibles (Estadística Minera, Anales de Minas, Revista 
Minera d’España, Registre del Distrito de Minas de Baleares, Pla director sectorial de pedreres, Habsburg-
Lothringen, 1871, i altres publicacions i arxius locals, ...), completades amb els testimonis de nombroses fonts 
orals (antics propietaris, empresaris, treballadors i familiars) i sortides de camp. 

Les diferents localitats i instal·lacions han estat georeferenciades (UTM WGS84) sobre cartografia 
topogràfica digital BCN 1:25.000 i Model Digital d’Elevacions MDT25. 

En aquest estudi s’ha obviat el patrimoni geohidrològic ja que no suposa cap transformació de la 
matèria primera inicial. 

Per a l’estructuració del projecte s’ha distingit entre: 
- Materials: matèries primeres que juntament amb el lloc d’extracció constitueixen el component de 

caire geològic natural. S’ha determinat l’origen geològic i localitzat els principals llocs de procedència. 
- Processos: d’extracció i/o transformació, així com les construccions i restes de les industries 

extractives. 
- Productes: materials o objectes resultants de l’extracció i/o transformació industrial de les matèries 

primeres. 
 
Resultats 
Mineria del carbó 

La mineria del carbó a Felanitx té una curta durada i es centrà fonamentalment en tres zones: la zona 
principal de les mines de Firella (mina San José), la situada al nord del llogaret d’es Carritxó i finalment la 
situada al nord-est de la possessió de sa Coma (mina Coloma). Els carbons felanitxers tant poden ésser eocens 
(es Carritxó) com oligocens (Firella i sa Coma). Es coneixen un gran nombre d’usos d’aquest recurs 
energètic, però el destí principal eren les cimenteres. 
 
La pedra de marès 

El marès de Felanitx, juntament amb les pedreres on s’ha extret, a més de constituir un valuós 
patrimoni de caire històric, etnològic i cultural, constitueixen també un important patrimoni geològic i natural 
que registra i ens permet seguir part de l’evolució i la història geològica de l’illa ocorreguda en els darrers 15 
milions d’anys. 

Felanitx ha estat productor de marès que ha abastit tant les necessitats del propi municipi com d’altres 
parts de l’illa. D’entre els vuit tipus de marès identificats a l’illa de Mallorca (Mas, 2011), al municipi 
Felanitx n’han estat explotats tres, corresponents al Serraval·lià, Messinià i Plistocè superior.  
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La producció de calç 
La calç obtinguda a partir de roques carbonatades (calcàries i dolomies) ha estat utilitzada en morters i 

referits com a material de construcció des de temps ancestrals. Malgrat la disminució del seu us degut a la 
introducció del ciment hidràulic a mitjans segle XIX, i el Portland a mitjans del XX, la calç continua essent 
uns dels principals materials a tenir en compte en obres de restauració i construcció tradicional. 

La producció de calç a Felanitx es fa evident a partir de l’existència de múltiples forns tradicionals 
distribuïts per diversos punts de la seva orografia. El fet singular el constitueix la implantació, a les afores del 
nucli urbà, d’un forn industrial rotatiu que encara manté la producció de calç. 

  
La terra de gerrer 

És com s’ha denominat popularment als materials explotats a pedreres excavades per a l’extracció 
d’argiles destinades a l’elaboració de teules i altres peces ceràmiques de gerreria als obradors i forns de les 
teuleres de l’illa. 

Aquests materials argilosos, tot i la importància econòmica que han tengut,  han estat poc estudiats 
(Moragues i Mas, 2011). Es discuteixen la seva relació amb altres unitats adjacents, geocronologia, la posició 
estratigràfica i l’ambient sedimentari en el que es van dipositar aquests materials utilitzats per a l’elaboració 
de ceràmiques al municipi de Felanitx. 
 
La pedra viva d’obrar i ornamental 

Pedra viva emprada per a la confecció d’elements arquitectònics-ornamentals (columnes, brancals i 
llindes, repeus de façana, forros, encadenats, elements decoratius, etc.) i carretons de batre. Destaca per la 
seva duresa la calcaria nummulítica del Puig del Calvari, però també la calcaria secundaria de Son Bernadí, 
molt similar a la de Binissalem. 
 
El foguer 

Pedra foguera emprada bàsicament per a l’elaboració de moles de molins, tant fariners com per moldre 
ciment, què a més necessitaven un manteniment periòdic, degut al desgast, per tal de no empitjorar la qualitat 
del producte. Corresponen a silexites del Messinià terminal ubicades a la zona de Son Mesquida. 

 

 
 
La producció de ciment 

La producció de ciment hidràulic o “natural”, producte de la cocció de margues emprant com a 
combustible els lignits de la zona més els residus del carbó del tren, incorporant la producció de prefabricats i 
de peces de ciment armat, va tenir en seu moment a Felanitx des dels anys 20 fins a finals dels 60’s degut a la 
generalització del Portland i altres circumstàncies.  
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Les pedreres de margues i margocalcàries secundàries de la zona de Son Suau abastien al conjunt de 
cimenteres locals. 

 
L’extracció de grava 

Gran part de l’orografia muntanyosa de Felanitx esta constituïda per dolomies del Retià aprofitades a 
nombroses graveres per a la producció de grava. Antigament també es van explotar prop de Cas Concos 
acumulacions de microconglomerats neògens per produir diversos tipus de morters. 

 
Conclusions (provisionals) 

La diversitat geològica del territori determina la diversitat de materials explotats dins d’aquest territori 
i la diversitat d’indústries i ocupació laboral de la població de Felanitx. 

El patrimoni geoindustrial està format per elements geològics-naturals i elements socioculturals. 
El component sociocultural inclou tant elements històrics-arqueoindustrials com elements etnològics i 

d’explotació actual. 
Antigament el principi de proximitat determinava l’explotació dels principals materials geològics de la 

zona, ja que el transport d’aquests tipus de materials tan pesants era molt dificultós. 
L’activitat geoindustrial al municipi de Felanitx esdevé, a partir del segon decenni del segle passat i 

fins finals del setè decenni, una de les activitats econòmiques més significatives. 
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Las traces fòssils corresponents a nius d’insectes presenten un gran valor com indicadors 

paleoecològics i paleoambientals. 
Recentment, han pogut ésser identificades un nou tipus de traces fòssils en depòsits eòlics de Mallorca, 

situades a diferents nivells de paleosòls d’alteració desenvolupats sobre sistemes dunars (eolianites) atribuïts al 
Plistocè (Butzer, 1975; Cuerda, 1975, Nielsen, 2004). 

Les principals localitats on, fins ara, han estat localitzades aquest tipus de traces són a Son Delabau 
(rotonda km 18 autopista Ma-19) i als penya-segats de Cala Pi al municipi de Llucmajor, als penya-segats del Cap 
Salines (Santanyí) i a la franja litoral de sa Ràpita (Campos). 

Les traces estan formades per una estructura que presenta un aspecte de galeta aplanada amb els caires 
arrodonits, presentant en ocasions una lleugera curvatura còncava cap a la part superior. Dominen les formes de 
planta allongada, el·lipsoïdal, fusiforme o arronyonada (reniforme) amb un diàmetre màxim que pot oscil·lar entre 
els 15-80 mm i una altura mitjana de 10 mm (Fig. 1). 

La presència d’aquestes traces en els paleosòls es pot trobar associada a un conjunt de gasteròpodes 
pulmonats (Iberellus sp., Rumina sp.), cambres de pupació d’insectes coleòpters de l’icnogènere Rebuffoichnus 
(Mas i Ripoll, 2010) i rizoconcrecions. Les cambres moltes vegades es troben reaprofitades parcialment per 
cambres de pupació i/o reocupades per arrels (rizòlits). 

La comparació d’aquestes estructures amb els models proposats per Tschinkel (2003) i Smith et al. (2011) 
ens permet avançar que les traces descrites a Mallorca pertanyen a rebliments de cambres de cria de nius de 
formigues, corresponents possiblement a una nova icnoespècie de l’icnogènere Daimoniobarax, recentment 
descrit per Smith et al. (2011) al Neogen de Kansas (USA) i que es pot incloure dins la icnofamília Krausichnidae 
Genise 2004. 

L’estructura d’aquest nius està formada per múltiples cambres de cria situades a distinta altura i 
intercomunicades per galeries que les uneixen de forma tangencial. En ocasions l’estructura original s’hauria vist 
remoguda resultant un desmembrament de les cambres de cria del conducte de connexió, possibilitat de confusió 
de les galeries d’intercomunicació amb rizoconcrecions adjacents. 

Fins ara, traces fòssils atribuïdes específicament a formigues només han estat documentades a Estats Units 
(Bown et al., 1997; Hasiotis i Demko, 1996; Roberts i Tapanila, 2006; Smith et al., 2011), Argentina (Laza, 
1982, 1995, 1997; Genise i Farina, 2011; Genise et al., 2013), Mèxic (Buck et al., 2010), Índia (Tandon i Naug, 
1984), Emirats Àrabs (Bown i Genise, 1993) i a la conca de l’Ebre (Hamer et al., 2007), per a la qual cosa la 
localització de noves traces de nius fòssils de formigues al Plistocè de Mallorca pot resultar de capital importància 
per ajudar a entendre problemes relacionats amb l’estratigrafia (v.g. correlacions de paleosòls i sistemes dunars), 
sedimentologia (pedogènesi) i paleoecologia dels depòsits (fàcies) continentals, on normalment les condicions 
oxidants dificulten la preservació d’altres tipus de restes fòssils. 
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Fig. 1. Càmeres de cria de formiguers fòssils, localitzades in situ (fotografia superior) i separades del 

sediment (fotografia inferior). Escales en cm. 
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Traces d´insectes del Pleistocè de Mallorca 
 
Bernat MOREY1 i Noemi FORTEZA1 
 
1Carrer Fra Juniper Serra 19. Sta. Eugènia. Mallorca. Bernatmoreycolomar@yahoo.es 
 

Les traces o restes d´insectes fòssils característiques de varis sistemes dunars i paleosòls de Mallorca 
es citen per primera vegada com pliocenes incertae side en les pedreres de marès de Son Mulet (Llucmajor, 
Colom et al., 1968). A Canàries i en paleosòls Pliocens i Quaternaris s’han descrit tant com nius 
d´himenòpters, com ooteques d´acrídids  (llagostes) o com cambres de pupació de coleòpters (Genise et al., 
2013). 

Mas i Ripoll (2011) sobre material del Rafaubeitx (Morey i Ripoll, 2009) i de Malfanera (Cap Salines. 
Col. Morey Forteza) i a partir de Genise i Edwards (2003) les interpreten com a cambres de pupació 
plioquaternàries de coleòpters. Genise et al. (2013) les atribueixen a Canàries al coleòpter Rebuffoichnus 
guanche.  

En aquest estudi s´aporten afloraments pleistocens mallorquins amb traces i restes semblants observant 
distribució i situació cronoestratigràfica i puntualitzacions paleoambientals. 

Distribució geogràfica. S’han localitzat traces d´insectes en fins a 7 registres del Sud i Sudest de 
Mallorca (Taula 1). No se n’han trobat en cap dels pocs sistemes dunars i paleosòls pleistocens antics 
septentrionals (Pta. de n’Amer, Son Real, Son Montserrat, Son Sureda) ni en cap dels nombrosos sistemes 
dunars litorals i paleosòls Míndel, Riss i Würm  o més moderns. 

Distribució temporal- estratigràfica. Mas i Ripoll (2011) citen les traces com a plioquaternàries 
sense entrar en detall. Al respecte s´observa que: 

-No s’han trobat ni citat  traces en el Pliocè marí.  
-El trànsit Pliocè- Quaternari es produeix prop d’unitats litorals. La inclusió del Gelasià com 

Quaternari deixa tots els registres freds i terrestres post miocens mallorquins (dunes eòliques, paleosòls) com 
pleistocens. 

-Tots els sistemes dunars eòlics amb Rumina decollata i traces d´insectes localitzats són posteriors a 
acumulacions de platges fòssils litorals amb Strombus coronatus (Son Mulet, Algaida, Rafaubeix, Banc 
d´Eivissa - Butzer, 1975. nivell E etc).  

-Cap dels nombrosos estudis en el Pleistocè superior marí de Mallorca o en els sistemes dunars 
associats cita traces d’insectes (Cuerda, 1975; Morey, 2008; Vicens, 2012). Tampoc se n’observen en el 
Pleistocè mitjà dels Bancals, s’Estalella, Cap Orenol o Cap Enderrocat. 

-Mas i Ripoll (2010) en es Rafaubeitx (Fig. 1) ho citen en tres nivells (un dubtós). En la rotonda 
d’Algaida (Fig. 1) s´observen dos nivells distints clars per sota duna i paleosòl Quaternari. A Cap Salines 
(Fig. 1) s´observa  Rumina decollata en els nivells inferiors i en els superiors per sobre llims i argiles 
vermelles amb traces, altres estructures més petites semblants a ous de rèptil i Rumina decollata. Aquest 
gasteròpode, abundant en el Pleistocè inferior, s´extingeix a principis del Mindel a Mallorca. Viu altre pic a 
l’illa reintroduïda. 

Nom Pl    Pi Pm R/W Descripció  
B.Eivissa-Rafaubeitx x @@ x x Importants concentracions. 2-3 nivells. Mas i Ripoll 

(2010). Duna i sol d´alteració  
Cap Enderrocat x x@ x x Esporàdiques. Mal conservades 
Algaida- Xorrigo x @@ x - Esporàdiques. 2 nivells clarament  diferenciats 
Son Mulet x @ - - Colom et al. (1968). Pedrera reblida 
Cala Carril m @ - - Restes esporàdiques. 
Bancals m ? x - Concrecions que se presten a confusió 
C. Pi- Vallgornera x x@ x x Esporàdiques i mal conservades.  
Estalella ? ? x x Concrecions indeterminades. Sense traces 
Malfanera- Barragot  m @@ x x Dos nivells. Ben conservades. Sota i per sobre paleosols 

amb R. decollatta. Varietat de restes distints. 
Son Mir x x - - No  
Sta. Eugènia. x @x ? - dubtoses 
Cap Orenol ? x x x No  

Taula 1. Pl. Pliocè; Pi. Pleistocè inferior; Pm. Pleistocè mig; R/W. Sistemes Riss-Würm; x Paleonivells 
presents; @ paelonivells amb traces. 
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Puntualitzacions faunístiques. Part del registre observat (Fig. 1) s´assembla al citat per Genise i 
Edwards (2003) i Genise et al. (2013) com a cambres de pupació del coleòpter Rebuffoichnus guanche però 
fan falta estudis més acurats per saber si tot correspon a una sola espècie o funció. Acumulacions a priori 
semblants i actuals en els marges del torrent de Cala Magraner corresponen a nius d’himenòpters (Fig. 1). A 
Cap Salines i Algaida se n´observen altres morfologies (Fig .1). 

Puntualitzacions climàtiques. La majoria d´investigadors coincideixen en que les traces responen a 
períodes de precipitacions en un règim semiàrid estacional? (Mas i Ripoll, 2009) però no s´explica per que no 
apareixen aquí entre els sistemes dunars més recents Riss i Würm o en els llims vermells del Pleistocè 
superior. Van desaparèixer a l’igual que Rumina decollata a principis del Mindel?. L’únic clima no 
determinat en el Quaternari recent és el Subdesèrtic càlid. 

Segons Mas i Ripoll, (2010) pel Rafaubeitx la suposada estacionalitat- ciclicitat? del registre pot 
respondre al refredament climàtic quaternari. En aquesta localitat amb dos nivells marins Pliocens- 
Plioquaternaris, un amb fauna càlida i l´altra temperada si el Quaternari s´iniciés amb el marí temperat 
(hipòtesi factible) les traces serien lleugerament més modernes (Donau). 

 
Conclusions 

Les traces d´insectes observades se postulen com a indicadors cronològics del Pleistocè inferior de 
Mallorca per la seva nul·la presència en el Pliocè i Pleistocè Superior, molt dubtosa o inexistent en el 
Pleistocè mitjà conegut i enregistrar- se com a mínim en dos hemicicles dunars clars (Gunz?- Donau- 
Mindel). Un d´ells al manco associat a Rumina decollata. 

La seva localització sols en el Sud -Sudest de l’illa pot respondre tant a la riquesa de registre Pliocè i 
Pleistocè meridional com a causes climatològiques (direcció dels vents, presència de pols africana etc. Meco, 
2008). L’explicació de per que no apareixen en el Pleistocè superior i si en nivells més antics pot ser també 
climàtica. L’únic clima no determinat en el Quaternari recent és el Subdesèrtic càlid. Aquesta podria ser la 
diferència entre el Pleistocè inferior i el superior regressius. 

Moltes traces mostren morfologia externa i interna semblant a Rebuffoichnus guanche però fan falta 
estudis detallats per a determinar- ho amb seguretat. Se proposen noves exploracions el registre i estudis per 
comprovar si tot el determinat correspon o no a una sola espècie, gènere o funció. 
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Fig 1. Esquerra dalt. Concentració de traces d´insectes des Rafaubeix (Calvià). Dreta dalt. Traces, restes  de 
gasteròpodes i altres estructures no identificades  a Malfanera-Cap Salines. Esquerra abaix. Nius 
d´himenòpters actuals - subactuals del torrent de Cala Magraner (Manacor). Dreta abaix. Traces d ´Algaida 
(Pleistocè inferior) amb morfologia distinta  a les del Rafaubeitx  i de Cap Salines 
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Introducció 

La presència de grans blocs a les crestes dels penya-segats o terraces litorals genera debat en vers el seu 
origen; tsunamis o temporals. En l'àmbit geogràfic de la Mediterrània occidental diferents autors han 
interpretat la presència de blocs de més de 20 tn com a evidències de tsunamis (Kelletat i Schellmann, 2002), 
encara que altres autors reconeixen el paper i la hidrodinàmica de les ones associades a temporals energètics 
com a agents suficients per a l'arrencada i deposició dels blocs (Barbano et al., 2010). Tot i açò és factible 
trobar àrees on s’hagin donat els dos processos sobre un mateix indret, donant acumulació de difícil 
catalogació del seu origen. Una primera aproximació fou realitzada per Gómez-Pujol i Roig-Munar (2013) a 
Menorca i estudien una petita àrea d’acumulació de blocs (analitzen 42 blocs) no vinculant aquests dipòsits 
amb fenòmens de tsunami, i relacionat-los amb temporals. Actualment, l’equip de recerca BIOGEOMED 
treballa en la caracterització diferents àrees de mostreig amb presència de blocs situats en crestes de penya-
segats o bé sobre plataformes marines a alçades que varien dels 0 m als 18 m s.n.m. a Menorca i Mallorca (I. 
Balears) i que és motiu de la realització de part de la tesi doctoral d’un dels autors (FXRM )  

Les Illes Balears són el segon punt d'Espanya amb un major risc de tsunamis, després de les costes de 
Cadis. La costa sud i l'oriental són les més sensibles a causa de l'existència d'una falla al nord d’Àfrica davant 
d'Algèria  

Les dades de sismicitat suggereixen que un terratrèmol de 7,3 graus en escala de Richter a la costa 
algeriana provocaria onades d'entre tres i quatre metres d'altura que impactarien en a les Illes Balears 
provocant notables danys.  
 
Àrea d’estudi 

El present estudi té un abast regional, amb el mostreig de les quatre illes de l’arxipèlag balear (Fig. 1), i 
on actualment s’han mostrejat a fons les illes de Menorca i Mallorca, les quals representen els exemples més 
clars de dipòsits de blocs a cumulats sobre penya-segats i plataformes o terraces, especialment sobre materials 
del Miocè Superior i Quaternari. Les àrees escollides inicialment s’han basat amb els models de simulació 
d’Alvarez-Gómez et al. (2011) per la costa espanyola mediterrània, on hi consten les illes Balears. 

 
Fig. 1. Localització de les àrees d’estudi de Mallorca i Menorca. 
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Resultats preliminars 
S'han caracteritzat morfomètricament entorn de 2.200 blocs a Menorca, distribuïts en 15 àrees, i 750 a 

Mallorca distribuïts en 9 àrees. Entre els mesos d’octubre i novembre es tenen programades campanyes de 
mostreig a Eivissa i a Formentera. El mètode s’ha focalitzat en la recerca de blocs aïllats o en parcel·les sobre 
la plataforma dels penya-segats o terraces litorals de cada una de les zones. La posició dels blocs aïllats i de 
les parcel·les s'ha georeferenciat mitjançant fotografia aèria i s'han obtingut els valors d'eix màxim, mitjà i la 
potència màxima de cada un dels blocs, així com l'orientació de l'eix major, la inclinació i la direcció de 
cabussament, l’alçada del blocs sobre el nivell del mar i la distància d’aquests de la línia de costa. Això ha 
permès calcular el pes d’aquests blocs. El bloc més gran desplaçat té un pes aproximat de 280 tn. S’han pres 
mostres de líquens per determinar possibles datacions de liquenometria, i mostres de fauna marina d’alguns 
blocs d’origen marí per determinar datacions amb C14. Per a cada àrea s’ha realitzat un mapa geomorfològic, 
amb base del geològic, prenent mesures de direccions de fractures i bussaments, i a partir d'aquestes dades, i 
seguint a Nott (2003) i Barbano et al. (2010) s'han calculat els valors hidrodinàmics necessaris per a 
l'arrencada i desplaçament de blocs sota diferents supòsits. 
 

 
Fig. 2. Blocs imbricats a sa Caleta (costa sud de Ciutadella). 

 
Els resultats premilinars de tipus descriptiu i geogràfics, sense entrar en la valoració de totes les dades 

obtingudes ni les seves correlacions a nivell insular o balear, ens dona en el cas de Menorca una distribució de 
diferents tipologies d’acumulacions al E i W de l’illa, on podríem aventurar-nos a parlar de diferents 
fenòmens predominants de tsunami a l’est i onatges a l’Oest, tot i que s’ha de tenir en compta els fenòmens 
mixtes sobre una mateixa àrea de mostreix. Alguns dels resultats en donen informació sobre la influència de 
la fracturació per l’arrabassament de blocs i la seva posterior acumulació, mentres que en altres donimen 
processos d’erosió diferencial associats a petits canals de drenatge penjats sobre penya-segats de petita alçada. 

Es pot comentar que dos dels esdeveniments més importants relacionats amb tsunamis documentats 
són els terratrèmols de 1856 a Djijelli (Algèria) (Roger i Hébert, 2008) i el de Zemmouri (Algèria) (Alasset et 
al., 2006), del maig de 2003, tots dos d'intensitat 6.9 en l'escala de Ritchter. Del primer s'ha modelitzat l'avanç 
del front d'ones i la magnitud de l'ona en aigües profundes a la seva arribada a les costes de les Balears (Roger 
i Hébert, 2008), on es pot observar que algunes de les àrees de mostreig de Menorca i de Mallorca 
coincideixen amb les àrees d’afectació directa i amb presència de blocs de gran mida i sense matriu, i del 
segon es compta amb un registre de mareògrafs i les corresponents propagacions (Alasset et al., 2006). El de 
2003 va arribar a Menorca en forma d'oscil lació del nivell del mar al port de Maó. Allà va causar 
l'enfonsament de 73 embarcacions i danys en altres 80. També es van destruir 40 amarratges a la zona de Cala 
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Llonga. A Sant Lluís el mar va arribar a endinsar-se uns metres terra endins trencant, fins i tot, alguns murs de 
pedra. 

Per a ambdós casos els canvis en el nivell del mar varen oscil·lar entre 0,4 i 2 m. La proximitat de 
l'esdeveniment de 2003 i la revisió de la premsa indica que els efectes del tsunami no foren avaluats en termes 
geomòrfics, ja que no es van registrar impactes important en platges o penya-segats baixos.  
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Introducció 

Han estat analitzats un total d'onze dipòsits sedimentaris, o mantells eòlics, generats per l'acció del 
vent a l'illa de Menorca, tots ells de diferents extensions i altures, que en conjunt ocupen una extensió total de 
4.936.387 m2 i que presenten interès a causa a la particular situació, ja que estan desvinculats de la font 
d'alimentació sedimentària, la línia de costa. Un aspecte notable d'aquests dipòsits, és que situen la costa de N 
de l'illa (Fig. 1 i Taula 1). En general presenten acumulacions d’arena, sense definir morfologies dunars clares 
i amb vegetació psammòfila associada. Aquests sistemes o mantells eòlics desvinculats de la línia de costa 
constitueixen dipòsits eòlics actius, de material no consolidat, situats sobre promontoris rocosos, formats per 
diferents materials: Carbonífer, Triàsic, Juràssic, Cretaci i Miocè, en la majoria dels casos coronats per 
eolianites quaternàries, sobre les quals es desenvolupen aquests dipòsits eòlics. 
 

 
Fig. 1. Localització dels mants eòlics. 

 
Gènesi i formació 

Respecte la ubicació dels mantells estan distribuïts de manera regular al llarg de la costa N, així com 
l'altura a la qual es troben, no són fets casuals, sinó que obeeix a una sèrie de factors que han condicionat la 
seva gènesi i posterior desenvolupament. Entre aquests podem destacar dos factors: d'una banda de tipus 
geològic i per l'altre la posició relativa del nivell del mar. Les oscil·lacions més recents ens permeten conèixer 
la complexitat que suposa la superposició de diverses pujades i descensos del nivell del mar en els últims 200 
ca. L'última regressió marina, coneguda en ambients alpins com Würm, va aconseguir el seu màxim sobre els 
17-18 ka, donant lloc a un descens del nivell de la mar d'aproximadament 100 m per sota de l'actual. A partir 
d'aquest moment i sobre 13 ca. BP, les condicions climàtiques canvien, donant lloc a una lleugera pujada del 
nivell marí. Aquest comportament va continuar fins a aconseguir la posició màxima del nivell de la mar i que 
se situa entre 7000-6500 BP (Servera, 1997) i que és coneguda com la transgressió flandrià. En aquest 
període, el nivell del mar es va situar uns 2-3 m per sobre del nivell del mar actual. 

                                                           
2 Comunicació presentada a la XII Reunión Nacional de Geomorfología, Santander 2012. 
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 SUP (m2) 
PER. 
(m) 

H. 
MÀX. 

(m) 

H. 
MÍN. 
(m) 

SAN 470.884 4.129 106.2 77.6 
SMN 188.273 2.073 80.4 67.8 
CSI 12.457 434 66 36 

EPM 28.042 852 21,5 4.4 
STEa 93.295 1.405 35 10 
STEb 4.305 281 12,3 1,9 
LMF 4.133.310 9.951 76.3 13.6 
NMA 315.906 2.683 25 10 
SMA 67.368 2.378 69,3 30,8 
FAV 20.340 867 38.9 15 
PFBa 8.193 494 32.1 15 
PFBb 23.193 664 42.1 15.2 
SMEa 30.345 980 45.2 2.6 
SMEb 11.360 487 48.3 32.2 
SMEc 9.270 686 38,9 15 
SMEd 21.484 708 42.2 35,1 
Media 362.535 1.938 15 9 
Total 4.936.387    

Taula 1. Dades dels mants eòlics de Menorca estudiats. 
 

A partir de l'anàlisi topològica de tots els perfils (Fig. 2), es pot observar que bàsicament es concentren 
en tres grups: 

1. per una banda aquells mantells associats a penya-segats verticals de marina i / o carbonífers, que 
poden arribar als 80m d'altura (son Angladó, Son Morell Nou, Santa Teresa a, Mola de Fornells, na Macaret, 
sa Marina de s'Arena i sa Punta des Fra Bernat) 

2. El segon grup es desenvolupa sobre materials carbonífers o triàsics i vinculats a la llera d'un torrent 
(Caló d'en Sintes, Pla de Mar, Santa Teresa b, Punta des Fra Bernat ai sa Mesquida a). 

3. un tercer grup vinculat a un torrent, però en aquest cas un torrent penjat en la seva desembocadura 
(Favàritx i sa Mesquida b i c). 

 
Fig. 2. Topologia dels diferents tipus de perfils, en vermell els vinculats a penya-segats, en blau a torrents i 
en taronja a torrents penjats (les dades en m de cada perfil representa la distància des de la línia de costa 

fins a l'inici del mantell). 
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La formació i gènesi es pot relacionar amb forts processos erosius producte de l'impacte mecànic 
d'onatge, la pluja, la inestabilitat del pendent, bioerosió, etc., També lligat a moviments verticals del penya-
segat. En l'esquema evolutiu de la Fig. 3, es planteja la hipòtesi de formació i evolució dels mantells situats 
sobre els penya-segats. En la fase inicial amb la màxima pujada del nivell del mar a l'òptim flandrià, tenim 
una platja i un sistema dunar. Tenim un primer descens del nivell del mar per sota de l'actual i per tant amb 
una major disponibilitat de sediment, una nova platja i un sistema dunar més extens, mentre que la duna de 
l'episodi anterior comença a migrar cap a terra. Els processos erosius de desmantellament i / o moviments 
verticals fan que la platja comenci a desvincular-se de la duna, que continua ascendint pro el penya-segat 
migrant cap a terra, afavorida pel vent de tramuntana. Finalment, ens trobem amb la situació actual, la 
desvinculació total dels dipòsits arenosos amb la platja.  

 
Fig. 3. Formació dels mants eòlics vinculats a penya-segats verticals. 

 
Conclusions 

Tots els mantells es distribueixen al llarg de la costa nord de l'illa, ocupant una superfície aproximada 
de 4,9 km2. 

Les altures màximes i mínimes mitjanes són de 15 i 9 m respectivament, sent la màxima la de a son 
Angladó i la mínima el de Santa Teresa b, amb 106 i 1.9 m respectivament. La majoria dels mantells es 
desenvolupen sobre materials mesozoics. Podem distingir dues tipologies principals: mantells eòlics vinculats 
a penya-segats verticals i a tàlveg de torrents, un tercer grup es correspon amb torrents penjats, que vendria a 
ser una situació intermèdia entre els dos primers. 

Els processos erosius dels penya-segats al costat de moviments verticals han jugat un paper important 
en la gènesi i formació dels mantells. 

Finalment, aquest treball constitueix un esbós d'unes morfologies poc conegudes en què s'ha plantejat 
un cap hipòtesi sobre la seva gènesi i formació, malgrat la qual cosa, cal aprofundir més i sobretot intentar 
donar una explicació a l'absència total d'aquests dipòsits a la costa sud de l'illa. 
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Introducció 

Els estudis sobre les platges formades per còdols ha estat menor si es compara amb el de platges 
d’arenes. La seva importància econòmica i social, també fa que el seu estudi no sigui tan rellevant com els 
dels litorals arenosos. En el cas de l'arxipèlag Balear amb prou feines s’han realitzat estudis sobre les platges 
de còdols, excepte el cas d'una platja, es Coll Baix (Alcúdia), al nord de Mallorca (Espinosa i Martínez, 
2007). 

A les platges de còdols, la mida de la platja, així com la forma de les partícules són aspectes importants 
per determinar la resposta als processos derivats de l'acció de l'onatge (Jennins i Shulmeister, 2002). Per tant, 
la forma de les partícules sedimentàries pot donar informació important sobre la història i evolució de l'àmbit 
d'estudi, el qual es pot arribar a comprendre a partir de la seva anàlisi textural. La textura es refereix a les 
característiques físiques dels sediments, fonamentalment a la mida i la forma. El principal objectiu del seu 
estudi és determinar l'ambient i les condicions de deposició dels sediments, sota el supòsit que els processos 
físics que afecten a les partícules deixen la seva empremta característica sobre elles. 
 
Àrea d’estudi 

La zona d'estudi es situa al sud de l'illa d'Eivissa (Balears), en una barra litoral envoltada de 
promontoris calcaris. Actualment aquests relleus estan units mitjançant una plana al·luvial d'escassa pendent 
formada per materials plistocens. El subsòl d'aquesta plana està compost per margues cretàciques. Cap al 
nord, els vessants sud-orientals d’aquestes elevacions estan entapissades per un sistema de ventalls al·luvials i 
cons de dejecció. A la zona distal d'aquests dipòsits de vessant, i enllaçats amb els dipòsits de plana al·luvial, 
es troben unes salines, que van ser explotades, per primera vegada pels cartaginesos, a partir de l'any 600 aC 
(Planells, 1999) i fins a l’actualitat. 

La zona des Codolar és una platja de còdols que s'estén al llarg de 3 km entre el puig des Falcó al sud-
est i sa Caleta al nord-oest. Tanca al seu interior una zona humida, totalment antropitzada des d'època fenícia 
en el seu sector meridional i que actualment formen les Salines d'Eivissa. 

Morfològicament es tracta d'una barra de còdols d'amplitud mitjana de 40 m i potència variable, 
formada per diferents barres superposades, desproveïda de vegetació, i que arrenca a la base dels penya-segats 
del Puig des Falcó al sud i que s'estén cap al NNW. 

El clima marítim a què està exposada la platja presenta un onatge de més freqüència i intensitat de 
component SW, i que impacta amb un cert angle sobre la platja, de manera que hi ha un predomini de deriva 
litoral en sentit NNW (Ports de l'Estat). El 86% de l'onatge té una alçada inferior a 1m (Hs) i només el 3.7% 
supera els 2 m d'alçada, amb un període tipus de 4 s, i inferior a aquest valor en el 55% dels casos. Els 
temporals de major impacte sobre la platja tenen lloc entre els mesos d'octubre i abril. 

 
Objectius 

Els objectius més importants s'han focalitzat en la caracterització de la textura del sediment i, a partir 
de l'anàlisi de la textura, determinar les implicacions d'aquesta en la dinàmica d’es Codolar, així com establir 
una hipòtesi de la seva formació i evolució. 
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Fig. 1. Perfil de platja de Cap Falcó, extrem SE del Codolar i lloc d'una de les zones de mostreig. Vegis una 
persona dins del cercle com escala. Al requadre inferior dret s'observa la malla amb la que s'han mesurat els 

codols. 

 
Fig. 2. Situació dels punts de mostreig i diagrama on es mostra l’arrodoniment dels codols. 
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Fig. 4 Perfils transversals de la platja d’es Codolar. Notis la disminució en alçada i volum entre Cap Falcó 

(perfil més oriental) i sa Caleta (el més occidental), així com una certa suavització. 
 
Resultats 

Els resultats obtinguts en l'anàlisi textural efectuat es recullen a la figura 6 i s'analitzen a continuació: 
 

Mida de gra 
La mida de gra dels còdols analitzats presenta una clara evolució des del perfil mes septentrional (sa 

Caleta, moda de 35 mm a la berma superior i de 20 a la berma inferior), fins al mes meridional (cap Falcó, 
moda de 200 mm a la berma superior i de 120 mm a la inferior). Tan sols, existeix una anomalia en aquesta 
tendència i és el cas de la berma inferior del perfil de ses Salines. Aquest fet requereix una interpretació 
especifica relacionada amb la dinàmica dels despreniments del penya-segat de cap Falcó i del seu transport 
vers el Nord, primer, i el NNW després. 

Altres paràmetres com sçon la mitjana, la mediana i el sorting presenten igual evolució amb la mateixa 
excepció de la berma inferior del perfil de Salines. 

Pel que fa a la kurtosis, no se observa cap tendència identificable. 
 
Índex d’Arrodoniment de Wadell 

Aquest paràmetre incrementa el seu valor des de Cap Falcó fins sa Caleta, és a dir, l’arrodoniment 
augmenta en un sentit de SSE a NNW. Els valors de l’arrodoniment són relativament més elevats en la berma 
superior (excepte a Salines), i bastant similars en totes les estacions. 

 
Esfericitat 

L'esfericitat augmenta des cap Falcó cap sa Caleta. És a dir, la màxima esfericitat es presenta a sa 
Caleta seguida de Salines i de Cap Falcó, la menor. En aquestes estacions l'esfericitat de les dues bermes és 
similar. En canvi, l'estació de l'aeroport presenta una esfericitat relativament alta a la berma superior i baixa a 
la inferior. 
 
Anàlisi de la forma 

L'anàlisi de les partícules ha donat com a resultat un diagrama de Zingg per a cada estació. Els 
mesuraments dels eixos ortogonals dels còdols donen com a fruit formes que s'identifiquen com: discoïdal, 
esfèrica, laminar i cilíndrica. 

Els diagrames mostren una gradació en la forma del sediment a mesura que ens desplacem de SE a 
NW. La forma del sediment predominant a Cap Falcó és cilíndrica en ambdues bermes i en menor mesura 
discoïdal. Per contra, la forma esfèrica és amb diferència la que presenta el menor percentatge 

A mesura que ens desplacem cap al NNW, aquests valors s'inverteixen augmentant de forma notable el 
valor esferoïdal en detriment de les altres formes, amb excepció de la forma cilíndrica que mostra alts 
percentatges en totes les mostres. Aquests resultats són similars en ambdues bermes. 

 
Esfericitat vs mida de gra 

S'ha comparat l'esfericitat amb la mida dels còdols. El resultat de la gràfica, mostra tant en el cas de la 
berma superior com en la berma inferior que l'esfericitat augmenta en disminuir la mida dels còdols, sent sa 
Caleta la mostra que presenta la major esfericitat i la mida més petita. Les mostres de Cap Falcó, Aeroport i sa 
Caleta, presenten una major homogeneïtat, amb valors similars quant a grandària i esfericitat en ambdues 
bermes. No obstant això, Salines mostra una gran distància entre ambdues bermes, quant a grandària (el més 
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elevat). A cap Falcó i a sa Caleta, els dos extrems des Codolar, la berma superior presenta una grandària de 
codols una mica major que a la berma inferior, mentre que a l'estació d'Aeroport les dues bermes presenten 
grandàries similars. Tal i com succeeix amb els altres paràmetres analitzats, a l'estació de Salines hi ha una 
gran diferència de mida i esfericitat entre les dues bermes (phi -5,17, la superior i phi -4,63 la inferior). 

 
Esfericitat vs. l’índex O-P 

L'Índex de Màxima Esfericitat s'ha comparat també, amb l'Índex O-P. Tots dos paràmetres són bons 
indicadors sobre la selecció dels codols. Es pot apreciar un major agrupament dels valors de la berma inferior, 
mostrant un valor negatiu en la berma inferior de l'Aeroport. 

Aquesta mateixa estació té els valors més allunyats entre ambdues bermes. En general tenen una 
esfericitat mitjana-alta i mostren un agrupament de la majoria d'ells, exceptuant els valors extrems de 
l'Aeroport i Cap Falcó, amb una tendència a codols cilíndrics. 
 
Arrodoniment vs Esfericitat 

La relació entre l’índex d’arrodoniment i l’esfericitat presenta les mateixes característiques que ja hem 
vist amb altres relacions. Els valors de la berma superior es presenten més regulars, mentre la inferior mostra 
posicions irregulars per a les estacions de Salines i Aeroport.  
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Introducció 

El Carbonífer a Menorca constitueix la major part dels afloraments del Paleozoic, a l’Est de l’illa 
aquests materials formen la regió compresa entre Maó i el port d’Addaia. Aquest Carbonífer comprèn dos 
conjunts litològics; una sèrie poc detrítica que forma la base d’aquest, i el Culm o fàcies molt detrítiques 
(Bourrouilh, 1983).  

La península de la Mola, (Maó, Menorca) constitueix la seva base els nivells conglomeritics de la base 
del Vindobeniense que son coberts en transgressió i lleugera discordança per calcarenites del Miocè. Aquests 
materials són una prolongació dels que formen els nivells estratigràfics aflorants a la costa nord, entre la 
Punta dels Freus i es Murtar. Sobre aquests materials paleozoics, i amb franca discordança, descansen 
materials miocènics. Aquesta discordança correspon a una superfície d’erosió, segons Rossell i Llompart 
(2002). Actualment, a la Mola podem diferenciar els diferents materials geològics, conformats pel Paleozoic a 
la seva base, materials miocènics que descansen sobre ell i alguns afloraments del Quaternari molt localitzats. 
Però, tot i açò, resulta difícil poder establir la morfologia de la plataforma de la Mola degut a la gran 
antropització derivada de la construcció de la fortalesa d’Isabel II 
 
Àrea d’estudi 

El present estudi té un abast local i es centra en els penya-segats de la Mola, concretament amb l’estudi 
del grau de fracturació i l’orientació d’aquestes, l’erosió i el desplaçament de diferents vessats de materials 
miocènics sobre materials paleozoics. La Mola presenta una morfologia  força planera amb cert bussament 
direcció Nord Sud i amb penya-segats els quals presenten diferents característiques dels perfils grafiats al 
mapa 1: 

Perfil 1, la denominada zona Zero, per ser la zona on s’iniciaren les obres de la Fortalesa d’Isabel II. Es 
trcta d’un penya-segat força inestable on els processos de fracturació aparentment són força actius. Sembla ser 
que el Miocè es desplaça sobre el Paleozoic donant lloc a la fracturació constant i caiguda de blocs de les 
zones superiors (Fig. 1). Es poden apreciar caigudes de blocs que amb el llarg dels temps han creat una base 
de protecció de l’onatge a les bases dels penyasegats. 

Perfil 2,  Punta de s’Esperó, punt més oriental de Menorca, el contacte del Paleozoic amb el Miocè és 
clar i es presenta sense formes erosives de base. Es tracta d’un penya-segat vertical amb materials molt 
compactes a la seva base i un contacte clar entre capes, sense destacar processos de caigudes de blocs ni 
acumulacions a les seves bases. Les zones superiors dels penya-segats, ja dins el Miocé, no presenten 
fracturació. 

Perfil 3, com al perfil 2 el contacte del Paleozoic amb el Miocé és clar i es presenta sense formes 
erosives de base. Es tracta d’un penya-segat vertical amb materials compactes a la seva base i un contacte 
força clar, Es poden apreciar algunes fractures sobre el Miocé amb separacions superiors als 1,5 m. 

 
Resultats preliminars 

S'ha realitzat una cartografia geomorfològica (Fig. 2), focalitzada a la zona perimetral de la Mola, als 
penya-segats, amb les mesures de fractures a dues zones i la instal·lació de 38 testimonis per analitzar el 
desplaçament a la zona Zero. La presa d’aquestes mesures cada tres mesos ens permetrà la coneixença 
aproximada dels desplaçaments dels blocs, paral·lelament a anàlisis fotogramètriques que es realitzaran i 
seran cartografiats amb GIS i a la combinació amb les dades metereològiques de les instal·lacions de la Mola. 
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Fig. 1. Zona de la Fortalesa de la Mola conegut com a zona Zero (esquerra), amb la fracturació afectant al 
fossar. Ja hi ha hagut caigudes de grans blocs, i altres estan en una situació molt inestable (zona propera al 

perfil 1- P1- de la fig 2). 
 

 
Fig. 2. Mapa geomorfològic de la Mola de Maó, amb les orientacions de les direccions de fracturació. 

 
Es pot observar a la cartografia que les dues famílies de fractures que constitueixen els principals 

sistemes de fractures susceptibles de provocar la caiguda i desplaçament de roques en aquestes  zones, 
condicionant la configuració final de la línia de costa (Giménez, 2001). Aquestes fractures, de les quals l’edat 
no té més de 150 anys, manifesten uns desplaçaments interns de relliscament de materials blans del Paleozoic 
que afavoreixen la fracturació dels materials del Miocé propers a la la línia de costa. No es descarten les 
incidències de l’onatge a la base dels penya-segats. 
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Aquests darrers anys s’han topografiat mines històriques de guix a la serra de na Burguesa, moltes de 
les quals són a cel obert i d’altres en forma de galeries. També se n’han localitzat de mixtes, presenten una 
part a cel obert i una part en galeries. Aquestes mines varen ser actives durant els segles XVIII i XIX i 
algunes fins i tot a mitjans del s. XX. 

En algunes mines s’han localitzat infraestructures mineres, actualment en runes. S’ha seguit una tasca 
sistemàtica d’anar obtenint fotografies de totes aquestes restes, fotografies que han passat a formar part d’un 
arxiu fotogràfic. També s’ha dibuixat la planimetria d’aquestes restes abans que no es deteriorin més. 

Fins ara s’ha publicat la planimetria de quatre conjunts de forns de guix a diferents treballs, així com la 
topografia de les mines. S’ha considerat oportú publicar un treball específic d’aquest patrimoni miner a una 
revista especialitzada d’àmbit estatal, treball ja acceptat (Vicens et al., en premsa). El treball és una 
recopilació del que s’ha publicat respecte a la mineria del guix de la serra, en el qual es pot trobar un dibuix 
amb els forns de guix que prèviament publicades, un mapa geològic simplificat amb la situació de les mines 
citades en el text, una columna estratigràfica sintètica de la serra, etc. 

A hores d’ara es compten amb més dades inèdites referent a forns de guix i les tasques de recerca de 
mines per la serra continuen, per la qual cosa en breu es publicaran aquestes noves troballes. 

                             
Fig. 1. Forns de guix de la serra de na Burguesa segons Vicens et al., (en premsa). A- Forns superiors de les 
mines de les Coves del Pilar (Reconstrucció). L’escala és vàlida per la planta i la secció. B- Forns inferiors 
de les mines de les Coves del Pilar. Planta superior i secció longitudinal (reconstrucció). C- Planta dels forns 
(sense la coberta) que hi ha vora la Pedrera Grossa (Palma): C.1- Forns de l’entrada de la Pedrera Grossa. 
C.2- Forns que hi ha al creuer que va de la Pedrera Grossa fins al Coll des Vent. E- Caseta d’eines. F- Forn.  
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del Banc d’Eivissa -Rafaubeix 
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Els promontoris del Banc d’Eivissa (fig 1a) i Rafaubeix es situen en el límit Sudoest de la plataforma 
miopliocena del Sud de Calvià (Morey i Ripoll, 2009). La zona mostra miopliocè singular i una de les 
seqüències dunars quaternàries més completa de l’illa (Butzer, 1975) estudiada per quaternaristes i 
geomorfòlegs com Muntaner, Solé Sabarís, Cuerda, Rosselló, Butzer, i malgrat la seva mala accessibilitat, per 
mors la seva significativitat i espectacularitat. 

Se reinterpreta i ordena el perfil en base a noves unitats i fauna observades i s’extrapola a la resta 
registre mallorquí coetani conegut.  

 
a). Perfil del Banc d´Eivissa  

De base (nivell de la mar) a sostre (Butzer, 1975;González Hdez et al, 2000 i noves incorporacions)  
Miocè (0- 24 m). 
M1. (10m) Arrecifal- Manglar. Calcàries i margues amb Rodòfits, Porites sp. i Pecten sp. Superfície 

d´erosió.  
M2. (13,5m). U. Margues de la Bonanova (Pliocè? segons Butzer, 1975) amb Crassostrea gryphoides , 

Ostrea cf. lamellosa, Pecten cf. benedictus i Neopycnodonte navicularis. 
M3. Margocalcàries laminades i guixos? (20-40 cm. Inèdita. Afòtica?.). Finimessinià?.  
Pliocè- Plioquaternari. 24, 2.m.  
P1. Còdols rodats i arenes amb fauna marina. Matriu de llims i arenes groc- taronja amb Strombus 

coronatus, Clavagella brochii, Patella ferruginea, Callista italica. Decreixent cap a l´interior (d’1 m a 10 cm 
Butzer, 1975). En “es caramull”(Fig 1) la matriu es més arenosa augmentant la concentració d´Strombus 
coronatus respecte de Patella. González Hernández et al. (2000) data el nivell amb moltes dubtes en l’interval 
de polaritat inversa  Matuyana (2,7- 1,8ma). 

P2. Lumaquel·la- llosa de copinyam d´uns 3-4 cm de gruixa en perfil fins a quasi 1 m al caramull no 
descrita per cap autor. (fig 1). 

-. Pel·lícula calcària (Cuerda i Rosselló, 1973. González Hernández et al., 2000). 
 

 
Fig 1. Promontori del Banc d´Eivissa (Calvià). M1, M2.Miocè. M3. Límit Miopliocè. P1-2. Platges pliocenes; 

P/Q. Possible  límit Plioquaternari. A,B,C,D,E,F. Hemicicles quaternaris (Butzer, 1975). 
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Fig 2. Dreta. En la  lumaquel·la i en es caramull s´observen motlles de Gibbula, sp, Donax sp., Thericium  
vulgatum,  Columbella rustica, Arca sp., Littorina sp., Conus sp., Cardita sp., Tellina planata. Registre meso-
infralitoral de clima temperat semblant a actual. 
Esquerra. La platja P1 datada en episodi de Polaritat inversa Matuyana (González Hernádez et al., 2000) 
pot ser més antiga com indica  fauna i posició.  
 
Quaternari /Terrestre: 
Hemicicle continental F. Günz- Donau?.(Butzer, 1975). 
Q1.  Alternança decimètrica (25-27,2m) d’arenes marines (inferiors) i eolianites amb gasteròpodes pulmonats. 
Llims i paleosòls amb traces d´insectes 
Q2. Duna (1,5m) i nova plataforma als 29 m. (Hito. Cuerda i Rosselló, 1973). Llims terrestre  amb Rumina 
decollata. Datat en l´episodi Matuyana.  
Q3. Als 30m. Hemicicle continental E (7,7m.  Mindel de Cap Orenol i Sa Plana. Butzer 1975). Eolianites i 
llims terrestres amb gasteròpodes pulmonats (Rumina decollata, Oxychilus lentiformis,  Iberellus sp.) i traces 
d’insectes.  
Q4. Als. 37, 7m. Hemicicles C i D (12m). Eolianites blanques i grogues sense fauna. Llims taronges amb 
gasteròpodes pulmonats sense traces ni Rumina decollata (Gran Duna. Riss. OIS 6  Butzer, 1975).  
Q5. Als 49m. Hemicicles continental A,  B (Butzer, 1975. Würm. OIS 3 i 4). Eolianites blanques grises no del 
tot consolidades. Cobreixen a redols indrets baixos i fossilitzen tot el conjunt. 
 
El Pleistocè Superior marí 
Cuerda i Rosselló (1973) en citen restes amb fauna banal que no s’han trobat (desaparició en investigació 
inicial. Rosselló. Com personal). En el Rafaubeix  s´observen sobre plataforma irregular (4- 6m) restes de 
fauna marina cimentats entre bretxes i blocs despresos (Morey en aquestes jornades) i Patella sp., Monodonta 
sp., Columbella sp., Spondylus gaederopus. 
Tall Rafaubeitx (Morey i  Ripoll, 2009; Mas i Ripoll, 2010 i dades inèdites)  
-. M1 (9–10 m.). M2 (2-3m) 
-. P1 (0,5-1m); P2-Q1. (20-30cm- Hem. F; Butzer, 1975).  
-. Hemicicles E i D. Diverses plataformes (fins a 3) amb restes / traces d´insectes (Cambres pupació. Mas i 
Ripoll, 2010). 
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Discussió 
Del Miocè. La interpretació de González Hernández et al. (2000) sobre Pomar et al. (1983) queda 

justificada amb M3 o possibles restes de la MSC. Del contrari l´assignació de M2 al  Pliocè per Butzer (1975) 
estaria justificada. En el Caló dels grells de Porto Pi (referent per l Fm. Margues de la Bonanova) s’hauria de 
comprovar si la unitat passa o no a nivells pliocens. 

Del Pliocè. La fauna càlida del nivell P s’ha datat en un episodi de polaritat inversa. Matuyana?.  
Discutible. Un episodi càlid tant pot ser Pliocè com Gelasià o fins i tot més modern (Bardají et al, 2000). Un 
episodi de polaritat inversa amb dubtes com l´exposat  tant podria ser Matuyana com Gauss (3,5 ma. Interval 
Mammoth. Fig 1c). El nivell P2 sense fauna de significació càlida, la resta d’hemicicles dunars terrestres i la 
seva similitud amb els nivells des Pas des Verro (a 70m fet que ja indica la seva antiguitat) l´enquadren millor 
dins el Pliocè. Les dubtes és traslladen sobre si el nivell  P2 (aportació al perfil) es encara Pliocè.  

Els episodis dunars posteriors queden ben enquadrats per Butzer (1975) amb dos hemicicles clars per 
sota de la gran duna Riss sense Rumina decollata i presencia d´aquesta i de traces d´insectes en al manco dos 
nivells inferiors. 

Es Rafaubeitx exposa millor els nivells de traces d´insectes  i enquadra el nivell P2 del caramull mal 
estructurat en el  Banc d’Eivissa. Mostra també el pas de P2 al nivell F ja terrestre que ens inclinem a 
considerar prop del trànsit Pliocè- Quaternari. 
 
Conclusions 

El registre descrit mostra dos episodis pliocens molt singulars (platja càlida/platja temperada) , un 
trànsit del Pliocè al Quaternari escàs i citat per primera vegada (Son Mir, Sta Eugènia. Morey en aquestes 
jornades) i 5 episodis climàtics freds glacials quaternaris. És un dels pocs registres de Mallorca, sinó l´únic, 
(Cap Enderrocat?) on es pot observar tota la seqüència condensada i ordenada i no dispersa o repartida al llarg 
de quilòmetres (Sta Eugènia- Pontiró- Palma/ Algaida- Xorrigo- Palma. Morey en aquestes jornades). 
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La importància d’una catalogació i valoració de LIPs en el postectònic de 
Mallorca 
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El sommi d´un geòleg és el disposar d´un registre el més complet i ordenat possible. Generalment, o 
falten fulles del llibre (estrats, fàcies) o aquestes es troben desordenades. 

El registre postectònic de Mallorca es veu afectat per dinàmica distensiva ja des de la seva deposició i 
és ja en el Messinià i en el Pliocè quan és mostra molt afectat per mors l´acció de falles associades a la 
distensió. Les diverses transgressions/regressions marines miopliocenes ajuden a centra’l en capítols o 
seqüències (estratigrafia seqüencial) però ni sempre aquestes són evidents ni la relació entre elles es sempre 
clara.  

Amb registre Quaternari emmarcat per sistemes dunars els problemes és fan més patents en el 
Finimessinià i en el Plioquaternari. S´exposen amb exemples els inconvenients d´estudiar aquests períodes a 
partir d'un sol o de pocs LIPs (Llocs d’Interès Paleontològic) observant els avantatges de disposar d’una 
catalogació i valoració adient de LIPS o localitats referents. 

Es útil en una investigació partir d´una catalogació i valoració dels millors registres disponibles?. Quin 
registre serà més rellevant, un ordenat però parcial o un més complet però dispers?.  

 
L’exemple del Messinià 

Se comparen perfils referents i estudiats (Porto Pi- Coord. UTM. 478142- 4375150; Cala Santanyí -
512000- 4353500- i Moreria- 477800- 4728200-. Pomar et al., 1983; Simó i Ramón, 1983; Mas i Fornós, 
2011) ordenats, estudiats i didàctics amb el complicat però singular registre del Puig de Son Seguí (485300- 
4389200. Morey i Mas, 2009). 

Mentre Porto Pi i Cala Santanyí. mostren sedimentació litoral- mareal entre dues superfícies d’erosió o 
regressions i amb fins a 5 sistemes o unitats clares, Son Seguí capbussat (30º) és perfil complicat. L´acció 
immemorial de l´home (marjades, cultiu), la garriga actual i l´orografia dificulten establir perfils adients. En 
canvi la seva riquesa faunística i litoestratigràfica el fan únic en el finimessinià illenc al que dona sentit 
(Morey en aquestes jornades) i continua fins enllaçar amb el Pliocè. 

La Moreria (Simó i Ramón, 1986; Mas i Fornós, 2012) un dels registres més extensos del postectònic 
illenc (de Tortonià a Quaternari) no mostra ni la riquesa ni singularitats dels Terminal de Porto Pi o Son 
Seguí. però mostra contactes (no sabem si concordants. taula 1) mals d´observar en la resta de registre. 

Llibre parcial ordenat en front a llibre més complet però desordenat?. 
 
Unitats                                         Porto Pi    C. Santanyí       Moreria    Son Seguí 
Unitats arrecifals x x x 
Superfície erosió T/M x x ? x 
Estromatolítica inferior x x ? x 
Manglar x x 
Margues Bonanova x x 
U.Oolítica x x  x 
Estromatolítica Sup. ? ? x x 
Trottoir vermètids. Superf. erosió x   x 
Calcàries Pont d´Ínca x  x x 
Superfície erosió ?   x 
Unitats llacunars    x 
Superfície erosiva   ? x 
Lagomare   x x 
Pliocè   x x 
Taula 1. Registre Miocè. 
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Del registre Pliocè i Plioquaternari. 
La majoria de perfils són ordenats i concordants pel Pliocè inicial (Transgressió primipliocena Son 

Mir-480000- 4383300; Son Palou- 485720- 4385700) però en arribar a les unitats superiors- inici del 
Quaternari es transformen en trenca closques sols interpretables ajuntant distints fragments a vegades 
allunyats. 

El perfil de Son Palou (Morey i Mas, 2009) continua al Llevant i a més baixa cota (Sta. Eugènia- 
484200- 4316950; Puget- 486770- 4386300) amb registre ja Quaternari (Morey en aquestes jornades). La 
dificultat estar en observar la posició de les unitats modernes aparentment situades tant per sota del registre 
dels cims (Puget- cova des Negret) com adossades a la estructura i amb varis paleonivells (Ca´n Nadal, Ca´n 
Ferriol). 

Son Mir és un perfil en aparença clar pel Plioquaternari però que no mostra el restringit paràlic de Sta 
Eugènia. La seqüència segueix a Ca´n Xarpa- Son Orlandis (478050-4382500) i amb Calcarenita amb 
Strombus coronatus a 125 m i adossada al Miocè de Sa Comuna de Cabaneta (478500- 4385500).(registre 
penjat?- falla?)  

El perfil de Xorrigo es mostra bastant complet sols si s’interpreta a 4 bandes (Font de Xorrigo 
(485000- 4380500 - .Son Gual- 485000- 4379500- , tall carretera- 485300- 4380300- i Rotonda Algaida - Sta 
Eugènia. 489995- 4380090). Es una seqüència encadenada al llarg de varis quilometres i fins a Palma. 

Mentre a Sta Eugènia trobem el registre Quaternari encara capbussat i aixecat el registre de Xorrigo es 
mostra fallat cap a conca actual. Son Mir justifica la mateixa falla de Sta Eugènia si ho referim tant a Sa 
Cabaneta com al del sondeig de Barón (1978 i Pomar et al, 1983). Quin perfil reflexa millor el període?. Quin 
seria l´estratotipus? 
 

 P E Pg M O A Tx F G 

Torto messinià        x  

Fàcies finimessinianes           

Margues amb Amusiums x   x    x  

Calcarenites amb pectínids  x   x    x x 

Platges càlides amb Strombus     ?  x   

Platges temperades          

Acumulacions Panopea sp /Strombus 
coronatus 

x  x x x    x 

Calcarenita. Superfície erosiva  x x x x x x x  

U. Llacunars- paràliques  x x       

Margues amb ostrèids  x x       

Calcarenites amb cardiums   x x x x x x x x 

Sistemes dunars 4 aris     x x x x x 

Taula 2. Registre pliocè. P. Son Palou. E. Sta Eugènia. Pg. Puget. M. Son Mir. O. Ca´n Xarpa- Son Orlandis. 
A. Algaida rotonda. Tx. Carretera Xorrigo. F. Font Xorrigo. G. Son Gual  

 
Discussió 

Mentre el Messinià i el Pliocè inicials es mostren bastant regulars i concordants les regressions marines 
del final de cada període provoquen les dispersions dels perfils.  
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L´ordenat serveix de referent però no se pot basar sobre ell tota la interpretació del registre. El més 
desordenat completa la resta.  

La rellevància d'un LIP està també en funció de la utilitat que se li vol donar (Morey et al, 2009). Un 
divulgador preferirà un perfil accessible i ordenat. Un investigador agrairà tota la informació possible que 
aquest pugui aportar sigui didàctic o no.  

Interpretar el MioPliocè a partir d'un sol perfil o a partir d’una sola estructura indueix a interpretacions 
parcials o errònies (Ex. Miocè de Muro i central –Pina- no quadrats en registre general; Finimessinià 
interpretat sense registre paràlic i/o Lagomare; Quaternari i finipliocè en una sola unitat- Calcarenites de Sant 
Jordi etc. etc. Pomar et al, 1983; Mas i Fornós, 2006). 

L´objectiu d´una valoració és establir la utilitat i carències de cada perfil rellevant fet que sols se pot 
aconseguir a partir d’una catalogació i una caracterització exhaustives i adients (Morey et al., 2009). Estudiar 
un registre dispers i distès com l’exposat sense observar bona part del registre rellevant augmenta exposició a 
errada. Cada LIP observat complementa la resta. No podem parlar d' estratotipus únic. Tots els observats són 
referents. D´aquí la importància de disposar d´una bona catalogació i valoració del registre existent abans de 
planificar una investigació. 
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Introducció i marc físic 

El present treball exposa els resultats preliminars de les construccions (vivendes) i infraestructures 
compromeses per quatre cavitats càrstiques a la franja litoral del Sud i Llevant de Mallorca mitjançant l’ús de 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIGs). L’estudi s’ha basat en l’anàlisi cartogràfic en el qual s’ha contrastat 
la cartografia existent del recorregut de les cavitats càrstiques (coves), el mapa topogràfic digital a escala 
1/5.000 de les Illes Balears, diverses col·leccions de fotografies aèries i la cartografia digital del cadastre. 
Gairebé tota la informació manejada, excepte les cartografies de les cavitats, es troba disponible al visor 
cartogràfic del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears S.A. (SITIBSA, 
ideib.caib.es/visualitzador/) i a més a més es poden visualitzar a qualsevol programa de SIG. La cartografia de 
les cavitats càrstiques ha sigut obtinguda a través de la consulta de les publicacions de la revista Endins, 
disponible a la web: www.raco.cat. 

Les coves estudiades són 4: 1) cova del Drac de Cala Santanyí (Santanyí), 2) cova Genovesa 
(Manacor), 3) cova des Coll (Felanitx) i 4) cova des Pas de Vallgornera. Totes elles es desenvolupen a la 
franja litoral del Llevant i Sud de Mallorca dins dels relleus tabulars post-orogènics formats, a grans trets, per 
calcàries i calcarenites del Miocè Superior (Pomar et al., 1983; Fornós i Gelabert, 1995). La naturalesa 
carbonatada del rocam i la presència de la zona de mescla entre aigües freàtiques i marines afavoreix la 
dissolució càrstica i el desenvolupament de les cavitats. Totes les cavitats estudiades presenten sectors 
subaquàtics, aquàtics amb cambra d’aire i terrestres. En quant al recorregut total de les galeries es de 7.020 m 
pel que fa a la cova des Coll, 2.415 m a la cova Genovesa, 803 m a la cova des Drac de Cala Santanyí i més 
de 70.000 m a la cova des Pas de Vallgornera. 

L’objectiu principal de l’estudi és el d’oferir una primera aproximació de l’extensió construïda 
(vivendes particulars i infraestructures) sobre les cavitats càrstiques amb la intenció de proporcionar dades 
útils encaminades a orientar als gestors i actors que participin en els processos de planificació actuals i futurs 
d’acord amb el concepte de Gestió Integrada de la Zona Costera (GIZC). 
 
Materials i mètode 

L’anàlisi cartogràfic dut a terme per a determinar les construccions i infraestructures localitzades sobre 
el recorregut de les cavitats s’ha basat en les topografies pre-existents de les coves que es troben publicades a 
la revista Endins disponibles a la xarxa (www.raco.cat). Les topografies de la cova des Coll, cova Genovesa i 
cova des Drac de Cala Santanyí es poden aconseguir en el treball de Gracia et al. (2011) que realitza una 
compilació de les principals cavitats subaquàtiques del Sud i Llevant de Mallorca. La topografia de la cova 
des Pas de Vallgornera, la més extensa de les estudiades i alhora de les Balears, ha estat la més complexa 
d’interpretar, es varen consultar els plànols dels treballs de Merino (2000) i Merino et al. (2011), però la 
manca de punts de control per a georeferenciar amb una certa qualitat bona part de la cova (descobriments de 
2004-2011) s’ha hagut de complimentar amb un plànol topogràfic actualitzat lliurat personalment pel Dr. 
Joaquín Ginés. Les georeferenciacions dels plànols del recorregut de les coves s’han realitzat, mitjançant el 
programa de SIG Arcview 10, sobre la fotografia aèria de 2012 disponible al servei de visualització de 
cartografia (WMS) del SITIBSA. L’error quadràtic mitjà (RMS) obtingut en el procés de georeferenciació és 
de: 2,6 m per a la cova des Coll, 5,9 m per a la cova Genovesa, 2,1 m per a la cova des Drac de Cala Santanyí 
i d’1,2 a 2,4 m per a la cova des Pas de Vallgornera. 
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Taula 1. Dades generals de les construccions compromeses per la presència de cavitats càrstiques del 
Llevant i Sud de Mallorca. 

 
Les imatges del recorregut de les coves georeferenciades s’han digitalitzat i convertit a format 

shapefile (.shp) obtenint-se una base cartogràfica digital per a cada cova i amb la qual s’ha pogut calcular 
l’àrea estimada de la cova, i encreuar amb la cartografia corresponent a les edificacions del MTB de 2006 
d’escala 1/5.000 a fi i efecte de saber les construccions i infraestructures compromeses amb el recorregut de la 
cova. La digitalització de la cova des Pas de Vallgornera s’ha dividit en dues parts, per una part s’ha 
digitalitzat el plànol de la primera topografia de la cova (Merino, 2000) (RMS de 2,4 m) i per l’altra part s’ha 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 85 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

digitalitzat la cavitat sobre la cartografia lliurada pel Dr. Joaquín Ginés (RMS d’1,2 m) (descobriments 2004-
2011). D’aquesta manera la base cartogràfica digital de la cova des Pas de Vallgornera s’ha obtingut a partir 
de la combinació d’ambdues digitalitzacions fruit de georeferenciacions diferents. 

El següent pas s’ha basat en la consulta de la cartografia del cadastre (disponible al visor cartogràfic 
del SITIBSA) amb la finalitat de saber l’any de construcció de les vivendes i propietats compromeses amb el 
recorregut de la cova. 
 
Resultats i conclusions preliminars 

Els resultats obtinguts s’han d’interpretar a mode d’aproximació però la seva utilitat radica en la 
informació que proporcionen als propietaris de les vivendes com a les administracions tant locals com 
autonòmiques en matèria d’ordenació del territori i planificació urbanística. Es precís considerar que les dades 
obtingudes basades en el càlcul cartogràfic poden tenir vàries fonts d’error derivades de: 1) la cartografia 
original de les coves i possibles distorsions posteriors, 2) procés de georeferenciació i 3) procés de 
digitalització. 

A la Taula 1 es recullen els m2 de les construccions i infraestructures que coincideixen amb el 
recorregut de les cavitats càrstiques. Com a resultats més rellevants destaquen que la cova més afectada per 
construccions i infraestructures suprajacents és la cova des Pas de Vallgornera i la que presenta una major 
proporció de construccions és la cova del Drac de Cala Santanyí, en quant a la data de construcció de les 
vivendes, destaca la cova des Coll, que travessa un nucli de població tradicional de Portocolom amb 
construccions anteriors a la primera meitat del segle XX. 

Com a tasques pendents de l’estudi destaca la determinació de la potència del rocam pels sectors dels 
recorreguts de les coves així com la delimitació dels sectors inundats/terretres sobre la cartografia digital 
elaborada. 
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Introducció  

Els dipòsits pleistocens caracteritzats per la successió d’ambients sedimentaris marins, eòlics i fluvials, 
han estat àmpliament descrits i analitzats a la Mediterrània occidental (Cuerda, 1975; 1989; Rose et al., 1999; 
Andreucci et al., 2009; Pavelic et al., 2011). Les Illes Balears compten amb un bon nombre de dipòsits 
pleistocens (Cuerda, 1975; 1989) amb abundant fauna característica (Cuerda, 1987) que, en alguns treballs 
recents (Fornós et al., 2009) posen de manifest l’àmplia varietat de dipòsits (en la seva naturalesa, gènesi i 
morfologia) i de més a més, la important relació d’aquests amb els esdeveniments paleoclimàtics esdevinguts 
des del darrer període interglacial (125 ka). Els dipòsits que se presenten a continuació se situen a un tram de 
costa situat al nord de Menorca, entre Fornells i cala Tirant. Aquests dipòsits constitueixen la totalitat de la 
costa formant petits penya-segats de fins a 7 m d’alçària i plataformes rocoses d’amplada variable. En aquesta 
zona hi desemboquen 9 petites conques fluvials amb superfícies que van des d’1 ha fins a 14 ha. Els relleus 
que delimiten les conques no superen els 100 m sobre el nivell de la mar i estan constituïts per materials 
atribuïts al Devonià (Bourrouilh, 1983). Els dipòsits pleistocens ja apareixen citats als treballs de Mercadal 
(1960), Mercadal et al. (1970), Cuerda (1975), Bourrouilh (1983), Cuerda (1989) i Henningesen (1990) que 
els descriuen com a importants acumulacions de calcarenita bioclàstica que interpreten com eolianites. 
Mitjançant anàlisis sedimentològics i estratigràfics s’han pogut diferenciar distintes fàcies corresponents a un 
sistema d’interferències entre una deposició al·luvial i una eòlica emmascarada per dipòsits de tipus col·luvial. 
A més a més, s’han datat dos nivells d’eolianites presents a l’àrea d’estudi mitjançant tècniques de 
termoluminescència (OSL). A partir d’aquí, s’ha intentat realitzar una aproximació als processos geomòrfics i 
el paisatge resultant en aquesta zona durant el Pleistocè superior. 

 
Descripció de les fàcies sedimentàries 

A partir de les característiques texturals i de composició dels dipòsits presents s’han pogut diferenciar 
catorze fàcies sedimentàries que caracteritzen quatre ambients diferents i que es passen seguidament a 
descriure: 

 
Fàcies d’ambient eòlic 

Fàcies Sx(t): Gresos en capes de 0,3 a 1,5 m de potència composta per arenes bioclàstiques ben 
classificades amb una mida de gra mitjana de 0,4 mm. Mostra estructures de laminació encreuada amb 
làmines de 2-5 cm de potència que poden anar suavitzant l’angle adoptant una disposició còncava fins assolir 
forma de canal. 

Fàcies Sxh: Gresos en capes de 0,1 a 0,8 m de potència formada per arenes de 0,36 mm de mida de gra 
mitjana ben classificades de composició bioclàstica. Aquesta fàcies presenta estructures d’estratificació 
encreuada que poden canviar a estratificació subhoritzontal. 
 
Fàcies d’ambient col·luvial  

Fàcies Gmm: Bretxa en capes de 10 a 50 cm de potència que localment pot arribar als 4 m composta 
per clasts angulosos i heteromètrics amb una mida mitjana de 5 a 10 cm. Els clasts es disposen suportats per la 
matriu. La matriu està constituïda per arenes ben classificades amb un alt contingut bioclàstic amb una mida 
de gra mitjana de 0,25 mm i presència de llims.  

Fàcies Sm: Gresos en capes de 0,1 a 1,7 m de potència d’aspecte massiu constituïdes per arenes 
bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,45 mm. Apareixen localment algunes 
passades de clasts angulosos de manera aïllada cap a la seva base amb una mida mitjana 3-5 cm, així com 
també a tots els nivells poden aparèixer clasts surant aïllats.  
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Fàcies Smb: Gresos en capes de 0,25 a 2 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques ben 
classificades de mida de gra mitjana 0,39 mm. Aquesta fàcies es pot presentar en capes horitzontals massives 
de 10 a 40 cm de potència, separades per una superfície erosiva.  

Fàcies Ghi: Bretxa en capes de 0,3 a 1,5 m de potència constituïda per clasts angulosos i heteromètrics 
amb una mida mitjana de 4 a 10 cm, mostrant certa imbricació. Els clasts es disposen suportats per la matriu. 
La matriu està formada per llims amb presència d’arenes bioclàstiques que en alguns nivells pot augmentar. 
En general disposició subhoritzontal dels nivells d’aquestes fàcies. 
 
Fàcies d’ambient al·luvial 

Fàcies Shb: Nivells de 0,3 a 2 m de potència d’arenes bioclàstiques ben classificades de mida de gra 
mitjana 0,36 mm. Apareixen alguns clasts angulosos aïllats que no superen els 3 cm de mida mitjana. 
S’observen estructures de laminació horitzontal de 0,5-1 cm que poden canviar a estrats de fins 20 cm de 
potència. 

Fàcies Sh: Gresos en capes de 0,3 a 1 m de potència composta per arenes de mida de gra mitjana de 
0,4 mm ben classificades, de composició majoritària bioclàstica i amb certa presència de llims. S’estructura 
en làmines de 0,5 a 5 cm de potència disposades horitzontalment que poden canviar a una disposició 
lleugerament inclinada. 

Fàcies Shd(t): Gresos en capes de 0,5 a 1,5 m de potència constituïda per arenes de 0,42 mm de mida 
de gra mitjana ben classificades de composició bioclàstica. Aquesta fàcies s’estructura en nivells en contacte 
erosiu de no més de 25 cm horitzontals a subhoritzontals. Presenta passades de clasts angulosos que poden 
disposar-se en forma de llentia. 

Fàcies Sst: Gresos en capes de 0,4 a 2 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques ben 
classificades amb una mida de gra mitjana de 0,39 mm. Les estructures més característiques d’aquesta fàcies 
són la laminació subhoritzontal, encreuada de baix angle i encreuada en forma de solc. Les estructures 
laminars no solen superar els 1-2 cm de potència que poden canviar a laminacions creuades de baix angle. 

Fàcies St: Gresos en capes de 0,3 a 2,2 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques amb una 
mida de gra mitjana de 0,41 mm i certa presència de llims. L’estructura d’aquesta fàcies mostra una 
estratificació subhoritzontal, encreuada de baix angle, encreuada i en forma de solc. Pot aparèixer com a 
nivells quasi massius amb certa estratificació subhoritzontal o encreuada de baix angle que pot canviar a 
estratificació encreuada.  

Fàcies Gmt: Bretxa en capes de 0,5 a 1,6 m de potència constituïda per clasts angulosos heteromètrics 
amb una mida mitjana de 5-8 cm. Matriu formada per arenes bioclàstiques ben classificades de 0,5 mm de 
mida de gra mitjana que localment pot contenir llims. Els clasts es disposen suportats per la matriu. Aquesta 
fàcies se presenta arranjada en forma de canals de 257 cm d’amplada mitjana i 86 cm de profunditat mitjana. 

Fàcies Smt: Gresos en capes de 0,8 a 1,9 m de potència composta per arenes bioclàstiques ben 
classificades amb una mida de gra mitjana de 0,4 mm. Aquesta fàcies mostra en general un aspecte massiu 
que pot anar a canviant a certes estructures de canal. 
 
Fàcies d’ambient costaner 

Fàcies Gm: Conglomerats en capes de 10 a 20 cm de potència constituïts majoritàriament per clasts 
arrodonits heteromètrics amb certa tendència a ser allargats amb un eix màxim que oscil·la de 10-20 cm. 
Matriu constituïda per arenes bioclàstiques amb certa presència de llims, ben classificades amb una mida de 
gra mitjana de 0,4 mm. Els clasts es disposen suportats per la matriu però cap a la zona més pròxima a la 
costa la tendència és clast-suportada. 
 
Discussió i conclusions 

Els resultats de l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica posen de manifest una deposició típica de 
ventall al·luvial (Miall, 1996) caracteritzada per la presència d’abundants estructures sedimentàries com 
laminacions horitzontals, creuades de baix angle i nombrosos paleocanals. La superposició de les diferents 
fàcies així com també la complexa arquitectura estratigràfica permet fer una aproximació a l’evolució 
d’aquests ventalls al·luvials (Fig. 1). D’altra banda, l’anàlisi sedimentològica mostra com la mida de gra 
mitjana dels dipòsits es situa en el rang de les arenes mitjanes-grolleres ben classificades que indica una 
granoselecció coincident amb la produïda a ambients eòlics (Andreucci et al., 2009; Fornòs et al., 2009). Així 
mateix, les observacions preliminars mitjançant lupa binocular mostren una composició majoritària 
bioclàstica, cosa que indica una procedència marina del sediment. De més a més, la composició mineralògica 
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indica predominança de carbonats. Els clasts presents als nivells de bretxa procedeixen de l’erosió del 
basament devonià. 

 

 
Fig. 1. Columna estratigràfica sintètica dels nivells estudiats. Mostra l’arquitectura de les diferents fàcies i 

permet veure els diferents processos que es succeïren en aquesta zona. 
 

Durant el Pleistocè s’esdevenen diversos períodes d’ascens i descens del nivell marí relacionats amb 
els canvis climàtics que permeten realitzar una interpretació paleoclimàtica (Zazo, 1999; Vesica et al., 2000; 
Andreucci et al., 2009; Fornós et al., 2009; Dorale et al., 2010; Pavelic et al., 2011; Zazo et al., 2013). Els 
períodes de clima àrid i fred coincideixen amb descensos del nivell marí, en canvi els períodes de clima càlid i 
humit amb nivells marins iguals o superiors a l’actual (Rose et al., 1999; Zazo, 1999; Zazo et al., 2013). La 
presència d’un nivell de conglomerats a la base que pot ser atribuït a sedimentació marina situat fins a ± 1,5 m 
sobre el nivell marí actual coincideix amb els registres marins coneguts del Pleistocè superior. Durant el 
darrer període interglacial el nivell marí al Mediterrani occidental es situà a + 3 m en al MIS 5e i + 1 m en el 
MIS 5a sobre el nivell de la mar actual (Vesica et al., 2000; Dorale et al., 2010; Zazo et al., 2013). Per altra 
banda, els períodes de clima fred provoquen l’exposició de grans superfícies arenoses sobre la plataforma 
degut al descens del nivell marí facilitant el transport eòlic en direcció cap a la costa (Andreucci et al., 2009; 
Fornós et al., 2009). Les primeres datacions realitzades de les eolianites presents a l’àrea d’estudi situen la 
deposició entre 56 ±8 ka i 36 ±5 ka. A més a més, el cabussament de les làmines d’aquests dipòsits eòlics 
mostren una procedència del NW, és a dir, des de la costa. Així se pot concloure que durant el darrer període 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 89 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

glacial aquesta costa va ser envaïda al menys per dos períodes d’acumulació eòlica que cobriren les zones més 
deprimides de les conques, així com també els vessants més pròxims a la costa. 

Per tant, la situació d’aquests dipòsits a les zones més deprimides de les conques fluvials i les 
característiques sedimentològiques i estratigràfiques dels diferents nivells fan concloure que contràriament al 
que s’havia interpretat (Mercadal, 1960; Mercadal et al., 1970; Cuerda, 1975; Bourrouilh, 1983; Cuerda, 
1989; Henningesen, 1990), el procés sedimentari que originà aquests cossos no és d’origen eòlic sinó que és 
al·luvial. Així i tot, l’origen del sediment és marí, cosa que fa pensar en el desmantellament, produït pels 
cursos al·luvials, del sediment de les dunes que avançaven des de la costa cap a l’interior de les conques 
durant períodes freds. 
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Introducció 

L’existència de dipòsits pleistocens a l’illa d’Eivissa, corresponents a la successió d’ambients eòlics i 
fluvials, ha estat abordada per diferents treballs (Henningsen et al., 1981; Rangheard, 1974; Servera, 1997) 
així com per la cartografia geològica (Domingo et al., 2009), tot i que amb caràcter general. Al NW d’Eivissa, 
a la zona de Cala Xuclar (Sant Joan de Labritja) els dipòsits quaternaris gairebé constitueixen la totalitat d’un 
tram de costa d’1 km, amb penya-segats de fins a 9 m d’alçària, tot adossant-se o apilant-se sobre les calcàries 
i dolomies del Juràssic. El present estudi mitjançant l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica malda per 
descriure de forma detallada les diferents fàcies dels dipòsits presents, la geometria i arquitectura dels cossos 
sedimentaris, així com interpreta la naturalesa i significat ambiental en el marc del Pleistocè superior.  
 
Descripció de les fàcies sedimentàries 

A partir de les característiques texturals i de composició dels dipòsits presents s’han pogut diferenciar 
10 fàcies sedimentàries que caracteritzen tres ambients sedimentaris, un d’eòlic i dos de terrestres, que es 
descriuen a continuació. Per a la descripció de les fàcies sedimentàries s’ha seguit Andreucci et al. (2009). 
 
Fàcies d’ambient eòlic 

Fàcies (Shu): gresos carbonatats, compostos per arenes bioclàstiques fines, de color marró molt 
pàl·lid, amb una estructura de laminació encreuada. Apareixen nivells de clasts angulosos de manera aleatòria 
d’uns 0.5 cm de diàmetre. 

Fàcies (Sel) gresos carbonatats, el formen arenes bioclàstiques fines alternant amb arenes gruixades, 
de color marró molt pàl·lid i geometria tabular que és veu trencada, per dipòsits de bretxes de contacte erosiu, 
rics en clasts heteromètrics en forma de canal, que registren moviments esporàdics de masses que provenen de 
la conca.  

Fàcies (Sht) gresos carbonatats, constituïts per arenes bioclàstiques fines, ben classificades, de color 
marró molt pàl·lid, d’estructura laminar encreuada, alterada per rizoconcrecions. Presència de qualque nivell 
de còdols d’1 cm de diàmetre de mitjana i fauna terrestre (Xerocrassa ebusitana).  

Fàcies (Sur) gresos carbonatats, composta majoritàriament per arenes bioclàstiques ben classificades. 
Mostra estructures de laminació encreuada alterada per bioturbacions d’arrels donant a lloc formes 
acampanades.  
 
Paleosòls 

Fàcies (Pmr) llims i arenes, de color rosat, molt bioturbats, amb elevada presència de fauna terrestre 
(Xerocrassa ebusitana) i rizoconcrecions d’1 cm de diàmetre, ben cimentades a la part superior.  

Fàcies (Par) llimo-arenosa, de color marró molt pàl·lid, molt bioturbat, cimentada a la part superior. 
Fàcies (Pmn) formada per argiles de color vermell, de 40 cm de potència, amb nivells d’òxid de ferro i 

nòduls de manganés i nivells de calitxs a la part superior. 
Fàcies (Psr) composta per llims, de color marró pàl·lid, fortament bioturbat per arrels. Presenta nivells 

de clasts heteromètrics, angulosos, que adopten la morfologia còncava. 
 
Fàcies d’ambients col·luvials 

Fàcies (Bmn), consisteix en una bretxa, d’aspecte massiu. Matriu argilo-llimosa de color rosat, ben 
cimentat amb un 20 % de clastes de 1 cm de mida mitjana, imbricats i orientats al NW. Aquests clasts 
provenen del basament, la seva angulositat i l’elevada quantitat de matriu llimo-argilosa, indica poc transport.  
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Fàcies (Bpm) composta per una bretxa, amb clasts heteromètrics, imbricats i sense classificació, amb 
matriu arenosa i forma de canals, que registren els moviments de masses esporàdiques en superfícies 
inclinades, amb poc transport. 
 
Fàcies d’ambient costaner 

Fàcies (Sen) composta per dos nivells de 2 cm de potència de disposició horitzontal i separats per un 
nivell arenós d’uns 5 cm de gruixa. Cada un dels dos nivells està constituïs per arenes gruixades bioclàstiques, 
ben classificades i imbricades. 
 
Discussió 

A partir de l’anàlisi de fàcies s’han pogut diferenciar sis unitats (Fig. 1), de les quals quatre són 
eòliques compostes per les fàcies (Shu, Sel, Sht i Sur), indiquen unes condicions ambientals d’aridesa. Gràcies 
a l’exposició dels sediments al llarg de la costa i a la presència de petites pedreres, s’observa la morfologia 
lateral i es poden diferenciar tres elements arquitecturals eòlics: dunes parabòliques, dunes grimpadores i 
rampes. En el seu avanç cap a terra, amb una direcció predominant de NE, les dunes s’interdigiten, donant 
lloc a formes còncaves i convexes. Les diferents unitats dunars es van superposant en el seu avanç mostrant 
una direcció general de migració de cap al SE. Aquestes estan separades per les nivells de paleosòls (Pmr, 
Par i Pmn) que suggereixen moments d’estabilitat amb unes condicions ambientals humides, a més a més, la 
formació de petits paleosòls llimo-arenosos en alguns casos pot evolucionar a petites zones humides 
interdunars (fàcies Psr). Particularment, la presència de rizoconcrecions i de calitxs, indica unes condicions de 
forta evaporació, provocat per un augment en l’aridesa. Aquest fet probablement marcaria un fort contrast 
estacional (Potenciano i Gàrzon, 1997). 

L’àrea d’estudi presenta una gran variabilitat lateral i vertical, lateralment és presenten de manera local 
dues fàcies (Sen i Bpm). La fàcies (Sen) suggereix un ambient pròpiament litoral, representat per un sistema 
de platja; i la fàcies (Bpm) suggereix un ambient  tost més terrestre, representant per uns nivells de 
sedimentació col·luvials, que estan en contacte erosiu amb els dipòsits dunars de la unitat 5. A gran trets, 
verticalment és pot observar una evolució de les dunes, on és passa de les dunes grimpadores i parabòliques 
(de 2 a 4 m de potència) a les rampes d’arena (de 1 a 1,5 m de potència), evolució que està relacionada amb 
les regressions marines i la disponibilitat d’arena per al transport eòlic. La potència de les dunes, tot 
disminuint de base a sostre, suggereix un canvi de les condicions ambientals així com de la disponibilitat 
d’arena i de forma indirecta de la distància de la línia de costa. 

 

 
Fig. 1. Esquema sintètic de les diferents fàcies i unitats de cala Xuclar. 

 
Conclusions 

D’acord amb l’anàlisi sedimentològica de detall i l’anàlisi de les fàcies realitzada, s’han pogut definir 
en total a cala Xuclar cinc elements arquitecturals: dunes parabòliques, dunes grimpadores, paleosòls, dipòsits 
continentals d’al·luvions i dipòsits de platja. La distribució espacial d’aquests elements i l’anàlisi de les 
superfícies de discontinuïtat, ens ha permès interpretar quatre períodes de deposició eòlica, els quals 
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suggereixen que les dunes constitueixen el rebliment de la conca durant unes condicions àrides i fredes, 
coincidint amb un descens del nivell de la mar, on l’increment de l’exposició de superfícies arenoses a la 
plataforma afavoriria el transport eòlic (Andreucci et al., 2009). L’anàlisi de les paleocorrents suggereix vents 
principals provinents del NW. En moments d’ascens del nivell de la mar disminueix la disponibilitat de 
sediments de la plataforma i ens indica unes condicions càlides i humides, que donen lloc a l’establiment de 
processos edàfics (Rose et al., 1999). Per altra banda, la fàcies d’ambient costaner (paleoplatja) ens indicarien 
un paleonivell marí situat a uns 4 m d’altura respecte al nivell de la mar. 
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Introducció 

Els coneixements dels dipòsits pleistocens (sistemes dunars, platges, dipòsits col·luvials i al·luvials) de 
les Illes Pitiüses, es limiten als treballs realitzats per Henningsen et al. (1981) i Servera (1997), a alguns 
mapes geològics (Rangheard, 1972; Domingo et al., 2009) i a les observacions de caràcter paleontològic de 
l’illa de Formentera (Gàsser, 1998; 2001; 2002). Per aquesta raó el present treball planteja la descripció 
sedimentològica, estratigràfica i de la variabilitat ambiental d’una sèrie de dipòsits atribuïts al Quaternari, 
localitzats al S-SE de l’illa d’Eivissa, en concret a la zona de Ses Salines. Es tracta d’un tram de costa d’1,5 
km aproximat, localitzat en el promontori natural més meridional de l’illa que finalitza amb la punta de Ses 
Portes (Servera, 1997). 
 
Descripció de les fàcies sedimentàries.  

Sobre el basament juràssic format per calcàries que intercalen nivells margosos (Domingo et al., 2009) 
és disposa un conjunt de dipòsits atribuïbles a eolianites i paleosòls, dins dels quals s’han pogut diferenciar un 
conjunt de fàcies sedimentàries, que és descriuen a continuació. Per a la descripció de les fàcies s’ha seguit 
Andreucci et al. (2009).  
 
Fàcies d’ambient eòlic 

Fàcies (Shp) de gresos carbonatats, composta per arenes bioclàstiques fines amb fauna marina 
(Loripes lacteus i Glycymeris sp.), de color HUE 10 YR 8/1 blanc i estructura laminar subhoritzontal alterada 
per les concrecions d’arrels. El contingut en carbonats es situa al voltant del 85 %, dels quals el mineral 
majoritari és l’aragonita (62 %), la presència de quars no supera el 5 %. 

Fàcies (Sht) composta per gresos carbonatats, amb nivells de còdols de 0,5 cm de gruixa; d’arenes 
bioclàstiques fines alternant amb arenes gruixades, de color HUE 10 YR 8/2 marró molt pàl·lid i estratificació 
encreuada alterada a la part superior per bioturbacions, amb elevada presència de fauna terrestre (Xerocrassa 
ebusitana) i marina (Chamelaea gallina, Donax sp., Acanthocardia tuberculata, Callista chione i Loripes 
lacteus). Compostes principalment per carbonats, l’aragonita (51 %) i la calcita (43 %) són els minerals 
predominants; la presència de quars és el del 4 %. 
 
Paleosòls 

Fàcies (Psn) composta per llims i argiles,  de color HUE 7,5 YR 8/4 rosat, amb nivells de còdols 
heteromètrics de 3 cm de mida mitjana. Composició carbonatada (63 %) amb una elevada presència de 
feldspats (11%) i quars (6%). 

Fàcies (Phf)  llimo-arenosa, molt bioturbada, de color HUE 10 YR 5/2 marró grisenc, presència de 
nivells formats per calitxs fortament cimentats de 0,5 mm de potència i  fauna terrestre (Xerocrassa 
ebusitana). El contingut en carbonats és situa al voltant del 75 %, dels quals el mineral majoritari és la calcita 
(61 %), també és remarcable la presència de quars amb un 5,5 %. 

Fàcies (Phr) formada per llims i arenes, molt bioturbat per arrels fines, de color HUE 10 YR 6/3 marró 
pàl·lid. Presenta un nivell de calitxs ben cimentats d’1 m de potència.Compost majoritàriament per carbonats 
(80 %), amb una presència de quars del 5 %. 

Fàcies (Pnr) llimo-argilosa, molt bioturbada i cimentada, amb la presència de concrecions per arrels, 
de color HUE 5 YR 8/2 blanc rosat, el contingut en carbonats és del 87 %, amb una presència de quars 
inferior al 3 %. 
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Discussió 
A partir de les característiques texturals i estratigràfiques s’han pogut diferenciar quatre unitats que 

representen diversos episodis deposicionals (Fig. 1), de les quals tres són eòliques, compostes per les fàcies 
(Shp,  Sht, Psn, Phf i Phr) i una edàfica (fàcies Phr i Phf). 

La unitat 1, d’1 a 3 m de potència, està integrada per la fàcies (Shp). És tracta de dunes parabòliques, 
amb una laminació de baix angle i un cabussament cap al SW. La morfologia del camp dunar està 
condicionada pel basament. En el seu avanç cap a terra, amb una direcció predominant de NE, les dunes 
s’interdigiten, donant lloc a formes còncaves i convexes. S’observa el desenvolupament incipient de sòls i de 
nivells llimo-arenosos de poca potència en els espais interdunars. Tot plegat indica unes condicions 
ambientals àrides i càlides. 

La unitat 2, de 0,30 a 1,5 m de potència està constituïda per la fàcies (Sht). És tracta d’una duna 
remuntant, amb una laminació creuada d’alt angle i una direcció de migració de cap a l’E-NE. La variació que 
presenta la mida dels grans suggereix processos de selecció d’arena durant el transport associat a les 
fluctuacions en la intensitat del vent (Willets i McEwan, 1993). També s’observen marques d’esllavissades 
(grainflows) de 10 cm d’alçària i 30 cm d’amplària, presents a la cara de sotavent, així com unes condicions 
ambientals àrides. 

La unitat 3, d’1 a 3 m de potència, està composta per les fàcies (Shp, Psn, Phr i Pnr). És tracta de 
dunes parabòliques superposades, amb una laminació creuada, i un cabussament que indica una direcció 
d’avanç cap al NE. Inclou nivells de paleosòls (Psn, Phr i Pnr) formats als espais interdunars i associats a 
petites llacunes. Localment, la presència de calitx, indica unes condicions de forta evaporació, provocada per 
un augment de l’aridesa. 

La unitat 4, de 0,20 a 0,50 m de potència, està integrada pels nivells de paleosòls (Pnr i Phf), aquests 
suggereixen moments d’estabilitat amb unes condicions ambientals humides, degut a l’elevada presència de 
rizoconcrecions i fauna terrestre.  
 

 
Fig. 1. Esquema sintètic de les fàcies i unitats de Ses Salines. 

 
Conclusions 

L’anàlisi sedimentològica de detall i de les fàcies realitzat, permet definir a la zona de Ses Salines 
quatre unitats: dunes parabòliques, dunes remuntants, paleosòls interdunars (associats a llacunes) i paleosòls 
amb calitx. La distribució espacial d’aquests elements i l’anàlisi de les superfícies de contacte, ens ha permès 
interpretar tres períodes d’acumulació eòlica amb sediments d’origen marí. La natura del sediment implicaria 
un descens del nivell marí i l’exposició de grans volums d’arena sobre la plataforma, facilitant el transport 
eòlic (Andreucci et al., 2009). El fet que el basament estigui totalment cobert per aquests dipòsits pleistocens i 
que tenguin continuïtat subaquàtica, apunta que el nivell marí era més baix que l’actual en el moment de la 
seva formació.  
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La investigació s’ha dut a terme a les badies de Pollença i d’Alcúdia, i ha consistit en fer un estudi 
dels jaciments d’origen marí i continental del Quaternari. S’han realitzat talls estratigràfics i s’han descrit els 
jaciments indicant els fòssils presents (Vicens, 2010).  

S’han citat 153 tàxons marins i 11 taxons terrestres a la zona d’estudi, sumant un total de 164 tàxons, 
dels quals són presents a les col·leccions de la Societat d’Història Natural de les Balears 143 taxons (132 són 
taxons marins i 11 són tàxons terrestres). 

A la SHNB es disposa de 1269 espècimens  marins del Quaternari  i 461  d’espècimens terrestres del 
Quaternari, sumant un total de 1730 espècimen (582 espècimens a la col. J. Cuerda; 113 espècimens a la col. 
A. Muntaner; 1035 espècimens a la col. D. Vicens). 

Els macrofòssils marins més nombrosos són els mol·luscs, que en relació al número total de tàxons 
citats representa als voltants del 90%. Els invertebrats fòssils són espècies infralitorals, alguns supralitorals i 
alguns mesolitorals de fons de roca, pedra, arena, arena-fang, posidonícola, etc.  

A la zona d’estudi s’han trobat 10 taxons marins termòfils del Pleistocè superior, com són els 
Bivalvia Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis i Cardita senegalensis; i els Gastropoda Patella 
ferruginea, Strombus bubonius, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator, Thais haemastoma var. nodulosa, 
Cantharus viverratus i Conus testudinarius que són espècies bioindicadores a les Illes Balears del darrer 
interglaciar i delaten unes aigües més càlides que les actuals. 

El contingut malacològic dels diferents jaciments continentals és semblant: hi sol haver com a tàxons 
freqüents: Iberellus sp, Tudorella ferruginea, Trochoidea frater, Oxychilus lentiformis i Chondrula 
gymnesica. Tots són endèmics, viuen actualment (excepte C. gymnesica) i constitueixen part de la fauna 
endèmica de Mallorca (Vicens i Pons, 2007) 

S’han descrit un total de 59 localitats a la zona d’estudi (33 a la badia de Pollença i 26 a la badia 
d’Alcúdia), la major part de les quals conté fauna marina i/o continental. Molts dels jaciments són senzills des 
d’un punt de vista estratigràfic, emperò n’hi ha algun exemples on hi ha una seqüència més completa i s’han 
posat d’exemple a treballs de caire general, com són la platja de Sant Joan (Vicens et al., 2012) i el caló des 
Camps (Ginés et al., 2012). 

En aquest escrit no es dona una bibliografia completa de la zona d’estudi, la qual si es troba a moltes 
de les obres citades al final de la comunicació.  
 
Badia de Pollença 

S’han descrit 30 jaciments del Quaternari amb fauna marina. Molts d’aquests jaciments són 
presumiblement del MIS 5a; amb fauna termòfila del MIS 5e són menys freqüents. (Vicens 2008; 2010). 

S’han citat 95 tàxons marins del Pleistocè i Holocè, repartits de la següent manera: 1 Rhodophyceae, 
3 Anthozoa, 2 Echinoidea,  1 Malacostraca, 31 Bivalvia, 1 Scaphopoda, 54 Gastropoda, 1 Mammalia i 1 
Liliopsida.  

Hi ha 2 espècies de Bivalvia com són: Cardita senegalensis i Barbatia plicata; i 5 espècies de 
Gastropoda com són Patella ferruginea, Strombus bubonius, Cymatium costatum, Cantharus viverratus i 
Conus testudinarius que són espècies bioindicadores a les Illes Balears del darrer interglaciar. També hi ha un 
tàxon extingit com a reproductor (només amb avistaments puntuals) a les Balears des la meitat del segle 
passat, el Mammalia Monachus monachus. 

Els jaciments que han donat algun espècimen de fauna més càlida que l’actual són quatre. 
Als nivells continetals s’han citat un total 8 taxons terrestres; 7 són de la classe Gastropoda i 1 de la 

classe Mammalia, a partir d’icnites de Myotragus balearicus. El contingut malacològic dels diferents 
jaciments és semblant: hi sol haver com a tàxons freqüents: Iberellus balearicus, Iberellus companyonii, 
Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater, Oxychilus lentiformis i Chondrula gymnesica. S’ha descrit 
Oestophora cuerdai, endemisme que en l’actualitat no viu a les Balears (Quintana et al., 2006). 
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Badia d’Alcúdia 
S’han descrit 19 jaciments del Quaternari amb fauna marina situats al litoral de la Badia d’Alcúdia 

(Illa de Mallorca). Hi ha jaciments del MIS 5e i del MIS 5a (Vicens 2009; 2010; 2011). 
S’han citat 126 tàxons marins del Pleistocè i Holocè, repartits de la següent manera: 2 

Rhodophyceae, 2 Anthozoa, 4 Echinoidea, 3 Malacostraca, 38 Bivalvia, 2 Scaphopoda, 73 Gastropoda, 1 
Chondricthyes i 1 Actinopterygii. Els invertebrats són espècies infralitorals, alguna supralitoral i alguna 
mesolitoral de fons de roca, pedra, arena, arena-fang, posidonícola, etc.  

Dels tàxons anteriors hi ha 3 tàxons de Bivalvia com són: Barbatia plicata, Brachidontes 
senegalensis i Cardita senegalensis; i 6 tàxons de Gastropoda com són Strombus bubonius, Cymatium 
costatum, Bursa scrobiculator, Thais haemastoma var. nodulosa, Cantharus viverratus i Conus testudinarius 
que són espècies bioindicadores a les Illes Balears del darrer interglaciar. 

Els jaciments que han donat algun espècimen de fauna més càlida que l’actual són quatre. 
A la badia d’Alcúdia s’han estudiat 7 localitats on només s’han trobat fòssils continentals. 
S’han citat 9 tàxons terrestres del Pleistocè, repartits de la següent manera: 8 Gastropoda, 1 

Mammalia. El contingut malacològic dels diferents jaciments és semblant: hi sol haver com a tàxons 
freqüents: Iberellus companyonii, Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater, Oxychilus lentiformis i Chondrula 
gymnesica. Puntualment s’ha trobat Xerocrassa pietroi,  Testacella cf. haliotidea i Lauria cylindracea. L’únic 
Mammalia citat és Myotragus balearicus i s’ha fet a partit d’un queixal. També hi ha icnites d’aquest tàxon. 
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Implicacions de la pujada del nivell de la mar sobre s’Arenal de Son Bou 
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Introducció  

Les necessitats d’adaptació a curt i llarg termini s’han emmarcar dins un context més ampli enfocat a 
assolir un desenvolupament sostenible i integrar-se a les diferents polítiques sectorials i poder apropar-se a 
una gestió integrada de les zones costaneres. La predicció de les cotes futures del nivell mitjà de la mar 
(n.m.m) i la línia de costa resultant, constitueixen algunes de les tasques més importants pels que treballen 
amb els aspectes relacionats amb el canvi global i la gestió costanera. El present treball analitza els possibles 
impactes de la pujada del nivell de la mar sobre s’Arenal de Son Bou (Sud de Menorca, Illes Balears) (Fig. 1) 
constituint un primer pas per a l’adaptació dins de les pautes de gestió costanera.  

 
 
 

 
Fig. 1. Localització de la zona d’estudi. S’Arenal de Son Bou al Sud de Menorca, Illes Balears. 
 
S’Arenal de Son Bou es el sistema platja-duna més extens de Menorca formant una restinga que separa 

la zona d’albufera de la mar (Fig. 2). D’acord amb els criteris de gestió medi ambientals, aquesta àrea s’ha 
considerat com a un sistema natural amb una alta freqüentació d’usuaris que coexisteix amb un sistema urbà 
(Roig et al., 2005). El litoral arenós té una longitud d’uns 2.500 m. A la part posterior de la platja es 

                                                           
3Comunicació presentada a les VI Jornades Nacionals de Geomorfologia Litoral. Setembre 2011, Tarragona. 
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desenvolupa un sistema dunar que confina l’albufera, el sector més oriental de la platja està ocupat per un 
nucli urbà. En lo que respecta al marc físic, la zona d’estudi es localitza dins de la regió geològica del Migjorn 
de Menorca, constituïda per materials post-orogènics d’edats compreses entre el Miocè Superior i l’Holocè 
disposats de forma tabular. La marcada dicotomia entre els espais naturals i urbanitzats de la zona d’estudi fa 
que aquesta sigui una localització interesant de cara a l’observació dels efectes d’una possible pujada del 
nivell de la mar. 

 
Fig. 2. Detall de la zona d’estudi, s’Arenal de Son Bou. 

Mètode 
L’efecte d’un possible ascens del nivell de la mar sobre Son Bou s’ha realitzat d’acord amb les 

previsions del Tercer Informe del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 2001) que per a 
l’any 2050 estableix una mesura del n.m.m de +20 cm, també s’ha considerat oportuna l’aplicació de les 
Cotes d’Inundació (CI) calculades per Medina et al. (2008) pel litoral de les Illes Balears. La CI és un 
fenomen aleatori fruit de la combinació de diferents processos de la dinàmica litoral, essent una suma de 3 
factors: 1) ascens de l’onatge, 2) marea astronòmica i 3) marea meteorològica. S’han aplicat les CI calculades 
per als períodes de retorn de 10 i 50 anys, així com també el valor del llindar de la CI definit com aquell que 
té lloc amb els temporals marins sense una clara independència entre ells. Els valors aplicats (Medina et al., 
2008) han estat de +1,5 m pel valor del llindar de la CI i de +2 m i + 2,5 m pels valors de CI amb un període 
de retorn de 10 i 50 anys respectivament. Els valors corresponents ala previsió de l’IPCC (2001) i de les CI 
(Medina et al., 2008) s’han aplicat sobre la cartografia 3-D d’escala 1/1.000. L’aplicació del valor llindar de 
la CI i dels seus períodes de retorn s’han aplicat considerant que el nivell de base (o cota de 0 m del n.m.m) 
correspon amb la cota actual de +0,2 m d’acord amb la previsió de l’IPCC (2001) per 2050. 

 
Resultats 

L’aplicació de la previsió de pujada del n.m.m. pel 2050, d’acord amb l’IPCC (2001) estableix en 0,2 
m (+20 cm) mostra un retrocés entre -6 i -10 m de la línia de costa (LC) en el sector oriental de la platja. 
Aquest retrocés aplicat sobre la superfície de la platja, que en aquests sectors te una amplada que oscil·la entre 
15-20 m, suposa una disminució d’entre el 40% i 65% de la superfície actual (Figura 3). El sector occidental 
presenta un retrocés de la LC entre -6 i -8 m sobre una superfície de platja amb una amplada compresa entre 
els 15 i 30 m. El retrocés d’aquest sector suposaria una disminució de la superfície actual que oscil·laria entre 
el 40% i el 55%. 
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En quant a l’aplicació dels valors corresponents a les CI, el valor llindar de la CI, establert en +1,5 m, 
reflexa una desaparició puntual de la superfície de la platja emergida i la inundació de la major part de la zona 
d’albufera. L’aplicació dels valors de la CI pels períodes de retorn de 10 i 50 anys mostren una pujada 
excepcional del n.m.m, donant lloc a que les zones mñes elevades de l’actual sistema dunar constitueixin 
autèntiques illes sobre el Model Digital d’Elevacions (MDE) (Fig. 3). 

 
 

 
Fig. 3. Representació de la CI amb un període de retorn de 10 anys i la previsió de la pujada del n.m.m de 

l’IPCC pel 2050. 
 

Conclusions 
Els resultats observats sobre la cartografia demostren una desaparició de la superfície de la platja 

emergida durant els forts temporals. Els problemes més importants, derivats d’una hipotètica pujada del 
n.m.m o per un temporal marí excepcional, tindria lloc en el sector oriental de la platja en el que hi ha un 
aparcament i una zona hotelera (Figs. 2 i 3). Aquest sector no tindria la possibilitat d’adaptació gradual tal i 
com tenen capacitat per a fer-ho els sistemes dunars naturals com a font i reservori de sediment com a 
mecanisme de defensa natural de la zona costera. Aquest treball constitueix una eina orientativa que ofereix 
resultats significatius que permet: 1) identificar àrees vulnerables, 2) valorar l’extensió de la vulnerabilitat, 3) 
seleccionar opcions d’adaptació i tipus de gestió en funció de les característiques de la zona costanera, 4) 
incorporar estratègies a la planificació municipal-regional. 

 
Agraïments 

Aquest treball s’ha realitzat amb el suport del projecte “efectes de la pujada del nivell de la mar a 
vàries platges del litoral de Menorca” Concedit l’any 2008 pel Consell Insular de Menorca. Es vol agrair a 
Qu4tre consultoria ambiental la disposició del material necessari durant els treballs de camp a Menorca. 
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Evolució del balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn de Menorca 1984-2012 
 
Sònia ESTRADÉ1 
 
1Observatori Socioambiental de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis; Camí des castell, 28; 07701 Maó; 
Menorca; sig.obsam@cime.es 
 

A l’illa de Menorca, un recurs escàs com és l’aigua, es combina amb l’elevat desenvolupament turístic 
i amb una extensa agricultura. Els recursos hídrics emprats procedeixen gairebé en la seva totalitat dels 
aqüífers. L’aqüífer de Migjorn que s’estén per tota la zona sud de l’illa ocupant una superfície d’uns 365 km2, 
és el més important de l’illa quant a quantitat de recurs i superfície ocupada. Es tracta d’un aqüífer lliure 
carbonatat format per materials terciaris del Miocè (Fayas,1972). 

 
El balanç hídric de l’aqüífer de migjorn. Mètode de càlcul 

S’ha realitzat el balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn per al període 1984-2012. Aquest consta de tres 
components principals:  

 
Les entrades a l’aqüífer: les entrades d’aigua provenen de la part de precipitació que s’infiltra al 

subsòl i arriba a les capes saturades, és el que anomenaríem recàrrega. Altres entrades de petita envergadura 
corresponen a les reinfiltracions d’aigua dels regadius i de les pèrdues de les xarxes de subministrament i 
d’aigües residuals.  

Per a calcular la recàrrega difusa de les precipitacions, s’ha realitzat un balanç hídric diari al sòl, que té 
com a entrades la precipitació i com a sortides l’evapotranspiració, l’escorrentia superficial i la infiltració 
eficaç. Aquest últim valor passa a ser variable d’entrada del balanç a l’aqüífer, és a dir, el mètode de càlcul 
emprat és un balanç hídric diari al sòl i el posterior balanç d’aigua a l’aqüífer. 

Els diversos components del balanç hídric al sòl s’han obtingut de la següent manera: 
Entrades d’aigua al sòl:  

Precipitació. Els valors de precipitació corresponen a les dades diàries de tres estacions 
meteorològiques, una per a cada sector de l’aqüífer (llevant, centre i ponent). La mitjana del període s’ha 
calculat en 221 Hm3 anuals. 
Sortides:  

Evapotranspiració potencial (ETP), calculada amb l’aplicació del mètode de Penman-Monteith. La 
mitjana del període és de 171 Hm3 anuals (78% de la precipitació). 

L’escorrentia superficial ha estat calculada mitjançant el mètode del nombre de corba del Soil 
Conservation Service, mètode per al càlcul de la precipitació que genera escorrentia útil per a conques no 
aforades, com és el cas que ens ocupa. Els valors de nombre de corba s’han obtingut amb el mapa de cobertes 
del 2002 i del 2007 i el mapa de sòls de Menorca mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) amb la 
superposició i reclassificació de capes d’informació, obtenint un mapa resultant dels valors de corba nombre 
per a tot el territori de l’illa. Obtenim uns valors mitjans de 4 Hm3 anuals (2% de la precipitació). 

Finalment, la infiltració eficaç, que s’obté com a resultat del tancament del balanç i estimada en 44 
Hm3 anuals (20% de la precipitació). 

 
Les sortides de l’aqüífer: corresponen a les extraccions per a consum i sortides naturals (fonts i 

descàrrega subterrània al mar) 
 
El saldo entre entrades i sortides. El saldo entre entrades i sortides es veu reflectit en l’evolució dels 

nivells piezomètrics, és a dir, en les reserves d’aigua. 
 

Evolució dels diversos components del balanç hídric a l’aqüífer. Entrades a l’aqüífer 
- Infiltració difusa de les precipitacions. Les infiltracions de les pluges avaluades en el balanç hídric al sòl 
s’estima que es troben al voltant dels 44 Hm3 de mitjana del període, el que suposa prop del 20% de la 
pluviometria. L’evolució interanual de la infiltració també va íntimament relacionada amb els règims 
pluviomètrics interanuals. Durant el període estudiat trobem diverses èpoques de sequera en que les 
infiltracions han estat de valors molt petits i anys més humits en que la recàrrega de l’aqüífer ha estat més 
important. Trobem que en els períodes 1988-1990, 1992-1995, 1997-2000 van ser anys en que es va patir una 
sequera important el que suposa la menor recàrrega d’aigua a l’aqüífer. En canvi, de l’any 2001 al 2011, les 
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pluviometries es troben per sobre de la mitjana, exceptuant el 2006, i per tant els valors de recàrrega són més 
importants. 
- Reinfiltracions procedents de les pèrdues de xarxa. La mitjana del període i per a tot l’aqüífer s’estima en 
un 30% segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears  
- Retorns de reg: reinfiltracions dels excedents d’aigua de regadiu que s’estimen en un 10% de les 
extraccions per a consum agrari segons la mateixa font.  

 
Sortides del balanç hídric a l’aqüífer 
Consum urbà 

S’han delimitat els valors de consum urbà del 1999 al 2012, per les dades anteriors l’elevada correlació 
entre la població que es troba a l’illa i el consum d’aigua (Estradé, 2004) permet estimar els consums per a 
anys anteriors. El consum d’aigua a Menorca es troba l’any 2012 al voltant dels 11,8 Hm3 (300l/hab/dia), dels 
quals 9,9 Hm3 s’extreuen de l’aqüífer de Migjorn, i presenta una forta estacionalitat. Quant a l’evolució 
interanual del període, es va produir un augment del consum total i per càpita fins l’any 2007 i desprès s’ha 
estabilitzat inclús ha disminuït lleugerament (dades disponibles als indicadors bàsics del l’OBSAM).  
 
Consum agrari 

No hi ha un seguiment acurat del consum agrari i les dades existents són molt dispars unes i altres. Des 
de l’OBSAM durant dos anys es va fer un seguiment del consum d’un seguit de finques pilot de secà i de 
regadiu de diversos tipus mitjançant la instal·lació de comptadors d’aigua. 

L’evolució del consum agrari per al període d’estudi es calcula mitjançant les dades de l’evolució de 
les superfícies de regadiu. S’estimen per als anys 1989 (dades extretes mitjançant les ortofotografies d’aquell 
any) i 2002 i 2007 (amb dades extretes dels mapes de cobertes de sòl de l’OBSAM). A aquestes superfícies 
s’apliquen les dotacions de reg calculades amb el seguiment de les finques pilot i es fa una aproximació de 
l’evolució del consum per a regadiu de l’illa al llarg del període estudiat. Per altra banda, mitjançant el 
seguiment de les finques de secà i bibliografia, es calculen les dotacions d’aigua per unitat de cap de bestiar i 
es calcula l’evolució del consum per a la ramaderia tenint en compte la cabana ramadera de cada any i 
aplicant aquestes dotacions. També es té en compte el consum domèstic per hortals desconnectats de la xarxa 
de distribució d’aigua (el consum del regadiu d’aquests ja esta inclòs dins les superfícies de regadiu), que 
entrarà dins el còmput de consum agrari de l’illa. El consum per agricultura (professional i d’oci) i ramaderia 
s’estima doncs en 15 Hm3 l’any 1989 i ha disminuït fins a 9,4 Hm3 el 2002 i 9,2 l’any 2007.  

 
Descàrrega subterrània cap a la mar 

L’aigua descarregada a la mar a l’inici del període s’ha calculat mitjançant la llei de Darcy on la 
descàrrega depèn de la transmissivitat, la longitud de la línia de costa i els gradients hidràulics. Els valors 
mitjans de descàrrega estimats per l’inici del període son de 47 Hm3 que disminueixen al llarg del període de 
manera proporcional a la davallada dels nivells piezomètrics mitjans obtenint uns valors finals de 35 Hm3 
l’any 2012.  

 
Evolució de les reserves. Nivells piezomètrics 

Analitzant les dades piezomètriques s’observa un continu i generalitzat descens dels nivells fins a l’any 
1997 i una posterior disminució del pendent de descens fins a una certa estabilització al final del període. A la 
zona de ponent els descensos acumulats son de pocs metres, inclòs només de centímetres. Això es deu a que 
el nivell piezomètric es troba molt proper al nivell del mar, i a la gran permeabilitat del terreny, per la qual 
cosa no es produeixen descensos piezomètrics importants però es produeix un descens de la pressió d’aigua 
dolça que surt cap al mar i, com a conseqüència, l’interfase aigua dolça-aigua salada entra terra endins, 
provocant la salinització dels pous (Saenz, 1988).  
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A partir de les dades d’entrades i sortides mensuals de l’aqüífer podem obtenir quin és el canvi 

mensual en les reserves d’aigua. Amb el valor dels nivells piezomètrics reals de l’any 1984 i sumant i/o 
restant el saldo d’entrades i sortides del balanç al saldo del mes anterior i aplicant els valors de porositat 
eficaç, podem fer una simulació dels nivells piezomètrics. És el que anomenarem els nivells piezomètrics 
simulats o calculats. Si comparem aquests nivells piezomètrics simulats amb els valors reals mesurats 
mitjançant els piezòmetres trobem que hi ha una elevada correlació (r= 0,973).  
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Es pot concloure que el resultat del balanç ha estat negatiu en els períodes 1988-1990, 1992-1995, 

1997-2000, períodes en que Menorca va patir sequeres importants. De l’any 2001 al 2011 el balanç ha estat 
positiu, o amb valors molt propers a zero degut a les pluviometries més elevades. Amb els valors actuals 

Coef. Correlació:    
r =0,973 
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d’extracció es posa de manifest que si els règims de precipitacions continuen essent com en la darrera dècada 
estaríem dins els límits d’extracció sostenible, però davant situacions de sequeres com les que ens vam trobar 
en períodes anteriors les reserves hídriques patirien greus impactes. Es posa de manifest que el balanç mitjà 
per a tot el període és deficitari per la qual cosa es fa imprescindible una gestió activa dels recursos hídrics a 
l’illa. 
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Morfogènesi i evolució dels codolars del Coll Baix, sa Calobra i  
cala Tuent (Mallorca) 

 
Marc MARTORELL1 
 
1Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7,5. E-
07122 Palma de Mallorca. 
 

El litoral és un espai dinàmic i fràgil sobre el qual actuen una gran varietat de factors físics (salinitat, 
insolació, humitat, dessecació...), biològics (presència d’organismes sotmesos a unes condicions estressants 
d’aquest peculiar ecosistema) i antròpics (ordenació litoral, factors econòmics,...) (Servera, 2004). Així, és 
imprescindible tenir en compte aquests conceptes per a poder gestionar bé el litoral i els seus espais, aplicant 
criteris geomorfològics i ambientals (Roig-Munar et al., 2009). 

Els estudis centrats amb l’anàlisi de platges de còdols existents a les Illes Balears són més bé escassos. 
Així doncs, aquests es limiten al treball realitzat per Espinosa i Martínez (2007), centrat amb una 
caracterització preliminar d’un dels casos d’estudi d’aquest projecte, com és el cas del Coll Baix, Mallorca, i 
la tasca duta a terme per Roig-Munar et al. (2013), centrat amb una caracterització més exhaustiva d'es 
Codolar (Eivissa, Illes Balears), incidint amb la caracterització geomorfològica i dinàmica de la platja.  

Degut al gran dinamisme de l’espai litoral, amb èmfasi sobre les costes sedimentàries, la necessitat de 
conèixer els agents, factors i processos que hi intervenen (com també la intensitat, periodicitat i a quin nivell 
d’escala es donen aquests) esdevé un fet més que important per entendre la seva gènesi i evolució (tant 
passada, com de futurs estadis possibles). S’ha dut a terme doncs un anàlisi textural (mida i forma) de les 
partícules que formen cada cas d’estudi, i amb aquesta informació de base, esbrinar sota quins ambients s’han 
donat les seves deposicions, amb la importància de cada un dels agents implicats. Sigui per efecte de l’onatge 
o per influència fluvio-torrencial. 

Els mètodes d’estudi d’aquest treball de caracterització dels tres codolars, és el resultat de la suma de 
feines de gabinet, visites al camp, com també una posterior anàlisi de les dades obtingudes. S’han generat 
perfils de les tres platges per tal de conèixer els canvis en el relleu de cada cas. S’han dut a terme amb un 
pantòmetre i un clinòmetre. Posteriorment s’han agafat mostres en superfície d’arenes, graves i còdols. Les 
fraccions més fines, s’han tamisat per tal d’extreure el percentatge de cada mida dins el total (300g) de cada 
mostra. Les més grolleres s’han calculat, amb un “peu de rei”, els tres eixos principals de 50 còdols que 
contenia una malla de 20 o 40 cm de costat depenent de la mida dels clastes. 

Pel que fa a la mida de gra, hem extret paràmetres com la Mitja, la Mediana, la Falta de simetria i la 
Mida més freqüent. De les mostres de graves i còdols, hem extret paràmetres com l’Esfericitat, l’Índex 
d’Arrodoniment de Wadell (Wadell, 1932, 1933 i 1935), l’Índex de Forma de Zingg (Zingg, 1935), la 
Projecció de Màxima Esfericitat o l’Índex Oblat-Prolat. 

Els tres codolars es troben situats dintre de la Serra de Tramuntana. El Coll Baix, dins la Unitat 
Geològica d’Alcúdia (Alcúdia), amb una pluviometria menor que en els dos casos, es troba envoltada per 
penya-segats de importants dimensions. Estan formats per materials calcaris, dolomítics i margosos. La conca 
de reduïdes dimensions que hi té associat, aboca les seves aigües a través de la platja, per mitjà d’un torrent 
penjat. 

En canvi, els altres dos casos d’estudi difereixen força d’aquest primer cas, tant per una major 
pluviometria, amb una marcada estacionalitat, com per l’extensió de les conques hidrogràfiques associades. 
Estan enclavades dins el municipi d’Escorca. Sa Calobra, entesa com la desembocadura del Torrent de Pareis, 
amb una conca que supera els 45 km2, està formada majoritàriament per materials més durs. Bàsicament 
calcàries massives i dolomies. 

En el cas de Cala Tuent, els materials més destacables són a més dels anteriors citats a Sa Calobra, les 
argiles del Keuper i les colades volcàniques de tipus basàltic i ben compactades (Enrique i Gispert, 1986) que 
trobem al camí que arriba fins a tal codolar. Aquests materials poden arribar a la platja, a través del Torrent 
des Gorg des Diners, amb una conca d’una 10 km2. 

Les tres platges reben els vents predominants de N i NE, causant així derives litorals de diversa 
magnitud depenent de la disposició de la platja i del fons marí.  

S’ha constatat doncs, a través dels perfils traçats sobre la platja, el gran dinamisme en el cas del Coll 
Baix, sobretot a la zona de swash. Es troben també un nombre important de morfologies típiques de platges de 
graves i còdols, com també una zona d’arenes fines adossades al penya-segat, al fons de la platja. Aquesta 
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característica la converteix en una platja bimodal, on els materials més grossos presenten les formes en els 
perfils més abruptes i més perllongats en el temps. Els perfils esdevenen més suaus on el material és més fi. 
La zonació presentada per Espinosa i Martínez (2007) plasma bé aquesta diferenciació (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Mapa de zonació del Coll Baix en relació a la mida dels sediments, segons Espinosa i Martínez 

(2007). 
 

En condicions de temporal, la platja del Coll Baix, es pot veure afectada en la seva totalitat pels efectes 
de l’onatge (Espinosa i Martinez, 2007). 

Es en el cas del Coll Baix a l’únic lloc on s’hi troba vegetació associada a aquests tipus d’ambients. Es 
tracta del lliri de mar (Pancratium maritimum) a més d'Euphorbia paralias. 

La predominança de formes discoïdals i laminars en el cas del Coll Baix, ens indica una major 
influència de la gran fracturació dels relleus associats, com del moviment i efectes de l’onatge, més que d’un 
aport a través del torrent. 

Per altra banda, en els casos de Cala Tuent i Sa Calobra, amb gran importància en el segon dels casos, 
és el torrent el més important dels agents com a font d’alimentació d’aquests sistemes, causant grans canvis 
en la morfologia de la platja per abocar les aigües a la mar, amb una accentuada estacionalitat. En el cas de Sa 
Calobra, pràcticament la totalitat de la secció de la platja es pot veure inundada pel pas del torrent de Pareis en 
el seu tram final. A Cala Tuent destaquem sobretot la predominança de les formes esfèriques a dintre de les 
mostres analitzades, el que ens dona informació sobre el seu transport, que associem als cursos d’aigua. 

Per tant, tant els espais que limiten amb aquests tres casos d’estudi, pel que fa a geologia, hidrologia, 
com també altres aspectes de tipus biològic, com els processos i agents implicats en la seva gènesi, difereixen 
molt entre ells. Tot i certa proximitat en termes geogràfics. Això ens dona la possibilitat de realitzar una 
anàlisi comparativa a través dels resultats obtinguts, com també la possibilitat de comparar-ho amb altres 
sistemes de còdols de gènesi molt diversa. 
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Introducció  

Els ventalls al·luvials són dipòsits de sediments detrítics al peu d’una serralada transportats per un 
corrent al·luvial. La seva forma més habitual és de con, que parteix des del punt on el corrent surt de la conca 
i s’escampa radialment davant el front muntanyós. El material detrític erosionat de la conca és arrossegat pels 
cursos al·luvials pendent avall dins el barranc cap a la zona més deprimida durant fortes precipitacions. Un 
cop assoleix la sortida, el canvi de pendent i l’alliberament del confinament del canó afavoreixen la deposició 
dels sediments (Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994; Miall, 1996; Rodríguez-Perea, 1998; Gómez-Pujol, 
1999; Harvey, 2011a i 2011b; Harvey, 2013). Segons les característiques morfodinàmiques de la conca els 
processos sedimentaris que construeixen els ventalls poden ser processos de corrent d’aigua amb la formació 
de canals i escolament tipus sheetflood; o processos col·luvials amb la formació de dipòsits de debris-flow i 
caiguda de blocs (Blair, 1999a i 1999b; Harvey et al., 2005; Harvey, 2013) . El ventall al·luvial estudiat està 
emplaçat al vessant NE de les Muntanyes d’Artà, al seu extrem més septentrional. Se situa al peu del front 
muntanyós reblint la zona costanera més deprimida de la conca. La conca té una superfície aproximada de 1 
km2 de forma predominant circular i amb uns relleus que assoleixen els 400 m snm (Rodríguez-Perea, 1998; 
Gómez-Pujol, 1999). Els materials que constitueixen la conca són bàsicament calcàries i dolomies del 
Juràssic, encara que hi ha algunes zones baixes modelades sobre margues cretàciques (Bourrouilh, 1983; 
Gómez-Pujol, 1999). Els dipòsits del ventall al·luvial des Caló ja apareixen a treballs de caire sedimentològic 
i d’evolució paleoclimàtica com Gómez-Pujol (1999), Fornós et al. (2009; 2012) o a treballs d’un caire més 
paleontològic (Vicens, 2009). A més a més, el treball de Gómez-Pujol et al. (2008) sobre la morfometria dels 
ventalls presents a la costa NE d’Artà ja introdueix un desajust entre els paràmetres morfomètrics de les 
conques i els ventalls, que atribueixen a l’aportació de sediment eòlic procedent de la costa degut als canvis 
climàtics. Mitjançant anàlisis sedimentològics i estratigràfics s’han pogut diferenciar distintes fàcies 
corresponents a un sistema de sedimentació al·luvial. A més a més, les seves característiques 
sedimentològiques han permès diferenciar els processos sedimentològics que indiquen la interferència entre 
un ambient eòlic costaner i un ambient al·luvial condicionats per les fluctuacions climàtiques del Pleistocè 
superior. 

 
Descripció de les fàcies sedimentàries 

A partir de les característiques texturals i de composició dels dipòsits presents s’han pogut diferenciar 
nou fàcies sedimentaries (Fig. 1) que caracteritzen tres processos sedimentaris diferents i que passam 
seguidament a descriure: 
 
Processos de corrent d’aigua 

Fàcies Gt: Conglomerat en capes de 0,5 a 1 m de potència d’aspecte generalment massiu constituït per 
clasts heteromètrics i subangulosos imbricats. La seva mida mitjana se situa entre 2-10 cm i tendeixen a 
disposar-se d’una manera clast-suportada. La matriu està constituïda per arenes bioclàstiques ben classificades 
amb una mida de gra mitjana de 0,4 mm. Tot i l’aspecte en general massiu, apareixen també laminacions 
subhoritzontals i estratificacions encreuades en forma de canal.  

Fàcies St: Gresos en capes d’ 1 a 2 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques ben classificades 
amb una mida de gra mitjana de 0,39 mm. L’estructura predominant és l’estratificació encreuada en forma de 
canal i estructures de reompliment de canal com són barres de creixement lateral. Al fons dels canals poden 
aparèixer acumulacions de clasts subangulosos en forma de llentia que no superen els 5 cm de mida mitjana, 
formant llenties clast-suportades.  
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Fàcies Shs: Gresos en capes de 1 a 2,5 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques ben 
classificades amb una mida de gra mitjana de 0,37 mm. Les estructures més representatives són 
l’estratificació horitzontal, encreuada de baix angle, encreuada en forma de canal i ripples. Intercalats entre 
aquestes estructures poden aparèixer passades de clasts angulosos amb certa imbricació i amb una mida 
mitjana de 2-4 cm.  

Fàcies Ssd: Gresos en capes d’1,5 a 6 m de potència constituïda per arenes bioclàstiques ben 
classificades amb una mida de gra mitjana de 0,41 mm. Apareix organitzada en estructures d’estratificació 
subhoritzontal, encreuada de baix angle, ripples i alguna estructura de canal. S’intercalen nivells de 
conglomerat horitzontals de 15 a 30 cm de potència amb clasts subangulosos heteromètrics amb una mida 
mitjana 2 a 10 cm, certa imbricació i clast-suportats. 

Fàcies Smd: Gresos en capes de 0,8 a 2 m de potència constituït per arenes amb una mida de gra 
mitjana de 0,35 mm ben classificades i composició majoritària bioclàstica. Aquesta fàcies apareix amb un 
aspecte massiu quasi sense estructura però pot canviar a certes laminacions horitzontals d’uns 20 cm de 
potència amb algun clast surant. S’observa a algunes zones certa presència de llims i bioturbació per 
vegetació. 

Fàcies Fdh: Conglomerat en capes de 0,3 a 2 m de potència constituït per clasts heteromètrics i 
subangulosos de 5 a 10 cm de mida mitjana. Mostren certa imbricació i s’organitzen en capes horitzontals 
d’uns 10 a 30 cm disposats suportats per la matriu. La matriu és llimosa amb una mida de gra que no supera 
els 0,063 mm amb certa presència d’arena bioclàstica cap a la seva part superior. Poden aparèixer nivells 
intercalats sense presència de clasts formant paleosòls en capes horitzontals d’uns 15 a 25 cm.  

Fàcies Ghi(t): Conglomerat en capes de 0,5 a 4 m de potència formada per clasts heteromètrics i 
subangulosos amb alguns nivells amb disposició imbricada. La mida mitjana dels clasts és de 10 a 20 cm i es 
disposen suportats per la matriu. La matriu és llimosa amb una mida de gra que no supera els 0,0063 mm. 
Aquest conglomerat s’organitza en nivells horitzontals o subhoritzontals que poden canviar a certa forma de 
canal amb un aspecte clast-suportat.  
 
Processos col·luvials 

Fàcies Gmh(t): Bretxa en capes de 0,5 a1,5 m de potència formada per clasts angulosos a 
subangulosos heteromètrics amb certa imbricació i una mida mitjana de 3-5 cm. La matriu és constituïda per 
arenes amb una mida de gra mitjana de 0,42 mm ben classificades i composició majoritària bioclàstica. 
Aquesta fàcies presenta alternança de nivells amb mides de clasts de 1-3 cm i 5-10 cm. En general els clasts 
es disposen suportats per la matriu però canviant en alguns nivells en forma de canal a clast-suportats. Als 
nivells amb estructures de canal apareixen clasts més grollers de fins 25-30 cm de diàmetre.  
 
Processos eòlics 

Fàcies Sxh: Gresos en capes d’uns 0,4 a 3 m de potència constituïda per arenes de 0,45 mm de mida 
de gra mitjana, ben classificades i de composició bioclàstica. Les estructures que s’observen en aquesta fàcies 
són l’estratificació encreuada i l’estratificació subhoritzontal. La potència entre els estrats és de 1 a 2 cm molt 
regular. Els nivells amb estratificació subhoritzontal poden anar canviant cap a estratificació encreuada i 
augmentant de potència. 
 
Discussió i conclusions 

Els resultats de l’anàlisi sedimentològic i estratigràfic posen de manifest com el ventall al·luvial des 
Caló es caracteritza per haver estat construït a partir de processos sedimentaris típicament al·luvials (Blair i 
McPherson, 1994; Miall, 1996; Blair, 1999b; Harvey, 2011b; 2005; 2013) com la formació de canals i els 
sheetfloods, però també processos d’un caire més col·luvial com són la deposició de debris-flows. Els 
processos de corrent d’aigua es poden dividir en dos subgrups: un primer integrat per les fàcies Gt, St i Shs 
que representarien processos de circulació de l’aigua de manera concentrada formant canals i superposicions 
de canals tipus braided (Miall, 1996); i un segon integrat per les fàcies Ssd, Smd, Fdh i Ghi(t) que 
representarien processos de circulació d’aigua d’una manera més difusa en forma d’escolament tipus 
sheetflood. Poden aparèixer intercalacions de processos col·luvials representats per la fàcies Gmh(t). 
Finalment, la fàcies Sxh suggereix la interacció d’importants processos eòlics (avançament de dunes sobre el 
ventall) amb els processos al·luvials. Les datacions d’aquests dipòsits eòlics (Fornós et al., 2009) indiquen 
que durant el Pleistocè superior el ventall al·luvial des Caló va estar envaït per tres moments d’acumulació 
eòlica (65±7 ka, 44±4 ka i 34±3 ka) coincidint amb episodis de descens del nivell marí. Aquest escenari 
facilitaria el transport eòlic dels sediments de la plataforma cap a la costa formant-se importants camps dunars  
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Fig. 1. Síntesi de les fàcies observades a l’àrea d’estudi. Nomenclatura de les fàcies: G= graves; S= arenes; 

F= llims; m= massiu, sense estructura; s= estratificació encreuada de baix angle; t= estratificació o 
estructures en forma de canal; x= estratificació encreuada; h= estratificació o laminació horitzontal; d= 

passades de clasts; i= imbricació dels clasts. 
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a les zones més deprimides de la conca. D’aquesta manera, l’anàlisi sedimentològica posa de manifest la 
procedència marina dels sediments que constitueixen el ventall al·luvial, indicant el retreballat per part dels 
cursos al·luvials del sediment de les dunes i la seva posterior incorporació als processos de sedimentació 
al·luvial. Així doncs, com passa a altres indrets de les Illes Balears (Pomar et al., 2013) cal revisar la 
classificació com a dunes pleistocenes, de dipòsits que per característiques sedimentològiques i 
estratigràfiques es corresponen amb acumulacions de tipus al·luvials.  
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Introducció 

La sèrie neògena, que aflora en els penya-segats de la zona de cala Pi, ha estat focus intens d’estudi en 
referència principalment als dipòsits corresponents al Miocè superior (Unitat d’Esculls, Pomar et al., 1983) i 
al Quaternari (Cuerda i Sacares, 1970; Cuerda, 1975). Aquests estudis, entre d’altres, posen en evidència una 
sèrie de contradiccions i incongruències en l’atribució de certes unitats.  

En aquest sentit i en relació a la zona litoral de cala Pi-Vallgornera, Pomar et al. (1983) i Fornós i 
Pomar (1983) descriuen una unitat corresponent a les Calcàries de Santanyí (Complex Terminal) situada 
sobre una superfície que erosiona la Unitat d’Esculls infrajacent i coberta per dipòsits quaternaris (dunes 
plistocenes). Posteriorment Pomar et al. (1996) rectifiquen i atribueixen amb reserves (sense cap estudi de 
detall) aquesta mateixa unitat al Pliocè. 

Més endavant, Mas i Fiol (2002) descriuen, en uns nivells detrítics de rebliment d’una superfície 
d’erosió messiniana, una ictiofauna de caire subtropical i litoral, que atribueixen com a corresponents a nivells 
pre-crisi de salinitat messiniana. 

També, Gómez-Pujol et al. (2007) i Balaguer et al. (2007), dins d’un altre context, atribueixen tots els 
nivells situats per sota del nivell quaternari (crostes calcàries i paleosòls) a les unitats de calcàries oolítiques, 
estromatolítiques i unitat de manglar del Miocè superior. 

Per altra banda, Cuerda i Sacares (1970) i Cuerda (1975) descriuen als penya-segats de la urbanització 
de Vallgornera depòsits que contenen espècies pliocenes i quaternàries, i que atribueixen al límit 
plioquaternari. 

Morey (2008) denomina erròniament amb el topònim de torrent Gros de Vallgornera (ítem 48) el que 
en realitat correspon al torrentó des Pas, indicant que aquest es troba encaixat dins una lumaquel·la fossilífera 
pliocena i dunes pleistocenes, sense aportar cap més argumentació o referència al respecte. 

L’objectiu de la present comunicació és fer una revisió general de la sèrie estratigràfica observable en 
els afloraments dels materials neògens que s’observen als penya-segats de la zona de Vallgornera a partir de 
les noves dades obtingudes. 

 
Estratigrafia 
 S’han estudiat un total de 10 seccions en els penya-segats situats entre Cala Pi i la zona des Pas, al 
litoral de Llucmajor (SW Mallorca). La localització de les diferents seccions estudiades situades de forma 
més o menys equidistant al llarg de tot el penya-segat han estat (coordenades UTM en datum WGS84): 

Seguint els afloraments estudiats als penya-segats, de forma resumida les discontinuïtats i unitats de 
la sèrie estratigràfica observada de base a sostre són: 

1.- Bioalcarenites i calcilutites, amb coralls, mol·luscs, algues rodofícies i foramínifers. Unitat 
d’Esculls (Pomar et al., 1983). Dominen les fàcies atribuïbles a rera-escull (lagoon). 

2.- Discontinuïtat intra-messiniana. Constituïda per una superfície d’aplanament que trunca les 
estructures subjacents. 

3.- Fangs carbonatats, oolites i microbialites corresponents a la Unitat de Calcàries de Santanyí 
(Fornós i Pomar, 1983) atribuïda al Complex Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979) finimessinià. 

En aquesta zona aquesta unitat es troba principalment representada per la Unitat de Manglar a base i 
en menor proporció per part de les Unitats Estromatolítica i Oolítica (Fornós, 1983), erosionades a sostre. Les 
fàcies de manglar presenten concentracions importants (rudstones-floatstones) d’ostrèids [Crassostrea 
rhizophorae (Güilding, 1828)] i pectínids (Pecten sp.). 
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Aquesta unitat va perdent potència en direcció SWW arribant a desaparèixer completament just 

abans de sa pedrera de sa Dent (secció 9). 
4.- Discontinuïtat fini-messiniana formada per un firmground amb perforacions litòfags pliocens 

(Gastrochaenolites isp.) que penetren els fangs carbonatats de la unitat inferior erosionada. Aquesta 
discontinuïtat en ocasions pot arribar a erosionar tota la unitat de Calcàries de Santanyí i, fins i tot, part de la 
Unitat d’Esculls en forma de paleocarst ben desenvolupat. 

5.- Seqüència transgressiva-regressiva del Pliocè que s'inicia amb un lag transgressiu per després 
passar a platges i finalment nivells eòlics. Es tracta de calcarenites que formen una seqüència transgressiva-
regressiva completa constituida per: (i) un lag transgressiu basal amb litòfags i restes de mol·lusc, (ii) nivells 
submareals d’avantplatja (shoreface) amb laminació encreuada de petita escala amb Conichnus isp., (iii) 
nivells intermareals de platja baixa (foreshore) amb lumaquel·les i laminació encreuada tipus planar amb 
Macaronichnus isp., (iv) platja alta (backshore) amb làmines subhorizontals, i finalment (v) dunes amb 
rizoconcrecions. Posteriorment aquesta seqüència es troba erosionada per un paleosòl a la vegada fossilitzat 
pels nivells eòlics del Plistocè. 

La fauna dels nivells marins (Cardium, Tellinidae, Glycymeris, Solenidae, Balanus, Ostrea, 
gasteròpodes, ...) és similar a la d’altres platges pliocenes observades a la conca de Palma (pedreres Can 
Ramis) o de Campos (pedrera des Monjos). 

La unitat va perdent potència en direcció SWW arribant a desaparèixer just abans de cala Beltran. 
Tenint en compte el caràcter transgressiu-regressiu, la fauna que conté i la superfície d’erosió i 

firmground que la separa de la unitat 3, aquesta unitat ha d’esser atribuïda al Pliocè. 
6.- Paleosòls, bretxes, crostes i eolianites plistocenes. Contenen rizoconcrecions, gasteròpodes 

pulmonats i traces fòssils d’insectes (Cuerda i Sacares, 1970; Mas, 2013). 
7.- Restes de platges quaternàries penjades a diferents nivells (Cuerda i Sacarés, 1970, Cuerda, 

1975). 
 
Conclusions 

A la zona estudiada, la major part dels dipòsits atribuïts a la unitat de Calcàries de Santanyi per part de 
Fornós i Pomar (1983) i Pomar et al. (1983) en realitat corresponen al Pliocè. 

El tram superior de les unitats de calcàries oolítiques, estromatolítiques i unitat  manglar del Miocè 
superior descrites per Gómez-Pujol et al. (2007) i Balaguer et al. (2007) en realitat correspon al Pliocè. 

El Plioquaternari de Vallgornera citat per Cuerda i Sacares (1970) i Cuerda (1975) en realitat 
correspon a platges plistocenes del nivell 7 que contenen espècies pliocenes resedimentades del nivell 5. 
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Introducció 
Les manifestacions de vulcanisme bàsic són, des de fa temps, molt conegudes a la Serra de 

Tramuntana i, de forma molt més marginal, a les serres de Llevant de Mallorca. Molt d’autors han descrit les 
característiques d’aquestes roques assignant-les una edat triàsica i situant-les com a intercalacions 
estratiformes o piroclàstiques entre les carnioles, argiles i margues del Keuper (Fallot, 1922; San Miguel de la 
Cámara, 1936; Navidad i Alvaro, 1985; Enrique, 1986; 1990; 2012). 

En aquesta comunicació es presenta la troballa per primera vegada a Mallorca (municipis de Sineu i 
Maria) d’un vulcanisme, menys bàsic, que a diferència de l’anterior, s’ha d’assignar al Lias superior. El 
vulcanisme juràssic és relativament comú a les Serralades Bètiques (Fm. Zegrí. Molina, 1987), que, cal 
recordar, comparteixen estructura amb les Balears, i coincideix amb l’obertura del Tethys que tenguè lloc al 
final del Lias superior (Colom, 1975)  

Les roques ígnies estan ubicades en dos petits afloraments situats el primer en Can Palou al nord de 
Sineu i el segon a l’oest del Puig dels Rafals entre Maria i Sineu. Es tracta d’unes roques de color gris bastant 
fosc que agafen tonalitats marrons o vermelloses per l’alteració meteòrica. Tenen una mida de gra molt fina 
(afanítica) en la que es destaquen pocs fenocristalls màfics totalment clorititzats. El tret més destacables és la 
seva textura amigdalar que es caracteritza per la precipitació secundària de calcita i d’altres minerals a 
l’interior de cavitats vesiculars prèvies.  

La situació dels nivells volcànics en les sèries estudiades, principalment en la del Puig dels Rafals, ens 
ha permès ubicar-los com a intercalacions de colades entre els nivells quars-arenítics de la Fm. Sóller del 
Pliensbaquià inferior i per sota de la Fm. Es Cosconar del Pliensbaquià superior. Es tracta, per tant, d’un 
vulcanisme juràssic. 

 
Metodologia 

S’han recollit mostres el menys alterades possible dels dos afloraments i s’han processat pel seu estudi 
petrogràfic i geoquímic. D'una banda la realització de làmines primes ha permès l'estudi microscòpic de les 
mostres i de l'altra, la preparació de perles amb tetraborat de liti ha estat destinada a realitzar les anàlisis 
d'elements majoritaris mitjançant la fluorescència de raigs-X als Serveis Científico-Tècnics de la Universitat 
de Barcelona. 

S’ha confeccionat un mapa geològic a escala 1:5.000 d’un dels afloraments, situant els nivells 
volcànics i les unitats que els acompanyen. 

A l’aflorament de Can Palou no s’ha pogut realitzar una seqüència estratigràfica per les dificultats que 
presenta el terreny, mentre que al Puig dels Rafals la sèrie és més assequible i ens ha permès, a gran trets, 
distingir un Trias i Lias inferior dolomítics, un Lias de plataforma amb calcàries i calcàries oolítiques, uns 
nivells siliciclàstics del Pliensbaquià inferior amb les intercalacions volcàniques i uns nivells de condensació i 
hard-ground del Pliensbaquià superior. 

S’han recollit i classificat els Ammonits situats just al sostre de les volcàniques (hard-ground). 
S’han revisat i reinterpretat els sondeigs situats al municipi de Sineu (Son Creixell) de la campanya 

d’ADARO de 1956-60 a favor de la localització de carbó en Zones de Reserva de l’Estat, i en la que es 
tallaren alguns nivells de roques ígnies. 
 
Resultats 

L'estudi petrogràfic posa en evidència la textura microlítica de la matriu i la presència de pseudomorfs 
de minerals màfics (no molt abundants) reemplaçats per clorites. Les vesícules, de formes el·lipsoïdals 
mil·limètriques, estan ocupades principalment per carbonats de calci. A diferència de les roques volcàniques 
més comunes de la Serra de Tramuntana, de composicions basàltiques (Fallot, 1922, Navidad i Álvaro, 1985, 
Enrique, 1986), els micròlits no estan formats per plagiòclasi càlcica, sinó majoritàriament per feldspat 
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potàssic. Aquest fet és força inusual i dóna a les roques una tipologia molt més alcalina i un major grau de 
diferenciació. 

Les anàlisis químiques confirmen les observacions microscòpiques. La projecció de les mostres en el 
diagrama TAS (àlcalis totals respecte a la sílice) de Le Bas et al. (1986), les situa entre les roques intermèdies 
(contingut en sílice entre 52 i 63%) i en el camp de les tefrifonolites (roques intermèdies força alcalines riques 
en potassi) (Fig. 1). 

 

  
 

A més de les diferències mineralògiques amb les volcàniques triàsiques, també es pot comprovar a 
ambdós afloraments que les roques volcàniques de Maria i Sineu estan intercalades entre els nivells quars-
arenítics del Mb. Es Racó de la Fm. Sóller (Alvaro et. al., 1989) d’edat carixiana (Pliensbaquià inf.). Per sobre 
de les roques ígnies i els nivells siliciclàstics, aflora un hard-ground amb ammonits i belemnits que s’han 
associat a la Fm. Es Cosconar (Alvaro et al., 1989) del Domerià (Pliensbaquià sup.) i que ens ha permès 
acotar més aquest vulcanisme. 

Els ammonits recollits al hard-ground del sostre de les volcàniques i que han estat classificats per J. 
Juárez Ruiz, són: 

- Ariticeras apertum 
- Ariticeras disputabile 
- Aritiuceras sp. 
- Prodactyloceras sp. 
- Phylloceras (Zetoceras) zetei 
- Tragophylloceras sp. 

Aquesta fauna ens indicaria que ens trobam per sota de la Zona Marginatus del Pliensbaquià superior 
(J. Juárez com. pers.). 

Amb les anteriors dades, podem suposar que els sondatges a Son Creixell de Sineu SI-01 de 306 m i 
SI-07 de 145 m de profunditat (Delegació Balears IGME), que tallen roques volcàniques entre nivells 
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siliciclàstics: el primer entre els 133 i 140 m i entre 229 i 293 m i el segon entre 110 m i 114 m, pertanyen 
també a aquest vulcanisme juràssic. 
 
Conclusions 

Al centre de l’illa de Mallorca (municipis de Sineu i Maria) es descriu per primera vegada la presència 
de roques volcàniques d’edat juràssica aflorant en superfície. 

Les roques estan molt alterades, però una anàlisi completa ha permès classificar-les com a 
tefrifonolites. 

Als dos afloraments es pot observar com les volcàniques estan intercalades a la part superior dels 
nivells siliciclàstics d’edat pliensbaquiana inferior que ens donaria l’edat dels fenòmens volcànics 

A ambdós indrets, per sobre del nivells siliciclàstic i volcànics, hi apareix un hard-ground d’edat 
pliensbaquià superior que fossilitza clarament als anteriors nivells.  

La revisió de dos sondatges situats a Sineu que tallen nivells volcànics intercalats entre nivells 
siliciclàstics, ens indica que el fenomen podria tenir més extensió, però que en gran part estaria fossilitzat per 
sediments postorogènics. 

La localització de volcàniques juràssiques a Mallorca, obre la possibilitat de que algunes de les que 
afloren a Tramuntana, a on el Juràssic ocupa grans extensions, tenguin també la mateixa edat.  
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Aquesta comunicació està basada en un estudi realitzat per l’empresa GAAT per Espais de Natura 
Balear (Conselleria de Medi Ambient) els anys 2008/2009. L’àmbit d’aquest estudi inclou la zona protegida i 
el seu entorn més immediat, i les conques, tant hidrogràfiques com hidrogeològiques que afecten a la zona 
humida. Les dades fonamentals que s’han fet servir són les següents: 

Precipitació 
Cabal, sobre tot del torrent de Sant Miquel a  Ses Ufanes 
Descripció d’elements hídrics 
Qualitat de les aigües. Dades de qualitat de l’aigua registrades per la gestió del Parc des de 1994 fins a 

2008 a 26 punts de mostreig a la zona humida. Les principals  conclusions de la diagnosi són les següents: 
 

Hidrologia 
Tot i que les principals entrades d’aigua són els torrents de Muro i Sant Miquel i la Font de Son Sant 

Joan, altres punts d’entrada d’aigua superficial són nombrosos, així com els ullals i surgències. És difícil 
calibrar la seva importància perquè no hi ha prou dades.  

Les aigües lliures ocupen unes 330 hectàrees, que és un 17,2% de tota la zona humida. D’aquesta 
superfície 41 hectàrees són canals descoberts. La superfície d’aigües lliures s’està incrementant, especialment 
aigües de molt poca fondària. 

Les aigües de s’Albufera estan bastant compartimentades. Hi ha una separació important entre les 
aigües del nord i del sud. Aquests dos sectors estan separats pels principals torrents de Sant Miquel i Muro i el 
Gran Canal. Hi ha 7 corrents principals, relativament independents que naixen a surgències o torrents concrets 
arribant fins a la mar o el Gran Canal.  

 
Qualitat de les aigües 
Conductivitat 

Hi ha evidències de surgències tant d’aigües dolces com salobroses que afecten als corrents dins la 
zona humida. 

Es produeix una important varietat de comportaments respecte a la conductivitat dels corrents, tant en 
valors absoluts com en oscil·lacions. 

Malgrat les millors pluviositats dels darrers 5 anys (2001-2008), la tendència de la meitat de les 
estacions és l’increment de la salinitat 

El sector nord i central mostren un comportament respecte a la conductivitat relacionat amb pluges i 
cabals de torrents. 

El sector sud mostra influència forta de surgències, que sovint no coincideixen amb les dades de pluges 
i cabals de torrents, en quant a conductivitat. 
Oxigen 

La concentració d’oxigen dissolt és actualment menor que als anys 80. 
Pràcticament totes les estacions d’anàlisi han arribat en un moment o un altre a un valor de 0mg/l, 

especialment a l’estiu. 
Es produeixen freqüentment episodis extensos de minva d’oxigen per davall de 2mg/l, especialment a 

estiu i tardor. 
Nutrients 

Hi ha nivells alts de nitrats, sobre tot a certes entrades. Mitjanes de més de 50mg/l a 7 estacions. 
Puntes de més de 100mg/l.  

Hi ha nivells baixos de fosfats llevat de punts concrets, amb increments esporàdics importants.  
 

Impactes 
Les aigües dels principals aqüífers que nodreixen S’Albufera estan molt contaminades en nitrats i 

tenen uns nivells de clorurs elevats. 
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Es produeixen molts d’episodis de contaminació puntual a S’Albufera que afecten dràsticament a les 
comunitats naturals. 

Les EDAR properes i les seves canalitzacions de tot tipus –prèvies i posteriors- són la causa de 
contaminació evitable més important. 

 
Hidrologia externa 

Manquen dades de cabal del torrent de Muro i de les principals Fonts. 
En els darrers anys no s’ha produït una minva del nivell d’aigua als aqüífers que nodreixen S’Albufera. 
Les aportacions als torrents, també les Fonts Ufanes, són aportacions estacionals i esporàdiques amb 

moltes variacions. Són la meitat de les aportacions mitjanes.  
Les aportacions basals són les que venen de fonts i ullals. Són la meitat de les aportacions mitjanes. 

Alguns anys molt secs són les úniques aportacions, a més de la precipitació directa.  
Les inundacions són una part habitual del funcionament hidrològic de la zona. Cada 3,8 anys hi ha 

inundacions: s’han produït al menys 9 episodis en 35 anys. 
La qualitat de l’aigua que arriba a S’Albufera des dels aqüífers és dolenta, al menys degut a les altes 

concentracions de NITRATS. L’aigua que raja pels ullals té menys nitrats  però encara és una concentració 
perjudicial per l’ecosistema de S’Albufera. 

En els darrers anys no s’ha detectat un  increment en els valors de nitrats ni clorurs, tot i que continuen 
massa alts. 

 
Objectius generals de gestió proposats 

Assegurar aigua suficient i de qualitat. Les principals actuacions són a l’exterior de la zona humida. 
Cal mantenir les oscil·lacions naturals del clima mediterrani i que no quedin emmascarades per les pressions 
sobre la quantitat o la qualitat d’aigua. L’estructura de S’Albufera, amb diversos punts d’entrada, obliga a 
definir uns cabals adequats no només conjunts, sinó diferenciant els diversos punts d’entrada. S’ha de millorar 
el funcionament de les EDAR properes –Sa Pobla- i adequar-les a les necessitats reals. Cal reduir la càrrega 
contaminant de les aigües que arriben a S’Albufera per torrents i síquies mitjançant filtres verds o llacunatge. 
És fonamental la modificació de bombes i connexions de l’EDAR de Can Picafort. 

Corregir fins a cert punt els impactes antropogènics externs que amenacen amb pertorbar l’evolució (o 
successió) més o menys natural de S’Albufera. Es tracta de mantenir els processos el més natural possibles, 
tot i que gran part de l’estructura és artificial. Això suposa tenir les eines i els coneixements suficients per tal 
de poder corregir els problemes. Aquest objectiu general es pot concretar en el següents objectius específics: 

Conservar els ecosistemes presents, especialment aquells més escassos o més interessants. 
Recuperar ambients escassos o dels quals hi ha proves de que estan desapareixent o s’estan degradant: 

aigües lliures profundes, ambients lòtics de certa fondària, aigües oligotròfiques dolces,... 
Recuperar més aigües lliures. S’ha proposat fins el 30-40%. Actualment són un 17,2% de la superfície 
Millorar la retenció d’aigua dolça sense perdre la connexió amb la mar.  
Evitar l’homogeneització de l’ambient. Fomentar la diversificació per tal de que l’espai sigui ocupat 

per nombre elevat d’espècies amb diferents toleràncies ambientals. 
S’Albufera està molt artificialitzada, tant en la seva estructura com en la dependència de l’aigua que 

s’origina en zones molt afectades per les activitats humanes. Per assolir aquest objectius específics cal ser 
capaços de dirigir fins a cert punt els fluxos d’aigua dins la zona humida i tenir a punt les següents eines i 
activitats de gestió: 

Sistema de comportes funcionals i suficients per gestionar adequadament l’aigua. 
Neteja i manteniment de canals, basses, ullals i estanys. 
Possibilitat de dragat de canals i torrents si cal o altres mètodes d‘eliminació de sediments. 
Eliminar o al menys reduir la presència de fauna al·lòctona que afecta a la qualitat de l’aigua. 
C. Actuar sobre espais concrets de S’Albufera per afavorir certes espècies o actuar sobre elles 

(invasores per exemple).  
D. En darrer lloc, S’Albufera ha de fer el possible per limitar els efectes negatius de les inundacions 

sobre béns i persones. 
Cal remarcar que S’Albufera, amb la seva artificialització, compartimentació i extensió permet una 

gestió activa, fonamental per aplicar els alguns dels objectius citats. 
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Control de l'efecte de l’extracció d’aigua salada mitjançant pous sobre ses 
Feixes de Talamanca i l’aqüífer de Roca Llisa 

 
Jordi GIMÉNEZ1, Alfredo BARON1, Margalida COMAS1, Concepció GONZÁLEZ1, Joana Maria GARAU1 
i Mateu OLIVER1 
 
1Servei d’Estudis i Planificació, DG Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears;C/ Gremi de Corredors, 
10. 07009 Palma. E-mail: jgimenez@dgreghid.caib.es 

 
La dessaladora d’aigua de mar de Vila (Eivissa) posada en funcionament els anys 90 s’alimentava de 

pous localitzats a la zona de Botafoc al port de Vila. L’ampliació del port de Vila va produir una baixada en la 
qualitat i la quantitat d’aigua que s’extreia d’aquests pous, el qual va fer necessari plantejar el trasllat dels 
pous a un altra zona que no estigués afectada per les operacions portuàries. Des de la DG de Recursos Hídrics 
es va proposar la zona de Talamanca a tocar de la zona humida. Degut a la protecció que confereix la 
legislació en matèria d’aigües a les zones humides, la posada en funcionament dels pous de Talamanca es va 
condicionar a una sèrie d'aspectes que havien de permetre determinar si l’extracció d’aigua amb contingut salí 
equivalent al del mar podia afectar a ses Feixes. 

La dessaladora de Vila per produir fins a 10.500 m3/dia (màxim diari) necessita extreure 27.500 m3 
cada dia, per la qual cosa era necessari construir 5 pous amb uns cabals d'explotació de l'ordre dels 250 m3/h 
cadascun. El volum anual necessari per al bon funcionament de la planta dessaladora era de 8 hm3. Des de la 
DG de Recursos Hídrics es va imposar que els pous es construïssin de manera que s'assegurés que l'aigua 
s'extreia per sota de la interfase d'aigua dolça - aigua salada. Així, els pous realitzats assoliren una profunditat 
de l'ordre dels 100 m, i disposen d'una cementació anular dels primers 40 metres que assegura que l'extracció 
d'aigua es realitza per sota de la interfase aigua dolça - aigua salada. 

A part de les condicions constructives dels pous la DG de Recursos Hídrics va imposar també la 
realització de 6 piezòmetres de control que havien de permetre determinar la no influència d'aquesta extracció 
a la zona humida de ses Feixes i la no afecció a l'aqüífer carbonatat de Roca Llisa. Així es construïren 5 pous 
de control a l'entorn de ses Feixes de 25 metres de profunditat i un pou a la zona de Jesús de 115 metres de 
profunditat. 

Els pous de la zona de Talamanca posen de manifest que el rebliment Plio-Quaternari de la zona 
humida té una potència de l'ordre dels 13 metres a la part propera a la platja, mentre que a la zona central 
supera els 25 m i a la zona Nord-Oest és de l'ordre dels 24 m. Aquest rebliment consta d'una primera capa de 
llims i sorres negres típica dels ambients de zona humida d'entre 5 i 10 m, disposada damunt d'una capa de 
lumaquel·les d'entre 1 i 2 m de potència, i una tercera capa que està constituïda majoritàriament per argiles i 
graves típiques d'ambients al·luvials que es disposa damunt de substrat Mesozoic. 

L'any 2011 es dugueren a terme dos assajos de bombament als pous d'extracció amb un cabal 
d'explotació conjunt proper als 1.100 m3/hora durant els quals es va realitzar un seguiment dels nivells 
piezomètrics als piezòmetres de control de les Feixes. Aquest assaig va permetre determinar que la 
transmissivitat de l'aqüífer és molt alta (superior a 10.000 m2/dia), que el radi d'influència per a un cabal de 
1.100 m3/hora és d'entre 100 i 200 m, i que el coeficient d'emmagatzement és de l'ordre de 4*10-3. El 
seguiment dels nivells dels piezòmetres durant l'assaig de bombament va posar de manifest que hi havia una 
relació entre el nivell de l'aqüífer i les extraccions de la bateria de pous, i que per tant hi havia una relació 
entre l'aqüífer mesozoic explotat i l'aqüífer Plio-Quaternari. 

Per a poder determinar si l'extracció de l'aigua salada podia influir en la qualitat de l'aigua subterrània a 
ses Feixes o a la zona Jesús (aqüífer de Roca Llisa) es realitzaren registres de conductivitat a tots els pous 
abans de la posada en funcionament de la bateria de pous i que han estat repetits cada mig any. Així s'han 
realitzat 5 registres de conductivitat als 6 pous de control (juliol de 2011, octubre de 2011, juliol 2012, 
desembre 2012 i juliol 2013). Així mateix es realitzaren controls de salinitat de l'aigua superficial de ses 
Feixes a les proximitats dels pous de control. Aquests controls han permès determinar que la interfase aigua 
dolça - aigua salada es localitza entre els 15 i 20 m de profunditat (cota absoluta -15 a -20 m) a la zona de ses 
Feixes, mentre que a la zona de Jesús es localitza a una profunditat de l'ordre dels 70 m (cota absoluta -50 m). 

Aquest seguiment permet concloure les següents qüestions: 
1) Els piezòmetres més distants als pous d'extracció no mostren variacions significatives en la 

conductivitat. L'únic fet destacable en aquests pous és una disminució de la conductivitat. 
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2) Els piezòmetres més propers a la zona d'extracció mostren alteracions en la salinitat de la columna 
d'aigua. En un dels pous s'observa una disminució de la conductivitat i la desaparició de l'estratificació de les 
aigües subterrànies que sembla relacionada amb una entrada d'aigua subterrània dolça des de les capes 
inferiors del pou. En un altre cas s'observa un aprofundiment de la interfase aigua dolça - aigua salada d'uns 
10 metres. Finalment en un dels pous s'observa un fort descens de la salinitat que sembla estar relacionat amb 
una pèrdua d'aigua de la xarxa de clavegueram. Així les variacions semblen estar relacionades amb la 
interconnexió d'aqüífers superposats i a les circumstàncies climatològiques. En tots els casos, però, s'observa 
una disminució de la conductivitat. 

Un altre aspecte a considerar és la relació entre la conductivitat de l'aigua de les Feixes pròpiament dita 
i l'aigua de l'aqüífer Quaternari de les Feixes. En aquest sentit s'ha determinat també la conductivitat de l'aigua 
que discorre per les Feixes a les proximitats dels pous de control i s'ha observat que les aigües dels pous i les 
de les Feixes són diferents. Així la conductivitat de l'aigua subterrània és inferior a la de la superficial, ja que 
la part superior de l'aigua dels pous de control presenta conductivitats d'entre 5 i 10 mS/cm, mentre que 
l'aigua que circula per les feixes presenta conductivitats d'entre 10 i 30 mS/cm. Aquest fet indica que les 
aigües subterrànies no són l'única font  d'aigua que alimenta a les Feixes sinó que l'aigua prové del mar, 
gràcies als canals de connexió existents, i de les aigües d'escolament superficials aportades pel torrent de 
Llavanera entre altres. En aquest sentit les dades disponibles indiquen que l'extracció d'aigua salada als pous 
de Talamanca no té una influència determinant a la zona humida de ses Feixes. Totes aquestes dades no es 
poden considerar definitives, per la qual cosa per a poder-les confirmar el Servei d'Estudis i Planificació 
seguirà duent a terme el control dels nivells i de la salinitat dels pous construïts a tal efecte. 
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Es dolç: cavitat d’origen hipogènic i de la zona de mescla litoral als 
materials plio-quaternaris (Colònia de Sant Jordi, ses Salines, Mallorca) 
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1Grup Nord de Mallorca.  
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3Departament de Ciències de la Terra. UIB. 
 

Al terme municipal de ses Salines no es coneixien cavitats d’interès, almenys des del punt de vista 
espeleomètric i en cap cas era d’imaginar que es pogués trobar una cova de les característiques que posseeix 
es Dolç al seu litoral, a un paisatge de costa baixa i gran abundància de platges. La litologia també es 
considerava un altre factor negatiu, ja que les eolianites quaternàries i dunes actuals afloren per tot arreu i no 
eren materials en absolut candidats de contenir formes endocàrstiques dignes de consideració. Al Pliocè i 
Quaternari de les Balears, només s’havien localitzat petites cavitats sense gaire importància.  

A mesura que van avançar les exploracions i coneixença de la cova vam trobar del tot necessari anar a 
parlar amb en Cosme Aguiló per documentar-nos i respectar els topònims correctes i no crear neotopònims 
innecessaris i suplantadors. Ell ens va assabentar dels topònims dels esfondrats i coves, que van resultar esser 
diferents entrades a la mateixa cavitat. S’han fet recerques i exploracions setmanals al llarg dels anys 2011, 
2012 i 2013 que han suposat multitud de dies d’immersions i d’hores passades sota l’aigua per un equip 
format de fins a 8 espeleobussejadors.  

La cavitat posseeix un recorregut de més de 4 Km, amb un desnivell que supera els 35 m entre el punt 
més elevat, s’Esfondrat (+8 m) i el fons de la galeria del Cràter (-27 m). La distància en línia recta entre 
l’esfondrat des Dolç i la part més extrema de s’Esfondrat és d’uns 1100 m. La direcció general que segueix la 
cavitat és de 45º, és a dir NE-SW. Amb les dades actuals, del 2013, està situada al 5e lloc del llistat de cavitats 
de més recorregut de les Balears i al 4t lloc si només es considera l’illa de Mallorca. Pràcticament tota la 
cavitat, llevat les entrades, és subaquàtica. Del llistat de coves subaquàtiques queda també en 4a posició de 
recorregut de les Balears.  

Compta amb quatre entrades naturals (l’Esfondrat des Dolç, dues boques a la cova de s’Aigua i 
l’Esfondrat) i una altra d’impracticable (l’Esfondrat des Joncs –neotopònim-) que connecten amb la cova. La 
cavitat, a gran trets la podem considerar subdividida en dos per mor d’un gran esfondrament, la cova de 
s’Aigua, que l’ha seccionat en es Dolç Extern i el Dolç Intern.  

La cavitat actua, com molt bé indica el seu nom, drenant les aigües de cap a la mar amb un corrent 
considerable després d’èpoques de pluja important. Les aigües freàtiques des Dolç presenten des del punt de 
vista hidrològic un perfil estratificat, amb 2 capes de salinitat diferent, disposades en un ordre de menor a 
major salinitat, a causa de la diferent densitat. La primera capa té uns valors gairebé d’increment constant des 
de 9 ‰ en superfície fins assolir a la picnoclina valors similars als de l’aigua de la mar, això és de 35‰. La 
cota a on es troba la picnoclina pot variar molt en funció de l’època de l’any entre 6 i 11 m de fondària. La 
temperatura de l’aigua és manté pràcticament constant al llarg de tot el perfil mesurat, anant del torn del 19°C, 
exceptuant a la superfície dels llacs, a on es fa notar la temperatura exterior lleugerament i per aquest motiu 
pot tenir valors més elevats a l’estiu i més freds a l’hivern.  

Es Dolç es desenvolupa bàsicament en el contacte entre dues unitats estratigràfiques força 
diferenciades i que condicionen de forma clara els trets morfològics de la cova. Per una banda, els materials 
pliocènics a la base i, per l’altre, els pleistocènics a sostre, quedant clarament de manifest al llarg de la cavitat 
i en secció vertical la seqüència estratigràfica de transició Plio-quaternària.  

La cova es pot considerar, com a megaforma, constituïda per un sistema de cavitats ramiformes amb 
una gènesi mixta hipogènica, freàtica litoral i fortes influències del drenatge de les aigües subterrànies de cap 
a la mar. La litologia i estructura dels materials pliocens i de les eolianites, sense fracturació clara important, 
ha fet que la cavitat adopti la disposició en planta de caràcter ramiforme. La cavitat consta de dos nivells molt 
diferenciats: per una part, almenys 11 pous hipogènics importants que constitueixen les zones més fondes de 
la cavitat; aquests s’inicien dins dels materials calcisiltítics del Pliocè i per altra banda les galeries horitzontals 
i d’aspecte freàtic, excavades a les eolianites del Quaternari.  
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La presència de grans blocs i lloses caigudes pels processos de reajustament per assolir l’equilibri 
mecànic de sostres i parets, constitueix una de les característiques més definitòries des Dolç i ha contribuït a 
originar voluminoses i caòtiques sales d’esfondrament o collapse chambers. La litologia per on es 
desenvolupa la cavitat encara afavoreix més aquests processos per la menor resistència de la roca en 
comparació amb les calcàries mesozoiques de les serralades o als materials miocènics de les plataformes 
tabulars del Migjorn i Llevant. Les eolianites i materials vermells llimosos quaternaris i altres calcarenites 
pliocenes fan que els processos d’esfondrament siguin molt abundants. Alguns d’ells amb la singularitat de 
que la caiguda de les eolianites ha pres la forma de grans lloses i que ha estat més freqüent aprofitant els 
materials vermells llimosos de poca consistència. Els blocs caiguts s’acumulen en el centre de les sales i 
galeries per formar caramulls cònics d’enderrocs o per produir rosts de blocs laterals si els esfondraments són 
asimètrics. Les pròpies entrades al sistema càrstic no són més que esfondraments parcialment reblanits 
d’arenes actuals  

El procés d’evolució de la cova està molt influenciat per les oscil·lacions glacioeustàtiques, ja que 
l’alternança d’episodis d’inundació i assecament reiterats dels buits comporten la major o menor sustentació 
dels sostres i per tant la facilitat d’esfondrament. En aquesta cavitat, a diferència de molts d’altres del litoral 
del Migjorn i Llevant, els conus de material caigut no es troben recoberts ni cimentats per colades i massissos 
estalagmítics.  

Els sediments que recobreixen la part més propera a la mar estan dominats per les acumulacions 
d’arenes fines-mitjanes de composició principalment bioclàstica (amb mineralogia predominant calcítica), 
fortament laminades i amb abundants restes de fibres vegetals (rizomes de Posidonia oceanica) que li poden 
arribar a donar un valors en matèria orgànica superior al 20%. Per altra part, i relacionades amb els col·lapses 
més interns, tindríem les acumulacions d’arenes fines a molt fines molt ben classificades i bioclàstiques (amb 
composició carbonatada calcítica però amb elevats percentatges d’aragonita), també fortament laminades amb 
intercalacions de capes mil·limètriques de matèria orgànica procedents probablement de la activitat eòlica 
externa. Els materials propis de la dinàmica sedimentaria de la cavitat consisteixen en nivells arenosos fins 
(amb grans carbonatats probablement procedents dels rentat mecànic de les parets de les eolianites) molt 
llimosos de color vermellós que a part de minerals de les argiles incorporen elevades quantitats de quars que 
correspondrien a elements procedents de la infiltració. Un fet característic de la cavitat són les importants 
acumulacions de dipòsits obscurs formats per materials fins (llims i argiles) on hi dominen els fil·losilicats 
com a elements mineralògics principals, també hi ha quars i la composició carbonatada es força variable. 
L’anàlisi química d’aquests nivells indica la presència d’importants quantitats de ferro i, especialment, 
manganès que pot arribar a valors del 40%. També, i en una àrea localitzada i clarament associada amb la 
presència exterior d’una depuradora que aboca les seves aigües residuals al seu interior, s´hi observen una 
important acumulació de matèria orgànica. 

L’abocament de les aigües residuals, provinents de la depuradora de la Colònia de Sant Jordi, suposa la 
contaminació de les aigües subterrànies i alhora la destrucció progressiva d’una cavitat excepcional, amb uns 
valors patrimonials naturals geològics i biològics de primer ordre. La cova actua com a gran emissari que 
condueix directament les aigües a la bassa des Dolç, just devora la platja des Dolç i constitueix també un 
motiu de preocupació per a la salut pública. El motiu és l’increment de població del nucli urbà a l’estiu que 
desborda i fa ineficaç la capacitat de depuració de les instal·lacions de la depuradora.  
 
Agraïments 

Volem fer constar el nostre més sincer agraïment envers la família March per les facilitats i confiança 
que ens han atorgat aquests anys. També a la gent de la Colònia, ses Salines i d’altres pobles de la contrada 
què, assabentats de les nostres recerques, tant d’interès han mostrat per conèixer aquesta part de la naturalesa 
oculta a la vista de l’home.  



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 126 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Les morfologies hipogèniques a es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Ses 
Salines, Mallorca) 

 
Francesc GRÀCIA 1, 2, Joan J. FORNÓS2, Bernat CLAMOR1, Pere GAMUNDÍ1 i Antoni CIRER1 
 
1Grup Nord de Mallorca.  
2Karst and Littoral Geomorphology Research email: xescgracia@yahoo.es; joan.fornos@uib.es 
 

Fins fa pocs anys es considerava que la majoria de les cavitats litorals de Mallorca tenien un origen 
relacionat amb diferents mecanismes espeleogenètics associats a la zona litoral de mescla d’aigües i a 
importants processos d’esfondrament i reajustament de les voltes. Les troballes realitzades a la cova des Pas 
de Vallgornera i també a altres cavitats del migjorn occidental van permetre distingir un nou mecanisme 
espeleogenètic, desconegut fins a la data a Mallorca: l’espeleogènesi hipogènica, relacionada amb una 
recàrrega hídrica d’origen profund (Merino et al., 2011). Les morfologies trobades a es Dolç reforcen i 
amplien les proves i les cavitats relacionades amb processos hipogènics. A més a més, dins materials del 
Pliocè i Pleistocè, fet inèdit a les Balears. 

 
MEGAFORMES (d’ordre quilomètric a hectomètric) 

Sistema de cavitats ramiformes hipogèniques amb influències freàtiques litorals. La cavitat, de 
direcció general NE-SW, sembla que segueix la direcció de fractures profundes per on han sortit els fluxos 
hipogènics que han dissolt la roca situada al damunt. La litologia i estructura dels materials pliocens i de les 
eolianites, sense fracturació clara important, ha fet que la cavitat adopti una disposició en planta de caràcter 
ramiforme. 
 
MACROFORMES (d’ordre hectomètric a decamètric) 

Pous hipogènics. Amb una fondària màxima de -27 m s’inicien dins dels materials calcisiltítics del 
Pliocè i sembla que, per processos hipogènics i d’esfondrament, ascendeixen fins a coincidir amb les 
eolianites pleistocenes. En aquests materials més porosos canvia l’aspecte de la cova, ja que adopta una 
disposició horitzontal, amb desnivells causats especialment pels esfondraments soferts.  
 
MESOFORMES (d’ordre decamètric a mètric):  

Cràter . Depressió que presenta una forma característica d’embut, amb una forma troncocònica a la 
part superior que esdevé progressivament més estreta fins a connectar amb els conductes molt angosts 
d’alimentació hipogènica. Les seves dimensions són de 7 x 6 m de diàmetre a la part superior a nivell del terra 
i 6,5 m de fondària màxima, a on assoleix els -27,5 m. Al seu fons, semi-ocults per alguns blocs i pedres, es 
localitzen diversos punts de descàrrega (outlets) puntuals que es perllonguen en forma de toveres que 
profunditzen de cap al fons. La part interna presenta una forma tubular d’aspecte irregular. Es tracta per tant 
d’un punt d’alimentació (feeder) a escala de mesoforma.  

Crulls d’alimentació. Són els feeders o punts d’alimentació amb aparença de fractura o esquerda. 
Arriben a tenir alguns metres de longitud i es perllonguen al llarg d’alguns indrets de les galeries on formen el 
trespol irregular de les mateixes. Són morfologies molt irregulars de forma i dimensions, difícilment 
definibles llevat de la seva llargària de diversos metres. Sembla que a través de crulls han ascendit aigües 
agressives d’origen profund.  

Punts d’alimentació puntuals o Xemeneies. Són els feeders o punts d’alimentació puntual que 
acostumen a presentar a es Dolç una boca d’aspecte d’embut irregular a la part exterior (com un cràter en 
petit), o bé el·líptica i en alguns casos circular, més a l’estil de la cova des Pas de Vallgornera. Les seves 
dimensions són molt variables anant des d’1,5 m d’eix major fins a uns pocs decímetres. Els de forma 
d’embut esdevenen progressivament més estrets fins a connectar, llevat de que estiguin reblerts, amb els 
conductes, més tubulars, estrets i verticals que es presenten a tots els tipus.  

Cilindres ascendents. Són morfologies ascendents de dissolució, que es troben al terra, parets i sostres 
i afecten fins i tot a grans blocs caiguts que travessen completament de baix a dalt. S’han trobat de gairebé 2 
m de longitud, la part visible en quedar exposada, sense poder saber quina longitud poden haver assolit. La 
seva forma és cilíndrica, d’uns 10 a 25 cm de diàmetre i sembla que es manté constant al llarg del seu 
recorregut, encara que poden anar serpentejant a mesura que ascendeixen. Els hem trobat especialment als 
materials calcarenítics pleistocènics i també a les calcarenites pliocenes d’origen marí, molt blanques i 
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fàcilment atacables per les accions d’aigües agressives. Es localitzen tant al Dolç Extern com al Dolç Intern. 
En algunes parets es veuen els cilindres seccionats en caure les parets i s’aprecia en alguns casos que es 
troben reblerts per sediments cimentats vermells.  
 
MICROFORMES (d’ordre mètric a centimètric) 

Punts d’alimentació laterals (feeders). Són morfologies localitzades a les parets de les galeries. En 
alguns casos aquests punts són petites fractures de la roca o porus petits, fins i tot de dimensions 
mil·limètriques, que aprofiten fins i tot fòssils i també poden néixer des de juntes d’estratificació en el cas dels 
materials pliocens o de la laminació a les eolianites. 

Canals ascendents de paret. Aquestes estructures, de dimensions molt variables, connecten els 
feeders laterals amb els outlets, essent per tant formes que indiquen un flux en sentit ascendent. Alguns estan 
formats per un feeder lateral, i presenten un solc que en forma d’esquerda el recorre en tota la seva longitud 
amb una forma sinuosa i la seva profunditat és molt variable. A partir d’aquest punt i per sobre de la boca del 
feeder, es configura un canal o conjunt d’ells que de manera ascendent van desenvolupant-se al llarg de la 
paret, observant-se sovint com aquests canals entren en coalescència els uns amb els altres.  

Cúpules. Les cúpules es localitzen al sostre de les galeries amb una forma que pot ser circular, 
allargada o presentar formes mixtes entre ambdues i en ocasions superposades a diferents nivells. Les seves 
dimensions són decimètriques arribant algunes d’elles a ordres mètrics. La seva importància a la cavitat és 
molt minsa, ja que són morfologies molt poc freqüents.  

Punts de descàrrega (outlets). Aquestes formes consisteixen en forats, cilindres, porus i fractures que 
es localitzen al sostre o parets de les galeries. Aquesta forma representa una continuïtat dels rising wall 
channels o canals ascendents de paret.  
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El Pla de Corona està constituït pel fons pla del polié que defineix l'estructura morfològica d'aquesta 

zona. La seva superfície és d'uns 2,9 km2, situat a una altura de entre 164 i 170 m snm i està envoltat per 
elevacions de entre 200 i 300 m snm, aproximadament. Vilà (2000) fa una descripció acurada dels elements 
del polié i de l'aprofitament agronòmic fins l'any 1960. 

Les condicions climàtiques es caracteritzen per unes pluges de 460 mm anuals i una temperatura de 
16,5 ºC (Guijarro, 1986). D'acord a la distribució de les precipitacions típica del clima mediterrani i reserva 
hídrica del sòl el règim d'humitat del sòl és xèric i el de temperatures tèrmic. 

Les característiques geomorfològiques d'aquesta cubeta càrstica afavoreixen l'acumulació de terra, 
formant-se sòls profunds resultant de diferents episodis de sedimentació, presentant un grau d'evolució 
edàfica important, resultant tipologies típiques de sòls vermells mediterranis. 

En aquest treball es presenten dos perfils característics del Pla de Corona, amb les principals 
característiques físico-químiques indicades a la Taula 1.  

Es tracta de sòls policíclics formats a partir de diferents etapes de diferenciació essent els trets més 
característics la rubefacció, adquirint coloracions vermelloses, la descarbonatació, trobant alguns horitzons 
descarbonatats o quasi descarbonatats i l'acumulació de carbonats en forma de concrecions o nòduls de 
carbonats de calci. 

Quant al color, en humit dominen els vermells (entre 2,5 YR 4/6 i 2,5 YR 8/6) que poden passar en 
alguns casos a marró vermellós (5YR 4/4) o vermell grogós (5YR 4/6). En sec, els colors són similars, 
vermells (entre 2,5 YR 4/6 i 2,5 YR 5/6) podent passar a vermell grogós (5YR 5/6)en alguns horitzons. 

Els continguts de carbonat de calci equivalent (CCE) de la terra fina són baixos, no arribant a cap 
horitzó als 40 g/kg i varis horitzons amb menys de 10 g/kg. Cal indicar que a més dels carbonats presents a la 
terra fina es troben concrecions calcàries formades en el mateix sòl provinents de processos de mobilització 
de carbonats que precipiten formant nòduls de mida majoritària graves (entre 2 i 60 mm) i en alguns casos de 
mida equivalent a les pedres (entre 60 i 200 mm). Cal indicar que aquests nòduls poden provenir de simples 
processos de precipitació de carbonats en un punt concret o desenvolupats en l'entorn d'arrels (rizocrecions). 
La major part dels elements grollers (partícules de més de 2 mm) que s'indiquen a la Taula 1 corresponen a 
aquestes concrecions calcàries. 

La textura de la majoria dels horitzons és argilosa, amb continguts d'argiles sempre per damunt dels 
400 g/kg, amb acumulacions en els horitzons inferiors donant lloc a típics horitzons argílics.  

Cal indicar que per a la formació dels horitzons argílics (horitzons d'enriquiment d'argiles) és 
necessària la il·luviació de argiles provinents d'horitzons superiors prèviament descarbonatats. Per aquest 
motiu, el trobar horitzons amb alta acumulació d'argiles juntament amb carbonats a la terra fina o concrecions 
calcàries es indicador que el sòl ha passat per varies fases: descarbonatació, il·luviació d'argiles, aportació de 
nous materials amb carbonats sobre el sòl, rentat i precipitació dels nous carbonats formant els nòduls, posant 
en evidència el caràcter policíclic d'aquests sòls.  

La presència de carbonats de calci, malgrat sigui en quantitats moderades condiciona el pH del sòl, 
situant-se el pH amb aigua entre 8,1 i 8,2 a la capa llaurable i al voltant de 8,4 als horitzons inferiors. 

La conductivitat elèctrica (CE) de l'extracte 1:5, posa de manifest l'absència de problemes de salinitat 
als sòls mostrejats i fins i tot és indicador d'uns nivells de fertilització baixos. 

La capacitat d'intercanvi catiònic (CIC) és moderadament elevada, entre 200 i 290 mmol/kg, la qual 
cosa és atribuïble als alts continguts d'argiles. 

Quant a la capacitat de retenció d'aigua en els nivells de referència de capacitat de camp (Hm -33 kPa) 
són mitjans, posant de manifest l'alt contingut d'argiles i els corresponents a punt de marciment permanent 
(Hm -1,5 MPa) són elevats, degut, també, a l'alta presència d'argiles. Això fa que la quantitat d'aigua útil per a 
les plantes que poden retenir aquests sòls és mitjana, si bé al esser sòls profunds fa que en valors absoluts la 
reserva del sòl és important. 

Respecte al contingut elemental, realitzat a partir d'una digestió amb aqua regia, els continguts en calci 
i magnesi estan en concordança amb els continguts de carbonat de calci equivalent (CCE) i els de potassi i 
alumini, estan directament relacionats amb els continguts en argiles, essent indicadors del domini de minerals 
d'argila en aquesta fracció. Quant als continguts en ferro són alts, en concordança amb els colors vermellosos 
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dels diferents horitzons. En canvi, el manganès presenta valors mitjans, tenint en compte els continguts de 
ferro. En aquest sentit cal indicar que a l'observació de camp s'observaren oolits de manganès en els horitzons 
inferiors. 

Quant a la tipologia els dos sòls presentats són similars. D'acord a la Base de Referència del recurs Sòl 
(IUSS Working Group WRB, 2006) es tracta de sòls tipus Luvisòl Pisocàlcic (Hiperèutric, Argílic, Cròmic). 
Seguint els criteris de la Soil Taxonomy (SSS, 2010) són sòls tipus Calcic Palexeralf o Typic Palexeralf, en 
funció de la presència o no d'un horitzó càlcic. 

 
Taula 1: Característiques físico-químiques dels dos sòls estudiats, representatius de la zona. 

Perfil  1  2 

UTM (ETRS 89; 
fus 31) 

354337 E, 4321770 N  355856 E, 4321651 N 

Altitud (m) 165  171 

          

Horitzó Ap Bt1 Btkc1 Btkc2 Bt2 Ap Btkc1 Bt1 Bt2 

Prof. (límit 
superior; cm) 

0 30 50 100 160 0 30 55 100 

(límit inferior; cm) 30 50 100 160 180 30 55 100 150 

          

Elements gruixats 
(g/kg) 

83 17 100 130 45 113 389 48 10 

          

Arenes (g/kg) 59 52 48 42 89 101 58 37 27 

Llims (g/kg) 477 415 348 305 341 488 357 356 447 

Argiles (g/kg) 464 533 604 653 570 412 585 607 526 

          

CCE (g/kg) 9,2 17,9 38,2 27,2 5,1 33,0 23,2 4,9 0 

Calcària activa 
(g/kg) 

3,8 5,8 7,2 3,2 2,8 7,4 3,0 3,5 0 

          

pH H2O (1:2,5) 8,2 8,4 8,4 8,4 8,2 8,1 8,4 8,4 8,3 

pH KCl 1M 
(1:2,5) 

7,3 7,3 7,2 7,2 7,0 7,3 7,2 7,0 6,8 

CE 1:5 (dS/m) 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,07 

          

Carboni orgànic 8,0 4,1 2,0 1,8 1,1 8,2 2,3 1,4 0,8 
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(g/kg) 

Nitrogen total 
(g/kg) 

1,0 0,7 0,6 0,8 0,5 1,0 0,7 0,6 0,5 

C/N 8,3 5,9 3,3 2,4 2,3 8 3,5 2,3 1,7 

P Olsen (mg/kg) 13,9 10,9 8,8 11,0 9,9 10,8 9,3 9,5 10,4 

          

CIC (mmol(+)/kg) 252 244 255 286 277 197 241 261 208 

          

Hm -33 kPa (g/kg) 224 221 226 236 252 210 176 231 224 

Hm -1,5 MPa 
(g/kg) 

130 152 159 165 168 118 111 174 158 

          

Contingut 
elemental 

         

Ca (g/kg) 12,4 13,9 20,1 15,7 6,5 21,2 16,7 8,3 5,1 

Mg (g/kg) 8,0 8,1 8,4 8,2 8,1 6,7 7,8 8,6 7,6 

Na (g/kg) 0,73 0,79 0,97 1,04 1,02 0,76 1,05 1,18 1,08 

K (g/kg) 20,1 21,2 23,2 22,8 21,7 18,0 22,3 24,0 20,9 

Al (g/kg) 71,8 77,2 83,8 92,4 86,0 66,0 86,3 88,6 78,1 

Fe (g/kg) 39,7 42,1 45,1 50,0 49,9 36,7 48,8 46,5 43,1 

Mn (mg/kg) 480 478 481 366 635 430 530 365 557 
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Els sòls forestals de Porreres 
 
Maria ADROVER1 i Jaume VADELL1 
 
1Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. 
 

El municipi de Porreres és eminentment agrícola, de manera que la major part de les seves terres es 
cultiven. Les àrees forestals, que suposen el 20% de la superfície total del municipi, es limiten a les zones no 
cultivables, ja sigui per la poca fondària del sòl, per una alta pedregositat o pel fort pendent. Els sòls forestals 
no es poden considerar representatius d’una zona sinó d’unes condicions de limitació per a l’aprofitament 
agronòmic. 

En aquest estudi es comparen 9 perfils de sòls forestals desenvolupats sobre 3 litologies diferents: 
roques calcàries dures, margues i dolomies. De cada litologia s’han estudiat 3 perfils a les localitzacions 
següents: sobre calcàries dures a la Garriga de Son Gornals, al cim del Puig Rodó de Son Jordi i a Son 
Romaguera; sobre margues prop de la Font des Moreis, a la Garriga Gran i a Son Mainou i sobre dolomies a 
Son Lluís, a Montision i al Puig de Son Redó. 

Els sòls forestals desenvolupats sobre calcàries dures es caracteritzen per presentar un color entre 
marró i marró fosc (entre 7,5YR 4/4 i 3/4) en humit i entre marró i marró fort (entre 7,5 YR 4/4 i 7,5 YR 4/6) 
en sec i per la seva poca fondària, inferior a 25 cm i limitada per la roca calcària. La vegetació està constituïda 
principalment per una garriga oberta, amb distribució en mosaic, on predominen Olea europaea var. 
sylvestris, Pistacia lentiscus i Cistus monspeliensis amb algun exemplar de Pinus halepensis. Pel que fa a les 
seves característiques químiques destaca el baix contingut en carbonats (< 50 g/kg) i un contingut en matèria 
orgànica inferior als altres sòls forestals estudiats, encara que en el sòl descrit sobre el puig Rodó de Son Jordi 
es distingeixen dos horitzons, el més superficial dels quals presenta un contingut en matèria orgànica de 42,2 
g/kg. La relació C/N, que està entre 10,6 i 13,6, també és més baixa que en els altres sòls forestals, a l’igual 
que el contingut en fòsfor assimilable. Aquest fet pot ser degut a un menor desenvolupament de la vegetació, 
ja que el sistema radicular està condicionat a les encletxes entre la roca. Aquests sòls es poden classificar com 
a Leptosòl Hàplic (Húmic) per la WRB (IUSS Working Group WRB, 2006) i com a Lithic Haploxeralf per la 
Soil Taxonomy (SSS, 2010) 

Els sòls desenvolupats sobre margues tenen un color entre marró grisaci molt fosc (10YR 3/2) en 
humit i marró grisaci (10YR 5/2) en sec i una textura franca. El sòls en si presenten una fondària d’uns 20 cm 
però, al tenir la roca una consistència fluixa, el sistema radicular està molt desenvolupat. La vegetació sol 
estar formada per una garriga oberta i entre la vegetació dominant destaca Cistus albidus i Ampelodesmos 
mauritanica, especialment a la Font des Moreis i a la Garriga gran, juntament amb Pinus halepensis, Pistacia 
lentiscus, Phillyrea angustifolia i Quercus ilex. A Son Mainou, en canvi, predomina Olea europaea 
var.sylvestris i Ruta chalepensis, a més hi ha Cistus monspeliensis en lloc de Cistus albidus i no s’hi troba 
Ampelodesmos mauritanica . El contingut en carbonat de calci equivalent supera els 500 g/kg (entre 533 i 
667) i la calcària activa presenta uns valors de entre 161 i 205 g/kg. La relació C/N està entre 18 i 19 i és la 
més alta en comparació amb els altres sòls forestals estudiats. Els sòls es poden classificar com Phaeozem 
Réndzic (Calcàric) per la WRB (IUSS Working Group WRB, 2006) i com Entic Haploxerolls per la Soil 
Taxonomy (SSS, 2010). 

En el cas de les dolomies, els sòls desenvolupats sobre aquesta litologia es caracteritzen per presentar 
una fondària variable però amb un alt percentatge d’elements gruixats, principalment en graves mitjanes i 
gruixades que augmenta amb la fondària. El color és similar al dels sòls desenvolupats sobre margues. La 
vegetació a Son Lluís es correspon amb una garriga oberta, està formada majoritàriament per Cistus 
montpeliensis, Olea europaea var. sylvestris i Pistacia lentiscus, amb presència de Pinus halepensis i Cistus 
albidus. A Montision els hi ha més presència arbòrea, principalment Pinus halepensis, i també 
d’Ampelodesmos mauritanica. En canvi la vegetació del Puig de Son Rodó està constituïda majoritàriament 
per Quercus ilex, juntament amb Olea europaea. En aquest perfil hi ha un horitzó orgànic de 7 cm de gruix 
degut a l’aportació regular de restes orgànics procedents d’alzines i ullastres. El contingut en carbonat de calci 
equivalent dels sòls desenvolupats sobre dolomies és variable, entre 90 i 432 g/kg però en proporció el 
contingut en calcària activa és baix Aquests sòls es caracteritzen per presentar un contingut en Mg molt més 
alt que els sòls desenvolupats sobre roques calcàries, degut a la pròpia naturalesa de les dolomies. El 
contingut en matèria orgànica oscil·la entre 76 g/kg a Son Lluís i 268 g/kg a l’horitzó superior del Puig de Son 
Rodó. La relació C/N està entre 15,1 i 16,5. La classificació d’aquests sòls també es variable, segons la WRB 
(IUSS Working Group WRB, 2006) a Son Lluís hi ha un Leptosol Hàplic (Húmic, Esquelètic), a Montision 
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un Phaeozem Réndzic (Esquelètic) i a Son Rodó un Leptosòl Rèndzic (Esquelètic), el qualificatiu Esquelètic 
fa referència a l’elevat percentatge d’elements gruixats i és característic d’aquests sòls. Segons Soil Taxonomy 
(2010) aquests sòls es classifiquen com Lithic Xerorthents. 

A la Taula 1 es mostren les característiques físico-químiques de l'horitzó mineral A de cada sòl 
representatiu de les tres tipologies estudiades: sòls desenvolupats sobre calcàries dures (Garriga de Son 
Gornals), sòls desenvolupats sobre margues (Garriga gran) i sòls desenvolupats sobre dolomies (Montision). 
 
Taula 1. Característiques físico-químiques de l'horitzó mineral A dels sòls representatius de cada tipologia. 

 Garriga de Son Gornals Garriga gran Montision 

Arenes (g/kg) 211 394 171 

Llims (g/kg) 522 379 579 

Argiles (g/kg) 267 227 250 

CCE (g/kg) 39 533 334 

CA (g/kg) 11 161 16 

MO (g/kg) 44,4 90,4 96,8 

N total (g/kg) 2,1 2,8 3,6 

Relació C/N 12,5 18,9 15,5 

pH H2O 8,3 8,3 8,0 

pH KCl 7,2 7,6 7,2 

CE 1:5 (dS/m) 0,08 0,11 0,10 

CIC (mmol/m) 186 162 229 

CCE, carbonat de calci equivalent; CA, calcària activa; MO, matèria orgànica; CE 1:5, conductivitat elèctrica 
de l’extracte 1:5 a 20 ºC; CIC, capacitat d’intercanvi catiònic. 
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Presència de quars microcristal·lí a paleosòls sobre calcàries del  
Miocè Superior 
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S'ha constatat la presència de fragments de silici de mida majoritària equivalent a graves (entre 2 i 60 
mm) a horitzons d'antics sòls vermells desenvolupats sobre calcàries corresponents al Miocé Superior en el 
Migjorn de Mallorca. 

Aquestes graves, de formes dominants subangulars esferoïdals amb altres menys abundants 
subangulars tabulars, presenten revestiments vermells (2,5 YR 4/8) al trobar-se envoltats de terra fina d'aquest 
color. El color de la pedra és blanc. Una característica rellevant d'aquestes graves és la seva baixa densitat, en 
torn a 1,9 g/cm3. Aquesta baixa densitat és deguda a la microporositat característica d'aquest material i a la 
presència de petites cavitats. A nivell edàfic poden esser abundants havent enregistrat un 16%, en massa, a un 
horitzó profund, entre 6 i 7 m, corresponent a un paleosòl quaternari (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Detall de les graves de sílice a l'horitzó argílic del paleosòl. 

 
Mitjançant microscòpia d'escombratge (SEM) s'han identificat dues microestructures característiques: 
- Microesferes de mida al voltant de 0,2 µm, disposades de manera coalescent de forma similar a les 

descrites per Rogers et al. (2004) el qual indica que corresponen a un desenvolupament primari d'òpal-A (Fig. 
2a). 

- Microcristalls euhedrals de quars de mida inferior a 100 µm, amb diferents orientacions respecte a la 
paret de la cavitat, formant una drusa densa. Els microcristalls presenten l'hàbit característic del quars, 
prismes hexagonals bipiramidals, probablement formats per un procés de cristal·lització a partir d'òpal-A 
passant per un estatge intermig d'òpal-CT d'acord al model descrit per Rogers et al. (2004) (Fig. 2b i 2d). 

A més a més, d'aquestes dues microestructures dominants, s'aprecien algunes petites estructures en 
forma d'escates d'entre 5 i 10 µm, parcialment deteriorades que corresponen a processos de dissolució parcial 
d'òpal-A (Fig. 2c), d'acord als autors abans citats. 
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Fig. 2. a: microesferes d'òpal-A; b: drusa de microcristalls de quars; c: estructures en forma d'escates 

resultat de processos de dissolució parcial de l'òpal-A; d: detall del creixement dels microcristalls a la paret 
d'una cavitat. 

 
L'anàlisi mitjançant difracció de raigs X (DRX) deixa ben a la vista els espaiats característics del quars 

(4,26 Å, 3,34 Å i 2,46 Å). A més a més en els difractogrames no apareixen altres espècies, indicant un alt grau 
de puresa. Quant a l'índex de cristal·linitat (IC), calculat a partir de l'amplada del pic a mitjana altura de 
l'espaiat 4,26 Å dona un valor de 0,156 º 2θ coincidint amb l'IC de quars definit per Murata i Norman (1976) 
per a toves silícies. També, mitjançant microanàlisi per espectrometria de la dispersió d'energies de raigs X 
(EDS) s'ha pogut constatar l'exclusiva composició de SiO2. Als paràmetres de composició és pot afegir també, 
la densitat d'aquests fragments silícics, la qual es troba en torn a 1,9 g/cm3, coincident amb els valors 
presentats per Herdianita et al. (2000). 

En un context diagenètic els depòsits de sílice opalí passen per una maduració o envelliment passant 
des d'estructures quasi amorfes a cristal·lines, avançant cap a una estabilitat termodinàmica, com és el quars, a 
través de la següent ruta (Herdianita et al., 2000; Rodgers et al., 2004): 
 
          òpal-A                    òpal-CT/C                    quars microcristal·lí. 
 

En aquesta transformació, també es produeix una reducció del volum ocupat passant de densitats 
inferiors a 2 g/cm3 fins a la típica pel quars de 2,65 g/cm3 (Herdianita et al., 2000). 

Dins la formació sedimentària del Messinià, les condicions ambientals provocades pel vulcanisme 
afavoriren altes concentracions de silici a les aigües, la qual cosa va repercutir en la proliferació de diatomees 
i altres organismes acumuladors de silici, la qual cosa provocà la seva acumulació sedimentària (diatomita). 
D'altra banda, tampoc podem descartar acumulacions de precipitats de silici al marge de la via biològica. De 
fet, existeixen dificultats per a diferenciar a partir de la textura específica de les toves silícies si prové d'un 
procés biogènic o abiòtic, sobretot en estadis avançats de transformació on la identificació de les formes 
opalines és més difícil (Inagaki et al., 2001). Així i tot, el procés químic de formació és aplicable als dos 
orígens indicats. 

D'acord als arguments exposats, és molt probable que els fragments de sílice indicats provenguin de 
l'erosió de nivells silícics originats en el Miocè Superior (Messinià). La dissolució de les roques calcàries 
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entre les quals es poguessin trobar aquests nivells facilitaria la seva alliberació, posterior transport i 
sedimentació.  
 
Agraïments 

Volem agrair la col·laboració de Ferran Hierro en l'elaboració de les fotografies del SEM i la 
quantificació elemental mitjançant EDS. 
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Xarxa de control d’aigües subterrànies de les Illes Balears 
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GARAU1 i Mateu OLIVER1 
 
1Servei d’Estudis i Planificació, Direcció General de Recursos Hídrics, Conselleria d’Agricultura Medi 
Ambient i Territori 
 

Una xarxa de control de les aigües subterrànies és una selecció estratègica de “punts d’aigua” els quals 
ens serveixen per a conèixer l’evolució de la quantitat i la qualitat de dites aigües. Aquesta estratègia es basa 
en la “existència o la possibilitat de tenir punts accessibles” i en la “selecció adequada de punts en l’espai” 
d’acord a criteris hidrogeològics.  

Els punts d’aigua són accessos a l’aigua subterrània, ja siguin naturals o artificials (antròpics). Una 
font és un “aflorament d’aigua subterrània” un lloc per el qual l’aigua subterrània surt a la superfície, ens 
permet per tant un accés natural a l’aigua subterrània. Un pou és una perforació antròpica que intercepta la 
zona saturada d’aigua subterrània, ens permet per tant accedir d’una manera forçada o artificial, seria una 
mena de finestra al medi hídric subterrani. Altres accessos antròpics a l’aigua són les mines, els qanats, etc. 
Un aprofitament de l’aigua subterrània en qualsevol d’aquests punts esdevé una “captació d’aigües 
subterrànies”. Independentment del seu aprofitament o no, és un punt d’aigua. 

Els punts seleccionats per a la xarxa són una petita part de tots els punts existents (hi ha constància de 
l’existència d’entre 40.000 i 50.000 captacions d’aigua subterrània en totes les illes Balears)  i punts fets 
expressament per al control (piezòmetres). Podem dir que, entre punts actius i de baixa, han format part de la 
xarxa un total de 1800. 

En els darrers 40 anys, des dels seus inicis a l’any 1967 i fins a l’actualitat, la xarxa es completa amb 
una sèrie de piezòmetres realitzats per la mateixa administració (MOPU, IGME, DGRH). S’han registrat fins 
a un total de 500. Actualment n’hi ha 103 de baixa i es calcula que el temps de vida normal d’un piezòmetre 
és d’entre 25 i 30 anys si no és destruït. 

La xarxa permet fer “fotografies” de l’estat de l’aigua subterrània, en quan a quantitat i qualitat, i 
permet també conèixer com “es mou” , quin és el seu funcionament hidràulic, per a on s’infiltra als aqüífers i 
cap a on “viatja”. Permet també preveure l’empitjorament del seu estat.  

D’acord al darrer balanç hídric (PHIB), el volum d’aigua usada a les Illes Balears a l’any 2006 va ser 
de 252,9Hm3, dels que, un 76,87% prové dels aqüífers (194,4Hm3). La resta d’aigua usada total prové dels 
embassaments, de les dessaladores o de la reutilització d’aigües depurades (per al cas de reguius). 

Per tant, esdevé imprescindible tant mantenir la xarxa com gestionar les dades que es generen, per tal 
d’assegurar un bon coneixement i una correcta gestió dels recursos hídrics a les Illes Balears.  

La problemàtica del manteniment, gestió i ampliació de la xarxa és diversa. Els problemes més comuns 
són la destrucció i/o deteriorament de piezòmetres; la falta de tub piezomètric i aixeta en pous particulars; la 
dificultat d’accés als punts per canvis de propietat i canvis en el tancament de parcel·les i les reduccions 
pressupostaries de l’administració. 

El control de l’evolució de la quantitat i la qualitat de les aigües subterrànies es fa, mitjançant els punts 
de la xarxa de control, de la manera següent: 

En un pou, l’evolució de la quantitat es controla amb: 
� La mesura periòdica de la profunditat a la que es troba l’aigua en el pou respecte de la superfície 

terrestre, que es tradueix amb l’evolució de la piezometria (cota absoluta de l’aigua). 
� La lectura periòdica del comptador volumètric, per a obtindre el cabal extret.  
En una font, l’evolució de la quantitat es controla amb l’aforament periòdic del cabal, el qual no té per 

què coincidir amb tot el cabal aprofitat per part dels usuaris. 
La qualitat es controla amb el mostreig periòdic de l’aigua per al seu anàlisi in situ o al laboratori.  
En funció de les necessitats o possibilitats es fan un, dos o els tres tipus de control en cada un dels 

punts que conformen la xarxa. 
Les freqüències de control responen a diferents objectius. Així es fan totes les següents: 
Mesurament mensual de la profunditat del nivell de l’aigua, en una selecció de punts representatius de 

cada aqüífer, amb un total de 737 punts actualment actius. Serveixen per obtenir una evolució del nivell 
freàtic i/o piezomètric (obtenim un gràfic d’evolució del nivell) en cada un d’aquets punts. Per exemple en 
aqüífers costaners situarem o seleccionarem punts alineats i paral·lels a la direcció del flux d’aigua 
subterrània.  
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De tots els punts que es mesuren mensualment existeix una sub-selecció de 50 piezòmetres o sondatges 
dels quals es disposa de mesures històriques i que serveixen per a definir un % de recursos hídrics en 
referència a nivells històrics. S’utilitza com a indicador per a actualitzar cada mes les dades de recursos 
disponibles a les Illes Balears.  

Mesurament semestral de la profunditat del nivell de l’aigua, en una selecció de punts més amplia que 
l’anterior, la qual també els inclou, un total de 1108 punts actius actualment (i 446 de baixa). Es fa en època 
d’aigües altes (març-abril) i en època d’aigües baixes o inici del cicle hidrològic (setembre-octubre). 
L’objectiu és obtenir una “fotografia” de tota la superfície de l’aigua, una “piezometria” (és un plànol que 
representa la superfície freàtica o la superfície de la zona saturada, en el cas d’aqüífers lliures, i/o la superfície 
piezomètrica o de pressió de l’aigua en el cas d’aqüífers captius). 

Campanya de mostreig mensual de l’aigua en una selecció de punts en els quals interessa tenir una 
evolució del contingut en nitrats i clorurs. L’analítica per tant en laboratori és de pocs paràmetres, 
l’anomenem analítica “senzilla”, s’analitzen el pH, el contingut en clorurs i el contingut en nitrats. La selecció 
d’aquests punts ha d’estar relacionada amb direccions d’entrada d’intrusió marina i en contaminació puntual 
per nitrats. 

Campanya de mostreig anual de l’aigua en una selecció de punts més àmplia que l’anterior, amb un 
total de 606 punts actualment actius (i 80 de baixa), per tal d’obtenir una “fotografia” el més representativa 
possible dels aqüífers. És per això que s’intenten mostrejar tots els punts de la xarxa.  L’analítica completa té 
l’objectiu de fer una “caracterització iònica de l’aigua”. S’analitzen els ions majoritaris de l’aigua subterrània 
i això permet definir la seva fàcies química. La fàcies majoritària a les Illes Balears és la “bicarbonatada 
càlcica”. 

Amb les noves obligacions de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) s’ha hagut d’ampliar i/o modificar 
la xarxa de control tant en número de punts com en freqüències. S’anomenen Xarxes de seguiment de l’estat 
qualitatiu i quantitatiu de les masses d’aigua subterrània, i han de permetre evaluar si els objectius 
mediambientals recollits en la DMA es compleixen així com comprovar i validar el model de risc que s’hi ha 
establert. Es troben inclosos dins els punts que s’han explicat anteriorment de la xarxa de control actual. 

Per al control qualitatiu s’han hagut d’aprofitar i/o incloure punts a totes les Masses d’Aigua 
Subterrània (MAS) que preferentment fossin pous d’abastiment urbà, i s’han hagut d’adaptar les freqüències 
ampliant els controls d’analítica completa que es feien només anualment. Així la Xarxa de Vigilància (185 
punts) obligatòria a totes les MAS i la Xarxa de Zones Protegides (141 punts) obligatòria per a totes les MAS 
destinades a consum humà, tenen una freqüència semestral d’analítica completa i mesures in situ, mentre que 
la Xarxa Operativa (124 punts) obligatòria per a les MAS en risc de no complir objectius mediambientals té 
una freqüència trimestral. Per a la Xarxa de Substàncies Prioritàries i per a la Xarxa de la Directiva de Nitrats, 
s’utilitzen els mateixos punts de control però s’adapten les analítiques. Actualment s’ha fet una campanya 
completa de Substàncies Prioritàries, obligatòria cada 6 anys que equival a cada període de revisió de Pla 
Hidrològic. 

Per al control quantitatiu s’han aprofitat molts punts existents i s’han incorporat alguns nous. Així les 
mesures de la Xarxa de Control Quantitatiu (127 punts) tenen una freqüència mensual. 
 
Mapes de les xarxes de control de les aigües subterrànies de les Illes Balears: 
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Atelerix algirus (Lereboullet, 1842) (Erinaceidae) i els passos de bestiar 
canadencs del Cap de Cavalleria (Es Mercadal, Menorca) 
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Introducció 

Els passos de bestiar canadencs són una sistema de confinament d'animals que complementa els vallats 
així com altres tipus de tancaments. S’instal·la als punt d'accés per carreteres i pistes rurals a finques i a altres 
superfícies amb la finalitat d'evitar que els animals s'escapin o que ramat i altres animals entrin dins d'una 
parcel·la, a la vegada que permet el moviment de vehicles, maquinària i usuaris que transitin a peu. 
Consisteixen en una graella de barres o reixes metàl·liques paral·leles que s’instal·len en posició horitzontal i a 
nivell de rasant. Les barres se disposen de forma transversal a la direcció de la via. Sota la graella hi ha un 
petit fossat d'uns 30-90 cm de profunditat. Els animals eviten creuar sobre el pas canadenc en primer lloc 
perquè els provoca desconfiança i en segon perquè els resulta dificultós fer-ho.  

Però pel que fa a la fauna silvestre, aquests passos, si no compten amb cap sistema de fugida, poden 
constituir veritables trampes de caiguda que poden fer mal bé la biodiversitat de la zona. A Menorca no hi ha 
un cens de passos de bestiar, però la seva xifra podria estar prop del 50. Alguns d’ells no són perillosos per a 
la fauna silvestres, d’altres estan associat a síquies o desaigües que no són perillosos per a la fauna. Una de les 
espècies més afectada a Menorca és l’eriço africà, Atelerix algirus. La mortalitat d'eriçons degut a trampes 
antròpiques d'aquesta naturalesa no han estat tractats. En canvi, podem trobar referències sobre mortalitats 
d'eriçons degudes a atropellaments a carreteres.  
 
Zona d’estudi 

La zona d’estudi està situada dins l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-3 litoral des dels Alocs fins a 
Fornells. Aquest ANEI compta amb unes 2.028 hectàres i 25 km de litoral entre els municipis de Ferreries i es 
Mercadal. És el major tram de litoral verge de Menorca i compta amb un elevat valor paisatgístic i una gran 
riqueza d’endemismes vegetals i animals. Durant el període 2007-2010, es va realitzar un recorregut cada dos 
dies, visitant els tres passos de bestiar de la carretera que va al Cap de Cavalleria per observar la possible 
caiguda de fauna dins tres passos de bestià. 
 
Resultats 

Durant aquest 4 anys s'han recuperat 118 eriçons (106 eriçons vius i 12 morts), dues tortugues 
(Testudo hermanni), un conill (Oryctolagus cuniculus), una serp blanca (Elaphe scalaris) i un sebel·lí 
(Burhinus oedicnemus) que haguessin mort de set o ofegats rere una inundació dels passos en casos de pluja 
(Taula 1). 
 
Any 2007 Pas 1 Pas 2 Pas 3 Any 2008 Pas 1 Pas 2 Pas 3 
Abril 0 1 1 Abril 0 1 0 
Maig 2 1 0 Maig 1 1 0 
Juny 0 4 0 Juny 0 3 0  
Juliol 1 6 0 Juliol 0 7 1 
Agost 1 17(una 

tortuga) 
0 Agost 0 6 0 

Setembre 0 2 1 Setembre 0 2 0 
Octubre 0 2 0 Octubre 0 3 0 
Novembre 0 1 0 Novembre 2 0 0 
TOTAL eriçons 4 34 2 TOTAL eriçons 3 23 1 
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Any 2009 Pas 1 Pas 2 Pas 3 Any 2010 Pas 1 Pas 2 Pas 3 
Abril 0 0 2 morts Abril 0 5 morts 0 
Maig 0 0 0 Maig 0 1 0  
Juny 2 0 3 Juny 1 1 1 
Juliol 1 6 0 Juliol 1 3 1 
Agost 5 (1 mort) 3 1 Agost 1 2 1 mort 
Setembre 0 1 0  Setembre 2 3 (un mort) 1 
Octubre 0 2 0 Octubre 1 3 (un mort) 2 (1 mort) 
Novembre 0 1 0 TOTAL 

eriçons 
6 18 6 

TOTAL eriçons 8 13 6 
 
Discussió 

El pas de bestiar 2 és el que compta amb una major caiguda d’eriçons (88 de les 118 observacions, és a 
dir un 74,5% de les captures), a la vorera oest d’aquest pas no se troba cap paret seca, i té està oberta a una 
màquia litoral que arriba fins a la platja de Binimel·là, essent la zona de major densitat de la zona. Es podria 
establir una superfície d’un triangle equilàter amb vértex al pas de bestiar 2 amb una superfície d’unes 50 ha. 
El pas de bestiar 2 seria un punt d’embut per poder passar cap a zones més allunyades del litoral. Els 
exemplars vius recollits foren depositats a l’altra banda de la tanca, de pedre en sec, el que teòricament 
impedia que hi hagués recaigudes d’un mateix exemplar. Malgrat tot, amb les dades obtingudes, sembla que 
la població de la zona es maté estable. Els passos 1 i 3 tenen bardisses i paret seca a les voreres de la carretera, 
però els seus voltants estan ocupats per terres de conreu. La paret seca fa que els eriçons tenguin dificultat per 
travessar d’una tanca a la carretera i això els obligaria a deplaçar-se cercant el portell d’entrada a la tanca, en 
el cas de ser reincidents. És per això que parlam d’observacions o de número màxim d’individus rescatats. 
Respecte al comportament després de la caiguda dels animals, les observacions fetes ens indiquen que els 
eriçons que cauen als passos de bestiar cerquen quasi sempre els cantons, de fet a aquestes zones són les més 
excavades cercant una possible sortida a la trampa que suposen. Si hagués hagut rampes a les voreres, els 
eriçons no haguessin tengut cap dificultat en trobar-les, pujar per elles i escapar de la trampa. També s’ha 
observat que quan cauen més d’un eriçó al passos de bestia cerquen el seu agrupament. També s’ha observat 
aquesta conducta inclús quan es troba qualque eriçó mort. El renou que fan el vehicles al passar per damunt la 
graella també ocasiona un fort estrés als animals.  

Les poques vegades que s’ha trobat un eriçó sense estar als cantons fou quan feia molta de calor i 
duien més de 24 hores al seu interior, cercant les ombres per a sobreviure. En algunes ocasions s’han trobat 
amagats davall del fems caigut. Les temperatures a l’estiu poden superar els 37ºC. Tots els cantons dels tres 
passos de bestiar estan excacats pels eriçons en els seus intents inútils d’escapar.  

Els passos de bestiar no tenen per què comptar amb massa profunditat per a cumplir la seva funció, i 
els de Cavalleria tenen entre 86 i 61 cm de profunditat. En molts països és obligatori comptar amb una mesura 
per escapar de la trampa, normalment s’utilitzen rampes. Recentment, el juny de 2011, s’han instal·lat rampes 
a 12 passos de bestiar de carreteres de titularirat pública. Encara falta poder posar aquestes simples i 
econòmiques mesures a altres passos de bestiar situats a camins privats de Menorca. 

                                           
Fig. 1 Pas de bestiar canadenc al cap de Cavalleria (Menorca).       Fig. 2. Rampes d’escapament. 

      Una solució econòmica i efectiva.  
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La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) en 
Formentera. Evolución, actuaciones de control y situación a 2012 

 
Luis NÚÑEZ VÁZQUEZ1 
 
1Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. lnunez@dgmambie.caib.es 
 
Introducción 

La procesionaria del pino es un insecto alóctono e invasor de Baleares, causante de problemas en los 
ecosistemas de pinar en Mallorca y Menorca.  

Los pelos urticantes producen alergias y complicaciones sanitarias a humanos y animales domésticos.  
Existe una gran superficie de Pinus halepensis en las Pitiusas: 25.088 ha de pinar autóctono en Ibiza y 

2.422 ha en Formentera. Confirmada en 2007 (Núñez; 2007; 2008b). 
En Ibiza y Formentera, la población del insecto es, todavía, muy escasa, comparándolo con el resto de 

España (Núñez; 2004, 2008a, 2013).  
Se ha de evitar su crecimiento y expansión. 

 

Metodología 
Colocación de dispositivos de trampeo 

Desde 2008, se han colocado 929 trampas distribuidas por toda la isla en puntos georreferenciados, 
revisándose cada 15 días. En 2010, se instala una ruta de refuerzo en el suroeste; total 1.002 trampas. 
 
Plan de inspección ocular y eliminación de bolsones 

Anualmente, desde mediados de noviembre y hasta febrero, cada 15 días se revisa la isla para detectar 
bolsones y eliminarlos antes de que las orugas se entierren.  

Se intensificó el plan de inspección ocular, centrándose en la zona de los bolsones. 
 
Fomento de la fauna reguladora 

Desde 2004 se han colocado cajas nido para aves insectívoras y cajas refugio para murciélagos. En 
2009: 20 cajas refugio (georreferenciadas).  
 
Tratamientos fitosanitarios 

Entre  noviembre y diciembre de 2011, se realizó un tratamiento terrestre con Diflubenzurón mediante 
vehículo todoterreno con cañón pulverizador. Estableciendo tres zonas de prioridad. Con especial atención a 
donde se detectaron bolsones.  

 
Divulgación 

En enero 2008 se realizaron unas jornadas técnicas específicas de procesionaria del pino en Ibiza y 
Formentera. Se publicó un artículo en unas jornadas (Núñez, 2008b), relacionando actuaciones de Control 
Integral para mantener la población en umbrales muy bajos, cumpliendo la filosofía y criterios de la Estrategia 
de Sanidad Forestal de las Islas Baleares (Núñez, 2008c). Continuamente se actualiza información en la 
página web del Servicio de Sanidad Forestal. http://sanidadforestal.caib.es (Núñez, 2008d). 
 
Resultados 
Trampeo de machos  

El gráfico (Fig. 1) de capturas acumuladas de 2003 a 2011 en Ibiza y Formentera demuestra el 
descenso en Ibiza en 2008 por las actuaciones realizadas. Lo más efectivo fue el tratamiento aéreo realizado 
en zonas con más capturas.  

En Formentera, por el contrario, la tendencia es ascendente. Hasta finales de 2011 nunca se habían 
realizado tratamientos con productos fitosanitarios en Formentera. 
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Fig. 1. Evolución de las capturas con trampas de feromona en Ibiza y Formentera. 

Fig. 2. Distribución de capturas de adultos en Formentera  2008 (a), 2009 (b), 2010 (c), 2011 (d) y 2012 (e) 

a b 

c 
d 

e 
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Fig. 3. Evolución de capturas de procesionaria en Formentera durante 2010, 2011 y 2012, para cada una de 
las rutas ordinarias de trampeo. (En Cap de Barbaria, se incluye la ruta de refuerzo). 

Comparando la evolución de los últimos tres años (Fig. 3), se aprecia un retroceso general, lo que 
inicialmente indica población estabilizada. En Cap de Barbaria y Puig Guillem se han capturado, en 2011 un 
total de 913 individuos, es decir, un 66 % del total de Formentera, lo que demuestra que es un foco incipiente 
de plaga. Allí la población creció en 2012: 949 capturas, incluso después del tratamiento terrestre y 
eliminación de bolsones. 
 
Inspección ocular y eliminación de bolsones 

Se detectaron los primeros bolsones en invierno de 2009-2010. En febrero de 2010 fueron 84 bolsones, 
georreferenciándolos y eliminados, (20 vacíos). Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 eliminándose 213 
bolsones, 64 se destruyeron mediante disparos de escopeta.  
 
Fomento de la fauna reguladora 

No han sido ocupadas. Última revisión efectuada a principios de 2011. 
 
Tratamiento fitosanitario 

Se trató tratamiento terrestremente una zona con diflubenzurón en noviembre 2011. Evaluándose 
mortalidad de orugas. En tabla 1 está la situación de 161 bolsones, tipo masa (pies aislados o rodales 
afectados), número bolsones, número orugas vivas o muertas y porcentaje mortalidad. 
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Tabla 1. Estado y mortalidad de bolsones de procesionaria después del tratamiento.  
 

La efectividad del tratamiento terrestre es muy baja (un 62 %), porque no llega el producto a árboles 
lejanos del recorrido (Núñez et al., 2012). 

Después del tratamiento terrestre, se eliminó 61 bolsones con orugas vivas. Los ubicados en altura se 
destruyeron mediante disparos de escopeta. 
 
Discusión  

La reducción de recursos hace necesario replantearse las actuaciones para el futuro. 
Control mediante dispositivos de captura (control biotecnológico): Instalación de trampas con 

feromona siguiendo rutas determinadas. Los mapas de capturas se hacen con esos datos. Mantener ruta de 
refuerzo en Cap de Barbaria.  

Fomento de la fauna reguladora (control biológico): Revisión y limpieza de cajas nido y cajas refugio 
ya existentes. No Mantener.  

Plan de inspección ocular: Desde noviembre hasta febrero, realizar sólo en zonas con capturas. 
Importante en foco. 

Actuación directa sobre bolsones (control manual): Tala o tiros escopeta y quema de bolsones. Sólo en 
zona del foco.  
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Tratamiento aéreo con insecticidas mediante helicóptero, en unas 200 ha, parece ser la solución y se 
debería hacer (Núñez, 2013). 
 
Conclusiones 

La Procesionaria del pino está presente en Formentera.  
Todavía se puede mantener su población en cantidades de unidades de millar.  
Crecerá su número de forma exponencial en los próximos años, si no se actúa con insecticidas de 

forma aérea.  
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Situación actual y perspectivas del ataque de la Paysandisia archon 
(Bursmeister, 1880) sobre los palmitos (Chamaerops humilis) en Baleares 

(2013) 
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Introducción 

Paysandisia archon (Burmeister 1880) es un lepidóptero de la familia Castniidae, originario de 
América del sur (Uruguay y Argentina) atacando diferentes especies de palmáceas (Olmo, 2006). Introducido 
en diferentes zonas de la región mediterránea, tiene gran potencial para convertirse en una importante plaga y 
causar gran mortalidad en los palmitos naturales. 

En España se detectó en 2002: Mallorca, Alicante y Valencia (Gómez de Aizpúrua et al., 2004). En 
Baleares, en los jardines del Hotel Formentor T. M. de Pollença, afectando a palmitos de 3-4 metros que 
existen de forma natural en el jardín y en zonas colindantes. 

Las primeras citas fueron en viveros y en el jardín mencionado. Extendiéndose rápidamente a otras 
zonas ajardinadas, por venta de material afectado desde los viveros. Se realizaron folletos divulgativos-
informativos que se repartieron urgentemente a todos los viveros. 

El palmito o garballó (Chamaerops humilis) está clasificado de Especial protección (Cat. Bal.) 
(Decreto 75/2005) y con un Nivel de amenaza de “casi  amenazado” aunque con tendencia a estable 
(http://bioatles.caib.es). 

 
Material y métodos 
Descripción del insecto 

Los huevos son fusiformes (Fig. 1a). Las orugas son endófagas, (Montagud y Rodrigo, 2004) de color 
blanco-rosadas y con largas sedas al nacer, después de la primera muda (Fig. 1b). Comienzan a comer las 
hojas tiernas y después penetran en el tronco, pudiendo llegar a matar al palmito en el caso de comerse el 
meristemo apical (Núñez, 2004). Se envuelve en un capullo que fabrica la oruga con el serrín y fibras de la 
palmera (Fig. 1c). (Olmo y Núñez, 2009). 

La crisálida es de 45-60 mm de longitud (Fig. 1d). El imago es diurno de gran tamaño (8 cm. el ♂ y de 
9-10 cm. la ♀) con gran dimorfismo sexual, de color marrón claro y con alas posteriores de color rojo, negro 
y blanco (Fig. 1e). La ♀ tiene un largo oviscapto retráctil para poner los huevos dentro de las hojas jóvenes de 
la palmera antes de su salida al exterior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1a.  Huevo. Fig. 1b. Oruga. Fig. 1c. Capullo. Fig. 1d. Crisálida y Fig. 1e. Imago  
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Seguimiento 
Desde 2002, se analiza la afectación y distribución de Paysandisia archon sobre palmitos. Los agentes 

de medio ambiente (AMAS) realizaron un mapa de localización de palmitos sobre cuadriculas de 1 km x 1 
km (Fig. 2). Ramos (2006) realizó la ficha del bioatlas del Chamaerops humilis, indicando que su principal 
amenaza es Paysandisia archon.  
 

 

Fig. 2: Mapa de localización de los palmitos (Chamaerops humilis) en cuadriculas de 1km x 1km.  

Se controló la zona Ses Cases Velles, ajardinado seminatural con más de 800 pies en 2008, de los que 
200 ejemplares eran de 6 m. de altura (Fig. 3). Se estudió la posible catalogación de estos palmitos, como 
“árboles singulares”. 

 

Fig. 3. Palmitos en ses Cases Velles (2008). 
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Resultados 
Distribución de Paysandisia archon 

Con los muestreos realizados por los AMAS, se realizaron mapas de distribución 2004 (Fig. 4a), 2007 
(Fig. 4b) y 2009 (Fig. 4c), demostrando que su expansión se originó desde los viveros de plantas 
ornamentales a zonas urbanizadas.  

En 2006 en Menorca sobre Washingtonia filifera, en Ciutadella, dispersándose posteriormente (Fig. 
4d). 

No se ha citado en Ibiza y Formentera (mayo 2013). 
En octubre 2012, se cita picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en palmito en Villafranca de 

Bonany.  
 

 

Fig. 4. Distribución de P. archon en Mallorca en los años 2004 (a), 2007 (b) y 2009 (c)  y Menorca 2009 (d) 
 

Daños causados en Palmitos 
Los síntomas son diferentes según la parte de la planta. En hojas aparecen orificios a la misma altura 

(Fig. 5a). La oruga comió esa parte antes de aparecer y desplegarse la hoja. En la corona del palmito, hay 
deposiciones de serrín y melaza (Fig. 5b) (Núñez, 2004). Si afecta a la parte inferior de una palma, ésta se 
seca (Fig. 5c). La muerte del único meristemo apical conlleva la muerte de toda la planta (Fig. 5d). El eje se 
curva y en raras ocasiones produce un rebrote lateral del estípite principal (Fig. 5e). 

De las 200 plantas de 6 m. actualmente quedan unos 40 ejemplares. (Núñez Vázquez, 2013). La tabla 1 
muestra la mortalidad desde 2006. 

 
Año  Individuos muertos 
2006 0 
2007 5 
2008 20 
2009 105 
2010 110 
2011 120 
2012 15 

Tabla 1: Relación de individuos muertos en Ses Cases Velles 

 
Tratamientos efectuados  

En 2009, se limpiaron hojas secas y eliminaron 105 pies muertos. Se trató con fitosanitarios.  
Se pidió realizar un tratamiento preventivo por inundación sobre el cogollo, pero se hizo mediante 

pulverización superficial. Observándose muchos palmitos muertos. 
 

Discusión 
Las palmeras y palmitos se encontraban en buenas condiciones fitosanitarias, hasta la entrada de P. 

archon y Rhynchophorus ferrugineus. 
P. archon se detectó en 2002, el primer picudo en octubre 2006, Sa Rápita Campos, ambos asociados a 

entrada masiva de plantas de gran tamaño para ajardinamiento de urbanizaciones.  
La opinión pública ha sido consciente del problema del picudo desde su gran explosión demográfica en 

2010, debido a la alta mortalidad causada. Asignándole todos los daños, incluso, los de P. archon. 
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 Fig. 5. Daños por P. archon sobre  C. humilis. a: Hoja; b: Daños en corona con serrín; c: Palma comida en 
su base, seca y con serrín; d: Palmito muerto; e: Rebrote lateral y apical después de ataque. 

Todavía no se es muy consciente del problema de P. archon sobre los palmitos. 
Es imposible realizar control sobre todo el material vegetal que entra en Baleares, por lo que 

determinadas especies invasoras, incluyendo algunos organismos de cuarentena, acabaran asentándose en un 
futuro.  

Después de diez años de la llegada de P. archon, analizada su evolución y dispersión; la alta 
mortalidad de los palmitos; sin depredadores naturales; afectando a rebrotes; sin tratamiento viable (pie a pie 
en zonas naturales), se puede afirmar que el potencial inicial del insecto se ha demostrado real.  

Se ha pedido colaboración pública para el seguimiento Cartográfico de Paysandisia archon sobre 
palmitos en las Islas Baleares, (2013 http://sanidadforestal.caib.es) realizándose varias fichas y planos. 

a b 

c d 

e 

b a 
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No existe actualmente ningún método de control de P. archon que sea efectivo, de forma 
económicamente operativa. La perspectiva a medio-largo plazo es desalentadora, con un escenario de 
desaparición de los palmitos naturales de 20-25 años, en caso de seguir así, sin ningún depredador u otro 
método viable de manejo y control.  

Debería de analizarse la situación del palmito, y en su caso, plantearse un cambio de categoría, en caso 
de cumplir los criterios A3 y A1e de la UICN, de En peligro (EN) si hubiese una disminución del 50 % o de 
Vulnerable (VU) si la reducción de la población fuese de más del 30%. 
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Actuaciones técnicas para evitar la explosión demográfica de los 
escolítidos tras incendios forestales, disminuyendo la mortalidad de pinos 

perimetrales a los incendios. 
Caso de incendio de Andratx. Mallorca 2013 
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Introducción 

Existen estudios y seguimientos de zonas incendiadas, en los que se analizan el potencial destructor de 
los escolítidos y la supervivencia de los árboles en base a diversos parámetros. 

En los últimos años se ha detectado un aumento en el número de montes cuyos pinares presentan daños 
producidos por insectos perforadores, especialmente por coleópteros de la familia de los escolítidos y este 
incremento ha estado motivado por: los periodos de sequía acontecidos, el bajo precio de la madera que 
origina que las maderas queden sin extraer del monte y por el abandono de las leñas procedentes de los 
aprovechamientos o trabajos selvícolas, que antiguamente eran utilizados por la población rural. 

Para intentar controlar a las poblaciones de insectos, las unidades de control de plagas han aplicado 
controles de trampeo durante los últimos años. 

El control de estos insectos no implica un tratamiento con productos fitosanitarios, sino la aplicación 
de medidas culturales, tala y pela, o eliminación de los árboles afectados. Y también actuaciones de 
colocación  de trampas cebadas con atrayentes y la colocación de trampas árboles cebo, en las que se debe de 
realizar un seguimiento técnico muy preciso. No hacer este seguimiento y control puede suponer la aparición 
y proliferación de la plaga. 

Después del gigantesco incendio acontecido en Andratx, Estellencs y Calvià 2013, el servicio de 
Sanidad Forestal, plasma diversas actuaciones para evitar la explosión demográfica de escolítidos que pueden 
causar la posterior muerte de pinos, en los siguientes años. 

Estando funcionando los medios que aplican medidas curativas se hace necesario dar un paso más 
poniendo en marcha una política preventiva que disminuya los riesgos. No es posible incidir en las 
condiciones abióticas que favorecen la proliferación de estas plagas, pero si por el contrario en la normativa 
que regula los tratamientos selvícolas y los aprovechamientos.  

 
Objetivos 

Evitar la proliferación de plagas y enfermedades en el entorno de zonas incendiadas. Prever episodios 
de proliferación de la plaga, evitando la muerte de numerosos pinos. La protección de las masas arboladas y 
en consecuencia la protección del suelo. 

 
Metodología 

El servicio de Sanidad Forestal, redactó en agosto de 2013, el “Proyecto de prevención de mortalidad 
de los pinos perimetral en la zona incendiada de Andratx, Estellencs y Calvià 2013, por los perforadores”. 
En el que se incluyen diversas actuaciones: 

Prospección visual. 
Eliminación de los focos: Cortas de policía. 
Trampeo de escolítidos en trampas modelo Theyshon (cebadas con un atrayente cairomonal).  
Arboles cebo. 
Trampeo del cerambícido perforador Monochamus galloprovincialis (portador del nematodo del pino) 
 
Posteriormente se redactaron los "Criterios de tala en gestión de pinos post incendio, para evitar la 

mortalidad de árboles después de la explosión demográfica post incendio de los escolítidos", basado en la 
Probabilidad de supervivencia de los árboles es función de los siguientes parámetros: 

Porcentaje de altura del árbol afectada (% h afectada),  
Proporción de copa quemada (% Copa Quemada),  
Porcentaje del perímetro normal afectado (PNA),   
Presencia de escolítidos. 
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Complementariamente se ha redactado el borrador de una “Instrucción para llevar a cabo una serie de 
procedimientos que deben seguirse en las cortas de madera, infraestructuras de prevención, cortafuegos, 
aprovechamientos de biomasa, líneas eléctricas y tratamientos selvícolas de los pinares para disminuir la 
aparición de plagas de insectos perforadores”, similares a los de la Generalitat Valenciana.  

 
En esta instrucción se tienen en cuenta: 
Aspectos fitosanitarios que deben figurar en los pliegos de condiciones técnicas de los 

aprovechamientos de madera en pinares. 
Criterios de corta en gestión de pinos post-incendio,  para evitar la mortalidad de árboles tras la 

explosión demográfica post – incendio de los escolítidos.  
Medidas especiales en zonas de infraestructuras de prevención, cortafuegos o fajas auxiliares, líneas 

eléctricas, zonas de aprovechamiento para biomasa y zonas de  incendio. 
 

Resultados 
Se han plasmado criterios y actuaciones que se han de realizar.  
Se debe esperar a la ejecución de los trabajos proyectados y posteriormente se analizarán los resultados 

obtenidos. 
Todavía no se ha publicado la mencionada Instrucción para llevar a cabo una serie de procedimientos 

que deben seguirse en las cortas de madera…..para disminuir la aparición de plagas de insectos perforadores. 
 

Discusión 
Después de la pérdida de la cubierta vegetal, entre otras cosas, protectora del suelo, se hace 

indispensable evitar en los próximos años, la muerte de más árboles en las zonas perimetrales de la zona del 
incendio. 

Los criterios de tala son una herramienta para los agentes de medio ambiente en el señalamiento de 
árboles, evitando dejar en pie árboles que ineludiblemente morirán y que serán un potencial foco de plaga. 

Además de realizar actuaciones de control se deben de realizar otras que no perjudiquen al monte, y 
para eso se han de regular determinados aspectos poco conocidos. (Instrucción o resolución).  

 
Conclusiones 

Si no se realizan actuaciones de control de los escolítidos en la zona del incendio, éstos crecerán de 
forma alarmante, matando pinos vivos en los próximos años.  
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Evaluación de los niveles de infestación de Cerambyx cerdo (Linnaeus, 
1758) en Mallorca (Islas Baleares) y en el monte público de Menut 
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Introducción 

Cerambyx cerdo es un coleóptero cerambícido xilófago de gran tamaño, que afecta especialmente al 
género Quercus. De amplia distribución euroasiática, (Vives, 2001). Las larvas se alimentan del xilema, 
provocando grandes destrucciones. Su ciclo larvario oscila entre tres y cinco años (Moral et al., 2010). Los 
adultos vuelan en mayo-junio con actividad crepuscular. Se detecta por acumulación de serrín en la base del 
árbol (Núñez, 2004).  

Está considerado como agravante en el decaimiento de las masas forestales del género Quercus, por lo 
que favorece el incremento de hongos patógenos como Biscogniauxia mediterránea, pudiendo facilitar su 
dispersión (Ragazzi y Tiberi, 1998).  

Además del envejecimiento de los bosques de encina se suma la práctica ausencia de regeneración por 
el sobrepastoreo. 

Desde el Servicio de Sanidad Forestal se buscan soluciones al problema (Núñez, 2002), ya que está en 
peligro la sostenibilidad de los encinares mallorquines, centrados principalmente en el paraje natural de la 
Serra de Tramuntana, (Patrimonio Mundial por la UNESCO).    

El control se basa en corta del arbolado y un correcto manejo selvícola (Núñez, 2002). 
Se estudia la utilización de trampas cebadas con atrayentes semioquímicos, (Sánchez et al., 2007), 

(Tur et al., 2009), probados en Baleares con buenos resultados (González et al., 2013). 
Se da la paradoja de que C. cerdo es un insecto considerado como “especie de interés comunitario” por 

la Directiva Hábitats, la misma Directiva que cita como “Hábitat natural de interés comunitario” a los bosques 
esclerófilos mediterráneos cuya especie vegetal dominante en Quercus ilex, a los que aplica el código “9340 
bosques de Quercus ilex y de Quercus rotundifolia”. (González et al., 2013).  

No se ha incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006), bajo 
ninguna figura que requiera alguna clase de protección. 

La protección que tiene a nivel europeo se debe de cambiar en Baleares (Viñolas y Vives, 2010). 
 
Objetivos 

Determinar el grado de afección de los encinares en Mallorca por C. cerdo, es el primer paso del 
programa de mejora de los encinares de Mallorca.  

 
Metodología 

Para determinar los niveles de infestación por Cerambyx cerdo se valoran los daños en grandes 
superficies de monte, seleccionando puntos de muestreo de forma sistemática mediante mallas, de modo que 
los puntos de intersección son los del muestreo.  

Para la determinación de niveles de infestación en Mallorca se estableció un lado de malla de 4 
kilómetros, mientras que para montes públicos se usó lados de malla de 200 metros.  

La mayor intensidad de muestreo ofrece más información y mayor exactitud de los resultados. 
Cada punto de muestreo se localizó mediante GPS y estuvo constituido por 20 pies de encina. En cada 

punto de muestreo se cumplimenta una ficha con datos sobre las encinas: diámetro normal, síntomas que 
presenta relacionados con C. cerdo, así como otros relacionados con su estado fitosanitario. 

Los síntomas asociados a la presencia de C. cerdo son: 
Presencia de montones de serrín, que habitualmente se localizan en la base (Fig. 1), pero también 

aparecen en fuste o en horcaduras de ramas. 
Orificios de emergencia, de gran tamaño y sección elíptica, pueden aparecer tanto en fuste como 

menudo en base (Fig. 2). 
Aparición de ramas secas, muy común cuando la infestación del árbol es muy elevada. 
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Fig. 1. Pie muy afectado por C. cerdo. Fig. 2. Orificio de emergencia del adulto. 
 
Se obtiene el nivel de daño del árbol individual y posteriormente el grado de infestación del punto de 

muestreo (González et al., 2010). El baremo utilizado para evaluar el árbol individual es el siguiente: 
 
• Grado 0: Sin daños, árbol sano. 
• Grado 1: Sin daños actuales, acaso con daños antiguos visibles. 
• Grado 2: Con daño actual, leve o puntual; presencia de algún síntoma específico de C. cerdo, 

como montones de serrín u orificios de emergencia. 
• Grado 3: Con daño actual, generalizado o más severo. Presencia en el mismo pie de abundantes 

síntomas de los anteriormente descritos. 
• Grado 4: Árbol muerto o moribundo, con daños frecuentes propios de C. cerdo. 
 
Para la gradación de niveles de infestación del punto de muestreo se han definido seis niveles de 

infestación: 
 
• Nivel 0: Sin daños. Población sana. Todos o casi todos los pies con grado 0. 
• Nivel 1: Presente. Algunos daños esporádicos. El 25 % de los pies con daños en grado bajo: 0, 1 ó 

a lo sumo grado 2. 
• Nivel 2: Frecuente. Hay daños, pero no son excesivos. Menos del 50 % de los pies con daño, y 

nunca en grado 3. 
• Nivel 3: Abundante. Muchos daños. El 50 % ó más de los pies presentan daños. Hay pies con 

grado 3. 
• Nivel 4: Grave. Hay árboles muertos y/o decadentes. Más del 50 % de los pies presentan daño, y 

algunos de ellos adquieren grado 4. 
• Nivel 5: Muy grave. Daños severos. Al menos el 75 % de los pies inventariados presentan daños, 

siendo los grados 3 y 4 abundantes. 
 

Se ha considerado útil permitir la evaluación con niveles intermedios a los descritos. 
 
Resultados 

Los resultados de los niveles de infestación de los encinares (Fig. 3) ofrecen información de utilidad 
para planificar medidas correctivas. 
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Fig. 3. Mapa de niveles de infestación de Mallorca, realizado en 2009 
 

El resultado de la determinación de los niveles de infestación por C. cerdo, representado gráficamente, 
permite obtener un mapa de daños para toda la isla de Mallorca, mediante la evaluación de un total de 52 
puntos de muestreo, donde se puede observar unos niveles elevados de daño extendidos en buena parte de la 
superficie de encinar. Los daños se presentan tanto en fincas públicas como en propiedades privadas, si bien 
la intensidad del daño varía según la zona. 

Con este mapa se puede conocer de modo general el estado de los encinares en Mallorca en relación a 
la actividad de C. cerdo. Ahora bien, con vistas a la ejecución de cualquier tarea de control es necesario 
obtener mapas de mayor detalle. Para poder proponer medidas de restauración de estas masas, se ha llevado a 
cabo en 2012 una prospección con mayor intensidad de muestreo en la finca pública de Menut, muy afectada 
por C. cerdo (Fig. 4).  
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Fig. 4. Mapa de niveles de infestación del monte de Menut 
 
En el mapa (Fig. 4) figuran 73 puntos, determinado las zonas según su nivel de daño, obtenido en 

ArcGis mediante kriging.  
Las áreas más afectadas son las partes bajas, más accesibles y objeto de carboneo antiguamente. Es en 

ellas donde la encina forma densas masas prácticamente monoespecíficas. Buena parte de las áreas de menor 
nivel de daño (grados 0-1 e incluso 1-2) son masas de encinar con baja densidad, mezclada con pino carrasco, 
y a menudo con abundante sotobosque de matorral. 

 
Discusión 

El mapa de infestación por C. cerdo en toda Mallorca indica que los daños se extienden por toda 
Mallorca, y que en numerosas zonas estos daños son elevados.  

Para aplicar medidas de gestión específicas, es necesario muestrear con mayor detalle, como el 
realizado en MUP Menut. 

 
Conclusiones 

Se ha creado una metodología para la evaluación de los niveles de infestación por Cerambyx cerdo en 
masas de quercíneas, ofrecido resultados útiles en Mallorca. (González et al., 2010) 

El mapa de niveles de infestación de Mallorca demuestra que los daños por C. cerdo son 
generalizados, extensos y de diferente intensidad según las zonas.  

Para la gestión de estas masas, se deberá de muestrear más exhaustivamente, como el realizado en la 
finca pública de Menut, con malla de lado 200 metros, que ha proporcionado una alta afectación. 

En Menut, las zonas de masa monoespecífica de encina, con elevadas densidades y con mayor 
accesibilidad, son las más afectadas. 
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Introducción 

Para conseguir mejorar los encinares, se han realizado previamente unos estudios y actuaciones de 
demostración de los problemas existentes. 

Al encinar envejecido se suma la práctica ausencia de regeneración por el sobrepastoreo, junto a la 
ausencia de trabajos selvícolas como el carboneo que se venía realizando históricamente. Hasta ahora, el 
control del C. cerdo se basaba en corta del arbolado y un correcto manejo selvícola. (Núñez, 2002). 

Desde el Servicio de Sanidad Forestal se buscan soluciones al problema (Núñez, 2002), ya que está en 
peligro la sostenibilidad de los encinares mallorquines, centrados principalmente en el paraje natural de la 
Serra de Tramuntana, (Patrimonio Mundial por la UNESCO).   

Ya estaba mencionado que el Cerambyx cerdo era un grave problema y que se tenía que actuar 
(Núñez, 2002; 2004), centrado sobre el arbolado, sólo, de Mallorca, ya que en Menorca sólo están citados 4 
ejemplares. 

No existía una forma de evaluar los daños, por lo que se crea una metodología para la determinación 
de los niveles de infestación por Cerambyx cerdo. Realizándose  una Evaluación de los niveles de infestación 
en Mallorca (González et al., 2010).  

Es un insecto protegido por la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. (Citado en el listado de Invertebrados, artrópodos, insectos), y por el Convenio 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Convenio de Berna 1979) 
(Anexo II). 

No se ha incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006), bajo 
ninguna figura que requiera alguna clase de protección. 

La protección que tiene a nivel europeo se debe de cambiar en Baleares (Viñolas y Vives, 2010). 
 

Objetivos 
Divulgar la situación fitosanitaria actual de los encinares de Mallorca y la necesidad de intervenir en el 

bosque para evitar su degradación. Además de dar a conocer la “posible” resolución que permitirá realizar 
actuaciones de control. 

 
Metodología 

El servicio de sanidad forestal ha impulsado y publicado una metodología para la clasificación de la 
afectación de los encinares, demostrando el grave problema existente en Mallorca (Fig. 1).  

Se estudia la utilización de trampas cebadas con atrayentes semioquímicos, (Sánchez et al., 2007; Tur 
et al.,  2009), probados en Baleares con buenos resultados (González et al., 2013).  

Y por último, se busca la base jurídica de desprotección del C. cerdo, que no se consiguió a nivel 
estatal ni europeo. Se propuso una resolución del Conseller declarándolo plaga, pero no se consigue por 
detalles jurídicos. 

Se encuentra la solución en que figura en el Listado de Especies silvestres en régimen de Protección 
Especial regulado en el artículo 53 y 54 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, para la conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre, y ya que el artículo 58  
prevé el mecanismo de excepciones de los efectos de la protección legal de especies cuando sean necesarias 
para la protección de la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales (entre otros supuestos), siempre que 
no haya otras soluciones satisfactorias y no se perjudique el estado favorable de conservación de las 
poblaciones afectadas. 
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Fig. 1. Mapa de niveles de infestación de Mallorca, realizado en 2009. 

 
Resultados 

Está pendiente de informe jurídico y de publicar la resolución en la aplicación del artículo 58 de la Ley 
42/2007 de 13 de desembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, para la conservación in situ de la 
biodiversidad autóctona silvestre. Después de realizar un informe conjunto de los servicios de sanidad forestal 
y de protección de especies.  

 
Discusión 

La mencionada resolución permite controlar los daños que produce el Cerambyx cerdo en el bosque, 
mediante su captura. 

El objetivo de las capturas es disminuir la población y mejorar el encinar pero no se autoriza el 
comercio de los ejemplares. 

 
Conclusiones 

Se lleva tiempo intentado sanar los bosques de encinar mallorquín. Se ha profundizado en su 
problemática y estudiando soluciones de mejora, con trampeos y otros métodos selvícolas.  

Se espera conseguir eliminar la incongruencia de la protección de este insecto en Mallorca. 
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Introducción 

Cerambyx cerdo es un coleóptero xilófago de gran tamaño, muy abundante en la isla de Mallorca 
(González et al., 2013), donde se ha convertido en uno de los principales agentes aceleradores del proceso de 
envejecimiento de los encinares. Durante la última década, para la reducción de población de muchos de estos 
perforadores, se han impuesto técnicas de Control Integrado de Plagas basadas en la utilización de trampas 
cebadas con atrayentes semioquímicos. Para C. cerdo los estudios más avanzados son los llevados a cabo 
desde el Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva (Sánchez et al., 2007). 

Desde el Servicio de Sanidad Forestal del Gobierno de las Islas Baleares ya se ha puesto de manifiesto 
el problema desde hace tiempo (Núñez, 2002; 2004), y se pretende encontrar soluciones a un deterioro que 
aumenta año tras año, poniendo en peligro la sostenibilidad de los encinares mallorquines que ocupan 26.549 
ha, según el tercer Inventario Forestal Nacional y que constituyen el bosque por antonomasia en Mallorca. En 
junio de 2011, el paraje natural de la Serra de Tramuntana, donde se encuentra la mayor parte de estos 
encinares, pasó a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
 
Objetivos 

Testar la eficacia de los nuevos métodos de captura con trampas y atrayentes para este insecto.  
 

Metodología 
Las experiencias de control de C. cerdo se ejecutaron en 2008, 2009, 2010 y 2012.  
En 2008 se utilizaron diferentes modelos de trampa con atrayentes genéricos naturales. Se ensayaron 

cinco diferentes combinaciones: A. Cubo de basura con mezcla de zumo de melocotón y sangría, B. Trampa 
multiembudos sin atrayentes, C. Trampa de interceptación transparente con mezcla de zumo de melocotón y 
sangría, D. Trampa de interceptación oscura (de fabricación casera) y zumo de melón, E. Trampa de 
interceptación oscura sin atrayentes. El ensayo se llevó a cabo en la finca pública de Son Moragues, en cuatro 
zonas diferentes, durante los meses de julio, agosto y septiembre (Tur et al., 2009). 

Durante 2009 se llevó a cabo un trampeo en dos zonas diferentes, utilizando 20 trampas por zona. En 
cada una de ellas, usando el sistema de bloques completos aleatorios, mediante cuatro bloques y cinco 
tratamientos por bloque, se ensayaron diversos atrayentes genéricos: α-pineno, etanol, limoneno, zumo de 
melocotón fermentado y cerveza. 

  

Fig. 1. Ejemplar de C. cerdo y trampa Fig. 2. Trampa crosstrap instalada en monte 
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En 2010 el cebo utilizado fue el atrayente que mejora las capturas significativamente, sintetizado por el 
equipo de investigación del Departamento de Ciencias Agroforestales en la Universidad de Huelva, pioneros 
en este estudio, en base a volátiles de naturaleza semioquímica. Se repartieron 28 trampas modelo “crosstrap” 
en dos zonas correspondientes a dos montes públicos en la Serra de Tramuntana, y se ensayaron diferentes 
dosis de aplicación mediante el sistema bloques completos aleatorios. En el Monte de Menut se utilizaron en 
el trampeo de 2010 16 trampas que formaron cuatro bloques mientras que en Sa Comuna se instalaron 12 
trampas distribuidas en cuatro bloques. 

Para 2012 el trampeo se centró en la captura de ejemplares de Cerambyx en dos zonas diferentes, 
aplicando la metodología que más éxito había obtenido en los años anteriores. Se instalaron 20 trampas 
distribuidas en dos bloques, en dos hectáreas por zona, en Menut y Sa Comuna, separadas entre sí, a razón de 
10 trampas por hectárea (Sánchez et al., 2007), y se instalaron de las encinas con mayor grado de afección de 
la zona. 

El modelo de trampa utilizada en los ensayos  de 2009 a 2012 ha sido la Crosstrap (ECONEX, Murcia) 
(Fig. 1 y 2). 
 
Resultados 

Trabajos de control de C. cerdo: en 2008, utilizando diferentes modelos de trampa con atrayentes 
genéricos naturales, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 1): 

 

TRATAMIENTO: A B C D E TOTAL 

Capturas totales  
SON 

MORAGUES 
3 0 6 1 0 10 

Tabla 1. Resultados del trampeo en 2008. 
 
Durante 2009, utilizando atrayentes genéricos, bien solos o en mezcla, los resultados de capturas 

fueron bastante discretos (Tabla 2).  
 

TRATAMIENTO: PEZ PEL PEC C Z TOTAL 

Capturas por 
tratamiento 

 MENUT 
4 2 6 10 4 26 

TRATAMIENTO: PEZ PEL PEC C Z TOTAL 

Capturas por 
tratamiento 

S. MAGDALENA 
0 0 0 1 1 2 

Tabla 2. Resultados del trampeo en 2009. Los atrayentes utilizados son: α-pineno (P), etanol (E), limoneno 
(L), zumo de melocotón fermentado (Z) y cerveza (C). 

 
El número de ejemplares capturados es muy similar al de ejemplares vistos de forma directa en las 

zonas de trampeo. C. cerdo presenta actividad desde mediados del mes de junio hasta mediados de agosto 
principalmente.   

Los resultados del trampeo de 2010 y 2012 en las fincas públicas de Menut y Sa Comuna se muestran 
en la tabla 3. 
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FECHA: 7/06/09 17/06/09 23/06/09 7/07/09 22/07/09 4/08/09 16/08/09 TOTAL 

MENUT 

AÑO 
2010 

- INSTAL. 0 75 183 25 11 294 

AÑO 
2012 

- INSTAL. 38 137 23 0 0 198 

SA COMUNA 

AÑO 
2010 

- INSTAL. 0 217 129 11 0 357 

AÑO 
2012 

- INSTAL. 41 127 39 1 0 208 

Tabla 3. Resultados del trampeo en 2010 y 2012. 
 
Además de ejemplares de C. cerdo, también se han capturado otros insectos, en su mayor parte 

coleópteros, que han sido determinados. En 2010 se han contabilizado hasta 100 coleópteros diferentes, 61 de 
los cuales se han determinado a nivel específico. Entre ellas se han obtenido dos nuevas citas para Baleares: 
Colydium elongatum Fabricius, 1787 y Synchita fallax Schuh 1998 (ambos de la fam. Zopheridae) (datos 
inéditos).  

 
Discusión 

El atrayente sintetizado por la Universidad de Huelva y puesto en práctica en Mallorca desde 2010 ha 
aumentado el nivel de capturas de Cerambyx cerdo respecto a los atrayentes genéricos utilizados en 2009. No 
obstante, hay que tener en cuenta que las observaciones directas realizadas en este trabajo advierten sobre la 
posibilidad de que existan diferencias poblacionales del insecto, variables según los años. Esto puede ser 
debido a que su ciclo larvario es plurianual, pues según algunos autores puede oscilar entre tres y cinco años 
(Moral et al., 2010). 

Se da la paradoja de que C. cerdo es un insecto considerado como “especie de interés comunitario” por 
la Directiva Hábitats, la misma Directiva que cita como “Hábitat natural de interés comunitario” a los bosques 
esclerófilos mediterráneos cuya especie vegetal dominante en Quercus ilex, a los que aplica el código “9340 
bosques de Quercus ilex y de Quercus rotundifolia”. Resulta cuando menos paradójico el esfuerzo del 
legislador de incluir en dos anexos que dotan de alto estado de protección a un tipo de hábitat y a una de sus 
principales amenazas en Mallorca, al menos en el estado actual. 
 
Conclusiones 

La utilización de trampas de interceptación de vuelo tipo ventana con el atrayente sintetizado por el 
equipo de investigación de la Universidad de Huelva e instaladas lo más próximo posible a los árboles más 
afectados, se muestra como la metodología más eficiente para la captura y posible reducción de población de 
C. cerdo. Los trampeos de 2010 y de 2012 han sido muy similares, siendo muestreados los mismos dos 
montes públicos. Las capturas en ambos años y en cada zona a estudio no han sido significativamente 
diferentes. 

La identificación del resto de insectos capturados mediante estos seguimientos ofrece una valiosa 
información sobre la entomofauna que puebla los encinares en Mallorca, de notable utilidad para la gestión 
futura de dichas masas. 

Las características que presentan buena parte de los encinares mallorquines, con una elevada densidad 
de pies que constituyen bosques sombríos, predominancia de los chirpiales frente a los brinzales y su 
imposibilidad de regeneración a causa del sobrepastoreo, están provocando un envejecimiento prematuro, con 
el consiguiente decaimiento que pone en peligro la sostenibilidad de estas masas a largo plazo. 

Se han de poner en marcha medidas de restauración que favorezcan la regeneración por semilla de las 
encinas, ayudado por medidas de control de las elevadas poblaciones de C. cerdo en muchas zonas.  

Se debería de cambiar el estatus de protección de un insecto capaz de poner en peligro la supervivencia 
de su hospedante. 
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La identitat  

La cabra (Capra hircus L.) és una espècie present a les Balears des de l’arribada dels humans. La 
domesticació, a partir de C. aegagrus, és sis mil·lenis anterior, de forma que els animals introduïts en aquella 
època eren ja domèstics. No hi ha cabres salvatges a Mallorca, ni han estat citades a la literatura cinegètica o 
científica. L’Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España, adscriu explícitament les cabres 
“salvatges” mallorquines a l’espècie Capra hircus L. 1758, “cuyo tipo está basado en cabras domésticas”. 

La selecció ramadera arreu del món ha suposat una gran diversitat de genotips, amb variacions de talla, 
color, producció làctica o càrnica, etc. Hi ha dues característiques dominants i quasi comuns a totes les 
domèstiques: la forma del banyam dels mascles, que és arquejat en la forma silvestre i les semidomèstiques 
(l’agrimi cretenc o la Cabra de Montecristo), i obert lateralment en les domèstiques; i la capacitat 
reproductora, un 30% superior a les domèstiques, la qual cosa determina una dinàmica demogràfica molt 
diferent. 

En taxonomia, les formes domèstiques es separen com a espècies de les silvestres, fins i tot quan 
aquelles conserven formes de gran proximitat morfològica amb els ancestres. En el cas de la cabra, la 
domèstica i la silvestre són tractades com a espècies distintes (IUCN 2013), denominades Capra hircus i 
Capra aegagrus respectivament, de manera que totes les cabres mallorquines han de ser denominades Capra 
hircus L. Alguns autors les consideren conespecífiques, i usen o bé Capra aegagrus o bé Capra hircus. El que 
cal rebutjar és l’ús dels dos apelatius específics en funció de la “varietat” de cabra domèstica, com 
darrerament s’esdevé a Mallorca. Resulta especialment lamentable que aquesta pràctica s’estengui a 
publicacions acadèmiques. 

 
Varietats i pureses 

Les distincions per sota del nivell d’espècie es denominen subespècies si tenen una base genètica clara 
i una segregació geogràfica, i varietat, forma o raça en cas de correspondre a morfotips més o menys 
característics però sense diferències genètiques rellevants ni cap tipus de separació reproductora. D’altra 
banda, en zootècnia, per tal de gestionar la plasticitat i diversitat de les espècies domèstiques, s’usa el terme 
raça. Es reconeixen i descriuen races o varietats domèstiques, considerades autòctones d’un territori quan la 
selecció ramadera ha fixat localment característiques determinades. Així, estan reconegudes a les Balears com 
a races autòctones fins i tot varietats locals d’animals d’origen americà. En aquest sentit i en relació a la cabra, 
es dona la paradoxa que existeix una varietat domèstica (avui parcialment asilvestrada) autòctona (des del 
punt de vista zootècnic) d’una espècie domèstica introduïda (des del punt de vista biogeogràfic). 

La varietat de cabres asilvestrades a les Balears és molt gran, ja que s’han alliberat o han escapat 
cabres quasi constantment. En aquest sentit, és interessant la cita de Ximénez de Embun de 1944 on n’explica 
l’alliberament clandestí, ja que estaven prohibides en els contractes d’arrendament. Fa anys que hi ha hagut 
iniciatives de distinció de “races” o “varietats” entre les cabres “salvatges” mallorquines des del mon de la 
taxidèrmia i la cinegètica, amb propostes molt variades. Més recentment, s’ha estudiat una de les varietats 
presents, amb una acurada descripció morfològica i anàlisis genètics que demostren una certa originalitat, 
atribuïda pels autors a un llinatge arcaic, tot i que no hi ha explicació per entendre com s’hauria pogut 
mantenir l’aïllament genètic respecte d’altres varietats, explicació que al nostre entendre sols podria basar-se 
en la selecció ramadera d’un animal domèstic. Aquesta raça autòctona és explotada avui per 15 ramaders, que 
mantenen dos centenars de reproductors, a més de ser present en el medi natural, en proporcions molt 
variables amb altres fenotips, segons la zona i la selecció cinegètica que s’hi practica.  

La divisió entre “fines” i “bordes” de les cabres assilvestrades en funció de l’adscripció o no a aquesta 
varietat té implicacions poc innocents: alguns animals de la Serra podrien ser adscrits a altres races 
domèstiques (i serien també “fins”), i, sobre tot, les connotacions del mot bord (“Animal fill de pares de 
distinta espècie” Dic. Alcover-Moll) ens tornen empenyer cap a la perversió de considerar espècies distintes 
les races domèstiques del cabrum assilvestrat. 
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Fig. 1. Mapa de distribució de la cabra a Mallorca. 

 
L’impacte del cabrum 

Durant el darrer terç del segle XX s’ha produït un extens abandonament agrari, que en la zona de 
muntanya ha arribat quasi al col·lapse. La ramaderia tradicional, no estabulada, ha generat l’assilvestrament 
no sols de cabres, sinó també d’ovelles i porcs. Fins fa pocs anys les cabres s’aplegaven i seleccionaven, com 
avui les ovelles, i de fet hi havia cabres o bocs orats dotats de picarol. El límit entre la domesticitat i 
l’assilvestrament és, en aquestes condicions, resulta difús i permeable. 

La cabra està considerada per la IUCN com una de les 100 pitjors espècies invasores del món, impacte 
que també té lloc a les Balears amb efectes desastrosos sobre la vegetació, ja que la densitat de l’animal és 
incompatible amb el bon estat de la coberta vegetal, afectant especialment a la regeneració de zones 
cremades. Tot i que un determinat nivell d’herbivorisme és compatible o necessari per a la diversitat vegetal, 
és evident que la situació general a les serres de Tramuntana i Llevant, a la península de La Victòria o al 
Vedrà es insostenible: especies rares afectades per la predació, reducció general de la vegetació palatable, 
destrucció de gemes apicals d’arbres joves, destrucció d’escorxa, malformacions, eliminació de sotabosc són 
els efectes més evidents d’aquesta densitat excessiva. El darrer inventari forestal nacional reflecteix un 
disminució significativa, respecte al de fa 10 anys, de peus menors d’alzina que hem d’atribuir a l’excès de 
cabres, el qual determina la incapacitat dels alzinars de regenerar o de reclutar nous peus ja sigui de rebrot o 
de llavor. 

Per altra banda, són coneguts els danys produits sobre tancaments, àrees agrícoles (fruiters), cultius de 
tot tipus i vegetació ornamental, etc. 

La situació és especialment greu en les zones afectades pels incendis, ja que la regeneració es veu molt 
compromesa per la pastura. A títol d’exemple il·lustratiu, cal evocar la freqüència amb que les cabres 
consumeixen la gemma apical dels pinotells. Una sola cabra pot destruir mils o desenes de mils de pinotells 
germinats desprès dels incendis comprometent seriosament la possible regeneració natural de l’àrea cremada. 
En aquest sentit, cal destacar que les actuacions en curs a la zona cremada d’Estellencs/Andratx de 2013, en la 
qual per primera vegada s’aplica una sistemàtica i severa reducció de les poblacions caprines (333 animals 
eliminats en 15 dies de feina). 

 
Conclusions 

1.- Totes les cabres existents a les Illes Balears són domèstiques, de l’espècie Capra hircus L., amb 
una gran diversitat de morfotips, entre els quals figura una varietat roja reconeguda com a raça domèstica 
autòctona, una part dels efectius de la qual està assilvestrada. 
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2.-L’ús cinegèticament interessat dels sinònims aegagrus/hircus ha generat un confusió, que arriba a 
contaminar publicacions acadèmiques. Tampoc és inòqua la penetració de la denominació “fina/borda” per 
referirse al morfotip vermell de la cabra i a tota la resta. 

3.- La cabra mallorquina pot tenir un paper econòmic com a domèstica o com a cinegètica, en terrenys 
que s’hi dediquin, però requereix d’una gestió molt acurada, i no ha de superar , en unió d’altres herbívors 
presents, una determinada densitat, per evitar el greu impacte biològic sobre la flora i la vegetació que fa 
d’aquesta espècie un dels problemes ambientals més greus, o fins i tot el més greu, sobre la biodiversitat de la 
Serra. 
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Les espècies invasores són el factor d’extinció de vertebrats més important que es coneix ja que estan 
relacionades amb l’extinció de la major part de vertebrats que han desaparegut del planeta en els darrers 
segles. Resulta especialment greu en els casos de les Illes. Tot i això, hem de defugir de simplismes excessius, 
ja que aquest factor de destrucció de la biodiversitat ja va fer els estralls més greus a les Balears en diferents 
moments històrics. Algunes d’aquestes espècies introduïdes a les Balears són avui elements propis i integrats 
en els ecosistemes. 

El segle XX i el que duim de XXI són un període crític, per l’exponencial creixement de transports, 
abandonament del món rural i del comerç d’espècies silvestres al·lòctones, factors que han incrementat 
notablement la introducció d’espècies. 

La Direcció General de Medi Natural, mitjançant el COFIB, disposa d’un programa per al control de 
fauna invasora, el “pla Astérix” finançat a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) per ajudes a inversions forestals no productives pel “Control d’Espècies Animals Invasores en els 
Espais de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears”. Tota aquesta activitat es regula per la Llei 42/2007, de 
13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i desenvolupada en el Reial Decret 1628/2011, de 
14 de novembre, pel qual es regula el llistat i el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. El seu àmbit 
d'actuació s'estén als espais Natura 2000 de la totalitat de les Illes Balears. 
L’estadística de resultats de control entre el març de 2012 i juny de 2013 (ambdós inclosos) és la següent: 
 

 Capra 
hircus 

Sus 
scrofa 

Oryct. 
cuniculus 

Felis 
catus 

Nasua 
nasua 

Procyon 
lotor 

Cyprinus 
carpio 

Trachemys 
sp. 

Total 

Nº exemplars 
% del total (1) 

2412 
61.48% 

36 
0.92% 

85 2.17% 78 
1.99% 

15 
0.38% 

5 0.13% 1186 (3) 
30.23% 

106 2.70% 3923 
100 

Jornals feina 
% del total (2) 

319 
40.48% 

72 
9.14% 

17  
2.16% 

107 
13.58% 

121 
15.36% 

21  
2.66% 

108 
13.70% 

23 2.92% 788 
100 

Captures/jornal 7.56 0.5 5 0.73 0.12 0.24 11 4.60 4.97 

Sistemes de 
control prals. 

Cans, 
arma 
foc 

Cans, 
trampa, 
arma 
foc 

Trampa 
arma foc 

Gàbies 
trampa 

Gàbies 
trampa 

Gàbies 
trampa 

Xarxes, 
nanses, 
ganxo. 

Xarxes, 
nanses 

 

1. Percentatge de captures sobre el total d’exemplars capturats del total d’espècies. 
2. Percentatge de jornals dedicats a l’espècie en relació al total d’espècies. 
3. Equivalen a 3.521 kg. (mitjana d’uns 3 kg per exemplar). 

 
L’esforç de control i captura en determinades espècies com el coatí (Nasua nasua) o l’os rentador 

(Procyon lotor) és elevat si considerem que l’èxit de captura es situa en 0.12 i 0.24 exemplars per jornal de 
feina (veure taula). Aquests valors s’incrementen considerablement quant parlem d’espècies que per la seva 
detectabilitat i/o densitat, com la cabra (Capra hircus) o la carpa (Cyprinus carpio) permeten fer actuacions 
més productives quant a captures. Però qualsevol captura que ens apropa a l’eradicació d’una espècie invasora 
o permet arribar a una densitat que no degradi el medi ben rebuda és. 

Cal esmentar com exemple el potencial destructor que pot tenir una espècie com és la carpa (Cyprinus 
carpio) sobre els ecosistemes llacunars com albuferes, de fet està considerada com una de les “100 pitjors 
invasores del món”, l’alteració continuada que provoca sobre els fons llimosos, enterboleix l’aigua, impedeix 
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el creixement de la vegetació aquàtica que serveix com a base de la cadena tròfica de moltes de les espècies i 
depreda sobre invertebrats, fresses i juvenils d’altres espècies. És per tant essencial considerar el seu control a 
l’hora d’elaborar plans de recuperació i de conservació en zones humides. L’especial configuració d’aquests 
ecosistemes dificulta la total eradicació, però permet un control important de la densitat amb la retirada 
continuada dels exemplars reproductors abans de la fressa. La mitjana del pes d’exemplars capturats a 
s’Albufera de Mallorca el darrer any de feina és de 3 kg. 

Des de maig de 2013 s’està duent a terme un programa d’erradicació de carnívors introduïts (Genetta 
genetta i Felis catus) al Parc Nacional de Cabrera. Aqueta campanya sí té com a objectiu treure dels Illots de 
Parc fins el darrer exemplar per eliminar els casos de depredació sobre colònies d’aus marines nidificants. 

Les actuacions d’aquest pla s’han desenvolupat a 41 localitats diferents de la Xarxa Natura 2000 de les 
Illes Balears (inclosos Parcs i finques públiques), sent molt localitzades en cas d’algunes espècies: carpa a 
s’Albufera de Mallorca, porc assilvestrat (Planícia i Parc de Llevant), conill a s’illot de s’Espartar d’Eivissa. 
O àmpliament distribuïdes en el cas de les cabres o els moixos que es troben presents en una bona part 
d’aquests espais. Espècies com el coatí i l’os rentador mantenen nuclis reproductors a àrees relativament 
extenses de la Serra Tramuntana, cada vegada més delimitades gràcies a la col·laboració ciutadana que avisa 
si detecta la seva possible presència i els programes intensius de trampeig.  

En aquest moment està en tramitació la pròrroga del Pla fins desembre de 2015 Desgraciadament, és 
poc probable que el problema pugui quedar resolt, i la biota insular de vertebrats requerirà la perpetuació de 
les mesures de control de forma indefinida, ja que el problema és crònic, tot i que mesures com el Real Decret 
esmentat, i el futur Reglament Europeu han de contribuir a disminuir la intensitat del problema. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 171 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Censos de fauna cinegètica Mallorca 2012 
 
Cosme PROHENS1 i Bartomeu SEGUÍ1 
 
1Departament de Caça del Consell Insular de Mallorca, e-mail cosmeprohens@hotmail.com 
 

Poder conèixer les densitats poblacionals d’espècies salvatges que ens envolten sempre ha estat un 
“mal de cap” present al llarg de la història de la humanitat. Aquesta pregunta ja consta al llegat d’Aristòtil i ha 
perdurat fins a dia d’avui. 

El Departament de Caça del Consell Insular de Mallorca, durant l’any 2012 ha posat en marxa un 
projecte de, per una banda diferenciar els ecosistemes presents al l’illa de Mallorca, basant-nos en la 
caracterització cinegètica de l’illa de Mallorca (Barceló, 2010; en elaboració) els quals condicionen 
seriosament les abundàncies de les diferents especies cinegètiques sedentàries i poder establir les densitats 
d’aquestes per a cada una d’elles, ja que les densitats que per exemple podríem considerar normals de conill a 
una marina de Llucmajor son infinitament més elevades que les que podríem trobar a un bosc d’alzines a 
Caimari, i per altra banda poder definir-ne les densitats mitjanes a cada una per a les 3 principals espècies 
cinegètiques sedentàries presents a l’illa, com son el conill Oryctolagus cuniculus, la llebre Lepus europaeus i 
la perdiu Alectoris rufa.  

El “bessó” d’aquesta presentació, més que intentar analitzar el resultat obtingut per aquest esforç 
censal realitzat, és el de analitzar el procés duit a terme per a escollir el mètode més adequat, realista i el que 
millor pot adaptar-se i representar la realitat física del nostre projecte. 

Un cop realitzats els transsectes i acabada la presa de dades, s’havia d’escollir quin tractament es dona 
a la informació obtinguda per aquests per a convertir-los en dades de densitat (ind/ha). 

Durant la revisió de diferent bibliografia sobre aquesta temàtica es van trobar diversos mètodes com 
ara el mètode d’Emlen (Telleria, 1989). 

Aquest mètode, igual que tots els mètodes que aquí analitzarem es basen en que: D = n / L w, on n és 
el nombre d’observacions, L la longitud del transsecte i w, la amplada del mateix. A més a més, aquest 
mètode assumeix que als primers 10 metres del cens tots els animals presents han estat detectats, i que a les 
successives bandes de 10, tot i la detecció haver estat menor, la presencia d’animals detectables era la 
mateixa. Per tant, tenguent en compte la proporció a la que es deixen de detectar animals per motiu de 
distància, s’estableix una relació lineal, el CD (coeficient de detecció), el qual s’empra per corregir el valor de 
densitat final. El principal problema trobat amb aquest mètode és que a aquells transsectes on a la primera 
banda no s’hi va detectar cap animal (per que el primers 10 metres eren de garriga espessa, o perquè 
poguessin haver fugit degut a adonar-se’n de la nostra presència), no ha estat possible determinar un CD i per 
tant el resultat final ha resultat tenir un esbiaix important. 

Davant d’aquesta problemàtica s’ha intentat calcular el CD a aplicar d’altres maneres, emprant com a 
banda de referència (osia, amb el 100 % de deteccions teòriques) la banda amb valors màxims, emprant la 
mitjana de les 3 primeres bandes ò empren la mitjana de totes les bandes, i a aquelles amb valors inferiors a 
aquesta, assumir el valor mitjà. 

Un altre mètode molt extès a la bibliografia amb temàtica censal i de recompte, és el mètode 
d’Eberhardt (Telleria, 1986). Aquest mètode, igual que l’anterior, suposa que els animals a comptabilitzar es 
troben distribuïts de forma regular i homogènia a la zona d’estudi. La diferència d’aquest, amb el anteriors 
mètodes d’Emlen, és que aquest calcula els diferents CD de les distintes bandes seguint una funció 
logarítmica. El principal problema de la aplicació d’aquest mètode és que per tractar-se d’un mètode 
d’aplicació més teòric, el qual es recolza en una funció logarítmica per a calcular el CD de les diferents 
bandes, a determinades parts de l’estudi la similitud entre la realitat dels conteigos realitzats i el valor obtingut 
per el mètode d’Eberdhardt eren molt baixes. És a dir, la representativitat de la funció logarítmica model 
respecte de la corba dibuixada per la realitat dels contactes pot no se bona, i a més el tècnic té escassa 
percepció de si això és així o no. 

A més a més, també es va provar d’aplicar un model informàtic de càlcul de densitats poblacionals, el 
DISTANCE 5.0 (Thomas et al., 2006). En col·laboració amb científics estadistes del IMEDEA. Aquest 
aplicatiu informàtic empra un model matemàtic similar al del mètode d’Eberhardt, però amb la diferència 
fonamental que disposa d’una base de dades molt gran pel que fa a les funcions amb les quals projecta el 
càlcul dels diferents CD. Per tant no es cenyeix tan sols a les funcions lineals del mètode d’Emlen, i a la 
logarítmica del mètode d’Eberhardt. Amb aquest mètode, tal com passa amb el mètode d’Eberhardt, a 
determinades parts de l’estudi la similitud entre la realitat dels recomptes realitzats i el valor obtingut per el 
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mètode eren molt baixes. És a dir, la representativitat de la funció model escollida respecte de la corba 
dibuixada per la realitat dels contactes pot no és bona, i a més el tècnic té escassa percepció de si això és així 
o no. 

Davant aquestes circumstàncies, i amb la certesa que al escollir qualsevol dels mètodes abans explicats 
ja es partia amb un error implícit als resultats obtinguts, es va elaborar un mètode propi. 

Aquest últim mètode de càlcul inclòs a aquest estudi, és el més detallat, ja que és al qual s’ha calculat a 
priori el CD a partir de totes les dades acumulades a tots els transsectes. A més a més, atès al fet lògic que el 
descens de la detectabilitat d’un animal no serà el mateix a un medi més tancat que a un medi més obert, o a 
un medi on la vegetació és totalment inexistent, s’ha obtingut al CD per a cada tipus de medi. Previament 
s’havien discriminat 3 tipus de cobertures; Tipus A: Amb cobertura inexistent, sòl nuu allà on l’animal a 
censar es veu o pot veure sencer; Tipus B: Cobertura baixa. Allà on l’animal queda parcialment tapat però no 
és difícil veure’n almanco el cap i per últim cobertura Tipus C: Cobertura espessa on si es veu un animal és 
bàsicament perquè s’ha mogut des de zones de cobertura C a d’altres veïnes de Tipus A o B. Hem tractat les 
dades amb aquest major detall atès que aquest ha estat el mètode que ens ha ofert major confiança, a priori.  

D’aquesta manera, els resultats obtinguts es poden ajustar més a la realitat física del terreny on es 
realitza el transsecte, ja que el resultat final d’individus per hectàrea mostrat s’ha calculat de forma 
proporcional a la abundància de cada medi A, B o C present al terreny transsectat. Això ha suposat establir 
una L màxima efectiva dins cada transsecte per a cada tipus d cobertura.  

A més a més, a aquest mètode no només es contempla el resultat obtingut per el càlcul de les densitats 
d’individus per hectàrea mitjançant el mètode abans descrit per cada medi o tipologia de recobriment, sinó 
que s’afegeix una segona xifra que estableix una mena de rang. El valor més alt és l’obtingut de la suma del 
càlcul de densitat abans mencionat i el possible error acumulat del càlcul del CD. Aquest error acumulat en el 
càlcul del CD s’obté de calcular la inversa del CD. D’aquesta manera podem conèixer quin és el valor màxim 
d’individus detectats “esperable” per a cada banda i cada medi. Cal dir que aquest càlcul del possible error 
creix molt quan el CD és molt baix (és a dir, a les bandes més llunyanes) i ha estat necessari truncar aquest 
càlcul. Aquest truncament s’ha fet per a aquelles bandes i medis a les que el CD calculat era inferior a 15 % 
(bandes a les que es detecta només un 15% de la fauna existent). Aquest valor ha estat fixat en 15%, ja que és 
aquell al qual els models informàtics del tipus DISTANCE (descrit abans) trunquen els càlculs d’error per 
considerar aquells inferiors a ell com a massa baixos i la correcció dels quals provoquen una desvirtuació a 
l’alça del rang de resultats.  

Aquest mètode, tal com ja s’ha il·lustrat amb anterioritat, és el més complet i a opinió del tècnic autor 
del projecte, el més adequat al tipus de treball realitzat al present estudi de tots els mètodes descrits i emprats 
a aquest projecte.  

El fet de poder diferenciar entre diferents tipologies i recobriments presents es feia molt necessari, 
donada la realitat física del camp mallorquí, el qual esta tremendament fraccionat i els canvis d’usos i per tant 
de tipologies de recobriment canvien molt dins un mateix transsecte. Cal afegir també que la inserció d’un 
valor màxim i l’establiment d’un rang, assegura en un tant per cent molt elevat que les xifres que s’hi 
inclouen contendran les densitats correctes i per tant reflectiran la realitat de les densitats presents.  

 
Agraïments 

Volem agrarir la col.laboració d’ Antoni Barceló Adrover, Giacomo Tavechia i Jon Ruiz Infante per 
tota l’ajuda rebuda per a poder realitzar aquest treball. 
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Els plans de recuperació d’aus amenaçades a les Illes Balears 
 
Rafel MAS1, Joan MAYOL1, Jordi MUNTANER1 i Juan Carlos MALMIERCA1 
 
1Servei de Protecció d’Espècies. Direcció General de Medi Natural. C/Gremi de Corredors, 10; e-mail: 
rmas@dgcapea.caib.es  
 

La llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la Biodiversitat,  determina que les 
espècies qualificades com a amenaçades (vulnerables o en perill d’extinció) han de ser objecte de plans de 
recuperació i de conservació(arts. 56.1.a  i 56.1.b), que han de ser redactats i aplicats les CCAA (art. 56.2). 

 
Pla de conservació de la Miloca Neophron percnopterus 

Catalogada com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1). Ma.+Me. 
El pla es va aprovar el 01/08/2009  
Aplicació en Stand-by. La població menorquina: situació de conservació molt favorable (50 parelles 

d’ençà 2004; al 2010 51 parelles; 82,3% ponen, 70,6% treuen almenys 1 poll; baixa mortalitat adulta). 
Actualment al voltant de les 45 parelles, estable o en lleugera expansió. 

La manca de medis econòmics i humans, aconsellen deixar l’execució del Pla fins a circumstàncies 
més favorables. L’objectiu més important és afavorir l’expansió de l’espècie a Mallorca (fi 01/08/2015) 

 
Resultats 

Des de 2005 observada una parella per Mallorca. Any 2007: 1 niu ocupat i amb un poll existent a la 
Península de Llevant. En els darrers 5 anys no s’ha pogut confirmar la cria. L’any 2013 s’ha observat la 
parella pel seu territori, però no s’ha pogut confirmar la reproducció. 

 Niu històric desocupat a Formentor. Observacions aïllades d’exemplars adults arreu de l’illa. 
 

Pla de maneig del Voltor Negre Aegypius monachus 
Catalogada com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1). Ma. Única població insular del món! 
El pla aprovat 06/12/08 
Aplicant-se (fi 06/12/2014) 
 

Resultats 
L’any 1983: 2 nius, 1 posta, 1 eclosió i cap poll volander. 
Any 2013: 20 parelles territorials, 18 postes, 11 polls volanders. 
Accions: marcatge de polls al niu, manteniment de menjadores (3), vigilància i control de pas a zones 

sensibles de nidificació… 
Evolució nidificació voltor negre període 1983-2013 

 
Pla de reintroducció de l’Àguila Coabarrada Aquila fasciata (Hieraetus faciatus) 

Catalogada com a vulnerable a nivell estatal (RD 139/2011)  i Extingida en estat silvestre al Catàleg 
Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció (Decret 75/2005 i posterior modificació per Resolució 
del Conseller de Medi Ambient del 5 de maig de 2008, BOCAIB nº 66 de 15/5/2008). Aus (A1). Ma. 
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El pla es va aprovar el 01/08/2009 
En aplicació (fi 01/08/2014-01/08/2020) Probablement fins 2017. 

 
Resultats 

Població actual: 1-2 parelles establertes, aus integrades. 

ANY  
POLLS (HACKING)

VOLANDERS (GÀBIA)  TOTAL  

2011  4  2  6  

2012  2  3  5  

2013  3  2  5  

   16  

SUPERVIVÈNCIA  45%  70%   

VIUS  4  5  9  

Projecte inclòs dins del Life Bonelli, amb finançament fins al 2017. 
 

Pla de recuperació de les aus aquàtiques catalogades en perill d’extinció de les balears. Pla Homeyer 
 
Bitó Botaurus stellaris 

En Perill d’extinció (RD 139/2011) (Hàbitats (A2, A4), Berna (A3)). Ma  
El pla es va aprovar 06/12/08  
Aplicant-se (fi 06/12/2014) 

 
Resultats 

Declivi molt important. Des de 2006 només es detecta el territori d’un mascle cantor. Al 2003: 9 
territoris. L’any 2013: 1-3 mascles cantors. 

La gestió de la vegetació de s’Albufera amb bestiar n’és part de la clau. 
La salinització de les aigües i envelliment de masses de canyet Phragmites australis semblen les 

causes del seu declivi. 
Aprofundir en la selecció d’hàbitat amb la finalitat d’analitzar la capacitat de càrrega de l’espai i 

promoure mesures de gestió.  
 
Toret Ardeola ralloides 

Catalogada com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1), Berna (A2). Ma. 
El pla es va aprovar 06/12/2008 
Aplicant-se (fi 06/12/14) 

 
Resultats 

Un nucli reproductor a s’Albufera en discreta expansió. 
Primera reproducció 2000 amb 4 parelles, augmentant fins a un màxim de 11 parelles al 2011. L’any 

2012 hi ha 6 parelles. 
Afavorida per l’aclariment del canyet amb bestiar, i mantenint àrees obertes.  

 
Rosseta Marmaronetta angustirostris 

Catalogada com a en Perill d’extinció (RD 139/2011) Aus (A1), Berna (A2). Ma.+Ei. 
El pla es va aprovar 06/12/08  
Aplicant-se (fi 06/12/2014) 

 
Resultats 

Primera reproducció: s’Albufera l’any 1997 (1-3 parelles). 
Factors limitants a l’hàbitat: mala qualitat de l’aigua per càrrega de nitrats provinents de labors 

agrícoles 
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Any  Núm. aus alliberades  Núm. de parelles reprod.  

2009 18 1-3 
2010 15 3-7 
2011 5 3-7 

2012 - 3-7 
2013 7 1-5 

 
Ànnera capblanca Oxyura leucocephala 

En Perill d’extinció (RD 139/2011) Aus (A1), Berna (A2). Ma. 
El pla es va aprovar 06/12/08  
De moment l’aplicació del pla està en Stand-by (fi 06/12/2014). 
Considerada actualment com a extinta. No s’ha detectat en els darrers 5 anys. 

Resultats 
Reintroduïda a s’Albufera (1993 i 1995). Diverses amollades sense èxit per falta d’hàbitat de qualitat. 
Nidificant els anys 1996, ‘98 i ‘99. L’any 2000 una colla amb 3 polls.  
Restauració d’hàbitats: llacunes d’aigües dolces i profundes. Obertura del “Lliser de ses Pardes” any 

2012 (2 Ha i 1,5 metres de fondària). 
La terbolesa de l’aigua i l’eutrofització de les aigües poden ser els causants de la seva desaparició. 
 

Fotja banyuda Fulica cristata 
En Perill d’extinció (RD 139/2011) (Aus (A1), Berna (A2) ). Ma  
El pla es va aprovar 06/12/08  
Aplicant-se (fi 06/12/2014) 

Resultats 
Alliberacions d’ençà l’any 2004 (Centre de recuperació de fauna La Granja, el Saler, València). 

ANY  EXS. ALLIBERATS  PARELLES REPROD. 

2004 20 2 

2005 12 3 

2006 8 1 

2007 6 5 

2008 - 2 

2009 8+6 5 

2010 ? 9 

2011 ? 4 

2012 5 3-7 

2013 - 5 

Productivitat 

ANY  JOVES SURATS 

2008 9 

2009 16 

2010 3 1 (61 polls) 

2011 Sense èxit 

2012 Èxit baix 
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Pla de recuperació del Milà Milvus milvus 
Catalogada com a en Perill d’extinció (RD 139/2011) (Aus (A1) ). Ma.+Me. 
El pla es va aprovar 13/05/2008 
Aplicant-se (fi 13/05/2014) 

Resultats 
A Menorca i Mallorca seguiment de l’èxit reproductor de l’espècie, detecció de nous nius, marcatge 

dels polls, emissors terrestres i GPS. 
Al 2013, atenció preferent dels AMAs. Les xifres no reflecteixen un increment real, sinó una major 

cobertura en l’exploració del territori.  
Evolució població milà a Mallorca període 1999-2013 

 
Evolució de la població de milà a Menorca període 1985-2013 

 
Pla de conservació de l’Àguila Peixatera Pandion haliaetus 

Catalogada com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1). Ma.+Me.  
El pla es va aprovar 07/08/2007  
En aplicació (fi 07/08/2016) 
 

Resultats 
Lenta expansió, sobretot a l’oest de Mallorca, amb un fenomen molt interessant de canvi d’hàbits de 

nidificació: de rupestre a arborícola. 
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Accions: Col·locació de nous posadors, captura i marcatge d’exemplars, correcció torres elèctriques; 

anellatge i marcatge de polls; captura, anellatge i marcatge de joves i adults -Anelles de lectura a distància, 
emissors de seguiment via satèl·lit-; estudi de zones importants per a l’alimentació, localització de baixes…)  

Evolució del nombre de nius i productivitat període 2009-2012 

 
 

II Pla de recuperació del Virot Petit Puffinus mauretanicus 
Catalogada com a en Perill d’extinció (RD 139/2011) Aus (A1). Ma.+Me.+Ei.+Fo. 
El pla es va aprovar el 13/07/2004  
Caducat. Al 2014 s’ha de redactar un nou pla. 
Pla Europeu d’Acció per l’espècie 

Resultats 
Èxit de la desratització de sa Dragonera, on ara hi ha producció de polls.  
Futures desratitzacions. 
 

Pla de maneig de la Gavina Roja Larus audouinii i del Corb Marí Phalacrocorax aristotelis 
Gavina: Catalogada com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1), Berna (A2). Ma.+Me.+Ei.+Fo. 
Corbmarí: Catalogat com a vulnerable (RD 139/2011) Aus (A1). Ma.+Me.+Ei.+Fo. 
El pla es va aprovar 07/08/2007  
Aplicant-se (fi 07/08/2013) 

Resultats 
Bona expansió als anys 70 i 80 per l’establiment de la colònia del Delta de l’Ebre (1981) -11.000 

parelles, 60% població mundial- les colònies balears han perdut pes relatiu.  Associada als descartaments de 
pesca, que explica la recessió local en els espais protegits! L’any 2000 hi havia un màxim de 2.000 parelles. 

Corbmarí: Any 2006 al voltants de 2.000 parelles en tot Balears.  
L’aplicació actual del pla es limita al seguiment demogràfic parcial de les dues espècies. 
 

Altres entitats que contribueixen a conservar les espècies d’aus amenaçades 
GOB Àguila peixatera i Milà; Natura Park: Milà; IME: Àguila Peixatera, milà i miloca; SOM 

Menorca, IMEDEA, BVCF, SEO; RSPB, National Oceanography Center, Universitat d’Oxford; SKUA S.L.: 
Virot petit; Naturalistes, ornitòlegs, voluntaris...  
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Resultats del pla de recuperació del Ferreret i dels plans de conservació 
de la Tortuga Mora i de la Ratapinyada de Cova 

 
Joan A. OLIVER1, Joan MAYOL1, Xavier MANZANO1 i Juan Carlos MALMIERCA1 
 
1Servei de Protecció d’Espècies. DG. Medi Natural, Govern de les Illes Balears, C/ Gremi de Corredors 10. 
Polígon Son Rossinyol 07009 Palma de Mallorca, Balears. ESPAÑA 
 

La presència del Ferreret Alytes muletensis, catalogat en Perill d’Extinció i la Tortuga Mora Testudo 
graeca i la Ratapinyada de Cova Miniopterus schreibersii, catalogats com a Vulnerables en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011, de 4 de febrer), ha determinat la redacció i aprovació d’una 
sèrie de plans de conservació dels que presentam un resum dels resultats. 

El II Pla de Recuperació del Ferreret (BOIB n.120, de 7/8/2007) continua bàsicament amb les 
tasques del I Pla de Recuperació, amb una diferència molt important, ja que l’aparició d’una sèrie de malalties 
emergents que afecten als amfibis a nivell mundial, principalment la Quitridiomicòsi, epizoòtia que ha afectat 
al ferreret, ha aconsellat altres actuacions. 

Les tasques de recuperació del ferreret, que es perllonguen al llarg de quasi 30 anys, es consideren 
exitoses i es poden resumir en els següents punts, contemplats en el II Pla de Recuperació: 

-Protecció estricta de les localitats on es present l’espècie, amb el manteniment de la qualitat de 
l’hàbitat 

-Avaluació anual (com a mínim) de la situació de cada població 
-Control de Natrix maura a les localitats de ferreret, quantitativament poc important (uns 100 ex. els 

darrers 15 anys), però la presència d’una sola serp pot determinar el fracàs en la reproducció d’una població o 
fins i tot l’extirpació d’una població aïllada 

-Control de malalties emergents; dels quatre torrents on es va localitzar la presència del fong causant 
de la Quitridiomicòsi, la població a tres d’ells esta estable o en expansió i una ha col·lapsat. S’estan realitzant 
tasques de control amb resultats encoratjadors, essent imprescindible continuar amb les mesures de seguretat 
biològica en les feines de gestió o investigació.  

-Reintroduccions: en les condicions climàtiques actuals, estam quasi al límit de la distribució potencial 
de l’espècie en el seu hàbitat favorable. Després de l’aparició de les malalties emergents, es varen interrompre 
les tasques de reintroducció, que es varen reprendre al 2007 amb les pertinents mesures de seguretat. Per ara, 
els resultats no són molt favorables: de 6 reintroduccions, només dues són positives, però aquesta tasca 
necessita temps: en el millor dels casos, una nova població necessita més de 10 anys per arribar a una situació 
demogràficament estable, ja que bàsicament es reintrodueixen larves, que fins el segon any d’haver 
metamorfosejat no es comencen a reproduir. 

-Centre de Seguretat i Cria del Ferreret a Planícia. Actualment disposam d’unes instal·lacions 
operatives que ens permetrien mantenir estabulada simultàniament la meitat de la població larvària (per 
actuacions d’urgència per pèrdua d’hàbitat o tractaments terapèutics) i fins a 20 línies de cria de l’espècie.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. L’evolució dels efectius de l’espècie és positiva, però els esforços de conservació no s’han acabat, 
sobretot amb l’amenaça de les malalties emergents. 
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 El Pla de Conservació de la Tortuga Mora (BOIB n. 65, de 1/8/2009), s’inicia de fet amb la 
catalogació com Vulnerable a nivell autonòmic de l’espècie el 2008, catalogació que es va ampliar a tot 
l’Estat el 2011. 

 Una de les primeres tasques va ser determinar la situació de l’espècie a Mallorca, trobant-se una 
població extremadament fragmentada, amb baixes densitats i molt vulnerable degut a la pèrdua d’hàbitat per 
l’urbanització i les vies de comunicació. De fet es treballa amb dues unitats de conservació, al N i al S de 
l’autopista Palma- Peguera. Podem resumir les tasques i resultats de Pla de Conservació en els següents punts: 

Estudi i propostes de connectivitat entre les 9 poblacions disjuntes. Es van establir prioritats de 
connexió en funció de la mida, densitat de les poblacions i viabilitat de la connexió. Actualment es treballa en 
la unió entre les poblacions del N de Sta. Ponsa-Peguera i està prevista la connexió entre Na Burguesa i 
Calvià N. 

Reintroduccions i reforçaments de població. Dins el Pla de Conservació s’han alliberat 531 tortugues, 
de les quals 109 s’han alliberat a les connexions entre nuclis i el resta a reforçaments de població 

Cria en captivitat. Aprofitant la “tradició” de mantenir l’espècie en captivitat s’han regulat i autoritzat 
per la CAMAT una sèrie de criadors particulars. S’ha realitzat un curset als criadors per millorar les 
condicions de cria i també s’han millorat les condicions d’estabulació al COFIB, que estabula tortugues en 
recuperació o pendent d’alliberació, ja que la tortuga mora es molt sensible a les gelades 

S’ha avaluat favorablement la reintroducció de l’espècie a Formentera, que es farà amb tortugues 
decomissades a la península procedents de la mateixa zona geogràfica de las de Mallorca, que en un estudi 
genètic es va determinar que procedien del NE d’Argèlia, de la zona d’Oran. Al 2010, organitzada pel Pla de 
Conservació, es va realitzar una jornada nacional sobre la situació de les tortugues de terra, on es va proposar 
l’alliberació a la natura d’animals que acabaven morint als centres. Una de les dificultats es el disposar 
d’exemplars “nets”, sense processos infecciosos (rinitis) que puguin comprometre futures reintroduccions. 

 Les millores en l’estat de conservació de la tortuga mora segueixen el seu ritme (de tortuga), es una 
cursa de llarga durada que es pot veure amenaçada pels incendis forestals, sortosament el gran incendi del 
2013 ha respectat les zones de tortuga; si s’hagués dirigit cap al Est lamentaríem la pèrdua de molts 
d’exemplars 

 El Pla de Conservació de la Ratapinyada de Cova  (BOIB n. 112, de 1/8/2009) es va redactar i 
aprovar en una situació d’urgència: la pèrdua del 90%  de la població de Menorca, on era la mes nombrosa 
(Menorca, uns 2000-2400 ex, Mallorca, uns 1000 ex) deguda a la inundació sobtada de la cova on hivernava 
el conjunt de la població.  

 Les accions executades dins el Pla de Conservació es poden resumir en:  
Millora de la situació demogràfica de la població de Menorca. La pròpia dinàmica natural de l’espècie, 

sense interferències rellevants, ha permès remuntar fins als 700 exemplars a la cova d’hibernació. Així mateix 
s’han realitzat actuacions a la boca per evitar futures inundacions. La condició corporal de l’espècie també ha 
millorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

Fig. 2. Mida de la colònia d’hibernació de Menorca (J. Serra-Cobo) 
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Seguiment d’epizoòties; Al 2010 es va produir un brot de ràbia a totes les colònies, sense provocar 
mortaldats ni descensos significatius de la població. 

Millores en el coneixement de l’espècie. S’han localitzat dues colònies de cria a Mallorca i Menorca, 
en penya-segats marins. Encara no s’ha localitzat la cova d’hibernació a Mallorca. 

Millores en els tancaments. L’espècie es sensible als tancaments tradicionals permeables als quiròpters 
pel que s’han obert alguns i altres es modificaran. 

Millores en la protecció de les coves. Actualment s’està treballant en la revisió de les coves protegides 
per normativa europea (LIC’s), on es proposaran noves localitats per l’espècie.  

Sembla que l’espècie està estable a Mallorca i es recupera a Menorca, encara que lentament. Els 
seguiments i la millores físiques i legals en la protecció de les coves,  ens permeten confiar en la recuperació 
de l’espècie.  

 
Agraïments 

Els plans resumits en aquesta comunicació s’han beneficiat de les actuacions de Samuel Pinya, Jaume 
Bonnin, Jordi Serra-Cobo i David García com a consultors i de Lluis Parpal i l’equip de treball de COFIB 
com a col.laboradors. 
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L’any 2004, dins un programa de seguiment del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, es 
va detectar la presència a la Serra de Tramuntana del fong patogen d’amfibis Batrachochytrium dendrobatidis 
causant de la Quitridiomicosi, malaltia que afecta a centenars d’espècies  a tot el món. 

Quatre localitats de ferreret van resultar positives, una amb una població natural i tres amb colònies 
introduïdes dins el Pla de Recuperació de l’espècie, i aquestes tres van rebre ferrerets del programa de cria en 
captivitat del Zoo de Jersey dins els anys 1989-1995, coincidint en el temps amb una mortaldat d’origen 
desconegut (el B. dendrobatidis es va descriure al 1998), que va afectar una colònia de ferreret que compartia 
edifici amb la granota Xenopus laevis, d’origen sud-africà. Posteriorment es va detectar la presència de la 
mateixa soca del fong tant als exemplars preservats de ferrerets com a la Xenopus laevis, i es la soca sud-
africana actualment present a les poblacions mallorquines. Aquesta es una de les tres úniques soques trobades 
fins ara, i es d’una virulència moderada. Desconeixem com va arribar el fong a la localitat natural, ja que no 
s’hi varen fer reintroduccions. 

En el seguiment dut a terme per part dels investigadors del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
dues (1 i 2) localitats presentaven una alta prevalença de la infecció, pel que del 50% al 100% de les larves 
analitzades resultaven positives, i les altres dues (3 i 4) tenien una proporció de positius mes baixa, del 25% al 
5%.  

S’ha demostrat una relació directa entre les condicions ambientals de les localitats i la virulència de 
la infecció, amb una disminució acusada de presència de larves infectades a l’estiu, així, la localitat 1 ha sofert 
una davallada apreciable, a la 2 es va incrementant la població lentament i les localitats 3 i 4 no semblen 
afectades en la seva dinàmica poblacional. Tant es així que en aquestes localitats  no s’ha detectat el fong des 
del 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a l’any 2009, al torrent 2, no es va realitzar el recompte 
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Per intentar esbrinar la relació entre les variables climàtiques amb la prevalença de la infecció, es van 
enregistrar més d’un any les temperatures a diversos gorgs de la localitat 1 i de la 2. Els resultats van ser molt 
diferenciats; les temperatures de la primera (localitat clàssica de l’espècie, un torrent tancat) oscil·len entre els 
11ºC i els 22ºC i les de la segona (un torrent obert) entre els 6º i els 34º, i amb variacions diàries de més de 5º. 
El mes important és que en aquest trobam dos mesos amb temperatures màximes superiors al 25º i fins i tot 
tres setmanes superen el 30º. 

In vitro les espores de B. dendrobatidis tenen un òptim de creixement als 17-25º, a temperatures 
superiors detenen els seu creixement i moren directament a partir de 30º. 

Aquest fet es el que pot provocar una menor virulència de la micosi, al reduir el nombre de espores al 
aigua amb capacita de reinfecció. De fet, les altres dues localitats mallorquines on aparentment ha desaparegut 
el fong de forma espontània son també càlides.  

Dins les previsions del II Pla de Recuperació del Ferreret, s’han dut a terme diverses experiències de 
descontaminació, pioneres a nivell mundial, tant als exemplars com al medi on viu, amb resultats 
encoratjadors. El B. dendrobatidis es relativament fàcil de eliminar dels amfibis tractant-los amb diversos 
antimicòtics comercials, però per altra banda s’ha demostrat la permanència temporal al medi del fong sense 
hostes animals, com a sapròfit.  

En una primera actuació de descontaminació, a la localitat 2, es varen extreure mensualment totes les 
larves i adults (uns 2.300) presents des del març a l’agost del 2009 i es tractaren amb antifúngics a les 
instal·lacions de Marineland-Mallorca, s’estabularen i s’alliberaren a l’octubre del mateix any (actuacions 1 i 
2 de la gràfica). Les posteriors analítiques determinaren una reducció significativa de la EG (càrrega infectiva, 
n. espores/u.) però no una disminució de la prevalença ( % exemplars positius) 
Dades de prevalença (%) i de càrrega infectiva (EG) de les larves de la localitat 2 

Amb aquests resultats es va iniciar intervencions més ambicioses; a l’abril del 2012, a la localitat 2 
es varen tractar les larves i alliberant-se posteriorment i al mes de juny a la localitat 1 es varen capturar totes 
les larves i adults (uns 200) i es varen tractar amb antifúngic a les instal·lacions del COFIB, alliberant-se el 
mes d’octubre. Simultàniament es varen buidar els gorgs de la localitat 1 i es varen tractar amb un 
desinfectant comercial (Virkon). Les analítiques fetes al juny del 2013 no detectaren cap presència del fong.   

Encoratjats per aquests resultats, el setembre del 2013 s’ha realitzat la mateixa actuació a la localitat 
2: retirada de totes les larves (unes 2.500), tractament al Centre de Seguretat i Cria de Ferreret de Planícia, 
buidatge i desinfecció dels gorgs i retorn dels exemplars “nets” al medi després de les pluges. Veurem els 
resultats la propera primavera 

Potser guanyarem aquesta batalla, ja que tenim punts al nostre favor, podem fer actuacions de 
desinfecció a les localitats afectades, algunes poc favorables a una infecció epidèmica i també la soca del fong 
present a Mallorca es mitjanament virulenta. 

Malauradament el 70% de la població de l’espècie viu a torrents “freds”, mes favorables a un 
comportament virulent de la 
infecció i amb unes 
possibilitats d’intervenció 
reduïda, pel que es fa 
imprescindible seguir vigilants 
amb els seguiments i aplicant 
protocols de seguretat en el 
maneig de l’espècie per part 
dels gestors i investigadors. 

 
Agraïments: Gloria Fernández 
i col·laboradors de Marinelad-
Mallorca, Lluís Parpal i 
col·laboradors del COFIB 
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Introducción 

Está presente sólo en las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Cabrera, faltando en Formentera y 
en el resto de islas o islotes de menor superficie. Existen muy pocos pies conocidos y aunque todavía no están 
censados individualmente, orientativamente existen: 100 in-situ y 160 ex-situ. Su escasez es motivo suficiente 
para desarrollar planes de conservación de este taxón o “variedad” de pino (Pinus halepensis var. cecilia). 

Se da continuidad a los artículos publicados en ditintas revistas científicas (Llorens y Llorens, 1972; 
Núñez, 2008a; 2008b; 2013). 

La descripción, Situación legal y Amenazas, está en los artículos citados anteriores. 
 
Metodología  
Localización de los ejemplares  

Mediante la comunicación de expertos a la base de datos del bioatlas, indicando las coordenadas, fecha 
y persona que lo ha visualizado. Además se etiqueta cada referencia como de tipo: Seguro, Probable, 
Antrópico o Extinto, en función de la seguridad de la cita, de su procedencia y en caso de haber muerto, se 
actualiza la categoría a Extinto.   

En el Bioatlas se han incorporado las citas bibliográficas existentes, que aunque son muy escasas son 
muy valiosas. (Llorens y Llorens, 1972; Llorens, 1979; Bibiloni et al., 1993).  

También se pidió al descubridor, a científicos, a investigadores, a profesores de botánica de la 
Universidad de las Islas Baleares, a naturalistas a estudiantes y a los agentes de medio ambiente, (Núñez, 
2008a), que comunicaran la existencia de “pinos raros”, y entre otros Maurici Mus (com. personal), 
proporcionó varias citas. 

Mientras se disponía de un naturalista en Menorca, se realizó una ficha individualizada en la que se 
incluyen datos de ubicación, fotos y algunas características más. (Actualmente en stand-by). 

 
Resultados 

Esta variedad está presente, sólo en las Islas Baleares, en Mallorca, Menorca,  Ibiza y Cabrera, (Figs. 
1, 2 y 3), faltando en Formentera y en el resto de islas o islotes de menor superficie. (Núñez, 2007). 

Casi todos los árboles están influenciados por su cercanía al mar, (deposición de emulsión salina, 
viento, etc.), lo que favorece un debilitamiento que incrementa el ataque de los perforadores del pino 
(Tomicus destruens y Orthotomicus erosus). 

En Mallorca se localiza actualmente, pies vivos, en tres (o cuatro si se considera el Pi Ramut) 
emplazamientos y plantados (ex-situ) en siete más.  

En el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, está citado en un torrente de la isla grande, “un 
sólo ejemplar que sería necesario confirmar cuando se conozcan mejor las características de diagnosis de este 
controvertido taxón” (Bibiloni et al., 1993), pendiente de inspeccionar en campo, para confirmar esta cita y la 
existencia de otros 2 pies posibles (comunicación verbal de los Agentes de Medio Ambiente del Parque 
Nacional). 

En Menorca, se localizan principalmente en la parte sur de la isla, en siete ubicaciones diferentes (dos 
de ellas plantadas). Todas en fincas privadas.  
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  Fig 1. Localización en Menorca.                               Fig 2. Localización en Ibiza. 

 
En Ibiza es donde más pies existen. Se localiza en siete ubicaciones de forma natural, normalmente 

aisladas, excepto en Rocallisa, con una población de unos 60 individuos.  
Todos los in-situ (naturales) de Baleares están en fincas privadas, excepto un pie en la finca pública de 

S’Argentera (Santa Eulària del Riu).  
Además existen poblaciones ex-situ (banco de germoplasma actual). Se calcula que el total no debe 

sobrepasar los 160 ejemplares (ex-situ), ubicados en Mallorca y en jardines botánicos de la Península: 
En el Jardín Botánico de Sóller, quedan dos individuos de clase diamétrica 20-25 cm, ya que los otros 

que había, murieron por ataques de perforadores (Orthotomicus erosus). 

Jardín Forestal de Menut. 26 ejemplares de diversas procedencias; dos de Ibiza, cuatro de Menorca y 
20 de Mallorca. 

Restauración paisajística autovía Palma-Llucmajor. 50 ejemplares aproximadamente. 
Restauración paisajística del paseo costero de es Carnatge. 70 ejemplares aproximadamente. 
Jardín botánico de Valencia. Número desconocido. 
Jardín botánico de Alcalá de Henares (Madrid). Número desconocido. 
Jardín botánico de Barcelona. Número desconocido. 
Jardín privado de Sa Vall T.M: Ses Salines. Mallorca. 5 pies de clase diamétrica 10-15 cm. 
Hospital Son Llàtzer de Palma: 3 ejemplares. 

 

Fig. 3. Localización de Mallorca y Cabrera con todas las citas en función del tipo de la misma. (in-situ y ex-
situ). 
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En el registro del Bioatlas sólo figuran 49 registros (38 seguros, 7 sembrados, 3 muertos y 1 probable) 
en 36 cuadrículas de 1 km x 1 km. (Información contenida en archivos del Servicio de Protección de Especies 
del Govern Islas Baleares, (26/03/2013). Estos números de registro, no deben confundirse con el número total 
de individuos, ya que, por ejemplo, existen unos 60 individuos en la localidad de Rocallisa (Ibiza). 
 
Conclusiones 

Existe una cantidad muy pequeña de pies naturales, todavía no están censados individualmente, pero 
orientativamente existen: 100 in-situ y 160 ex-situ 

Se han realizado actuaciones importantes para conocer su situación actual.  
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Luis NÚÑEZ VÁZQUEZ1 
 
1Servicio de Sanidad Forestal de la D.G. Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático. 
lnunez@dgmambie.caib.es 
 
Introducción 

El Pinus halepensis var. ceciliae es una variedad, fenotípicamente fastigiada. Existen muy pocos pies 
naturales, que aunque todavía no están censados individualmente, existen aproximadamente unos: 100 in-situ 
y 160 ex-situ. 

Está presente sólo en las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Cabrera, faltando en Formentera y 
en el resto de islas o islotes de menor superficie.  

Debido a su pequeña y dispersa población, existe la posibilidad de desaparición. Las amenazas son: 
Reducido número de ejemplares reproductores (además no todas las plántulas tienen las características de los 
progenitores), Falta de regeneración, incendios forestales (2 bajas), procesionaria del pino, sequía ? (3 bajas), 
perforadores del pino (2 bajas), hongos (1 baja), temporales de viento, urbanizaciones. 

Motivos por los cuales es importante desarrollar planes de conservación de este taxón o “variedad” de 
pino. 

 
El Plan de Sanidad Forestal del Pino Cecilia 

En 2007-2008 redacto el “Plan de sanidad forestal del Pino Cecilia” (Núñez, 2008a) contemplando 
todas las actuaciones necesarias para su mejora fitosanitaria: 
 
1. Eliminación de árboles colindantes, arbustos, matorral, hierbas y lianas que compitan por nutrientes, 

agua, luz, etc., 
2. Planificación de fajas o áreas cortafuegos como medida preventiva de incendios forestales,  
3. Análisis y seguimiento de hongos y otros factores que puedan perjudicar el buen desarrollo fitosanitario 

de la variedad-endémica,  
4. Actuaciones preventivas de control de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), 
5. Actuaciones preventivas contra perforadores del pino (Tomicus destruens y Orthotomicus erosus), 
6. Como medidas complementarias para su reproducción se debería de tener en cuenta la inoculación de 

micorrizas viables, (ensayos y pruebas en campo). 
Además se debería realizar, su reproducción y plantación por semilla, injerto o por meristemos. 
Este plan está contemplado en la Estrategia de Sanidad forestal de les Illes Balears. 

http://sanidadforestal.caib.es (pendiente de probación). 
 

El Plan de manejo del Pino Cecilia en las Islas Baleares (Pinus halepensis var. ceciliae). 
Entre 2011 y 2012, se redactó el plan de manejo del pino Cecilia, que incluye 19 actuaciones para su 

conservación: 
 
1.- Medidas preventivas incendios  
2.- Control plagas y enfermedades  
3.- Control competencia interespecífica 
4.- Protección frente a herbívoros 
5.- Riegos en los meses de sequía 
6.- Declaración de Área Biológica Crítica 
7.- Refuerzo de poblaciones naturales 
8.- Introducción nuevas poblaciones 
9.- Conservación y multiplicación en cultivo 
10.- Prospección de plántulas en la  naturaleza 
11.- Biología, ecología y demografía de la especie 
12.- Conservación de semillas en bancos de germoplasma 
13.- Estudio genético de los ejemplares por islas  
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14.- Registro actualizado del material almacenado ex-situ 
15.- Plantación de ejemplares en jardines botánicos 
16.- Plantación de ejemplares en jardines 
17.- Contactos con la propiedad 
18.- Vigilancia 
19.- Plan de sensibilización y concienciación 
 
El Estudio Fitosanitario de los Pinos Cecilia de Mallorca. 

En 2012 se redactó la metodología del estudio y a partir del 2013 se empieza a hacer un estudio 
individualizado en Mallorca.  
 
Índice: 
1. Objeto del presente estudio 
2. Antecedentes 
3. Justificación del estudio 
4. Situación legal del “pino cecilia” 
5. Descripción del “pino cecilia” 
6. Localización de los árboles en las Islas Baleares 
7. Metodología para la valoración del estado fitosanitario de los árboles de manera individualizada 
8. Toma de muestras de agentes patógenos para su envío al laboratorio de sanidad vegetal 
9. Resultados del laboratorio de sanidad vegetal 
10. Agentes abióticos detectados 
11. Agentes bióticos detectados 
12. Estado actual de salud de los “pinos cecilia” 
13. Actuaciones de mejora fitosanitaria 
14. Otras actuaciones propuestas 
15. Conclusiones 
 
Anexos 
1. Normativa 
2. Mapa de ubicación y listado de citas existente en la base de datos del bioatlas 
3. Ficha del bioatlas del “pino cecilia” 
4. Modelo de fichas para la valoración del estado fitosanitario de los árboles de manera individualizada 
5. Manual de campo para la revisión del estado fitosanitario del “Pino cecilia” (Pinus halepensis var. 

ceciliae) en las Islas Baleares 
6. Relación de las fichas de cada árbol 
7. Modelo de ficha de toma de muestras para envío al laboratorio de sanidad vegetal 
8. Cronograma de realización de las actuaciones 
9. Resultados de la red de evaluación de daños en masas forestales del Pinus halepensis (año 2013) 
10. Bibliografía 
11. Publicaciones 
12. Fotos 
 
Resultados 

No se han aprobado ningún plan, y por tanto no se han ejecutado, ya que no es un tema prioritario, 
pero se sigue trabajando y acumulando información.  

Se realiza un esfuerzo personal, para su conservación y divulgación, redactando planes, estudios y 
publicaciones (Núñez Vázquez, 2008b; 2013). 

Se realizará una ficha individualizada de cada árbol en “El Estudio Fitosanitario de los Pinos Cecilia 
de Mallorca”, se pretende finalizar antes de 2015 ó 2016.  En otras islas, no creemos que sea posible 
realizarlo. 
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Evolución de los montes públicos de Illes Balears  
durante el siglo XIX4 
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La Ley de 1 de mayo de 1855, conocida como la ley Madoz, inició en España un proceso de venta de 
patrimonio público, entre los que se encontraban los montes propiedad del Estado y los Ayuntamientos. El 
proceso para discernir que montes debían enajenarse y cuales debían ser declarados exceptuados de la 
desamortización provocó una larga y penosa confrontación entre el Ministerio de Hacienda, proclive a la 
venta de la mayoría de los montes, y el Ministerio de Fomento, defensor de dicho patrimonio al frente del cual 
se puso el recién creado cuerpo de Ingenieros de Montes. No fue hasta 1901 y después de 4 catálogos que se 
acabó el proceso de clasificación de los montes públicos. Evidentemente este proceso también afectó a las 
Illes Balears, que a nivel forestal sus montes públicos se caracterizaban por 3 aspectos: 1) la insularidad de la 
provincia, relacionado directamente con la dificultad de exportar sus productos, 2) la poquísima superficie 
pública y 3) el poco rendimiento económico de los aprovechamientos obtenidos. 

Las fuentes usadas para estudiar la evolución del patrimonio público forestal de Illes Balears durante el 
s. XIX han sido los siguientes: 

 
1) El conocimiento de los montes públicos antes de 1859 es escaso, pero se ha realizado un inventario 

a partir de los datos de: 
- E. Grosske (1979) en su trabajo de Diez años de desamortización en Mallorca 1865/65 nos ofrece un 

primer retrato sobre el patrimonio público forestal antes de 1859. En total se han inventariado 23 
fincas rústicas que se vendieron antes de 1859. Sabemos que la superficie de 12 de ellos ascienden a 
379,88 ha. El resto, seguramente, serían de poca importancia a nivel de superficie.  

- Archivos del Real Patrimonio Balear. Las propiedades reales, a excepción del monte de Bellver, 
fueron enajenados por las desamortizaciones que también afectaron al Patrimonio Real, 
especialmente por la Ley de 12 de mayo de 1865. La gran mayoría de este patrimonio, formado por 
islotes en Eivissa, marjales de Sa Pobla o el Estany Pudent de Formentera, fueron enajenados en 
1866. 

 
2) La Clasificación General de los Montes Públicos de 1859 para la provincia de Baleares inventarió 

la existencia de 57 montes con un total de 5.443,26 ha. El criterio usado para determinar que montes se 
exceptuaban de la venta y cuales debían ser vendidos (enajenables) se realizó en función de la especie 
dominante. 

De ellos, 13 montes fueron declarados exceptuados de la desamortización con un total de 3.456,94 ha 
(1,09 % del territorio provincial). Estos montes fueron Sa Comuna del Castell de Alaró (21,31 ha), Sant Martí 
de Alcudia (193,19 ha), La Victoria de Alcudia (772,75 ha), Comuna de Lloscos de Banyalbufar (13,76 ha), 
Sa Comuna de Bunyola (760,03 ha), Sant Salvador de Felanitx (1,06 ha), La Bassa de Fornalutx (298,39 ha), 
Ses Comunes de Petra (405,10 ha), Sa Comuna de Biniamar (151,07 ha), Sa Comuna de Caimari (716,48 ha), 
Santa Catalina de Sóller (20,01 ha), La Mola de Sóller (32,76 ha) y Sa Comuna de Valldemossa (71,03 ha). 

El resto, 44 montes con un total de 1.986,32 ha, fueron enajenados siguiendo la leyes 
desamortizadoras. 

 
3) El Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la desamortización de 1862 modificó los 

criterios para exceptuar los montes de la desamortización por otro totalmente arbitrario que consistía en 
excluir de la venta aquellos montes que en 1859 se habían clasificados como exceptuados y que cumplieran 
estos dos criterios: 1) extensión superior a 100 ha y 2) especie dominante formada por pino, roble o haya. Tras 
esta revisión, quedaron únicamente exceptuados 6 montes con una superficie total de 2.911 ha (0,58 % del 

                                                           
4 La presente comunicación es un resumen del proyecto final de carrera para obtener el título de Ingeniero 
de Montes, titulado Evolución del patrimonio público forestal y su administración durante la segunda mitad 
del s. XIX en Baleares, presentado por el autor en septiembre de 2013.. 
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territorio provincial). Estos montes fueron Sant Martí de Alcudia (193 ha), La Victoria de Alcudia (773 ha), 
Sa Comuna de Bunyola (760 ha), La Bassa de Fornalutx (298 ha), Sa Comuna de Biniamar (154 ha) y Sa 
Comuna de Caimari (733 ha). 

El resto, 7 montes con un total de 567,25 ha, fueron enajenados siguiendo la leyes desamortizadoras. 
 
4) La Rectificación al Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la desamortización de 1884 

volvió a modificar los criterios. Esta rectificación se realizó con el nuevo criterio de las cinco “relaciones”, 
que agrupaban los montes en diferentes categorías técnicas y científicas. 

Una vez finalizado la Rectificación, quedaron exceptuados de la venta 8 montes con 3.239 (0,65 % del 
territorio provincial). Eran los de 1862, con la inclusión de Sa Comuna de Lloret (131 ha) y Santueri de 
Pollença (44 ha). 

El resto, 3 montes con un total de 53,11 ha, fueron enajenados siguiendo la leyes desamortizadoras. 
 
5) El Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la desamortización por razón de Utilidad 

Pública de 1901 desarrollaba un nuevo criterio de monte de utilidad pública más acorde con los principios de 
la ciencia forestal y que ahora se definiría como ecológica. El resultado final es que no se catalogó ningún 
monte de utilidad pública, y los 8 de la Rectificación de 1884 fueron incluidos en la Relación de los montes y 
demás terrenos forestales de dominio público que no revisten carácter de interés general de 1897. El futuro 
de estos montes era su venta, aunque finalmente no llegaron a venderse, por cambios políticos y de 
prioridades durante el primer tercio del s. XX. 

 
6) Nuevos montes públicos en la provincia de Baleares a finales del s. XIX. Por diferentes motivos, se 

incorporaron al dominio público forestal gestionado por la administración los siguientes montes: Menut  (350 
ha) y Binifaldó (367 ha) en Escorca y la Comuna dels Llombarts (52 ha), Comuna Marina Gran (284 ha), 
Comuna de ca na Rosera (30 ha) y Nuestra Señora de la Consolación (3 ha), todos ellos en Santanyí. 

 
La superficie pública forestal descrita durante todo el s. XIX la podemos cifrar en 108 montes con 

aproximadamente 10.000 ha. Es importante remarcar que de estos 108 montes, se conoce la superficie de 81 
de ellos, siendo de 7.485,73 ha. De los 27 que desconocemos la superficie, se ha realizado una aproximación 
de 2.500 ha. La superficie total de 10.000 ha de montes públicos representaba únicamente el 2 % del 
territorio, dato que comparado con otras provincias españolas es de los más bajos. 

Después de la aplicación de las políticas desamortizadoras durante el s. XIX, obtenemos que del total 
de 108 montes públicos, se enajenaron 97 con una superficie total aproximada de 5.800 ha. por las diferentes 
fases desamortizadoras. El resto, 11 montes con una superficie total de 4.178 ha, han llegado hasta nuestros 
días manteniendo su titularidad pública: 

- Bellver (106 ha), procedente del Patrimonio Real que se había salvado del proceso desamortizador 
de esta institución. Durante la II República se gestión fue traspasada al Ayuntamiento de Palma. 

- Los 8 montes de la Relación de los montes y demás terrenos forestales de dominio público que no 
revisten carácter de interés general de 1897: Sant Martí (245 ha), La Victoria (1.010 ha), Comuna de 
Biniamar (132 ha), Comuna de Caimari (863 ha), Comuna de Lloret (131 ha), Comuna de Bunyola (722 ha), 
La Bassa (208 ha) y Santueri (44 ha). 

- Menut (350 ha) y Binifaldó (367 ha), que después de la incautación por parte del Estado pasó a ser 
gestionado por el Ministerio de Hacienda y posteriormente traspasado al Patrimonio Forestal del Estado. 

Gran parte del patrimonio público forestal que disfrutamos actualmente tiene una relación directa por 
la gran defensa que realizó la administración forestal durante el s. XIX en Illes Balears para evitar su venta 
por parte de las políticas desamortizadoras de la época.  
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ANEXO 
RESUMEN DE TODOS LOS MONTES PÚBLICOS DESCRITOS DURANTE EL S. XIX EN 

BALEARES 
 

 NOMBRE  

 
AYUNTAMIENTO PUEBLO PERTENENCIA 

DEL MONTE 
CABIDA 

1 Alaró Alaró Ayuntamiento Almendral Son Mas   

2 Alaró Alaró Ayuntamiento Baldios del Puig   

3 Alaró Alaró Ayuntamiento Comuna del Castell 17,69 

4 Alaró Alaró Ayuntamiento La Mola 21,05 

5 Alaró Alaró Ayuntamiento Sa Comuna 9,12 

6 Alcudia Alcudia Ayuntamiento El Granet 32,20 

7 Alcudia Alcudia Ayuntamiento El Palmeral 1,37 

8 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Isla Alcanada 5,18 

9 Alcudia Alcudia Ayuntamiento La Victòria 1009,00 

10 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Pla de Pinar 96,59 

11 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Quintanas 0,75 

12 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Sa Pletassa 24,58 

13 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Sant Martí 245,00 

14 Alcudia Alcudia Ayuntamiento Ses Eres 1,48 

15 Alcudia Alcudia Patrimonio Real Varios prados   

16 Algaida Cura Ayuntamiento Hort de Sant Honorat   

17 Algaida Algaida Ayuntamiento Sa Heretat 10,33 

18 Algaida Algaida Ayuntamiento sa Pletase 24,50 

19 Algaida Randa Ayuntamiento Cura i Randa 368,37 

20 Banyalbufar Banyalbufar Ayuntamiento Comuna d'Alt 6,06 

21 Banyalbufar Banyalbufar Ayuntamiento Comuna de Lloscos 13,76 

22 Binissalem Binissalem Ayuntamiento   14,21 

23 Búger Búger Ayuntamiento Cal Rec 0,02 

24 Búger Búger Ayuntamiento Can Torreyó 0,02 

25 Búger Búger Ayuntamiento El Triguet 0,05 

26 Búger Búger Ayuntamiento Sa Vinyeta 0,53 

27 Búger Búger Ayuntamiento Ses Coves dels Molins 0,02 

28 Búger Búger Ayuntamiento Ses Coves dels Molins 0,01 

29 Búger Búger Ayuntamiento Son ..... 0,01 

30 Bunyola Bunyola Ayuntamiento Sa Comuna 716,00 

31 Campanet Campanet Ayuntamiento Fauca de Sant Miquel 0,42 

32 Campos Campos Ayuntamiento Dehesa 11,77 

33 Campos Campos Ayuntamiento Es Carnatge 5,80 

34 Campos Campos Ayuntamiento Sa Comuna 9,66 

35 Escorca Escorca Estado Binifaldó 367,00 

36 Escorca Escorca Estado Ca s'Amiger 218,00 

37 Escorca Escorca Estado Menut 350,00 

38 Felanitx Felanitx Ayuntamiento Sa Comuna 64,40 

39 Felanitx Felanitx Ayuntamiento Sant Salvador 36,00 

40 Fornalutx Fornalutx Ayuntamiento La Bassa 207,00 

41 Llucmajor Llucmajor Ayuntamiento El Fosar de Son Sart   
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42 Llucmajor Llucmajor Patrimonio Real Tanca de n’Abellá 0,53 

43 Manacor Manacor Ayuntamiento Hort de sa Vila   

44 Montuïri Montuïri Ayuntamiento Monte de Sant Miquel 0,45 

45 Montuïri Montuïri Ayuntamiento Sa Comuna 0,03 

46 Montuïri Montuïri Ayuntamiento Sant Miquel 2,13 

47 Palma Palma  Patrimonio Real Bellver 106,18 

48 Petra Ariany Ayuntamiento Sa Comuna 19,89 

49 Petra Petra Ayuntamiento Los Massos   

50 Petra Petra Ayuntamiento Sa Comuna 405,10 

51 Petra Petra Ayuntamiento Sa Comuna 213,09 

52 Petra Petra Ayuntamiento Sa Cova   

53 Petra Petra Ayuntamiento Son Homar   

54 Petra Petra Ayuntamiento Son Nero   

55 Petra Petra Ayuntamiento Son Perrig   

56 Petra Petra Ayuntamiento Son Sureda   

57 Pollença Pollença Estado Monte de Sant Joan 7,10 

58 Pollença Pollença Estado Puig de Pollença 7,10 

59 Pollença Pollença Ayuntamiento Santueri 44,00 

60 Porreres Porreres Ayuntamiento La Mesquida 96,00 

61 Porreres Porreres Ayuntamiento Montesion 39,78 

62 Porreres  Porreres  Ayuntamiento Sa Creu 0,36 

63 
Sa Pobla Sa Pobla Patrimonio Real 

Marjales, prados y 
albufera   

64 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Sa Garriga Tancada 37,93 

65 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Sa Garrigueta 49,28 

66 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Sa Talaia 35,16 

67 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Serral de Fonoll 9,64 

68 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Ses Barberes 26,50 

69 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Ses Comunes 120,53 

70 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento Son Senyor 55,93 

71 Sa Pobla Sa Pobla Ayuntamiento   257,00 

72 Sant Joan Sant Joan Ayuntamiento El Serral de la Grava 2,03 

73 Sant Joan Sant Joan Ayuntamiento Sa Comuna 5,80 

74 Santanyí Llombarts Ayuntamiento Sa Comuna 65,68 

75 Santanyí s'Alquería Blanca Ayuntamiento La Consolación 92,34 

76 Santanyí s'Alquería Blanca Ayuntamiento Sa Comuna 29,12 

77 Santanyí s’Alqueria Blanca Ayuntamiento Casa Foradada   

78 Santanyí Santanyí Ayuntamiento El Baladrar 3,15 

79 Santanyí Santanyí Ayuntamiento Hort de Sa Sini   

80 Santanyí Ses Salines Ayuntamiento Sa Comuna 317,51 

81 Selva Biniamar Ayuntamiento Sa Comuna 131,00 

82 Selva Caimari Estado Es Barracar 35,00 

83 Selva Selva Ayuntamiento La Vadalleta 7,75 

84 Selva Caimari Ayuntamiento Sa Comuna 756,00 

85 Sineu Lloret Ayuntamiento Sa Comuna 131,00 

86 Sóller Sóller Corporación local La Mola 32,76 

87 Sóller Sóller Ayuntamiento Santa Catalina 20,01 

88 Son Servera Son Servera Ayuntamiento Sa Comuna 2,13 
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89 Valldemossa Valldemossa Patrimonio Real La Trinidad   

90 Valldemossa Valldemossa Ayuntamiento Sa Comuna 71,03 

      

 TOTAL MONTES MALLORCA: 90   

 TOTAL HA. MALLORCA:  7.213,97   

 
 NOMBRE  

 
AYUNTAMIENTO PUEBLO PERTENENCIA 

DEL MONTE 
CABIDA 

91 Ciutadella Ciutadella Ayuntamiento Quintana de Mar 27,00 

92 Ferreríes Ferreríes Patrimonio Real Santa Águeda   

93 Maó Maó Ayuntamiento Cala Figuera  1,39 

94     Patrimonio Real Binifaldar y Serra   

      

 TOTAL MONTES MENORCA: 4   

 TOTAL HA. MENORCA: 32,39   

      

      

 NOMBRE  

 
AYUNTAMIENTO PUEBLO PERTENENCIA 

DEL MONTE 
CABIDA 

95 Eivissa Eivissa Patrimonio Real Islote de Botafoc   

96 S. Eulàlia  S. Eulàlia  Patrimonio Real Islote de Tagomago 90,00 

97 S. Josep S. Josep Patrimonio Real Islote de Conillera 100,00 

98 S. Josep S. Josep Patrimonio Real Islote de Espartar 18,75 

99 S. Josep S. Josep Patrimonio Real Islote des Bosc 18,12 

100     Patrimonio Real Islote de Redona o del Peix 0,50 

101     Patrimonio Real Islote de Gran   

102     Patrimonio Real Islote de Casià   

103     Patrimonio Real Islote de Savinar   

104     Patrimonio Real Islote de Grossa   

105     Patrimonio Real Islote de Peix   

106     Patrimonio Real Islote de Canar   

      

 TOTAL MONTES EIVISSA: 12   

 TOTAL HA. EIVISSA: 239,37   

      

      

 NOMBRE  

 
AYUNTAMIENTO PUEBLO PERTENENCIA 

DEL MONTE 
CABIDA 

107 Formentera   Patrimonio Real s’Estany Pudent   

108 Formentera   Patrimonio Real Islote de Bledes   

      

 TOTAL MONTES FORMENTERA: 2   

 TOTAL HA. FORMENTERA:    

      

      

  TOTAL MONTES ILLES BALEARS: 108  

  TOTAL HA. ILLES BALEARS: 7.485,73  

   27 montes sin información de la cabida 
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Contribucions al coneixement de la flora de les Illes Balears: Notes en els 
gèneres Potamogeton i Stuckenia (Potamogetonaceae)  

 
Llorenç SÁEZ1, Nèstor TORRES2, Llorenç GIl3, Pere AYMERICH4 i Pere FRAGA5 

 
1Unitat de Botànica, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra, 
Barcelona 
2Apartat 64, E-07800 Eivissa, Illes Balears 
3Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica. Edifici Guillem Colom, Ctra. Valldemossa, km. 7.5. 
07122 Palma de Mallorca, Illes Balears. 
4 C/ Barcelona, 29. 08600 Berga 
5  C/ Verge del Toro, 14, 07750 Ferreries, Menorca, Illes Balears 

 
Es presenten els resultats d’una investigació centrada en els gèneres Potamogeton i Stuckenia 

(Potamogetonaceae) a les Illes Balears. Aquests gèneres inclouen plantes aquàtiques que es caracteritzen per 
presentar una molt notable plasticitat fenotípica (Kaplan, 2002), juntament amb la seva capacitat per a 
adaptar-se a hàbitats permanents o temporals, ha fet que en algunes ocasions la seva identificació positiva 
sigui molt complexa. La revisió del material d’herbari disponible d’aquests gèneres posa de manifest que la 
presència d’algunes espècies amplament acceptades com a presents a les Illes Balears, com és el cas de 
Potamogeton lucens [espècie acceptada com a present a les Balears per Bonafè (1977), Stafforini et al. (2001) 
Sáez i Rosselló (2001) i Fraga i Garcia (2004)]  i P. natans, tàxon acceptat per varis autors en temps 
relativament recents (Bonafè, 1977; Pla et al., 1992; Bolòs et al., 2001) hagi de ser reconsiderada, mentre que, 
per altra banda, s’ha d’incloure una nova espècie del gènere Potamogeton per la flora de l’arxipèlag (P. 
schweinfurthii), que fins al moment havia passat desapercebuda. Per a cada espècie acceptada s’aporten dades 
de la seva variabilitat morfològica, així com dades bàsiques sobre la seva distribució i ecologia. En alguns 
casos es comenta la problemàtica sobre la conservació d’algunes espècies i els indicis de la declinació 
poblacional que s’observen en algunes de les illes. 
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Tolerància germinativa a la salinitat de Femeniasia balearica 
 
Carles CARDONA1 i Llorenç GIL2  
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S’ha estudiat l’efecte de la temperatura sobre la germinació de les diàspores de Femeniasia balearica. 
Una vegada coneguda la temperatura òptima de germinació, s’ha estudiat l’efecte de diferents sals en la 
germinació d’aquesta espècie per a aquesta temperatura. Per a l’estudi s’han triat la combinació dels 4 anions 
i cations més abundants dins l’aigua de mar. Per tant s’han fet proves de germinació amb presència de 
dissolucions de les següents sals: NaCl, MgCl2, MgSO4 i Na2SO4. Les concentracions usades han estat 0,1 M, 
0,2 M, 0,3 M, i 0,4 M. 

En els resultats s’observa que l’interval de temperatures òptimes de germinació és de 14-23ºC. La Tª 
on hem obtingut el major percentatge de germinació ha estat la de 23ºC, per això les proves amb sals s’han fet 
a 23ºC. 

S’ha vist que el percentage més alt de germinació s’obtén a la prova control (77,9%).  
En totes les germinacions amb sals s’obten una disminució de la taxa de germinació a mesura que 

incrementam la concentració. Així mateix, també es veu incrementat el T50 a mesura que s’aumenta aquesta 
concentració. 

En el cas de NaCl aquesta taxa de germinació es veu reduïda de forma lineal segons la concentració 
aportada en les proves, arribant a un 8,8% als 0,2M i es redueix a 0% a partir de 0,3M. El T50 es veu 
augmentat a mesura que s’incrementa la concentració de sals. 

En el cas de MgCl2 també es veu reduïda la taxa de germinació segons la concentració, arribant al 
8,8% només amb una concentració de 0,1M, i no havent cap germinació a 0,2M o concentracions superiors. 
Per tant pareix esser que el MgCl2 té un efecte major que el NaCl. 

El cas de MgSO4 trobem que també es redueix la germinació, arribant al 10,6% a 0,3M i no havent 
germinació a 0,4M i concentracions superiors. 

Amb Na2SO4 trobem que passa a 7,3% de germinació a 0,2M i a partir de 0,3M ja no trobem cap 
germinació. 

Amb aquests resultats pareix que Na, Cl, ja que sempre que un d’aquests ions és present, la inhibició 
de la germinació és major i es produeix en concentracions inferior. 

Podem deduir, per tant, que l’espècie resisteix lleugeres concentracions de sals en el moment de la 
germinació, per tant, no la podem considerar una espècie halòfita. Aquest fet, juntament amb les temperatures 
de germinació òptimes obtingudes, són conseqüents amb l’època de germinació observada al camp (octubre-
novembre), època on les pluges de tardor disminueixen considerablement la concentració de sals al sòl i 
netegen les cobertes de les llavors d’aquestes sals d’origen marí. 

Aquesta resposta de l’espècie també impedeix que l’espècie colonitzi hàbitats molt propers a la línia de 
costa, on no és competitiva, en aquesta fase vital, amb altres espècies, presumiblement más resistents. 
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Tolerància germinativa a la salinitat d’Helichrysum stoechas 
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S’ha estudiat l’efecte de la temperatura sobre la germinació de les diàspores d’Helichrysum stoechas. 
Una vegada coneguda la temperatura òptima de germinació, s’ha estudiat l’efecte de diferents sals en la 
germinació d’aquesta espècie per a aquesta temperatura. Per a l’estudi s’han triat la combinació dels 4 anions 
i cations més abundants dins l’aigua de mar. Per tant s’han fet proves de germinació amb presència de 
dissolucions de les següents sals: NaCl, MgCl2, MgSO4 i Na2SO4. Les concentracions usades han estat 0,1 M, 
0,2 M, 0,3 M, i 0,4 M. 

En els resultats s’observa que l’interval de temperatures òptimes de germinació és de 14-23ºC, amb 
diferències significatives per a la temperatura de 10ºC, tant del percentatge (disminució) com de la velocitat 
de germinació, T50 (increment). La Tª on hem obtingut el major percentatge de germinació ha estat la de 
20ºC, per això les proves amb sals s’han fet a 20ºC. 

S’ha vist que el percentage més alt de germinació s’obtén a la prova control (97,9%).  
En totes les germinacions amb sals s’obten una disminució de la taxa de germinació a mesura que 

incrementam la concentració. Així mateix, també es veu incrementat el T50 a mesura que s’aumenta aquesta 
concentració. 

En el cas de NaCl aquesta taxa de germinació es veu reduïda de forma lineal segons la concentració 
aportada en les proves, arribant a un 30,4% als 0,2M i es redueix a 0% a partir de 0,3M. El T50 es veu 
augmentat a mesura que s’incrementa la concentració de sals. 

En el cas de MgCl2 també es veu reduïda la taxa de germinació segons la concentració, arribant al 
17,4% només amb una concentració de 0,1M, i no havent cap germinació a 0,2M o concentracions superiors. 
Per tant pareix esser que el MgCl2 té un efecte major que el NaCl. 

El cas de MgSO4 trobem que també es redueix la germinació, arribant al 23,3% a 0,2M i no havent 
germinació a 0,3M i concentracions superiors. 

Amb Na2SO4 trobem que passa a 15,8% de germinació a 0,1M i a partir de 0,2M ja no trobem cap 
germinació. 

Podem deduir, per tant, que l’espècie resisteix lleugeres concentracions de sals en el moment de la 
germinació, per tant, no la podem considerar una espècie halòfita. Aquest fet, juntament amb les temperatures 
de germinació òptimes obtingudes, són conseqüents amb l’època de germinació observada al camp (octubre-
novembre), època on les pluges de tardor disminueixen considerablement la concentració de sals al sòl i 
netegen les cobertes de les llavors d’aquestes sals d’origen marí. 

Aquesta resposta de l’espècie també impedeix que l’espècie colonitzi hàbitats molt propers a la línia de 
costa, on no és competitiva, en aquesta fase vital, amb altres espècies, presumiblement més resistents. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 198 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Primers resultats sobre la regeneració post-incendi de pi blanc (Pinus 
halepensis Mill.), a l’illa de Mallorca (Illes Balears) 

 
Oriol DOMENECH1 
 
1Servei de Gestió Forestal, Govern de les Illes Balears), C\ Gremi Corredors 10, 1er Pol. Son Rossinyol 
07009 Palma, orioldomenech@gmail.com 
 
Introducció  

Després de d’una dècada (2001-2010), relativament favorable a Mallorca, pel que fa a incendis 
forestals, amb cap any per sobre de les 500 ha afectades, els darrers anys (2011 i sobretot 2013), han suposat 
un possible canvi de tendència d’aquest tipus de pertorbació, amb l’aparició del primer gran incendi forestal 
(>500 ha) a Mallorca, des del 1999 (Fig. 1). 
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Fig. 1. Evolució anual del nombre de sinistres (2001-2012) i la superfície cremada (2011-2013 fins a la 

data), a Mallorca. 
  

Una part important d’aquests incendis s’ha produït sobre masses arbrades de pi blanc (Pinus 
halepensis Mill.), formacions boscoses típicament termomediterrànies, amb sotabosc arbustiu eminentment 
escleròfil i de cobertura variable, i que configuren la formació arbrada predominant a les illes pel que fa a 
superfície (43%). El pi blanc és una espècie arbòria que regenera de llavor, a diferència de gran part de les 
que formen l’estrat arbustiu, majoritàriament rebrotadores. La seva capacitat de regeneració immediata pot 
variar en funció d’aspectes com la severitat del foc, la disponibilitat d’aigua, l’edat dels peus adults, la 
capacitat de dispersió del seu banc de llavors aeri, els paràmetres silvícoles existents o la possible afectació de 
treballs de restauració posteriors, entre d’altres variables. En aquest sentit, l’increment del règim d’incendis en 
un mateix espai, pot generar localment una situació de baixa resiliència o capacitat per regenerar 
suficientment. 

Tot i que la regeneració post-incendi de pi blanc ha estat ja estudiada anteriorment, no es tenen dades 
concretes i/o actualitzades per a les Illes Balears. En aquest sentit, la finalitat de l’anàlisi recau en establir uns 
primers resultats sobre la densitat immediata del regenerat posterior al foc (menys d’1 any), i aproximar 
quines són les principals variables explicatives que la condicionen. La importància derivada de tenir aquesta 
informació sobre la dinàmica post-incendi del pi blanc és doble. Per una banda, servir de base per poder fer un 
seguiment d’aquest regenerat en els propers anys i determinar quin són els factors que condicionen la seva 
pervivència (com per exemple, la possible afectació als pinotells per part de les poblacions caprines existents 
a gran part de les zones cremades). I per l’altra, generar una informació objectiva prèvia, de cara a planificar 
les tasques més idònies en la restauració post-incendi i en la seva aplicació temporal, d’importància 
destacable en un escenari de canvi climàtic. 
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Àmbit d’estudi  
L’estudi s’ha realitzat, durant la primavera de 2013, a l’interior del perímetre de 6 incendis ocorreguts 

a l’estiu del 2012, amb afectacions entre les 8,4 i les 69,0 ha). Es localitzen als municipis de Calvià i Palma 
(Bendinat, Son Caliu i Peguera), Felanitx (Sant Salvador) i Capdepera (Sa Font de Sa Cala), a l’illa de 
Mallorca (Illes Balears), per sota els 200 m d’altitud i pròxims al mar (< 10 km). Es tracta de pinars poc 
densos, amb un clima típicament mediterrani, sòls pobres i prims, i amb pendents i orientacions variables. La 
recurrència d’incendis forestals és un patró comú a totes les àrees estudiades.  
 
Materials i mètodes 

Per a cada incendi i de forma prèvia, s’ha realitzat un mostreig mitjançant 64 parcel·les fixes,  
aleatòries, predefinides i localitzades cada 50 m, al llarg d’un transsecte lineal a l’interior de l’àrea afectada, 
entre els mesos de febrer i març de 2013. En conjunt, a part de la densitat de pinotells (ind./ha), s’han recollit 
altres variables potencialment explicatives, tant morfològiques (pendent, orientació, rocositat i posició 
geomorfològica), com silvícoles (densitat de pins adults, àrea basimètrica AB, banc de llavors aeri i FCC), 
com d’afecció del foc (classe de severitat i presència de pins vius). A 13 de les 64 parcel·les inventariades 
(20,3%) s’han fet 3 repeticions en els 4 mesos posteriors al primer inventari, i s’ha comprovat que no 
apareixien nous pinotells, essent normalment al contrari.  
 
Resultats 

Els resultats descriptius de regeneració post-incendi, a tall de resum, han estat els següents:  
 

Variable dependent Unitat 
Mitjana 4.339 ind./ha (0,43 ind./m2) 

Màxim 22.989 ind./ha (Son Caliu, Calvià) 

Mínim 0 ind./ha (11% de les parcel·les) 

 
El tractament estadístic, amb el model ajustat dels mínims quadrats parcials (PLS) aporta poca 

significació de les variables independents (corr. 0,220), essent purament descriptiu. Tot i així, existeix certa 
correlació entre la densitat de regenerat i les zones amb elevada AB (possiblement per major pluja de llavors) 
i per altra banda, proporció inversa amb les zones de severitat alta (majors danys al sòl i al banc aeri). 
L’histograma mostra un 69% de les parcel·les amb densitats per sota els 5.000 ind./ha i únicament 7 per sobre 
els 10.000 ind./ha (Fig. 2).  
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Fig. 2. Distribució del regenerat per parcel·les 

 
Per zones, la densitat més alta (8.453 ind./ha) i alhora la més baixa (1.306 ind./ha), ha estat a Son Caliu 

i Bendinat respectivament, ambdós a la mateixa serra de Na Burguesa (Calvià). 
 
Conclusions i recomanacions 

A raó de les dades recollides, i en comparació amb altres zones mediterrànies com València (Pausas, 
2004), Grècia (Tsitsoni, 1997), Catalunya (Broncano, 1999), Murcia (De Las Heras, 2011) o Eivissa (dades 
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no publicades, 2012), es considera que les densitats de regenerat de pi, a gran part de les zones estudiades, és 
entre baixa. Això planteja varies hipòtesis explicatives com baixa collita, poca serotinia, elevada severitat, 
sòls prims amb pèrdues importants, peus joves i elevat règim d’incendis, tot i que difícils de correlacionar 
amb les dades obtingudes. Resulta molt necessari integrar la informació d’aquesta baixa regeneració (que per 
se, no implica quelcom negatiu), a la planificació i gestió post-incendi, especialment en dos aspectes concrets. 
Per una banda, en determinar correctament si convé o quan convé, entrar a retirar la fusta cremada, tenint en 
compte la fragilitat d’algunes zones respecte a la seva capacitat de regeneració. I per l’altra, en plantejar 
reforçar el control de poblacions caprines en zones cremades amb poc regenerat, de cara a assegurar la seva 
viabilitat. Finalment, aquestes dades i el seu futur seguiment, també poden servir per al diagnòstic de zones 
sensibles en relació a la seva baixa capacitat per regenerar.  
 
Agraïments 

Als Agents de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, per les tasques de camp, i a Javier 
Madrigal Olmo de INIA-CIFOR.  
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Lichenised and lichenicolous fungi from the Pitiüses Archipelago (Eivissa, 
Formentera, Sa Conillera and Es Vedrà), Balearic Islands, Spain5 
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The SEL Society (Spanish Lichenology Society) within the Iberian Lichenological Flora Project 
framework organises biannual lichen collecting field trips in The Iberian Peninsula and the Balearic Islands. 
In September 2008 the selected location was the Illes Pitiüses. The Balearic Islands include the Pitiüses 
Archipelago which is formed by Ibiza (Eivissa) and Formentera Islands and numerous isles. Calcareous rocks, 
limestone dolomite and marl strata are common substrata. Climate is typically Mediterranean with a dry 
ombroclimate (400 mm mean annual rainfall) and marked sea influence. Trees and shrubs include Pistacia 
lentiscus, Juniperus phoenicea, Pinus halepensis and Quercus coccifera which are characterised by Cneorum 
tricocon to form communities belonging to Cneoro-Pistacietum lenticii. The highest locality is Sa Talaia (475 
m) in Eivissa. Previous data on lichens in the Pitiüses Islands are scarce. Klement’s synopsis (Nova Hedwigia 
9: 435-501. 1965) stands out and includes flora, vegetation and 141 lichen species (Eivissa 125, Formentera 
44, Tagomago 28 and Sa Conillera 1). 

Here we present the results obtained from the field collections in 12 localities: 6 on the Illa de Eivissa, 
3 on Formentera, 2 on Sa Conillera and 1 on Es Vedrà. The preliminary checklist for the Illes Pitiüses 
contains 320 lichen and lichenicolous fungus species of 56 genera. Muelerella lecanactidis Diederich & van 
den Boom is a new record for Europe. For the Balearics, we consider 20 taxa new records. For Illes Pitiüses, 
159 species are new of which 140 are new for Eivissa Island, and 76 taxa for Formentera, 64 for Sa Conillera 
(La Conejera) and 29 for Es Vedrà.  

The best represented genera are Caloplaca (32), Lecanora (17), Opegrapha (15), Verrucaria (15) and 
Cladonia (12) and the best thallus types are crustose (74%) as opposed to squamulose (8%), foliose (8%), 
fruticose (7%) and dimorphic (3%). The highest locality, Sa Talaia proved to be the richest in foliose, 
fruticose and dimorphic lichens than the others located near the sea where crustaceous lichens abound as the 
climate is drier and given the sea winds influence.  
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Los hábitats de los líquenes y hongos liquenícolas en las reservas 
naturales de Es Vedrà, Es Vedranell, els illots de Ponent y en el LIC Cap 
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07800 Ibiza, Islas Baleares, e-mail: teresamarimari@yahoo.es  

 
Con objeto de reconocer y caracterizar los hábitats de los Líquenes y hongos liquenícolas y para 

seleccionar especies como bioindicadores de calidad de hábitat se han llevado a cabo diversas actuaciones en  
las Reservas Naturales (RR NN) de Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent, y en el LIC Cap Llentrisca 
Sa Talaia. En primer lugar se han seleccionado 25 localidades: 1-2: Es Vedrá. 3-4: Es Vedranell. 5-11: Sa 
Conillera. 12-13: Es Bosc. 14-15: S’Espartar. 16: Na Plana (Islas Bledas). 17: Na Gorra (Islas Bledas). 18: Na 
Bosc (Islas Bledas). 19: Serra d’En Nebot. 20: Serra de Ses Roques Altes. 21: Puig de Sa Picossa. 22: Sa 
Talaia. 23: Cala Llentrisca. 24: Cap Llentrisca. 25: Torre des Savinar.  

 
Fig. 1. Situación de las localidadades estudiadas 

 
En dichas localidades se han realizado recolecciones intensivas de líquenes y hongos liquenícolas. Tras 

el estudio e identificación de los especímenes recolectados mediante diferentes técnicas y metodologías 
ópticas, citológicas y químicas, se han elaborado e informatizado en la base de datos Herbar, pliegos que han 
sido  depositados en los Herbarios VAL (400)  y MAF (475). Como resultado se ha elaborado un catálogo que 
consta en su conjunto de 253 líquenes y 19 hongos liquenícolas. Del total, 160 especies se mencionan por 
primera vez para las RR NN y 123 para la Isla de Ibiza. En segundo lugar  se ha podido constatar que la 
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colonización de los líquenes atiende a un patrón de zonación horizontal en función de factores climáticos, 
edáficos y aportes nitrogenados (excrementos de aves, influencia de la brisa marina). En los tres horizontes 
considerados (PNUMA): mediolitoral, supralitoral y terrestre, se han interpretado y caracterizado 7 hábitat 
diferentes para la colonización liquénica. Cuatro de estos hábitat incluyen líquenes epifíticos (2) y terrícolas 
(2) se establecen en bosques mediterráneos endémicos, Cneoro tricoci-Pistacietum lentisci, con Juniperus 
phoenicea, (Directiva de Habitat código *9560) y son considerados por la Directiva “prioritarios”. Los tres 
restantes incluyen líquenes saxícolas, calcícolas de acantilados costeros mediterráneos, (código 1240). 
Finalmente se han seleccionado 20 especies de líquenes indicadoras de estos 7 hábitat, de las cuales 
mencionaremos las que son exclusivas. 1) hábitat, saxícola, mediolitoral: Collemopsidium halodytes y  
Hydropunctaria amphibia; 2) hábitat saxícola, supralitoral y nitrófilo: no hay especies exclusivas.  3) hábitat 
saxícola, supralitoral, sérico, ombrofobo: Ingaderia troglodítica; 4) hábitat epifítico, supralitoral, sérico: 
Seirophora villosa; 5) hábitat epifítico, terrestre, húmedo: Tornabea scutellifera, Usnea rubicunda, 
Parmotrema hypoleucinum, Normandina pulchella; 6) hábitat terrícola, terrestre, sérico: Buellia zoharyi; y 7) 
hábitat terrícola, terrestre, húmedo: Cladonia mediterránea.  
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Des dels primers moments de la botànica el cultiu de les plantes ex situ ha estat un dels recursos més 
importants pel seu estudi. Sovint aquests espais de cultiu, inicialment amb una finalitat científica, tenien 
també una vessant ornamental o estètica, de manera que no poques vegades jardineria i botànica han anat 
juntes. La funció de les col·leccions de plantes cultivades era encara més important quan aquestes constituïen 
els principals recursos per a la salut de les persones. En l’àmbit europeu es creu que els primers espais 
enjardinats de l’època moderna tenien precisament aquesta funció doble funció d’utilitat i ornamentació. 
Alguns els situen en els claustres o patis interiors de monestirs, convents o palaus dels estaments socials més 
benestants. A Menorca es té constància de l’existència de col·leccions de plantes semblants en alguns dels 
edificis religiosos més importants. Una pràctica que va caure en desús amb l’aparició de les medicines 
sintètiques i amb la industrialització de la producció dels materials vegetals. 

Des de fa uns anys grups de voluntaris es dediquen, de manera altruista, a la recuperació de l’edifici 
històric de l’antic Hospital Militar de l’Illa del Rei (Port de Maó) i del seu entorn fundat l’any 1711. El 
Col·legi de Farmacèutics va assumir la responsabilitat de recuperar i mantenir l’espai de l’antiga farmàcia i 
també de l’antic espai enjardinat interior que amb l’abandonament de les instal·lacions l’any 1964 s’havia 
perdut. 

Amb les primeres actuacions de neteja aparegué la divisió d’aquesta espai en pasteretes o parterres 
(Fig. 1). L’any 2007 s’iniciaren unes primeres actuacions d’enjardinament que consistiren en crear una 
col·lecció de plantes medicinals que va ser desenvolupada pel GOB Menorca. Posteriorment, l’any 2010, es 
decidí emprendre la recuperació de la resta de l’espai de l’antic jardí interior i es va elaborar una proposta 
argumentada d’un projecte a llarg termini. L’objectiu que es va plantejar per aquesta nova etapa de 
recuperació era que el jardí tingués una funcionalitat múltiple: 

• Un element ornamental que complementés la importància històrica i estètica de l’edifici. 
• Que a la vegada tingués un vessant educativa i didàctica 
• Sostenible en recursos i requeriments de manteniment 

Així la selecció de les espècies es va fer considerant una sèrie de criteris habituals en aquests tipus de 
plantejaments: autòctones o amb interès etnobotànic, sense comportament invasor, adaptables a les condicions 
ambientals i edàfiques de l’illa, baixes necessitats de manteniment, valor ornamental, etc. Però també es 
tingueren en compte d’altres que materialitzessin la funció pràctica i didàctica: 

• Espècies o varietats amb interès de conservació 
• Representativitat o singularitat en la flora de l’illa 
• Posar en valor la flora autòctona o les varietats tradicionals com a recurs per a una jardineria més 

sostenible. 
A la vegada també es van tenir en compte els espais disponibles i com les espècies es podien combinar 

o distribuir dins ells amb l’objectiu de donar al conjunt un valor ornamental. 
D’aquest procés de selecció en sortí un catàleg d’espècies (Taula 1) i varietats entre les quals hi ha un grup 
que destaca pel seu interès de conservació, es tracta d’espècies autòctones o de cultiu tradicional que 
actualment es troben en un estat precari, ja sigui per tenir poblacions reduïdes a l’illa o bé perquè el seu cultiu 
com a plantes útils pràcticament ha desaparegut.  
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Fig.1. Plànol de de l'antic Hospital Militar amb la distribució dels parterres al pati interior (línia vermella). 

 
 

Taula 1. Catàleg de plantes amb els criteris de selecció i l’interès de conservació. 

Tàxon Nom popular Criteris de selecció Interès de c onservació 

Ampelodesmos 
mauritanica Càrritx Ornamental 

Etnobotànica - 

Chamaerops humilis Garbó 
Ornamental 
Etnobotànica 
Plantes tradicionals 

- 

Cistus albidus Estepa blanca Ornamental - 
Cistus creticus Estepa blava Ornamental - 

Cneorum tricoccon Olivella Ornamental 
Flora amenaçada 

Una sola població a l’illa amb pocs 
efectius (<50) i en procés de 
degradació 

Cupressus sempervirens 
‘Totem’ Xiprer Ornamental - 

Daphne gnidium Baladre Ornamental 
Etnobotànica 

- 

Euphorbia characias Lletrera de visc Ornamental 
Etnobotànica - 

Helichrysum crassifolium Maçanella 
Ornamental 
Flora endèmica 
Flora amenacçada 

Una sola població a l’illa. 

Hypericum balearicum Estepa Joana 
Ornamental 
Etnobotànica 
Flora endèmica 

- 

Iris albicans Ginjol blanc 
Ornamental 
Etnobotànica 
Plantes tradicionals 

- 
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Tàxon Nom popular Criteris de selecció Interès de c onservació 

Iris germanica Ginjol blau 
Ornamental 
Etnobotànica 
Plantes tradicionals 

- 

Iris pallida Lliri d’olor 
Ornamental 
Etnobotànica 
Plantes tradicionals 

- 

Juniperus oxycedrus Ginebró 
Ornamental 
Etnobotànica 
Flora amenaçada 

Una sola població a l’illa amb pocs 
efectius (<20) 

Lavatera maritima Malva de roca Ornamental - 

Lavatera olbia Malva Ornamental 
Flora amenaçada 

Una sola població a l’illa amb pocs 
efectius (<15) i amb constant 
situació d’amenaça per actuacions 
a la xarxa viària 

Lonicera implexa Gavarrera Ornamental 
Etnobotànic - 

Lotus dorycnium Botja Ornamental - 
Lotus hirsutus Trèvol pelut Ornamental - 

Lysimachia minoricensis - Flora endèmica 
Flora amenaçada 

Endemisme menorquí. Extingit en 
estat silvestre. Només es 
conserva en estat cultivat 

Magydaris pastinacea Col borda Ornamental 
Flora endèmica 

- 

Matthiola incana Violer 
Ornamental 
Etnobotànic 
Plantes tradicionals 

- 

Medicago arborea Trèvol de 
bestiar 

Ornamental 
Etnobotànic - 

Nicotiana tabacum Tabac de 
l’Havana 

Ornamental 
Etnobotànic - 

Paeonia cambessedesii Pampalònia 
Ornamental 
Flora endèmica 
Flora amenaçada 

Endemisme gimnèsic. Pateix de la 
recol·lecció il·legal pel seu interès 
ornamental 

Phlomis italica Estepa blenera Ornamental 
Flora endèmica - 

Phoenix dactylifera Fasser Etnobotànic 
Plantes tradicionals - 

Rhamnus ludovici-
salvatoris - 

Ornamental 
Flora endèmica 
Flora amenaçada 

Endemisme gimnèsic. Una sola 
població a l’illa amb pocs efectius 
(< 25) i amb estat de conservació 
crític per actuacions urbanístiques 

Rosa gallica Roser vermell 
Ornamental 
Etnobotànic 
Plantes tradicionals 

- 

Rosmarinus officinalis Romaní Ornamental 
Etnobotànic 

- 

Salvia canariensis Sàlvia de 
Canàries 

Ornamental 
Diversitat taxonòmica - 

Salvia microphylla Mosquitet 
Ornamental 
Plantes tradicionals 
Diversitat taxonòmica 

- 

Salvia officinalis Sàlvia 
Ornamental 
Etnobotànic 
Diversitat taxonòmica 

- 

Sambucus nigra Sauquer 
Etnobotànic 
Conservació plantes 
tradicionals 

Al·lòctona. Cultivada per a usos 
medicinals des d’antic. De la raça 
adaptada al clima de l’illa només 
s’en coneixen uns pocs exemplars 
(< 10) 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 207 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Tàxon Nom popular Criteris de selecció Interès de c onservació 

Scabiosa cretica Claveller de 
penyal 

Ornamental 
Flora endèmica - 

Silene mollissima - Ornamental 
Flora endèmica - 

Stipa tenacissima Espart Ornamental 
Etnobotànic - 

Teucrium marum s.l. Frígola 
Ornamental 
Etnobotànic 
Flora endèmica 

- 

Viburnum tinus Marfull Ornamental 
Flora amenaçada 

Una sola població a l’illa amb pocs 
efectius (< 30) i afectada per un 
excés de freqüentació. 
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La flora vascular de finques agràries amb acords de custòdia a Menorca: 
caracterització i principals valors de conservació 
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1Comissió de Botànica GOB Menorca – Institut Menorquí d’Estudis, Camí des Castell, 28, 07702 Maó, 
Menorca; Email: pere.fraga@gmail.com 
 

La gestió agrícola d’un territori no es pot fonamentar només en un ús intensiu de les terres útils, tenir 
en compte la conservació dels valors naturals, no és només un objectiu de conservació, sinó que contribueix a 
la sostenibilitat de l'activitat agrícola, de manera que els costos ambientals i de recursos a la llarga 
contribueixen a la seva rendibilitat. La biodiversitat, el seu coneixement detallat, pot ser un dels components 
del medi natural que millor permet valorar i avaluar les actuacions que es fan en finques amb acords de 
custòdia del territori. D’acord amb aquests plantejaments, des de fa uns anys, a Menorca, dins el marc 
d’acords de custòdia establerts entre el GOB Menorca i algunes finques agrícoles, es fa una avaluació del seu 
valors naturals, entre ells la diversitat florística, els elements vegetals i els hàbitats amb més interès de 
conservació. Aquesta acció és una part del projecte Cultivant Sinèrgies, desenvolupat pel GOB Menorca i 
confinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i FEADER. 

Al llarg dels sis primers mesos de l'any 2012 es va fer una campanya d'inventari de flora vascular i 
hàbitats amb interès de conservació de nou llocs de Menorca (Fig. 1). La feina de camp va consistir en 
exploracions sobre el terreny en les que es feia un recorregut per la finca, procurant visitar els ambients o 
hàbitats amb més interès per la presència de flora endèmica o per la diversitat florística, però també aquells 
que podien veure's més alterats per l'activitat agrícola. En aquestes sortides es registrava la presència dels 
tàxons de flora vascular mitjançant l’aplicació informàtica per dispositius mòbils Zamiadroid desenvolupada 
per la Universitat de Barcelona (http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/). Posteriorment, aquestes dades s’han 
exportat a una base de dades compatible amb la que ja existia pel Catàleg de la flora vascular de Menorca 
(CFVM). Així ha estat possible afegir-hi dades complementàries per a cada tàxon per fer una anàlisi més 
detallada de la riquesa florística, i a la vegada s’ha pogut valorar la importància de cada zona estudiada dins 
conjunt de la flora de l’illa. 

En total es feren 24 sortides de camp amb les que es registraren unes 3.000 entrades de presència de 
plantes vasculars. El catàleg florístic global per a totes les finques és de 603 tàxons, el que representa un 45% 
del total de la flora vascular de l'illa. A totes les finques, fins i tot les de menor extensió (1,27 ha) el catàleg 
florístic se situa per damunt dels 100 tàxons, però no hi ha una relació clara entre la seva extensió i la riquesa 
florística, aquesta sembla estar més relacionada amb la diversitat d'hàbitats o la presència d'ambients naturals. 
La majoria de tàxons (46%) estan considerats com a molt comuns segons els criteris emprats en el CFVM, 
mentre que els molts rars representen un 8%, una proporció molt inferior al que s'obté pel conjunt de la flora 
de l'illa (15% i 30% respectivament). L'anàlisi de les formes vitals mostra més semblances amb el conjunt de 
la flora de l'illa. Predominen els teròfits (45% per aquest estudi, 44% pel CFVM). En la biogeografia els 
resultats també són semblants al conjunt de la flora de l'illa amb el predomini de la component mediterrània 
(48%), mentre que els endemismes se situen al voltant del 5%. 

Totes aquestes dades s'han compilat en un document per a cada finca on també s'han indicat altres 
aspectes com la localització dels hàbitats més sensibles o amb interès de conservació, plantes d'interès 
etnobotànic o la presència d'elements que poden suposar alguna amenaça com les espècies invasores o 
actuacions que poden alterar el medi natural, de manera que pugui ser una contribució més a la seva gestió 
sostenible. 
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La xarxa balear de seguiment de danys en boscos a les Illes Balears 
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Introducció 

A principis dels anys 80 es comencen a observar una sèrie de símptomes generalitzats de debilitament 
en les masses forestals al que es va anomenar com a “mort dels boscos”. Arrel de la generalització d’aquestes 
observacions per tota Europa, es desenvolupa a finals dels 80 principis del 90 les Xarxes Europees 
d’Avaluació de Danys Forestals; aquestes xarxes avaluen l’estat de salut dels boscos europeus utilitzant una 
metodologia comú i coordinats per la Unió Europea.  

La informació que aquestes xarxes ens han aportat al llarg dels anys ha resultat una eina eficaç per 
estudiar i diagnosticar les afeccions en matèria de sanitat forestal, així com per al seguiment, diagnòstic i 
variacions en l’estat de la salut dels boscos. No obstant això, aquestes xarxes tenen una carència important 
com es la manca d’informació a nivell regional, per a l’estudi dels problemes fitosanitaris a nivell local.  

La falta d’informació a nivell local, les noves amenaces que la globalització comporta sobre la sanitat 
forestal i la sensibilitat de l’administració balear en aquests temes, van dur al Servei de Sanitat Forestal a la 
necessitat d’implementar una xarxa a nivell autonòmic.   

La Xarxa Balear de Seguiment de Danys en els Boscos es un conjunt de parcel·les de mostreig 
distribuïdes per totes les Illes Balears d’acord a una malla de 8 * 8 km. En la intersecció d’un vèrtex d’aquesta 
malla amb la massa forestal arbrada es on s’estableix una parcel·la de mostreig. 

En aquestes parcel·les s’avaluen anualment tot una sèrie de paràmetres fàcilment ponderables i 
mesurables que ens permeten obtenir un balanç periòdic sobre la variació espacial i temporal de la salut dels 
nostres boscos, així com detectar problemes fitosanitaris que afectin al nostre arbrat.  

Es començà a instal·lar el 2008, amb la implantació de la meitat de les parcel·les a Mallorca, que es va 
completar el 2009; l’any 2010 es va instal·lar totalment a Menorca, Eivissa i Formentera. Actualment esta 
formada per 43 parcel·les de mostreig, distribuïdes 22 a Mallorca, 10 a Menorca, 9 a Eivissa i 2 a Formentera; 
això suposa una representativitat d’1 punt cada 4.334 ha. 13 estan ubicades en àrees protegides.  

Es mostrejen un total de 1.032 arbres, dels quals un 67,34% són pins (Pinus halepensis), 16,67% 
alzines (Quercus ilex), 13,08% ullastres (Olea europaea), 2,71%  savines (Juniperus phoenicia) i el restant 
0,20% compost per 1 garrover (Ceratonia siliqua)  i un aladern (Rhamnus alaternus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Ubicació de les parcel·les que conformen la Xarxa Balear de danys en els Boscos i 
espècies principals. (Tecmena, 2012) 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 211 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Objectius 
L’objectiu principal d’aquesta xarxa autonòmica es la de complementar i aprofundir els treball iniciats 

per la IPC Forest i la Unió Europea en el marc local de les Illes Balears. D’aquesta manera es pretén obtenir 
un balanç periòdic sobre la variació temporal i espaial del estat dels nostres boscos, així com reflexar els 
problemes de gran extensió que afecten a la salut de l’arbrat i prendre les mesures oportunes en cas de ser 
necessari.  
 
Metodología  

La forma de procedir en cada parcel·la esta basada en la Xarxa de Nivell I. Inicialment es marca sobre 
el terreny el centre de la parcel·la i es localitzen 24 arbres, 6 en cadascun dels 4 quadrants en els que es 
divideix la parcel·la. De cada arbre s’anota el rumb, la distància al centre, l’espècie, el diàmetre i l’alçada; 
també s’avaluen els següents indicadors fitosanitaris: defoliació, decoloració, simptomatologia observada i 
danys sobre la massa classificats en diverses categories.  

De cada parcel·la es prenen dades generals relatives a l’estat, composició específica, característiques 
ecològiques, tipus de sòl, regeneració, forma, espessor i aspecte general de la massa.  

En 7 de les 43 parcel·les s’han instal·lat una sèrie d’aparells per obtenir més informació, com son: 
dendròmetres de banda per mesurar el creixement diametral de l’arbre, una trampa d’interceptació de vol per 
tal de caracteritzar i seguir la comunitat d’insectes forestals, un registrador continu de la temperatura i un 
pluviòmetre de cullera per tal de caracteritzar i seguir la microclimatologia. La revisió i obtenció de dades en 
aquestes parcel·les es mensual, i l’objectiu es determinar interaccions i indicadors diversos. (els resultats 
d’aquestes 7 parcel·les no s’exposaran en aquest article) 
 
Resultats i discussió 

Es presenten els resultats de 2012. Es realitza molt somerament la comparació de dades amb anys 
anteriors, ja que encara es disposa de pocs anys per obtenir conclusions significatives. 
 
Paràmetres per a la determinació de l’estat fitosanitari:  

Els paràmetres bàsics son la defoliació, entesa com el percentatge de fulla que li falta a l’arbre en peu 
respecte el de referència, i la decoloració o desviació del color normal de les fulles vives.  

La defoliació mitja de la Xarxa l’any 2012 ha estat del 24,27 %; aquest valor es considera com una 
defoliació lleugera pròpia de masses en bon estat fitosanitari general, a priori. No hi ha diferencies 
significatives entre coníferes i frondoses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defoliación media anual por especies
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Fig. 2. Defoliació mitja anual per espècies. Illes Balears2008- 2012. (Tecmena, 2011) 
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Per parcel·les avaluades, 7 d’elles presenten una defoliació mitja moderada, que indicaria un estat 
sanitari deficient. Els valors màxims es trobarien en les dues parcel·les de Llucmajor degut a l’afectació per 
l’escolítid Tomicus destruens i per la processionària del pi.  

Per espècies principals, totes elles presenten una defoliació mitja lleugera, amb valors molt similars; 
únicament l’ullastre presenta un valor lleugerament superior (26,78%).  

Pinus halepensis ha tingut una defoliació mitja del 23,99%, amb 3 peus greument defoliats i 5 morts, 
associats a fortes afeccions de Tomicus destruens i processionària del pi, juntament amb la falta de llum i la 
competència. 

Quercus ilex ha mostrat una defoliació mitja lleugerament superior a la d’anys anteriors degut a la greu 
afectació pel fong Botryosphaera stevensii en el punt de Es Migjorn Gran. Un 17,44% dels peus presenten 
defoliacions moderades causades per danys de Cerambyx cerdo i de Lymantria dispar.  

Olea europea ha presentat una defoliació mitja superior a l’observat el 2011, però inferior a la d’anys 
anteriors. El 33,33% dels peus ha presentat una defoliació moderada; destaquen danys especialment greus a 
Llucmajor, on l’escassetat de sòl fa que els peus estiguin força debilitats. 

Juniperus phoenicia va presentar una defoliació mitja lleugerament superior a la de 2011. 
Respecte a la decoloració, aquest paràmetre no ha tingut pràcticament repercussió en els arbres 

avaluats. 
La espesura de la massa no fou un factor determinant en l’estat sanitari del conjunt de la xarxa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principals agents danyins 
Els animals i la pastura 
Els danys causants per animals vertebrats han estat força escassos (1,16%). Únicament es van observar danys 
en 3 parcel·les de Menorca, de caràcter lleu provocats per porcs i vaques.  
Cal destacar els danys observats per la cabra assilvestrada (Capra hircus) en la Serra de Tramuntana, afectant 
nombrosos peus de l’entorn i al regenerat.  
A Formentera s’ha observat pinyes menjades per Elyomys quercinus (Lirón careto) i/o per rata. 
Insectes i àcars 

Els danys causants per aquests agents han estat força generalitzats (60,56%), però de baixa intensitat 
en la majoria dels cassos. 

En el pi blanc destaca l’afectació per la processionària del pi en gairebé el 50% dels peus, exceptuant 
les Pitiüses, d’intensitat lleu. Amb una menor afectació (6,76%) s’ha trobat el perforador Tomicus destruens, 
però afectant de manera greu alguns peus a Mallorca i Eivissa.  

En les alzines l’agent principal ha estat el defoliador Lymantria dispar, especialment a Menorca, però 
el que ha provocat danys mes greus es el banyarriquer (Cerambyx cerdo); també s’han trobat danys lleugers 
de Dryomyia lichtensteini i més abundants de l’àcar Aceria ilicis. 

En l’ullastrar han aparegut danys per defoliadors no identificats i pel pugó cotonós (Euphyllura 
olivina).  

Les sabines no han presentat danys. 
Mallorca és l’illa que presenta major incidència  

 

Fig. 3. Distribució geogràfica del la 
defoliació mitja.   Illes Balears 2012. 

(Tecmena, 2011) 

Fig. 4. Distribució geogràfica de la 
decoloració mitja.   Illes Balears 2012. 

(Tecmena, 2011) 
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Malalties per fongs, bactèries, virus i fanerògames parasitàries 

Els danys provocats per fongs, bactèries, virus i fanerògames parasitàries han estat escassos (4,36%) i 
d’intensitat lleugera, a excepció del fong Botryosphaeria stevensii, que ha afectat el 4,36% dels peus de forma 
moderada e inclús greu. 

En els pins cal destacar que no s’han observat danys per Thyriopsis halepensis sí detectats en anys 
anteriors. Únicament s’ha observar el fong Fomes sp. en els peus estudiats, i Sirococcus conigenus en peus no 
mostrejats de la Serra de Tramuntana.  

En alzines destaca l’afecció per Botryosphaeria stevensii, fongs de nutrició compatibles amb 
Trichaptum sp, i la parasitària Hedera helix en una alzina a Menorca. 

En les savines han causat danys lleugers el fong Gymnosporangium sabinae.  
En els ullastres s’observen altes defoliacions, fulles amb aspecte atabacat i branquetes mortes per tota 

la copa, que s’associen a l’afectació pel fong Verticillum dahliae.  
Destacar la presència del fong Septoria unedonis en el sotabosc d’Arbutus unedo.  

 
Agents abiòtics 

Els danys pels diferents agents biòtics s’han produït en un 10% dels peus avaluats, afectant a les tres 
espècies de major representativitat en la Xarxa. 

El principal factor abiòtic que ha influït negativament en els peus avaluats propiciant el seu 
debilitament ha estat el sòl poc profund. Un altre dany comú ha estat el vent, especialment greu a Mallorca, 
produint trencament de branques i descalçat de peus, així com la mort de 2 peus en Escorca i Soller. La 
salinitat ambiental ha afectat especialment els pins i ullastres situats a Santanyí. A Ferreries, Menorca, destaca 
un peu amb danys per raig. A Sant Joan de Labritja s’han observat brots terminals secs i/o avortats, dany 
similar al provocat per un cop de calor; i a Llucmajor, Ciutadella de Menorca i Es Migjorn Gran peus amb 
enanisme en les seves fulles (micofília) compatibles amb episodis de sequera.  
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Fig. 5. Distribució geogràfica dels danys 
causats per insectes i àcars.   Illes 
Balears 2012. (Tecmena, 2012) 

Fig. 6. Distribució geogràfica dels danys 
causats per malalties.   Illes Balears 2012. 

(Tecmena, 2012) 
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Acció directa de l’home  
Els danys per l’acció directa de l’home han estat poc freqüents. S’han observat danys per antigues 

podes; a Artà s’han produït podes, tales i “trasmoches” per millorar la visibilitat per la caça de Tords; i a Maó 
l’acumulació de ferralla ha causat danys en un peu.  
Incendis forestals 

Els incendis de 2012 no han afectat cap parcel·la, i únicament la d’Esporles mostra danys causats per 
un incendi anterior a la seva instal·lació, amb exudacions resinoses, descorçament i carbonització de 
l’escorça. 
Contaminació local o regional 

No s’han detectat danys produïts per contaminants en cap dels punts avaluats de la Xarxa.  
Altres danys 

Dins de l’apartat d’altres danys cal destacar com a factor més rellevant la competència, bàsicament per 
la llum i l’espai. Els 27,13% dels peus pateixen factors de competència, encara que amb una intensitat 
lleugera, donat que en el replanteig dels punts d’avaluació no es seleccionen els peus dominants o submergits. 

L’anàlisi dels resultats de les parcel·les al llarg dels anys, ens aportarà una informació molt valuosa 
sobre l’evolució dels nostres boscos, permetent-nos adoptar mesures per mantenir un estat fitosanitari òptim.  
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Novetats al Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major 
 
Eva MORAGUES1, Xavier MANZANO1 i Llorenç SÁEZ2 
 
1Servei de Protecció d’Espècies. Direcció General de Medi Natural. C/Gremi de Corredors, 10  1er pis 
(Polígon de Son Rossinyol), 07009  Palma. Mail de contacte: emoragues@dgcapea.caib.es 
2Unitat de Botànica, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra, 
Barcelona.  
 

L’any 2008 s’aprova el Pla de Conservació de la Flora Vascular Amenaçada del Puig Major (BOIB 
717 del 6 de desembre) el qual té una vigència de sis anys i té com a objectiu assegurar a llarg termini el 
manteniment de la riquesa florística del massís evitant la desaparició d’espècies i afavorint que prosperin les 
poblacions més amenaçades. El Pla abasta 31 espècies però està especialment dirigit a un grup de 12 en major 
risc d’extinció. Des de fa quasi 5 anys el Servei de Protecció d’Espècies puja al cim setmanalment, quan les 
condicions meteorològiques ho permeten, per realitzar actuacions de conservació i seguiment sobre aquesta 
flora amenaçada que beneficia directa i indirectament a la resta 19 espècies, ja que els problemes que els 
afecten són principalment els mateixos. 

L’herbivoria és l’amenaça més important que sofreix la major part de la flora vascular del Puig Major, 
com arreu de la Serra. La pressió exercida per les cabres assilvestrades i les ovelles (aquestes, amb més baixa 
incidència) sobre certes plantes amenaçades i rares és molt intensa, causant tant la destrucció de plàntules com 
la desaparició de parts aèries accessibles als animals (fulles, flors, fruits, brots, etc.). A més, aquests herbívors 
causen una important alteració de l’hàbitat, especialment als peus de penyals i clotades, que es nitrifica per 
l'acumulació d'excrements, afavorint l'aparició d'espècies nitròfiles i oportunistes. És fàcil observar exemplars 
de teixos i alguns caducifolis aixecant-se només uns centímetres i limitats per la protecció que els ofereixen 
els coixinets espinosos, avencs o encletxes. 

Les principals actuacions de conservació que es realitzen anualment al cim són la creació de tancats 
d’exclusió d’herbívors, l’eliminació d’espècies competidores, el reforçament i translocació d’exemplars, la 
recollida de llavors i esqueixos, les prospeccions exhaustives i el seguiment demogràfic. 

El recinte d’exclusió d’herbívors, de 3 ha i realitzat al 2011 a la cara sud del Puig Major, ha resultat 
tenir un gran èxit en quant a la presència inesperada de l’orquídia Orchis cazorlensis, catalogada com a 
Vulnerable al Decret 75/2005. Al 2012 varen aparèixer 11 exemplars i al 2013 la xifra s’ha incrementat 
considerablement fins els 40 exemplars. És molt probable que aquestes plantes ja hi fossin presents abans de 
tancar la zona, però la predació reiterada de les seves parts aèries impedia el seu correcte desenvolupament. 
La recuperació de l’Orquídia de Cazorla és una prova dels efectes nefasts que l’excés de densitat de cabres a 
la Serra té sobre la biodiversitat. De fet, la IUCN considera la cabra domèstica com una de les pitjors cent 
espècies invasores del món. La demografia d’aquests animals els permet duplicar la seva població cada 18 
mesos, de forma que si no fos pels controls de caçadors i pagesos, la situació seria encara més nefasta. 

Des de l’inici del pla de conservació, i degut a la realització de tancats contra herbívors, el nombre 
d’exemplars de les espècies amb major risc d’extinció s’ha incrementat considerablement.  

 
 Nombre exemplars  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Agrostis barceloi* 36 1255 996 830 1.719 383 
Chaenorhinum rodriguezii 5(3) 50(20) 31(26) 93(86) 128(51) 221(56) 
Colchicum lusitanum - 100 116 152 0 19 
Cystopteris fragilis subsp. 
fragilis 

3 41 50(39) 67(54) 70(59) 312(211) 

Dryopteris tyrrhena** 28 indv. 281 430(329) 408(289) 411(308) 391(287) 
Hieracium amplexicaule 0(3) 3(2) 14(7) 14(4) 35(3) 29(10) 
Ligusticum huteri 64(3) 135(2) 135(12) 209(5) 229(13) 221(2) 
Cotoneaster tomentosus 34(13) 44(11) 61(14) 61(15) 74(16) 91(15) 
Polystichum aculeatum** 32(15) indv. 230(93) 245(103) 290(141) 304(132) 281(122) 
Orchis cazorlensis 0 0 0 0 0 11 
Polystichum setiferum** 25(12)indv. 381(137) 432(201) 671(465) 694(479) 680(455) 
Rosa squarrosa 24  34(10) 35(10) 45(12) 49(22) 47(15) 

* Tiges floríferes. **Frondes fèrtils. () exemplars reproductors 
 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 216 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

El túrbit del Puig Major (Ligusticum huteri) també ha tingut una proliferació espectacular des de l’inici 
del Pla de Conservació. De 64 exemplars al 2007 a 221 al 2012. Enguany han florit 16 exemplars a punts 
diferents del massís, tanta a cara nord com a cara sud, una xifra històrica.  

Darrera aquestes dades tan satisfactòries de nombre d’exemplars de les espècies més amenaçades al 
Puig Major, està la feina periòdica de revisió i manteniment dels tancats, les exhaustives prospeccions del 
cim, la recol·lecció de llavors per les actuacions de reforçament i la selecció de noves zones amb espècies 
d’interès per protegir. 

El tàxon Cotoneaster tomentosus del Puig Major s’ha publicat recentment, sobre la base de caràcters 
morfològics i moleculars, com a Cotoneaster majoricensis L. Sáez & Rosselló, endemisme nou per les 
Balears exclusiu del Puig Major i Serra des Teixos. Revista Candollea 67(2), desembre 2012. 

Una de les darreres troballes més significatives ha estat la localització, fora del Puig Major, d’un nou 
exemplar de la falguera Dryopteris filix-mas, espècie de distribució circumboreal que a les Balears estava 
extinta en estat silvestre i citada a nomes dues localitats molt inestables (Puig Major i Serra de Na Plana). 
Recentment, X. Manzano ha trobat un exemplar epífit, vegetatiu i de peites dimensions a una nova localitat de 
la serra a 580 m.s.n.m. Físicament està protegit amb reixeta metàl·lica per evita els efectes de l’herbivoria. 

A principis d’any el Ministeri de Defensa, sota el recolzament del Servei de Protecció d’Espècies, va 
realitzar la retirada de residus (bidons, fragments de pantalles, ferralla, cables, plàstics, tela asfàltica,...) de la 
base dels penya-segats de la cara nord del Puig Major, que presentaven una forta degradació per acumulació 
de deixalles relacionats amb l’ús de les instal·lacions culminars del radar. Aquesta aglomeració de residus 
provocava un fort impacte paisatgístic i impedia l’assentament i recolonització de la vegetació de muntanya, 
principalment de la flora protegida i/o amenaçada.  

Gràcies al Viver Forestal de les Illes Balears (Menut) per conservar i reproduir planta; al Jardí Botànic 
de Barcelona i al Banc de germoplasma vegetal-UPM com a bancs de llavors i al Ministeri de Defensa per la 
seva col·laboració en la conservació de les espècies vegetals del Puig Major.  
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Flors i Violes. La flora en Recuperació 
 
Eva MORAGUES1, Joan. MAYOL1 i Xavier MANZANO1 
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La llei espanyola (42/2007) determina que les espècies qualificades com a amenaçades (vulnerables o 
en perill d’extinció) han de ser objecte de plans de recuperació o conservació, que han de redactar i aplicar les 
Comunitats Autònomes.  

A les Balears tenim 17 espècies catalogades en Perill d’Extinció i 24 com a Vulnerables. Moltes 
d’elles estan recolzades amb un Pla i d’altres es realitzen actuacions puntuals de conservació (veure taula).   

Els Plans de Recuperació y/o Conservació estableixen les principals actuacions de conservació per fer 
que aquestes espècies en perill, de poques poblacions i baix nombre d’exemplars, puguin sortir del estat 
d’amenaça. La conservació in situ és decisiva per lluitar contra els factors negatius que les afecten i afavorir la 
seva supervivència. Les actuacions de reforçament i translocament, l’eliminació d’espècies competidores de 
flora i fauna, la restauració i protecció de l’hàbitat, el seguiment demogràfic, etc. són actuacions in situ que 
poden canviar la seva tendència negativa cap a la recuperació. A continuació se cita un breu resum dels 
resultats d’algunes espècies catalogades en Perill d’Extinció. 

 
- Apium bermejoi, endèmica de Menorca, ha incrementat tant la seva distribució com l’ocupació (5 

noves poblacions), però el nombre d’efectius globals és relativament baix (de 90 exemplars al 2004 a 134 al 
2012) així como també els percentatges de supervivència de plàntules. El caràcter fluctuant e inestable de 
l’espècie i l’estreta dependència als canvis estacionals violents, com les pluges torrencials i els períodes llargs 
de sequera estival, són les principals amenaces. Les zones favorables per l’establiment de l’espècie són 
limitades i les espècies acompanyants competeixen per l’espai i els nutrients. 

  
- Biscutella ebusitana, endèmica d’Eivissa, va ser objecte d’estudi al 2010. Les zones de la costa nord 

d’Eivissa (zona dels Amunts) varen ser prospectades amb detall trobat només uns 30 exemplars a 5 
poblacions. 

 
- La població Mallorquina d’Helianthemum marifolium ssp. origanifolium estava formada al 2011 per 

18.610 individus ocupant un àrea total de 2,48 hectàrees (24.796m2). La situació de conservació a Mallorca es 
desfavorable ja que l’àrea de distribució se redueix a poblacions petites molt localitzades i està sotmesa a una 
degradació contínua de l’hàbitat on s’estableixen. La conservació de la població dins la zona d’exclusió 
d’AENA, la que compta amb més individus, és fonamental per la supervivència a llarg termini de l’espècie a 
Mallorca.  

 
- La saladina de ses Fontanelles, el Limonium barceloi, ha millorat el seu estat de conservació i ha 

incrementat substancialment els efectius poblacional (d’uns 1.000 exemplars al 2008 a 6.300 al 2011), tot i 
que la millora es concentra a una sola colònia o subpoblació necessitaria de gestió (eliminació d’espècies 
competidores). Com a darreres novetats està la redacció d’un protocol de translocació, la delimitació de 
l’Àrea Biològica Crítica i la salinització de l’hàbitat per el control d’espècies ruderals. 

 
- Respecte a les cinc saladines endèmiques de Magalluf (Calvià), L. magallufianum, L. boirae i L. 

ejulabilis han incrementat considerablement el nombre d’exemplars, encara que visualment les poblacions 
pareixen que se mantenen sense canvis de densitat significatius. Al 2012 s’han establert parcel·les permanents 
de seguiment per evitar aquesta subjectivitat en la estimació del recompte d’exemplars.  

Malgrat el L. inexpectans i el L. carvalhoi, espècies més amenaçades, no presenten declivi poblacional, 
no es pot garantir de forma continuada i autònoma la seva supervivència sense la continuïtat de les mesures de 
gestió realitzades fins al moment, com per exemple l’eliminació de la vegetació competidora i la creació de 
nous nuclis poblacionals. El L. inexpectans ha experimentat una pujada important en el quadrienni 2008-2012 
degut al reclutament de nous exemplars (increment del 63%). Amb les actuacions de reforçament la població 
total és 4,5 vegades més gran que al 2008. El L. carvalhoi, malgrat la dificultat d’identificació de l’espècie, a 
sofert des de el 2008 unes fluctuacions importants en el nombre d’exemplars. Al 2011 i 2012 s’han realitzat 
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actuacions de reforçament que incrementen notablement el nombre d’exemplars a la natura (més d’un 300% 
des de el 2008). 
 

Espècies PLA Recuperació / Conservació 

Agrostis barceloi BOIB 171, 06-12-2008 

Apium bermejoi BOIB 65, 13-05-2008 

Biscutella ebusitana Actuacions de conservació 

Cotoneaster majoricensis BOIB 171, 06-12-2008 

Helianthemum marifolium subsp. origanifolium Actuacions de conservació 

Ligusticum huteri BOIB 171, 06-12-2008 

Limonium barceloi BOIB 65, 13-05-2008 

Limonium boirae BOIB 120, 07-08-2007 

Limonium carvalhoi BOIB 120, 07-08-2007 

Limonium ejulabilis BOIB 120, 07-08-2007 

Limonium inexpectans BOIB 120, 07-08-2007 

Limonium magallufianum BOIB 120, 07-08-2007 

Limonium pseudodyctiocladum Actuacions de conservació 

Lysimachia minoricensis Extinta al medi natural 

Naufraga balearica Anàlisi de la situació al 2010 

Pinus pinaster Actuacions de conservació. Pla redactat en tramitació 
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Thymus herba-barona subsp. bivalens Actuacions de conservació 

Arenaria bolosii - 

Asperula paui - 

Cephalanthera rubra Actuacions de conservació 

Daphne rodriguezii - 

Delphinium pentagynum ssp. formenteranum Actuacions de conservació 

Dianthus rupicola subsp. bocchoriana - 

Dorycnium fulgurans (Mallorca) - 

Euphorbia fontqueriana Actuacions de conservació 

Euphorbia margalidiana BOIB 112, 01-08-2009 

Femeniasia balearica Actuacions de conservació. Pla redactat en tramitació 

Gymnadenia conopsea Actuacions de conservació 

Helianthemum caput-felis Actuacions de conservació 

Isoetes histrix (Mallorca) - 

Lavatera triloba subsp. pallescens - 

Medicago citrina - 

Neottia nidus-avis - 

Orchis cazorlensis BOIB 171, 06-12-2008 

Orchis palustris BOIB 123, 22-08-2009 

Pimpinella bicknellii - 

Ranunculus weyleri BOIB 171, 06-12-2008 

Saxifraga corsica subsp. cossoniana - 

Serapias nurrica - 

Silene hifacensis Actuacions de conservació 
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Vicia bifoliolata BOIB 171, 06-12-2008 
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- L’única població autòctona de Pinus pinaster a Menorca s’ha incrementat dels 12 exemplars inicials 
a una població, a 54 exemplars distribuïts per cinc poblacions. Les principals amenaces són el petit nombre 
d’exemplars, només un reproductiu, la sensibilitat a plagues i els risc d’incendis. Les dues pinyes que creixien 
varen ser depredades per rates malgrat la protecció al troc que es va col·locar.  

Per altre banda, les actuacions ex situ també són comunes per a totes les espècies en Perill d’Extinció. 
La recol·lecció de llavors i esqueixos serveix tant per la conservació a bancs de germoplasma com per produir 
planta que serà utilitzada per reforçar i translocar les poblacions originals.  

Un clar exemple d’actuació ex situ és la translocació de l’única població de la frígola endèmica 
d’alfàbia, el Thymus herba-barona ssp. bivalens, amb l’objectiu de generar una rèplica viable a l’original. La 
baixa productivitat, la nul·la o molt baixa taxa de reclutament natural i la proliferació i densificació de 
gramínies perennes competidores, són factors que determinen l’altíssima vulnerabilitat de la frígola. El Viver 
Forestal de les Illes Balears i el Jardí Botànic de Sóller col·laboren en les tasques de recol·lecció d’esqueixos, 
producció de planta i selecció de les noves zones de translocació. Aquesta tardor se plantaran els exemplars a 
una nova població al Pla de sa Serp al Teix. 

Com ha quedat reflectit la Conservació és una feina que abasta un ampli ventall d’actuacions i que 
implica a molts de sectors diferents. L’objectiu és no només protegir a les espècies amenaçades com a tal, 
sinó també l’hàbitat i les interaccions ecològiques, com és el cas de l’aportació de sal a l’hàbitat de la saladina 
de ses Fontanelles per evitar la competència.  

No s’ha de lligar necessàriament la raresa d’una espècie amb la necessitat de conservar. Per exemple la 
saladina L. magallufianum és exclusiva d’una població aïllada, però és localment molt abundant, amb una 
població ben estructurada, estable i amb un elevat índex de germinació. Per tant, si no hi ha cap indici de 
declivi poblacional i si el seu hàbitat està protegit, no existeix a priori necessitar de gestionar-la com a 
prioritària.  

Agraïm a l’ajuntament de Calvià, a Palma Aquarium, al Consell Insular de Menorca, a l’Ibanat, al jadí 
Botànic de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Madrid i a diferents finques privades la seva 
col·laboració. Així com també als contractistes següents: Sr. Magí Franquesa, Sr. Carles Cardona, Sr. Biel 
Bibiloni, Sr. Oriol Perona, Dr. Joan Rita, Dra. Joana Cursach, Sr. Agustí Mercadal, Sr. David Tena i Sra. 
Begoña Velázquez. 
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L’orquídia de prat. Principals resultats 
 
Eva MORAGUES1, Joan. MAYOL1 i Xavier MANZANO1 
 
1Servei de Protecció d’Espècies (SPE). Direcció General de Medi Natural. C/Gremi de Corredors, 10  1er pis 
(Polígon de Son Rossinyol), 07009  Palma. Mail de contacte: emoragues@dgcapea.caib.es 
 

Davant les amenaces que afecten a l’orquídia de prat a les Balears, l’any 2009 es redacta el Pla de 
Conservació de l’Orchis palustris (BOIB 123, 22 d’agost), amb un desenvolupament previst per sis anys, amb 
l’objectiu de garantir la seva conservació a llarg termini en el medi natural eliminant o reduint els factors 
d’amenaça actual i potencial, i assegurar la conservació de material biològic genèticament representatiu ex 
situ, en previsió d’un possible col·lapse en la natura. 

Arribat l’equador del Pla, el Servei de Protecció d’Espècies ha realitzat la revisió i la valoració general 
del mateix, després de quatre anys de vigència i d’actuacions de gestió. Al llarg d’aquets anys s’ha constatat 
tant la millora de l’estat de conservació com l’increment considerable dels coneixements sobre l’evolució, 
biologia i hàbitat de l’espècie. El conjunt de la població de l’albufera de Mallorca s’ha incrementat 
considerablement (171% ó 4.616 individus) en quatre anys (des de el 2009 al 2013). 

La distribució de l’espècie no ha canviat. Les poblacions continuen essent les conegudes dins el Parc 
Natural de s’Albufera de Mallorca i les dues localitats immediates de Can Eixut i Son Bosc. Es de destacar el 
fort increment poblacional d’una subpoblació dins el Parc, anomenada Camí dels Polls, on de 551 exemplars 
al 2009 ha passat a 3.263 al 2011 i 3.458 al 2013. A aquesta zona el nombre d’exemplars era molt baix degut 
a que la vegetació palustre era molt alta i espessa. Desprès d’un incendi, se va incrementar molt el nombre 
d’exemplars, constituïnt una de les principals subpoblacions d’orquídia de prat junt amb la població de Son 
Bosc. De llavors ençà el Parc gestiona la zona amb pastura controlada. 

El conjunt de la població, tant fora com dins del Parc, ha incrementat els efectius poblacions. Es tracta, 
amb molta diferència, de les xifres més elevades que mai s’ha obtingut a Mallorca. 

  Nombre d’exemplars   

 Any 

 2009 2010 2011 2012 2013 
increment  
2009-2013 

% increment  
2009-2013 

Interior del Parc 1090 643 3940 3422 4901 3811 350 
Exterior del Parc 1608 217 1903 2277 2365 757 47 

Total població 2698 860 5843 5699 7314 4616 171 
 

Al 2013 el 67% (40,4% al 2009) de la població total es concentra dins el Parc a 12 nuclis poblacionals 
i el 32% (59,6% al 2009) fora del Parc a la zona de Son Bosc de només 2 nuclis poblacionals. 

Gràcies a la comparativa dels recomptes de peus florits d’Orchis palustris en el període 1991-2013 es 
pot comprovar que el 2013, a més d’esser el màxim històric per al total de la població, amb 7.314 exemplars  
(veure gràfic), també ho ha estat per 4 subpoblacions dins els límits del Parc i a Son Bosc, aquesta darrera 
amb 757 exemplars més des de l’inici de les actuacions de conservació al 2009. També ha hagut 
subpoblacions on ha baixat el nombre d’exemplars (quatre subpoblacions dins el parc) però amb un nombre 
molt baix d’exemplars no significatiu respecte del total poblacional. 

Les fluctuacions en el nombre d’exemplars en flor són degudes possiblement, i com indica el Pla de 
Conservació, a oscil·lacions de factors ambients associats al seu hàbitat com la humitat del sòl o canvis 
radicals en la coberta vegetal provocats per un incendi, fet constatat a la subpoblació del Camí dels Polls. 
Pareix que l’espècie evita els entorns caracteritzats per un important desenvolupament de la vegetació palustre 
i una menor taxa de permanència d’inundació estival.  

Existeix una dependència entre el grau de precipitació durant el desenvolupament folial i el grau de 
floració. El màxim de desenvolupament floral està relacionat amb pluges mitjanes entre novembre i març de 
400mm.  

S’ha comprovat que l’espècie es manté relegada a un estret espectre d’humitat edàfica. Dins els límits 
de tolerància hídrica, les plantes són més fructíferes a les àrees de major persistència d’inundació. També s’ha 
observat que el nombre de peus florits respecte del total, està relacionat amb en els nivells anuals de 
precipitació i amb les temperatures mitges al llarg de la floració. 
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Per altra banda, la competència amb la vegetació circumdant de port elevat pareix que genera un 

increment en l’alçada de la tija dels peus florits de l’orquídia i una reducció en la fructificació, possiblement 
relacionada a una menor visibilitat de la planta per part dels pol·linitzadors. 

El Servei de protecció d’espècies vol agrair a tots els contractistes i experts que han aportat les dades i 
que es citen a continuació: 

- Conservación de la orquídea de prado 2010. Skua Gabinet d’Estudis Ambientals S.L.P. 
- Plan de Conservación de la Orquídea de Prado Actuaciones 2011. Skua Gabinet d’Estudis 

Ambientals S.L.P. 
- Evaluación y trabajos de conservación para la orquídia de prado (Orchis palustris). Memoria 2012. 

Carlos Herrero. 
- Actuacions de seguiment d’Orchis palustris 2013. Insula-geochelone sulcata. 
Tots aquests informes inèdits estan recopilats al SPE i a l’abast de tothom que els vulgui consultar. 

També agrair la col·laboració del Jardí Botànic de Sóller, la Universitat Politècnica de Madrid, el Jardí 
Botànic de Barcelona, i el Viver Forestal de les Illes Balears (Menut) per conservar llavors. I per suposat 
agrair la col·laboració del personal del parc de s’Albufera de Mallorca. 
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Les microespècies del grup de Portulaca oleracea a Menorca 
 
Avinoam DANIN1 i Pere FRAGA2 
 
1Department of Ecology, Evolution, and Behavior, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 91904 
2Secció de Ciències Naturals, Institut Menorquí d’Estudis, Camí des Castell, 28, 07702 Maó 
 

El complex poliploide del grup de Portulaca oleracea està format per 19 microespècies (Danin i Raus, 
2012). La identificació acurada d’aquestes només es pot fer per la observació de la coberta de les llavors 
mitjançant el microscopi electrònic. Mentre que vegetativament no presenten caràcters constants que permetin 
diferenciar-les amb certesa, les llavors presenten fins a sis caràcters de mida i morfologia que es mantenen 
constants (Danin i Raus, 2012). En els darrers anys s’han fet estudis per determinar la diversitat d’aquest grup 
en diferents illes del Mediterrani, donant com a resultat en alguns casos la descripció de noves microespècies 
(Danin et al., 2008, 2011). A les Balears fins ara no s’havia cap recol·lecció exhaustiva per conèixer la 
diversitat del grup. Amb aquest objectiu al llarg dels anys 2012 i 2013 s’han recollit 44 mostres de llavors de 
26 localitats de Menorca (Fig. 1). Una vegada estudiades s’ha comprovat que a l’illa hi conviuen cinc 
microespècies: P. papillatostellulata, P. granulatostellulata, P. oleracea s.s., P. nitida i P. trituberculata. 
Totes elles ja havien estat citades pel territori de la flora ibèrica (Danin, 1990), però cap d’elles de manera 
específica per Menorca. 
 
Bibliografia 
Danin, A. 1990. Portulaca. In: Castroviejo, S., Laínz, M., López González, G., Montserrat, P., Muñoz 

Garmendía, F., Paiva, J. i Villar, L. (eds.). Flora iberica. Vol. II: 465-469. CSIC. 
Danin, A. 2011. Portulacaceae. In: Greuter, W. i Raab-Straube, von E. (eds.). Euro+Med. Notulae No. 27. 

Willdenowia, 41: 131-134. 
Danin, A., Domina, G. i Raimondo, F.M. 2008. Microspecies of the Portulaca oleracea aggregate found on 

major Mediterranean islands (Sicily, Cyprus, Crete, Rhodes). Fl. Medit. , 18: 89-108. 
Danin, A. i Raus, T. 2012. A key to 19 microspecies of the Portulaca oleracea aggregate. In: Timonin, A.K. 

(ed.). Caryophyllales: New Insights Into Phylogeny, Systematics and Morphological Evolution of the 
Order ; Proceedings of the Symposium Held on 24th - 27th September 2012 at Moscow M. V. 
Lomonosov State University: 70-83. Moscow M. V. Lomonosov State Univ. 
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The cold-water coral Dendrophyllia cornigera: an inhabitant of the 
Menorca Channel deep waters.and beyond 
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3Institut de Ciències del Mar (ICM, CSIC), Pg. Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003 Barcelona, Spain 

 
The so called “cold-water corals” are important ecosystem engineers in deep sea ecosystems all over 

the world. These organisms build complex three dimensional structures which harbour a high species 
biodiversity. Dendrophyllia cornigera (Fig. 1) is a cold-water coral species widely distributed: it occurs from 
the North Atlantic (Gran Sol) to Senegal and Cabo Verde Islands, being also present through the 
Mediterranean in several locations. This yellow coral colonise depths from 30 m to 850 m. The geographical 
and bathymetrical distribution of this coral, might point out a high tolerance for this species in front of 
different environmental conditions. 

We present a summary of the research we are conducting since several years, exploring the ecology of 
Dendrophyllia cornigera in Mediterranean waters of the Cap de Creus canyon and in the Menorca channel. 
The different occurrence and distribution patterns which this species display are presented, exploring the 
factors which can be responsible for the observed variability. Moreover, results on the eco-physiological 
studies perform under aquaria conditions show the plasticity of this coral, which is able to conduct its vital 
functions without recognizable stress signs under a wide range of temperatures. 

With this research we explore the biological capabilities of this cold-water coral species and try to 
define its physiological limits. 

 
Fig. 1. a) Specimen of Dendrophyllia cornigera maintained in aquaria in the facilities of the Institut de 
Ciències del Mar (CSIC); b) colony of D. cornigera photographed in the Menorca Channel (Balearic 
Archipelago, 140 m depth); c) exemplar of D. cornigera in aquaria during a feeding experimental trial, note 
the adult Artemia salina trapped in the tentacles. Scale bar: a: 1,5 cm; b: 10 cm. (Images: a: Eduardo Obis, 
b: Jürgen Schauer (JAGO Team, IFM-GEOMAR), c: Andrea Gori) 
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Variability effects in reproductive ecology of the red shrimp (Aristeus 
antennatus, Risso 1816) in the demersal Balearic Islands fishery 

 
Pere Joan LLOMPART1, Arnau MIR2 and Aina CARBONELL3 
 
1Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears (UIB). Carretera de Valldemossa, km 7.5. Palma 
de Mallorca. Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7.5. Palma de Mallorca. Spain. 
2Grup de recerca de Biologia Computacional i Bioinformàtica. Departament de CiènciesMatemàtiques i 
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de Mallorca, Spain. 
 

Temporal and seasonal reproductive process variability of the red shrimp (Aristeus antennatus, Risso 
1816) inhabiting the demersal fishing ground of the South and South-West of Mallorca island (Balearic 
Islands, North-Western Mediterranean) was studied using gonadosomatic index (GSI), gonad-body weight 
ratio. Monthly average GSI were calculated by five different size range groups of 20-30 (juveniles), 30-40 
and 40-50 mm Carapace Length (CL) for females and 20-30 and 30-40 mm CL for males. Time series 
analysis from February 1992 to January 2012 distinguished different seasonal GSI peaks spawning periods 
depending on group size class. Maximum GSI was achieved in June-July for 20-30 mm CL (juveniles) and in 
August-September for the rest of breeder females and July-August for 20-30 mm CL and July-August and 
October-November for 30-40 mm CL males. During the period from 1992-2000, GSI time series showed a 
progressive increase, comparatively less pronounced than from mid 2000 to 2012. Analysis reveal 
deterioration in the dynamics of exploited populations affected by the low GSI for juveniles (20-30 mm CL) 
and marked loss of condition of spawners, due to a loss of body weight during the reproduction along the 
twenty years studied. This loss of condition has been related with environmental variability (NAO index) and 
overexploited state of this species, also supported by the oscillatory behaviour showed by the time series. 

 
Fig. 1. Time series GSI decomposition size range red shimp groups. 
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Spatial distribution and composition of spring-summer decapod larvae community inhabiting the 
Balearic Sea surface waters was described from plankton surveys carried out in spring-summer of years 2004 
and 2005. There were identified 84 taxa, including seven taxonomic orders. The mean larval densities varied 
from 0 to 240 (± 11.69) ind/100 m3 in 2004 and between 0.40 and 600 (±26.89) ind/100 m3 in 2005. The 
analysis of larval spatial patterns in relation to environmental parameters allowed to establish the main factors 
driving their spatio-temporal distribution. The observed inter-annual variation was associated to the different 
hydrodynamic scenarios occurring in both years. In 2004, mesoscale gyres, both anticyclonic and cyclonic, 
influenced the horizontal larval distribution by trapping and retaining larvae of more coastal species near the 
islands, and these larvae constituted an identifiable community differentiated from a second one occupying 
offshore areas, characterised by the presence of mesopelagic species larvae. In 2005, most of the area was 
occupied by resident surface Atlantic Waters, which impeded the northern progression of fresher recent 
Atlantic Waters. This environmental homogeneity resulted in a less contrasting scenario, and an unique 
community in which larvae of coastal and off-shore oceanic decapod species were mixed, was found in most 
of stations.  
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Restocking meagre (Argyrosomus regius): Dispersion and movement 
pattern of juveniles released at the Balearic coastal ecosystem 
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With the aim of recover the recently extinct wild population of meagre in the Balearic Islands, an 
ambitious restocking program, based on releasing hatchery-reared fish, is currently conducted by the Balearic 
government and the IMEDEA. Since 2008 over 13,000 tagged juveniles produced following protocols 
developed at the Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA, Balearic Government; Pastor 
and Grau, 2013), have been released. Through the project duration, several individuals have been recaptured 
(Gil et al, submitted). 

The success of a restocking program depends on several factors, being one of the most important the 
movement pattern of the species (Rakes et al., 1999). However, this is a still largely unknown aspect for the 
meagre, and even less is known on differences between wild and hatchery-reared specimens (Ellis et al., 
1998, Weiss & Kummer, 1999; Ireland et al., 2002; Teixeira et al., 2006). 

The study of the movement pattern of meagre is one of the main objectives in frame of this restocking 
project. Here we present the results obtained on dispersion capability and movement pattern of hatchery-
reared meagre after releasing into the wild. Results have been gathered through different methods: data 
storage tags, acoustic telemetry and mark recapture data. 

Three of the 19 fish tagged with data storage tags were recovered. Recorded data showed a clear dial 
pattern, suggesting high activity at night with movements in a wide depth range, and low activity during day-
time, when fish seem to remain at the same depth (Fig. 1). 21 of the 30 fish carrying acoustic transmitters 
were rarely detected and most fishes were detected by only one or few receivers, suggesting that this species 
has high mobility. Focusing on the 6 fishes that were detected by more than 5 receivers, they seem to follow a 
random-walk type of movement, with frequent and erratic changes of direction. Finally, the dates and 
locations when and where 383 fish has been reported to be captured, strongly support that the meagre has a 
high dispersion capability, as some specimens were captured 149.6 km apart of the release location after 
passing only 12 days at liberty. 

The information obtained concerning movement and dispersal capability, as well as  other processes 
affecting survival will highly contribute to improve the succes of further restocking programs. 

 

 
Fig. 1. Depth (continued line) and temperature (discontinued line) recordings of  a recaptured meagre with 

implanted data storage tags. 
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Managing for habitat protection and reducing discards are key components of the ecosystem approach 

to fisheries management, which is progressively applied to industrial fisheries where required information 
may be available. However, information about the ecosystem impacts of artisanal gears to elaborate 
mitigation plans is generally lacking. One of the most important artisanal fishery métiers in the Balearic 
Islands is the spiny lobster trammel net. This fishery is conducted during the five-month season over rocky 
and coralligenous grounds and constitutes the annual largest income of most artisanal fishermen in the 
islands. Therefore, management plans that balance the profitable exploitation of the lobster resource and the 
health of the ecosystems are vital. 

In this study we evaluate the impacts of traditional trammel nets used in the lobster fishery and made 
of polyamide multifilament (PMF) with those of an experimental trammel net made with polyethylene multi-
monofilament (MMF). Experimental fishing surveys were conducted in Menorca Channel (Balearic Islands) 
from September 2011 to August 2012 at depths of 40 to 160 metres. Fishing sets were composed of 
alternating PMF and MMF net panels and catch composition and catch rates were determined for the two net 
types. Results indicate a significant reduction of the bycatch of structural species and of undersize lobsters at 
the cost of a 40% drop of commercial lobster catch rates with the experimental trammel net compared with 
the traditional in use. 

Quantitatively assessing the ecosystem effects of artisanal gears is important because the long-term 
survival of nearshore fisheries relies on healthy fishing grounds. Hence, improving gear technology is needed 
to minimize the impacts of fishing activities on target and non-target organisms as well. 
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V-notching tagging is a technique that has been practiced for decades in ovigerous females of the 

clawed lobsters Homarus americanus and Homarus gammarus, and is currently used in European and US 
fisheries as an effective conservation strategy to delay fishing mortality. For the first time a V-notch 
experimental study was conducted on a spiny lobster (family Palinuridae). Here we present results of the first 
v-notching experience conducted with the European spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) with 
the aim of assessing: a) v-notch effects on survival and incidence of shell disease and growth, and b) the 
pattern of v-notch regrowth. A total of 36 wild young adults were housed in a 10000 litter tank, separated in 
three replicates of 12 lobsters each. Half of individuals of each replicate were marked with a v-notch (side 1 
cm long). Tank environmental conditions (temperature, salinity and dissolved oxygen) were controlled to 
mimic conditions in the wild. Results of the 20-month long tank experiment showed that v-notching had no 
impact on shell disease or growth. However, abnormally high summer temperatures in the experiment 
lowered survival of v-notched individuals relative to control specimens. Three dimensions of the v-notch 
mark (depth, width and area) were examined to assess v-notch regrowth, and depth is recommended for 
regulatory purposes. Mean v-notch depth decreased about 10%, 27% and 33% after the first, second and third 
moults, respectively, and the fourth moult restored up to 52% of the depth. We discuss the applicability of 
these results for regulatory purposes in the wild. 
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Introduction  

Ecological studies regarding decapod crustacean larvae are scarce in the Mediterranean, mainly due to 
the level of expertise necessary to identify them from plankton samples. The ontogenetic patterns in the 
vertical distribution patterns of decapod larvae are also little known, especially for the oceanic species for 
which research is still very limited.  

This work is focused on the species composition of the decapod larval community, describing the main 
spatio-temporal assemblages. We also compare the vertical larval distribution across species with different 
adult habitats in two situations (stratified and non-stratified water column) and test the hypothesis if its 
vertical distribution is optimizing food availability. 
 
Materials and methods  

Mesozooplankton sampling was carried western and southern Majorca during two research cruises 
developed during late autumn 2009 and summer 2010. Mesozooplankton sampling was carried out along the 
water column using depth-stratified sampling devices, at two stations located over the continental shelf break 
and the middle slope. 

Immediately after collection, all samples were preserved in ~5% borax-buffered formaldehyde, 
prepared using seawater. Once in the laboratory, samples were subsequently sorted for crustacean decapod 
larvae, which were identified to species level and developmental stage, whenever possible, using available 
descriptions (Dos Santos and Lindley, 2001; Dos Santos and González-Gordillo, 2004). In order to define 
larval assemblages, each identified taxa was assigned to a predefined category considering the adult’s habitat. 

 
Results 

There were differences on the decapod larval communities in terms of composition and distribution 
patterns along seasons, areas and station. Shrimps larvae (Dendobranchiata), belonging to offshore species, 
were the most abundant taxa from the total of 121 found. Shrimps accounted for 63% of the total larval 
abundance during late autumn and for 52 % in summer, followed in abundance by crabs species (Brachyura) 
for late autumn and in summer by caridean shrimps.  

The species rank plots showed that the decapods larval community was most diverse during summer, 
especially western of Mallorca, and lower densities were registered in late autumn (Fig. 1). In late autumn, the 
southern area showed the highest diversity, having its shelf break station similar species richness as the ones 
found at summer stations. 

Mesoscale oceanographic features such as fronts and eddies are key mechanisms to enhance the 
biological productivity in specific areas. We found the maximum peak of larval density during summer in the 
north area, associated to oceanographic features (Fig. 2).  

Results showed that, during both seasons, most species and developmental stages (Fig. 3) aggregated 
at the upper layers (above 75 m depth) and showed higher biodiversity in summer than in autumn (Fig. 1). For 
summer samples more than 100 different taxa were classified and for autumn around 50 taxa. Two different 
vertical distribution patterns were identified for the main larval groups, according to the adult’s origin and the 
larval development stage. During both seasons, stratified season (summer) and non-stratified season (autumn), 
larvae were mainly concentrated at depths between surface and 75 m, being fluorescence the variable that 
explained most of the vertical distribution variability. However, during late autumn early protozoeae 
belonging to pelagic species were present along the water column, from 60 to 200 m depth, showing a strong 
relation to temperature, salinity and fluorescence.  
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Fig. 1. Multiple k-dominance curves with cumulative dominance percentage of species described at each 

season (late autumn: gray; summer: black) at four sampling stations 
 

  
Fig. 2. Map of absolute dynamic topography and surface derived geostrophic currents at study area during 
late autumn in 2009 (a) and summer in 2010 (b) with hydrographic stations and structures (A: anticyclonic 

eddie; C: cyclonic eddie) 
Stations symbols: (∆) North_shelf break; (+) North_middle slope; (♦) South_shelf break; (□) South_middle 

slope 
Discussion 

It is provided for the first time an accurate analysis of the decapod larvae structure and vertical 
distribution over shelf break and middle slope in two seasons at two sub-basins off the Balearic Islands. The 
dominance of shrimps (Dendrobranchiata) in the Balearic Islands assemblages is similar with those observed 
for offshore waters around oceanic islands (e.g. Brandão et al., 2012; Landeira et al., 2009). 

Four assemblages of decapod larvae were identified along the year. The summer assemblage is 
dominated by a set of species without any clearly dominant. The late autumn assemblages on the contrary are 
dominated by few species but with, different associations related with hydrographic currents. Oceanographic 
features detected around the Balearic Islands during the research cruises (Balbín et al., 2012) may be the 
cause that we found a mixed larval assemblage between typical offshore (mesopelagic) and nearshore 
(coastal-benthic) species, which could permit local larval retention in waters over the adult populations. 

The vertical distribution of larvae showed a general pattern concentrating them mainly in the first 75 m 
of the water column, explained better by fluorescence as a proxy of food availability. However, the early 
larval stages belonging to offshore shrimps were distributed in deeper layers. There is no single 
environmental factor to explain the distribution of decapod larvae. Species composition and development 
stages are relevant to understand the vertical patterns. The vertical position of the crustacean larvae may 
reflect strategies considering a balance between the food availability and abundance, which enhances feeding 
and development rates and survival (Dawirs, 1985). Further research on the overlap in the water column of 
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crustacean and fish larvae can help to describe such balance and their ecology. Transport of decapod, 
throughout their pelagic stage larval supply is a key determinant of adult population dynamics, from spawning 
areas associated with a hydrological factor that may have a strong effect on the establishment of nursery 
areas. 

 

 
Fig. 3. Decapod crustacean larval morphology diversity from Balearic waters. 
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Introduction  

Decapod crustaceans are the main target species of deep water bottom trawl fisheries in the Balearic 
Sea. Despite their economical and ecological importance, little is known about their larval development, 
especially in the case of deep-sea species. Information on larval morphology and taxonomy is crucial for the 
knowledge on the ecology of these species. However, identification of decapod larvae from plankton samples 
is not easy, principally because the great morphological changes among their developmental phases. In the 
Mediterranean, decapod larvae studies have focused on morphological descriptions and surface distributions 
of some groups from near-shore waters, easy to rear under laboratory conditions. 
 
Materials and methods 

We present information on the occurrence and morphology of larval stages for some species of 
crustacean decapods in the western Mediterranean, based on samples collected off west and south Majorca 
during two research cruises developed during late autumn 2009 and summer 2010. Mesozooplankton 
sampling was carried out along the water column using depth-stratified sampling devices, at two stations 
located over the continental shelf break and middle slope. Samples collected during research surveys 
developed in 2001, 2004 and 2005 around the Balearic Islands were also analysed. 

Immediately after collection, all samples were preserved in ~5% borax-buffered formaldehyde, 
prepared using seawater. Once in the laboratory, samples were subsequently sorted for crustacean decapod 
larvae, which were identified to species level and developmental stage, whenever possible, using available 
descriptions (Dos Santos and Lindley, 2001; Dos Santos and González-Gordillo, 2004). 

 
Results and discussion 

New information, even a first record for Mediterranean Sea, has been obtained on the occurrence and 
morphology of the larval stages of Palaemon macrodactylus, Aristeus antennatus, Scyllarides latus, Maja 
squinado, Parapenaeus longirostris, Ergasticus clouei and Polycheles typhlops. The main findings are 
summarized below: 

• The capture of 8 larval stages of the oriental shrimp P. macrodactylus (Fig. 1) has been reported for 
the first time in the Mediterranean (Torres et al., 2012). This is a species native from estuarine waters of 
south-east Asia, which has been shown as an invasive species colonizing new regions worldwide. Several 
hypotheses explaining the presence of these larvae off Balearic Islands can be discussed. 

• The second mysis stage of the red shrimp A. antennatus (Fig. 2), not previously known, and the first 
larval stage of the slipper lobster S. latus, poorly described almost a hundred years ago, have been described 
in detail (Torres et al., 2013). 
We have also reported the second capture of larvae of the spider crab M. squinado and the first capture from 
the field of larval stages of the rose shrimp P. longirostris and slipper lobster in the Mediterranean (Torres et 
al., 2013). The presence of larvae of spider crab in the Balearic Islands, in addition to some sporadic catches 
of adult specimens reported since 2009, could be an indication of the success of the restocking program of this 
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species, carried out at Majorca, where juveniles hatched and reared in captivity have been released in the sea 
since 2008. 

  
Fig. 1. General view of 7 Palaemon macrodactylus Zoea III collected in the Balearic Sea. Scale bar: 1 mm. 

 
Fig. 2. Mysis II of the red shrimp Aristeus antennatus collected in the Balearic Sea. (A) Lateral view; (B) 

rostrum; (C) detail of pleon and pleopods of somites 1-3; (D) antennule; (E) antenna; (F) right mandible; (G) 
maxillule; (H) maxilla; (I) uropods and telson. Scale bar: 1 mm. 
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• The complete larval series (Zoea I, Zoea II and Megalopa) of the crab E. clouei have been described 
(Marco-Herrero et al., 2013). The Zoea II and Megalopal stages, previously unknown, are described here for 
the first time. Nucleotide sequence analysis of two gene regions (16S rDNA and Cox1 genes) has also 
confirmed the assignment of these larvae to E. clouei. The information obtained data argues for removal of 
Ergasticus and the related genera from the family Inachidae and their placement within the Oregoniidae, as a 
separate subfamily (Pleistacanthinae). 

• A larval series of Polychelida, a widely-distributed deep-sea crustacean commonly found in the 
Mediterranean, have been collected and described (Torres et al., In prep). It constitutes the first complete 
description of an early zoeal stage of a Polychelida species, with its specific identity being validated by 
molecular techniques such as P. typhlops. We have also reported new information on the ecology of these 
species, as densities at different seasons and along the water column, in the aphotic layers from 200 to 800 m 
depth.  

•  
Conclusions 

• Plankton studies can help to detect larval stages of invasive species before the adult populations are 
detected. 

• Larval stages provide reliable morphological traits, independent from those of adults, to help 
resolving relationships among decapod crustacean genera. 

• Although the scarcity of data indicates the need for further studies, the new descriptions and reports 
will facilitate the identification of larval stages of species of interest for a wider community of researchers and 
hence the generation of new information about the larval ecology and the recruitment of these species. This 
knowledge will be useful for improving their management and conservation. 
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Introducción  

Las algas pardas del género Cystoseira son especies clave pues estructuran comunidades muy 
complejas y diversas en los litorales costeros mediterráneos (Ballesteros 1992). Debido a su fragilidad y a la 
degradación que han sufrido, todas las especies de este género, exceptuando C. compresa v. compressa, están 
incluidas en el Anexo II del Convenio de Barcelona y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección (Orden AAA/75/2012). Cystoseira barbata es una especie muy rara en el Mediterráneo 
noroccidental, ya que ha desaparecido de numerosas zonas debido a impactos humanos diversos (Thibaut et 
al. 2005, Sales & Ballesteros 2009). La isla de Menorca alberga la única población significativa de Cystoseira 
barbata del litoral mediterráneo español (Sales & Ballesteros 2009), en la Bahía de Fornells. Hace más de un 
siglo, C. barbata también se encontraba en Cala Teulera, Puerto de Maó (Rodríguez-Femenías 1889), pero 
actualmente se encuentra extinguida en esta zona. Resultados previos obtenidos en un experimento para 
evaluar el efecto de la contaminación sobre diferentes especies de Cystoseira sugerían que C. barbata podía 
sobrevivir, e incluso reproducirse, bajo las condiciones actuales en Cala Teulera, probablemente gracias a la 
mejora en la calidad del agua propiciada por una mejor gestión de las aguas residuales del Puerto de Maó a 
partir de los años 80 (Sales et al. 2011). Aún así, la repoblación natural de esta especie sería prácticamente 
imposible debido a la baja capacidad de dispersión de las algas del género Cystoseira (Clayton 1992). 
 
Metodología 

Se pusieron a punto dos técnicas de restauración distintas con la finalidad de evaluar y comparar su 
validez y eficacia para favorecer la recuperación de las poblaciones de C. barbata en Cala Teulera. La 
primera técnica (plantación “in situ”) consistió en la recogida de una serie de rámulos con conceptáculos 
fértiles de la Bahía de Fornells, que se trasladaron a Maó, donde se colocaron en CDPAs (contenedor-
dispersor de propágulos de algas, diseñados especialmente para llevar a cabo este experimento) que a su vez 
se anclaron en el fondo de la zona a restaurar. Se colocaron 8 CDPAs con conceptáculos fértiles en dos zonas 
diferentes de Cala Teulera, que distaban unos 150m entre ellas. En cada una de las dos zonas se colocaron seis 
piedras, de superficie similar (~500 cm2) sin ningún recubrimiento biótico alrededor de los CDPAs para 
facilitar el asentamiento de C. barbata. La segunda técnica (plantación “ex situ”) consistió en la recogida de 
rámulos fértiles que, en este caso, se trasladaron al laboratorio. Se habilitó un tanque de unos 200 litros en el 
fondo del cual se colocaron piedras sin recubrimiento biótico (recogidas en la zona de Cala Teulera y de 
superficie similar a las utilizadas para la plantación “in situ”). En la superficie del tanque se colocó una red 
fina conteniendo los conceptáculos fértiles de C. barbata de modo que los zigotos, una vez formados cayesen 
al fondo y se asentasen sobre las piedras. Ambos experimentos se iniciaron en marzo de 2011. Tres meses 
más tarde, cuando la mayoría de piedras mantenidas en el tanque del laboratorio estaban recubiertas de 
individuos recién asentados de C. barbata de entre 5 y 10 mm, estas se trasladaron al mar, a dos zonas 
próximas a las zonas utilizadas para la técnica de replantación “in situ” pero suficientemente separadas para 
que el asentamiento inicial no interfiriese entre los dos experimentos. Durante el primer año se llevaron a 
cabo monitoreos trimestrales en las zonas de estudio, y posteriormente se espaciaron a monitoreos con una 
periodicidad anual.  
 
Resultados y discusión 

Las primeras plántulas de Cystoseira barbata se observaron tres meses después de iniciados los 
experimentos. Dos meses más tarde, en agosto, se detectó un asentamiento máximo y se empezó un monitoreo 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 238 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

del número y la altura de los individuos de C. barbata asentados en las piedras experimentales. El número 
inicial de individuos asentados por cada piedra experimental fue muy elevado, oscilando entre 50 y 120 de 
media, y siendo éste significativamente más elevado para el tratamiento “in situ” que para el “ex situ” 
(ANOVA; p<0,05). De todas formas, en la estación Teulera 1, en los subsiguientes muestreos hubo una 
mayor supervivencia de los individuos obtenidos por el método “ex situ”. En cuanto a la altura media de los 
individuos, se observó un aumento progresivo de la misma para todos los individuos, alcanzándose una altura 
de entre 10 y 14 cm de media en junio 2013, y con individuos significativamente más altos obtenidos 
mediante el tratamiento “ex situ” (ANOVA; p<0,05) (Fig. 1).  
 

 
Fig. 1. Evolución de la densidad (± 1SE) y la talla media (± 1SE) de los individuos de C. barbata asentados 

en las piedras experimentales. 
 

Actualmente, en Cala Teulera hay una población de C. barbata restaurada de 3102 individuos 
distribuidos entre las dos estaciones (Tabla 1), de los cuales un 3% se observaron fértiles en junio 2013. 
Además se contabilizaron algunos individuos de pequeño tamaño asentados en lugares diferentes a las piedras 
experimentales, lo cual indica cierta expansión de la población obtenida mediante los experimentos realizados 
en 2011. 
 

Número total de individuos de C. barbata 
Método 

Teulera 1 Teulera 2 

"in situ" 318 946 

"ex situ" 618 1220 

Nº total de individuos 3102 

Tabla 1. Número de individuos de C. barbata en las dos estaciones de Cala Teulera en junio 2013. 
 

En resumen, se ha conseguido restaurar una población de C. barbata que se encontraba actualmente 
extinguida en el Puerto de Maó. Además, por primera vez se han descrito, puesto a punto y evaluado dos 
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técnicas para llevar a cabo la restauración de bosques de Cystoseira sin necesidad de utilizar individuos 
adultos para su trasplante, lo cual supone una ventaja considerable respecto a otros métodos ya propuestos 
hasta el momento (Falace et al. 2006, Susini et al. 2008). En cuanto a la comparación entre las dos técnicas, el 
cultivo “in situ” de C. barbata parece dar mejores resultados en la fase inicial del experimento, pero a medida 
que pasa el tiempo los individuos cultivados “ex situ” (en el laboratorio), que no fueron sometidos a la 
competencia con otras especies en el momento de su asentamiento inicial, muestran una mayor altura que los 
cultivados “in situ” y sus densidades son superiores. De todas formas, será necesario prolongar en el tiempo el 
monitoreo de esta nueva población de C. barbata para poder asegurar el éxito completo de la restauración.  
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Introducción  

En acuicultura, como en el medio natural, el estadio larvario es la etapa en el ciclo vital de un 
organismo con mayor tasa de mortalidad. Esto es debido a que corresponde con un periodo de continua y 
rápida transformación morfológica y fisiológica del animal que le hace más vulnerable a los cambios en las 
condiciones ambientales, la alimentación y los depredadores. En poco tiempo, la larva pasa por diferentes 
tipos de etapas alimenticias. La etapa de alimentación endógena, en la que la larva se alimenta de sus propias 
reservas acumuladas en el saco vitelino, y la etapa de alimentación exógena, en la que la larva se alimenta de 
zooplancton e incluso de otras larvas de peces antes de pasar a consumir presas más grandes en el medio 
natural y pienso en cautividad. Las larvas de escómbridos como atunes y bonitos, son de las pocas familias de 
peces marinos que presentan un marcado carácter piscívoro gracias a la temprana formación de unas bocas 
dentadas y el desarrollo de un sistema digestivo adecuado para digerir larvas de peces. Sin embargo, se 
dispone de poca información acerca del efecto que esta estrategia de alimentación tiene en el crecimiento y la 
supervivencia larvaria. Por ello, el objetivo del presente estudio consiste en contrastar el crecimiento y la 
supervivencia de larvas de bonito atlántico (Sarda sarda) alimentadas con diferentes dietas. 
 
Material y métodos 

El cultivo larvario de bonito (Sarda sarda) se llevó a cabo en la planta experimental de cultivos 
marinos de Mazarrón (IEO de Murcia) a partir de huevos de reproductores nacidos en cautividad el 7 de Junio 
de 2013. 49000 huevos fueron incubados en un tanque de 400l, donde el 96% eclosionó en larvas que se 
mantuvieron en este tanque hasta terminar con sus reservas vitelinas (2 días de edad). A continuación fueron 
trasladadas a un tanque de 5000l donde fueron alimentadas mediante rotíferos y nauplios de artemia. Una vez 
alcanzaron los 8 días de edad, se trasladaron 1080 larvas a 9 tanques de 150l a razón de 120 larvas por tanque, 
donde tras un día de aclimatación se realizó el presente experimento (inicio 9 días después de eclosión, DDE). 
En tres de estos tanques se añadieron larvas de dorada recién eclosionadas desde el inicio del experimento (9 
DDE, tratamiento YSL1). En otros tres tanques, se mantuvo durante tres días la dieta de rotífero y artemia y a 
partir del día 12 DDE se añadieron larvas de saco vitelino (tratamiento YSL2). Por último, en otros tres 
tanques las larvas continuaron alimentándose con rotífero y artemia durante todo el experimento (tratamiento 
YSL3). La comida se añadió en exceso y el experimento duró en total 6 días.  

Se sacrificaron 4 larvas de cada tanque al inicio de la experimentación (9 DDE) y al inicio de la 
alimentación piscívora en el tratamiento YSL2 (12 DDE), sacrificándose todas las larvas restantes de cada 
tanque al final de la experimentación (15 DDE). En estos tres días de muestreo, las larvas presentes en cada 
tanque se contaron por la mañana. Las larvas sacrificadas fueron conservadas en frío para su posterior análisis 
en el Centro Oceanográfico de Baleares, donde se pesaron, fotografiaron y midieron utilizando un sistema de 
análisis de imagen. 
 
Resultados 

El crecimiento larvario durante los tres primeros días de experimento, tanto en peso seco como en 
longitud estándar, fue similar en los tres tratamientos. Sin embargo, al final del experimento las larvas de los 
dos tratamientos piscívoros, YSL1 y YSL2, alcanzaron mayor tamaño comparado con el tratamiento 
planctívoro (YSL3), mientras que las larvas que no fueron piscívoras sufrieron una disminución en ambos 
crecimientos. La tasa de crecimiento específico en peso fue mayor que en longitud en todos los tratamientos.  

Con respecto a la supervivencia, se observaron diferencias significativas entre los individuos del 
tratamiento de alimentación piscívora temprana, YSL1 y los demás tratamientos (p<0.01) a lo largo de todo el 
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experimento. Al finalizar el experimento, una media del 40% de los individuos del tratamiento YSL1 
sobrevivió frente a menos del 5% en los otros dos tratamientos. 
 
Discusión 

Nuestros resultados muestran que el bonito atlántico presenta diferentes tasas de crecimiento y 
supervivencia en función del momento en el que comienza su alimentación piscívora. Si la alimentación 
piscívora comienza lo antes posible una vez que las larvas tienen la capacidad de ingerir y digerir larvas de 
peces, entonces, su supervivencia y crecimiento se maximizan a corto plazo (3 a 6 días). Además del paso de 
saco vitelino a alimentación exógena, nuestros resultados indican que el paso de alimentación zooplanctívora 
a piscívora puede representar un cuello de botella esencial que determine la supervivencia larvaria tanto en el 
medio natural como en la acuicultura.  

El conocimiento que aporta los resultados obtenidos puede ser aplicado a otras especies similares al 
bonito atlántico como es por ejemplo el atún rojo, Thunnus thynnus. 
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L’escamarlà (Nephrops norvegicus) és un dels principals recursos pesquers de la pesqueria 
d’arrossegament de fons d’aigües profundes a les Illes Balears, on representa un 7% de la biomassa i un 10% 
del valor econòmic de tots els crustacis de profunditat desembarcats (Guijarro, 2012). Els desembarcaments 
d’aquesta espècie mostraren una tendència negativa entre 1986 i 1995 (Merella et al., 1998), però s’ha 
detectat una millora en el seu estat d’explotació mitjançat l’ús d’indicadors ecològics (Guijarro et al., 2011). 
Malgrat és la principal espècie objectiu del talús superior, entre 250 i 500 m de fondària, no hi ha estudis 
previs sobre la biologia d’aquesta espècie en aquesta àrea, on manca informació sobre alguns paràmetres com 
la corba de creixement, la relació talla-pes o l’ogiva de maduresa.  

Els objectius d’aquest estudi són: (i) analitzar les tendències anuals, estacionals i geogràfiques de les 
captures per unitat d’esforç de N. norvegicus de la flota d’arrossegament de fons de Mallorca; (i) analitzar la 
dinàmica poblacional de l’espècie i calcular els seus paràmetres de creixement; (iii) analitzar la biologia 
reproductiva (període de posta i ogiva de maduresa) i altres paràmetres biològics com l’índex de condició i la 
relació talla-pes i (iv) avaluar l’estat d’explotació de l’espècie utilitzant mètodes d’avaluació tradicionals.  

Les dades s’obtingueren a partir de diferents fonts: (i) desembarcaments oficials de la flota 
d’arrossegament de fons; (ii) mostratges a bord d’embarcacions d’arrossegament; (iii) campanyes científiques 
d’arrossegament de fons interanuals; i (iv) mostreig biològic individual a bord d’embarcacions i al laboratori. 
Les dades provinents de la flota comercial analitzades comprenen els anys entre 2000 i 2011 i les de les 
campanyes científiques des de 2001 a 2011. El mostreig biològic es realitzà de manera estacional entre 2010 i 
2012 i de manera anual entre 2001 i 2011.  

Els desembarcaments anuals d’escamarlà de la flota d’arrossegament de fons oscil·len entre 5 i 32 
tones, amb una talla mitjana aproximada de 36 mm de longitud del cefalotòrax (CL). L’anàlisi de la relació 
talla-pes mostra una alometria positiva (b= 3.4) i la talla de primera maduresa para femelles s’establí als 37 
mm CL. Els paràmetres del model de creixement de von Bertalanffy s’estimaren com L∞= 86.1 mm CL and 
k= 0.126, mostrant un creixement lent. L’anàlisi virtual de la població realitzat mostra una població bastant 
estable durant els anys analitzats, amb una abundància total de 10.5 milions d’individus, una abundància del 
reclutament d’un 5.5 milions d’individus, una biomassa total de 95 t i una biomassa reproductora de 46 t. La 
mortalitat per pesca s’estimà entre 0.3 i 0.6, amb un valor actual (com a mitjana dels tres darrers anys) de 
0.45. L’anàlisi del rendiment per recluta mostrà aquesta mortalitat actual per damunt del punt de referència 
F0.1, la qual cosa indica que la població està subjecta a una situació de sobreexplotació.  

 
Fig. 1. Resultats de l’anàlisi de supervivents estès (XSA, a) per Nephrops norvegicus mostrant la abundància 
del reclutament i la biomassa reproductora de la població (SSB) i de l’anàlisi de rendiment per recluta (Y/R, 

b), mostrant la mortalitat per pesca actual (F) i el punt de referència (F0.1). 

                                                           
6 Aquest treball fou presentat al 40th CIESM Congress. Marsella (França) del 28 d’Octubre a l’1 de 
novembre de 2013. 
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Introducció  

Els peixos teleostis Chelidonichthys cuculus, Trigloporus lastoviza, Serranus cabrilla i Trachinus 
draco són espècies by-catch d’importància per a la pesca de ròssec que es desenvolupa a la plataforma 
continental de les Illes Balears. Representen una fracció important de la categoria comercial “Morralla” i són 
components amb un gran pes a les comunitats demersals de la plataforma continental, tant en termes 
d’abundància com de biomassa. Tot i això, aquestes espècies han rebut poca atenció durant els últims anys: hi 
ha pocs treballs dedicats a l’estudi de les seves característiques biològiques i, la majoria, ens proporciona una 
informació fragmentària. En aquest estudi presentem els principals paràmetres biològics d’aquestes espècies 
by-catch i n’avaluem la seva dinàmica poblacional i l’estat d’explotació. 

 
Material i mètodes 

Hem utilitzat dades provinents de: (i) embarcaments mensuals d’observadors científics a bord de la 
flota de ròssec de Mallorca durant 2008, 2009 i 2010 (captures, rebuig i distribucions de talles); (ii) 
mostratges biològics mensuals, realitzats al laboratori durant 2001 i 2002, en els que es van determinar la 
talla, el sexe, l’estadi de maduresa i els pesos totals, eviscerats, i de gònades i fetge, i es van extreure els 
otòlits; (iii) les campanyes científiques MEDITS, d’avaluació dels ecosistemes i recursos demersals explotats 
per la pesca de ròssec, que es realitzen anualment a finals de primavera, entre 50 i 800 m de profunditat, i que 
ens han permès obtenir informació sobre la densitat i la mida de les poblacions d’aquestes espècies, entre 
2001 i 2011, així com completar les dades i mostres biològiques obtingudes dels mostratges al laboratori; i 
per últim (iv) informació dels fulls de venta diaris de la flota de ròssec (pes de les captures desembarcades i 
preu de cada categoria comercial), procedents de l’Organització de Productors Pesquers de Mallorca. 

Per a l’estudi de la biologia d’aquestes espècies hem estimat els paràmetres següents: i) relació talla-
pes; ii) corba talla-edat amb l’equació de von Bertalanffy i les claus talla-edat de la lectura dels otòlits; iii) 
època de posta, a partir de l’evolució estacional de l’índex gonadosomàtic; iv) talla de primera maduresa; i v) 
taxa instantània de mortalitat natural. Per a l’avaluació de la dinàmica poblacional i l’estat d’explotació hem 
aplicat un anàlisi de poblacions virtuals a les pseudocohorts estimades pel període 2008-2010, a partir 
d’informació de captures i freqüències de talles, obtingudes dels desembarcaments anuals i dels mostratges a 
bord de la flota comercial, respectivament, i alguns dels paràmetres biològics abans esmentats; així com un 
anàlisi de rendiment per recluta. 

Per avaluar l’estat d’aquestes poblacions, també  hem analitzat sèries temporals d’indicadors 
independents de la pesqueria, basats en informació provinent de les campanyes MEDITS, com són l’evolució 
dels índexs d’abundància i biomassa estandarditzada. També hem estimat dos indicadors desenvolupats en el 
context de la Directiva Marc sobre Estratègies Marines, com són el Rang de Distribució i l’Estat de 
Conservació dels Peixos b (CSFb). Aquest darrer indicador és d’especial interès ja que ens permet analitzar de 
manera conjunta les quatre espècies estudiades. 

 
Resultats i discussió 

Durant el període que hem analitzat, 2001-2011, la “Morralla” presenta desembarcaments similars o 
fins i tot superiors als de les principals espècies objectiu de la plataforma costanera, el moll de roca (Mullus 
surmuletus) i el gerret (Spicara smaris), i la plataforma profunda, el lluç (Merluccius merluccius; Fig. 1). Les 
quatre espècies estudiades són components importants d’aquesta categoria comercial i en representen el 54% 
de la biomassa desembarcada. 

Els resultats que hem obtingut mostren que C. cuculus, T. lastoviza, S. cabrilla i T. draco presenten 
trets biològics similars. Les quatre espècies es distribueixen a la plataforma continental, amb talles màximes 
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(27-35 cm) i talles de primera maduresa (14-17 cm) similars, i un període de vida relativament curt (una edat 
màxima de 4 anys per a T. lastoviza i de 9 anys per a T. draco). 

Pel que fa a l’estat d’explotació, totes quatre espècies evidencien símptomes de sobrepesca de 
creixement. Les reduccions de l’esforç pesquer necessari per assolir el punt de referència Y/RF0,1 mostren 
variacions entre el 75 i el 84%, depenent de l’espècie. Aquests valors són similars al del lluç (87%), però 
superiors als obtinguts pel moll de roca (53%), dues de les espècies objectiu de la pesca de ròssec de 
plataforma i que són avaluades periòdicament en l’àrea d’estudi, en el marc de la Comissió General de Pesca 
del Mediterrani. 

Per altra banda, l’evolució temporal de l’abundància, biomassa i Rang de Distribució d’aquestes 
espècies, no mostren cap tendència significativa pel període 2001-2011, mentre que el CSFb mostra signes de 
recuperació (Fig. 2). Una possible explicació en seria el canvi de l’esforç pesquer de la flota de ròssec, que 
durant les darreres dècades s’ha desplaçant des de la plataforma continental al talús mitjà. 

Els resultats que hem obtingut permeten un cert optimisme sobre la sostenibilitat dels recursos 
explotats per la pesqueria de ròssec en la plataforma continental de les Illes Balears. I, a més, mostren la 
necessitat d’incorporar les espècies by-catch als programes de seguiment i avaluació dels recursos pesquers, ja 
que algunes d’aquestes espècies poden estar en una situació de sobreexplotació més pronunciada que les 
pròpies espècies objectiu de la pesqueria. 
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Fig. 1. Sèries temporals dels desembarcaments comercials (en tones) de la flota de ròssec de Mallorca: totals 
(línia contínua), gerret (Spicara smaris; línia discontínua), “Morralla” (línia de punts), moll de roca (Mullus 

surmuletus; línia de ratlles i punts), i lluç (Merluccius merluccius; línia de ratlles curtes). 
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Fig. 2. Evolució temporal de l’indicador Estat de Conservació dels Peixos b (CSFb) obtingut a partir de 

dades de les campanyes MEDITS, per a l’avaluació dels ecosistemes i recursos demersals de les Illes 
Balears. La línia horitzontal representa l’estat de referència i la discontínua la regressió lineal del CSFb, que 

mostra una tendència significativament ascendent (R2= 0.47; p<0.05). 
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Introduction 

Pinna nobilis is an endangered large bivalve mollusc endemic to the Mediterranean which is exposed 
to direct and indirect impacts from human activities (Vicente, 1990; Vicente and de Gaulejac, 1993; 
Katsanevakis, 2007; Rabaoui et al., 2007)  It is an efficient filter feeder, assimilating both carbon and nitrogen 
derived compounds from its food sources in its tissues. The fan mussel is therefore a good bioindicator of 
water quality giving evidences from inhabiting water conditions. The aim of this study was to i) evaluate 
differences in δ13C and δ15N isotopic values of P. nobilis adductor muscle tissue of individuals in protected 
(Santa Maria, Espardell and Dragonera) and non-protected areas (Andratx, Esponja and Magaluf) and ii) 
relate these differences to environmental characteristics of the sampling area (nutrients and clorophyll-a) and 
anthropogenic impacts (boat traffic, anchoring boats and waste discharge) along with protection status 
(protected and non-protected).  
 
Materials and Methods 

The study was carried out at three protected areas and at three non-protected areas around the Balearic 
Islands. Individuals of P. nobilis were collected under licence from the Government of the Balearic Islands 
for research purpose by experienced scuba divers. Samples of P. nobilis muscle tissues were obtained from 
Santa Maria, Andratx and Magaluf. In addition, published data of isotopic signatures of P. nobilis muscles 
tissues from Espardell, Dragonera and Esponja (Cabanellas-Reboredo et al., 2009) were incorporated into this 
study. At each locality nutrient concentrations (nitrates, nitrites, phosphates and silicates) in the surrounding 
of P. nobilis and chlorophyll-a were analyzed as well as anthropogenic variables. Carbon and nitrogen stable 
isotopes in adductor muscles were analyzed following standard procedures (Cabanellas-Reboredo et al., 
2009). Statistical analyses of data involved a permutational multivariate ANOVA (PERMANOVA), a 
distance-based test for homogeneity of multivariate dispersion (PERMDISP), a non-parametric 
multidimensional scaling (MDS) and a Principal Component Analysis (PCA). 
 
Results 

Individuals sampled outside marine protected areas had higher 13C and15N isotopic signals than those 
inside these areas. P.nobilis individuals from Magaluf had the highest mean carbon and nitrogen isotopic 
values, -18.63 ± 0.06‰ and 5.77 ± 0.08‰ respectively while individuals sampled in Santa Maria site, had the 
lowest mean carbon and nitrogen isotopic values, -19.35 ± 0.10‰ and 3.01 ± 0.06‰ respectively (Fig. 1). 
δ15N isotopic signature of P. nobilis showed significant differences among localities regarding protection (p < 

0.01). For δ13C, significant differences 
where only found among localities, where 
Magaluf showed higher values than all 
other localities (p < 0.05). The PERMDISP 
test showed the same dispersion for δ13C 
values in protected and non-protected 
localities. For δ15N, isotopic values of non-
protected areas showed a higher dispersion.  
 
 

Fig. 1. Mean ± standard error (se) of 
isotopic signatures of δ13C and δ15N for 
Pinna nobilis at the different localities. 

Santa Maria (▲), Espardell (*), 
Dragonera (X), Andratx (■), Esponja (●) 

and Magaluf (♦). 
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According to nutrients, except for phosphates, mean values at protected areas were lower than at non-
protected areas. The two-dimensional MDS plot for δ13C and δ15N isotopic signatures showed segregation of 
localities based on protection status and the PCA a distinct separation of localities according to the variables 

studied (Fig. 2). 
 
Fig. 2. PCA of nutrients, chlorophyll-a (Chl-

a), anthropogenic variables and δ13C and 
δ

15N among sampling localities. 1-Santa 
Maria, 2-Espardell, 3-Dragonera, 4-Andratx, 

5-Esponja and 6-Magaluf. 
 
Discussion 

The present study demonstrates 
isotopic variation in muscle tissue of P. 
nobilis sampled at different localities in the 
Balearic Islands. A low coefficient of the 
linear regression between maximum shell 
length (Lm) and δ15N values of P. nobilis has 
been found which allows rejecting shell size 
and diet of individuals as sources of variation 
of δ15N and accepting sampling locality as 
source of variation. Even having differences 
among localities, there are significant 
differences in δ15N isotopic values between P. 
nobilis individuals of protected and non-
protected areas and protection effects are 
envisaged from the results. Results obtained 

have shown that, on average, protected areas have clearer waters than non-protected areas and that P. nobilis 
with δ15N values higher than 3.37 ± 0.06% are not found in clear waters.  The current study has analysed for 
the first time impacts derived from recreational boating activities on P. nobilis and surprisingly, nutrients and 
chlorophyll-a had a lower effect on isotopic values than waste discharge and boat traffic.  

In conclusion, P. nobilis can be suggested as a valid indicator in coastal management. It gives real 
information about surrounding environmental characteristics and strengthens studies that demonstrates that 
organisms living in areas with higher human impact present higher δ15N values.  
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Introduction  

Bottlenose dolphins, Tursiops truncatus (Montagu,1821), is one of the most know cetacean species in 
the world (Leatherwood and Reeves, 1990; Wells and Scott, 2002). However, at the Mediterranean, 
knowledge is considerable little. Carbon and nitrogen stable isotopes and organochlorine concentrations of 
stranded dolphin tissues have been used to investigate population structures (Borrell et al., 2006) but until 
now, no studies using only stable isotope analysis of biopsies on living dolphins, have been conducted. For 
the first time, carbon and nitrogen stable isotopes of living Tursiops truncatus’ muscle tissues have been 
assessed in order to study dolphin’s connectivity between populations in the Balearic Islands. Carbon and 
nitrogen stable isotopes have been used previously as tracers to examine trophic relationships and origins of 
preys in marine food webs. Nitrogen isotopic values can be used to quantitatively asses trophic level, while 
carbon isotopic values are generally applied to indicate relative contributions to the diet of different potential 
primary sources in a food web, giving evidence of inshore versus offshore food intake (Smith et al., 1996;  
Lepoint et al., 2000). 
 
Materials and Methods 

Superficial muscle from the posterior region of the dorsal fin was extracted from 34 bottlenose 
dolphins from March 2009 to May 2011 around the Balearic Islands. Muscle samples were collected on a 
remote biopsy with a clean and sterilized dart from living bottlenose dolphins. δ13C and δ15N stable isotopes 
were analyzed following standard procedures (Deudero et al., 2004). The analytical precision of stable 
isotopes was of 0.05 ‰ for δ13C and 0.06 ‰ for δ15N. Stable isotopes ratios were expressed in δ (‰). 
PERMANOVA tested significant spatial differences amongst sites. Carbon and Nitrogen isotopes were 
treated separately. Feasible contribution (%) of prey species to bottlenose dolphin`s diet was assessed with an 
Isotopic mixing model (SISUS) (http://statacumen.com/sisus). 
 
Results 

Results show differences amongst locations on carbon and nitrogen stable isotopic values amongst 
dolphin populations. Individuals from Canal site are the most enriched in nitrogen with mean values of 15.31 
± 0.62‰ while individuals from Andratx site are the most depleted in nitrogen with mean values of 12.87 ± 
0.30‰. For carbon isotopic values, individuals from Migjorn site are the most enriched with mean values of -
14.55 ± 0.32‰ and individuals from Andratx are the least enriched with mean values of -15.24 ± 0.32‰ 
(Figure 1). Results of prey contribution by mixing models have demonstrated a high contribution due to 
Octopus sp (26.50%) at Andratx and Diplodus annularis (39,95%) at Migjorn site. 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Values of δ13C and δ15N 
obtained by means of remote biopsies 
in muscles samples of living bottlenose 
dolphins around the Balearic Islands.   
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Discussion 
Results have shown spatial differences in stable isotopic composition of living bottlenose dolphins 

amongst the studied sites reflecting a degree of site fidelity and an indication of population fragmentation. 
Different prey contribution to dolphin diets has been exhibited at spatial scales reflecting site fidelity effects 
which can have strong impacts on population dynamics of Tursiops truncatus at the Balearic Islands. The 
existing oceanographic regime (Monserrat et al., 2008) probably explains the enrichment in nitrogen isotopic 
signals of canal site samples. From this study it has been seen that isotopic analysis can be an efficient tool, 
complementary to other analytical techniques, to determine population dynamics of bottlenose dolphins and 
that stable isotopes from living organisms provide promising results. 
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Introduction 
Organism assimilate both carbon and nitrogen derived compounds from their food sources (Pinnegar 

and Polunin, 1999) giving isotopic signals which reflect surrounding water conditions. Isotopic values of δ15N 
quantitatively asses trophic level, whereas values of δ13C indicate relative contributions to the diet of different 
potential primary sources, giving evidence of inshore versus offshore food intake (Smith et al., 1996). 
Environmental differences such as light intensity and nutrient concentrations, species composition and 
geographic variability affect δ13C and δ15N values of primary producers in a region (Walker et al., 1999). 
Therefore, isotopic analysis is an effective method to study food webs (Cabana and Rasmussen, 1996).The 
aim was to study the annual cycle of the filter feeder P. nobilis at a MPA with stable isotope analyses of δ13C 
and δ15N and to contribute with new isotopic values to the existing library of such data.  
 
Materials and Methods 

The study was carried out at Cabrera, a MPA in the Balearic Islands (Western Mediterranean). 
Between five and ten individuals were monthly collected under licence from the Government for research 
purpose by experienced scuba divers from April 2011 to March 2012. Stable isotopes of δ13C and δ15N in 
adductor muscle tissue of P. nobilis were analyzed following standard procedures (Cabanellas-Reboredo et 
al., 2009). A multivariate analyses of variance PERMANOVA tested significant spatial differences among 
months and season.  
 
Results 

Values of δ13C were highest in August (-18.83 ± 0.01 ‰) and lowest in April and March (-19.81 ± 
0.02 ‰ and -19.81 ± 0.01 ‰, respectively) (Figure 1). Values of δ15N were highest in May (3.37 ± 0.01 ‰) 
and lowest in March (2.54 ± 0.01 ‰) (Figure 2). Both isotopes showed significant differences between 
months (PERMANOVA, p < 0.001). Values of δ13C and δ15N were highest in summer, -19.16 ± 0.00 ‰ and 
3.11 ± 0.00 ‰, respectively, and there were significant differences between seasons (PERMANOVA, p < 
0.001). The isotopic range of variation for δ13C is of 0.98 ‰ and for δ15N it is of 0.83 ‰ during the annual 
cycle.  

 
Fig. 1. Monthly mean ± standard error of isotopic signatures of δ13C at adductor muscle of Pinna nobilis in 

Cabrera. 
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Fig. 2. Monthly mean ± standard error of isotopic signatures of δ15N at adductor muscle of Pinna nobilis in 

Cabrera. 
 
Discussion 

This is the first study to evaluate monthly variation of P. nobilis with isotopes throughout a complete 
year. We must state that P. nobilis samples were also used in other studies to evaluate its ecology and biology. 
The fan mussel showed variation in isotopic composition of adductor muscle among months and summer 
months were enriched in carbon and nitrogen. This variation suggests a change in inhabiting conditions and 
possibly reflects temporal changes in food sources of P. nobilis. The study contributes with new data and 
obtained results agree with available data from the literature for the same specie and sampling area. However, 
to study in detail functioning of the ecosystem, more components of the food web must be analyzed 
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Introduction 

Pinna nobilis is one of the largest bivalves in the world (García�March, 2003) and endemic to the 
Mediterranean. Populations have been reduced due to direct and indirect impacts. As a consequence, it has 
been listed as a Mediterranean endangered species (92/43/EEC). Previous studies have suggested adductor 
muscle as the most appropriate for stable isotopes analyses (Cabanellas-Reboredo et al., 2009). The aim of 
this study was to analyze mantle and adductor muscle tissues of P. nobilis at three different localities to i) 
study fractioning between tissues, ii) study isotopic differences among localities  and iii) propose sampling of 
mantle instead of muscle to study the trophic ecology of the fan mussel. Results will allow comparison of 
adductor muscle and mantle tissue in order to provide a non-invasive technique for sampling vulnerable fan 
mussel. 
 
Materials and Methods 

The study was carried out at 3 sampling sites: Cabrera, Es Freus and Andratx, Balearic Islands 
(Western Mediterranean). Individuals of P. nobilis were collected under licence from the Government for 
research purposes by experienced scuba divers in February 2013. For each P. nobilis individual, adductor 
muscle and mantle tissues were obtained. An enrichment ratio was calculated as: δ13C/ δ15N (‰) = δ13C/ δ15N 
adductor muscle - δ13C/ δ15N mantle. Stable isotopes of δ13C and δ15N were analyzed following standard 
procedures (Deudero et al., 2004). A multivariate analyses of variance PERMANOVA tested significant 
spatial differences among sites and tissues.  
 
Results 

For all localities, adductor muscle tissues were enriched in δ13C and δ15N compared to mantle tissues 
(Fig. 1). Values of δ13C were highest at Andratx and lowest at Es Freus. Values of δ15N were highest at 
Andratx and lowest at Cabrera (Fig. 1). Both δ13C and δ15N isotopic signatures of P. nobilis showed 
significant differences for locality (Lo) (PERMANOVA, Lo, δ13C, p < 0.001 and Lo, δ15N, p < 0.001, Fig. 2.) 
and tissue (Ti) (PERMANOVA, Ti, δ13C, p < 0.001 and Ti, δ15N, p < 0.001, Figure 2). Only the interaction 
between tissue and locality for δ15N showed significant differences (PERMANOVA, Lo x Ti, δ15N, p < 0.05, 
Fig. 2). 

 
Fig. 1. Individual values of δ13C and δ15N for Pinna nobilis at Andratx ◊ , Cabrera ▬  and Es Freu ○  . 

Mantle is represented in black and adductor muscle in grey.  



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 254 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

 
Fig. 2. Results of multivariate analyses of variance PERMANOVA for δ13C and δ15N in Pinna nobilis and 

posterior pair wise test for factors locality and tissue. ** p< 0.001 * p < 0.05. 
 
Discussion 

The present study shows significant differences between tissues and localities. Adductor muscle is 
enriched compared to mantle of the same individual. Both tissues are nitrogen enriched in localities which 
receive higher anthropogenic pressure, Andratx. Even though having differences in δ15N, there is constancy in 
the enrichment ratio among sites. An enrichment ratio of 1.16 ± 0.06 ‰ for δ13C and of  0.71 ± 0.05 ‰ for 
δ15N can be proposed for P. nobilis. Mantle has shown to follow the same isotopic pattern as muscle. 
Studying mantle in place of muscle does not involve scarifying individuals and minimizes sampling impacts 
on the existing populations contributing to the conservation of this endangered specie.  
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Introduction 

The increase on the demand for fishing products has entailed a major development of the aquaculture 
activities. Integrated Multitrophic Aquaculture (IMTA) has emerged as a potential tool to mitigate the 
environmental impacts of the organic enrichment from aquaculture facilities, by integrating fish with low-
trophic organisms (molluscs and/or algae) during farming through the recycling of particulate and dissolved 
compounds (Cheshuk et al., 2003).With the aim to introduce a sustainable aquaculture in the Mediterranean, 
we developed an IMTA system by culturing bivalves Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) and 
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758), with fin fish Argyrsomus regius (Asso, 1801) during years 2008-2011, 
in the Balearic Sea (Deudero et al., 2011).  
 
Materials and methods 

The study was conducted at a research experimental station (LIMIA), in Andratx Bay, on the SW coast 
of Mallorca at 6 floating cages with cultured A. Regius, and at two references sites. Control 1 was located 350 
m away from the fish cages within Andratx Bay and control 2. 21 nautical miles away. In the experimental 
site (hereafter called cage site), approximately 10 adult specimens of A. regius, and 6 samples of M. 
galloprovincialis and M. varia were sampled seasonally. In control sites, 6 specimens of M. galloprovincialis 
and M. varia were sampled seasonally. Additionally, in the cage site potential food sources derived from 
aquaculture wastes (fish faeces, pellet and fresh food) were seasonally sampled and in all sampling sites 
Holothuria (panningothuria) forskalii Delle Chiaje, 1823, phytoplankton, zooplankton, particulate organic 
matter (POM) and sedimentary organic matter (SOM) were also sampled.  

Samples were frozen immediately after collection for posterior isotopic analysis. Carbon and nitrogen 
isotopes were analyzed following standard procedures (Deudero et al., 2004). Isotope ratios were calculated 
according to the equation:  δ13C or δ15N = [(Rsample/Rreference) − 1] × 1000 where R is the corresponding 13C/12C 
or 15N/14N ratio. A distance based permutation analysis of variance (PERMANOVA) was applied to test 
differences in the isotopic signature of filter feeders between treatments and sampling periods. SISUS 
Bayesian Mixing model (Stable Isotope Sourcing using Sampling) was applied to quantify the feasible 
contributions of the potential organic matter sources to the bivalves’ diet.  

 
Results 

Statistical analyses showed significant differences between cage and control treatments and seasons for 
13C and 15N in M. varia while M. galloprovincialis showed significant differences between treatments, season 
and year for 13C and between treatments and seasons for 15N (p<0.05). M. galloprovincialis from cage site 
showed an enrichment of 0.11‰ in 13C and 1.33‰ in 15N compared to bivalves from control 1; greatest 
differences were found when comparing with control 2, with an enrichment of 1.44‰ in 13C and 3.07‰ in 
15N (p<0.05). Mean 13C values of  M. varia from cage site, were  -19.80 ± 0.44 ‰ and 7.47 ± 0.70‰ for 15N, 
showing an enrichment of 0.32‰ and 1.74‰ in 13C and 15N, respectively, compared to control 2 (p<0.05). 
According to the bayesian mixing model, the main food source for A. regius was pellet food, with a mean 
global contribution of 72.35%. Pellet food represented an important food source for M. varia, with a mean 
contribution of up to 62.68 % ( Fig1). Contributions varied both seasonally and annually, however, 
aquaculture derived products remained the main food sources. Pellet food represented the main food source 
for M. galloprovincialis, with a mean contribution of 57.95% (Fig 2). M. galloprovincialis also showed 
seasonal and annual variation, but again aquaculture derived products remained the main food sources.  
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Fig. 1. Seasonal and annual variability of feasible contribution of the main organic matter sources to the diet 

of Mimachlamys varia cultured in fish cages based on Bayesian mixing models. 
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Fig. 2. Seasonal and annual variability of feasible contribution of the main organic matter sources to the diet 

of Mytilus galloprovincialis cultured in fish cages calculated by Bayesian mixing models. 
 
Discussion 

This study demonstrates the potential of bivalves to reduce organic enrichment and reflects the 
efficiency of IMTA systems in the oligotrophic waters of the Mediterranean. Bivalves from cage sites showed 
15N  signature relatively similar to those of phytoplankton, zooplankton, fresh food, fish faeces and benthic 
sedimentivorous, demonstrating that filter feeders worked efficiently by achieving their nitrogen isotopic 
signature from the filtered substances. The enrichment in 15N shown by H. forskalii in cage site is derived by 
the incorporation of aquaculture wastes that sink into the seaflor as it has been observed previously (Dolenec 
et al., 2007). Higher δ13C values for  M.  galloprovincialis and M. Varia exhibited in the cage site are 
probably linked to the higher water residence time in the inner bay, while control sites are at open areas. The 
annual variability of the feasible contribution of pellet and fresh food to A. regius’  diet is atttributed to the 
nutritional regime instead of a change in the intake nutrient strategy. Particularly important are the mixing 
model analysis in both bivalves, as it strongly demonstrates a contribution of aquaculture wastes in both 
bivalves’ diet. For both bivalves, food contribution seemed to be complementary; when one specie increased 
the intake of pellet food, the other one exhibited a decrease in that contribution and vice versa. This could be 
interpreted as a competetive strategy between both species, possibily due to the limitation of water income 
and nutriets produced by the bags where they are simultaneously placed. The results clearly demonstrate that 
both bivalves are assimilating aquaculture derived wastes efficiently, supporting the idea that the co-culture of 
species with different trophic strategies guarantees a good environmental status by improving water quality in 
fish farms. The incorporation of filter feeders in aquaculture installations is in line with the European water 
framework directive 2000/60/CE which aims to guarantee and maintain a good state of water bodies.  
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Introduction 

Pinna nobilis is a Mediterranean endemic bivalve under strict protection (EEC, 1992). Population of P. 
nobilis has been greatly reduced during the last decades (Vicente and Moreteau, 1991) as a result of 
anthropogenic activities. MPAs can guarantee protection to this species. Knowledge on essential habitats and 
spatial distribution for this species is therefore fundamental to promote proper management strategies. 
Therefore, the aims of the present study are (i) to study density of P. nobilis across different habitats in the 
MPA, and (ii) create a spatial distribution model of P. nobilis densities within the MPA Cabrera National 
Park.  
 
Materials and methods 

The study was carried out at the marine protected area (MPA) of Cabrera National Park in the Balearic 
Islands (W Mediterranean), protected since 1991. A total of 378 visual census were conducted by scuba 
diving in line transects to survey P. nobilis density in all habitats at depths ranging from 4.2 to 50 meters. A 
total of 1456 P. nobilis individuals were censed. The field survey was carried out at the end of July 2011 and 
July 2012.  

We used regression kriging (RK) to predict the spatial distribution of P. nobilis densities within the 
MPA. This approach combines the results of a generalized linear model (GLM) with an autocorrelation map 
of the residuals calculated with ordinary kriging. The GLM was calculated using different environmental 
variables (ie., depth, slope, habitat, wave exposure and zoning protection) as explanatory variables and using 
the AIC criterion for model section. 
 
Results and Discussion 
P. nobilis maximum densities were found in P. oceanica meadows reaching values up to 37.3 ind/100m2 in a 
no-take MPA sheltered site (Santa Maria bay at 8 m depth) (Fig. 1). The prediction map showed that the 
species is present in the whole MPA up to 50 meters depth, and highlights the presence of some hotspots 
within the MPA (Fig. 2). A map of the spatial distribution of P. nobilis, accompanied with knowledge of its 
population ecology, provides useful information for the management and monitoring of this endangered 
species in the MPA.  
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Fig. 1. Box plot of Pinna nobilis density (ind/100m2) in Cabrera National Park for the different studied 

habitats. Whiskers: standard error; dots: outliers. 

 
Fig. 2. Prediction map of Pinna nobilis densities within Cabrera National Park MPA. 
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Invasive species are one of the main factors that threat ecological communities. The red alga 
Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz is a recognized invader in marine ecosystems around the 
Mediterranean. The aim of the present study is to characterize the structure of the epiphytic native species of 
Pinna nobilis population in the Archipelago of Cabrera National Park (ACNP) among which L. lallemandii is 
attaining high colonization rates. The study is integrated in a protected area where it is least influenced by 
human activity, and consequently, less impacted by invasive macroalgae. Although we found that more than a 
half of the population of P. nobilis in Cabrera was epiphyted by L. lallemandii. The study was carried out 
monthly during eight months, from April to November 2011, according to the length size distribution of P. 
nobilis population census in the ACNP: 3 small (≤19 cm), 4 medium (19- 38 cm) and 3 large (>38 cm). It has 
been quantified a total of three size ranges in a population with a high number of individuals. The community 
of native epiphytes on the shell of P. nobilis has high ecological importance because it is a centre of 
aggregation and contributes to increase the biotope complexity level. The results suggest that the presence of 
the invasive macroalgae L. lallemandii produce changes on the composition of the native species on the fan 
mussel P. nobilis individuals in the ACNP. Native species of P. nobilis denote a high variability in the 
number of species, species coverage and species richness. Diversity of native species declines over time with 
the presence of L. lallemandii. 
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Introduction 

The pen shell P. nobilis is one of the largest mollusc species, reaching total anteroposterior lengths of 
up to 1.2 m (Zavodnik et al., 1991). Shell morphology is described as triangular, with a pointed anterior end 
and a more developed posterior part which has a broad and rounded shape. The shell shape is strongly 
influenced by local environmental factors. This study aims to (1) apply Fourier analysis to determine shell 
morphology discarding any subjectivity on the size; (2) identify different morphologies among adults and 
juveniles linked to environmental factors such as depth and degree of exposure to wave action. 
 
Material and methods 

For the analyses, digital photographs of P. nobilis shells were taken. A total of 136 photos for right 
valves were chosen because they were more abundant left ones from dead individuals of P. nobilis collected 
in P. oceanica seagrass meadows of the Balearic Islands. But when the right valves were absent, then the left 
one was used. All images of the shells were slightly modified, using Adobe® Photoshop® CS5, to prepare 
them for digitization. Fourier analysis was calculated with the SHAPE package Iwata and Ukai (2002). 

A principal component analysis (PCA) (PRIMER 6 package) was used to summarize the variance in 
shape captured by the elliptical Fourier. Followed statistical analysis with SPSS software to verify the 
correctly classified according to the factors studied by discriminant analyses. 
 
Results and discussion 

Results showed two differentiated groups according to their morphology: juveniles and adults (Fig. 1). 
Moreover, morphologies on juveniles and adults were different within groups according to environmental 
factors assessed by Fourier analysis. For areas where exposure to hydrodynamics is null, the adults present a 
more elongated shaped. In contrast, in exposed areas its morphology is fan-shaped. This might be related to 
wave exposition since at unexposed areas shells can derive energy into growth without having to cope with 
hydrodinamical forces. However, this pattern does not apply to the juveniles since all have a similar 
morphology. Regarding discriminant analysis with elliptical Fourier descriptors, four main subgroups were 
distinguished for juveniles and adults (Table 1) and the 97,1% of individuals were correctly classified through 
the cross-validation procedure. 

 
Conclusion 

Image analysis technique allows us to clearly identify a wide arrange of P. nobilis shell morphologies 
related to environmental factors. This represents a useful tool to apply P. nobilis shell morphology as a 
bioindicator of the degree of exposure of the location. 
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Fig. 1 PCA of the Fourier coefficients of an elliptical Fourier analysis of juveniles and adults according to 

environmental factors. Adult pictures presented at the top and juveniles pictures at the bottom. 
 

    Predicted group membership (%) 

  Juvenile  Adult 

  
10m-
NO 

10m-
YES 

20m-
NO 

20m-
YES 

  
10m-
NO 

10m-
YES 

20m-NO 20m-YES n 

Correctly classified: 
97,1% 

          

 10m-NO 100 0 0 0  0 0 0 0 14 

Juvenile 10m-YES 0 96,4 0 0  3,6 0 0 0 28 

 20m-NO 0 0 100 0  0 0 0 0 1 

 20m-YES 0 0 0 100  0 0 0 0 1 

 10m-NO 0 0 0 0  96,8 0 1,6 1,6 63 

Adult 10m-YES 0 0 0 0  0 100 0 0 8 

 20m-NO 0 0 0 0  0 0 100 0 10 

  20m-YES 0 0 0 0   9,1 0 0 90,9 11 

n, sample size           
Table 1. Discriminant analysis classification with the cross-validation testing procedure, expressed in 

percentages for juveniles and adults according to environmental factors. 
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Introduction 

The pen shell Pinna nobilis is a long-lived organism, presenting a life span of more than 20 years. Its 
responsiveness to environmental perturbations makes it a good bioindicator of water quality and, therefore 
habitat conditions (Vicente & Moreteau, 1991; García-March & Ferrer, 1995). Eutrophication and 
aquaculture-derived effects are affecting benthic species especially at oligotrohic environments. In this study, 
our mains objectives were (1) to compare the growth plasticity of P. nobilis in two trophic environments 
around Mallorca, (2) to evaluate the success of survival in each environment. 
 
Material and methods 

Pinna nobilis juveniles were suspended in the water column at 5 meters depth with seed collectors. 25 
individuals were located within the port of Andratx (39 ° 32'38 .36 "N, 2 ° 22'50 .95" E) under a fish farm, i.e. 
eutrophic environment with high anthropogenic impact. In contrast, 26 individuals were situated in MPA 
Cabrera National Park (39 ° 8'45 .65 "N, 2 ° 55'54 .48" E), an oligotrophic environment free of any sewage or 
organic dumping. During the 2 years study (Feb. 2011-Feb. 2013), pen shells were monitored by measuring 
the length and width of each individual together with mortality rates (6 visits in Andratx and 5 in Cabrera). 
Growth was calculated by linear regression through the 2 years. 
 
Results and discussion 

The study showed that in a eutrophic environment Pinna nobilis juvenile survival rates after the first 
days of exposure to anthropic conditions are a key factor to the population’s sustainability. We found a drastic 
population decline in Andratx samples at the first monitoring visit where the number of individuals is halved, 
and a smaller percentage decline in the next few days, keeping a survival percentage of <30% at endpoint 
(Fig. 1). In contrast, Cabrera’s survival percentages are larger than 80%. Although survival success in the 
eutrophic environment is much lower than in the oligotrophic one (difference >50% between the two 
environments), surviving individuals present higher growth rates (22.65 ± 12.2 mm mean for Andratx and 
85.71 ± 4.28 mm mean for Cabrera) (Fig. 2). However, this growth is not natural, since individuals were 
suspended in the water column, while their natural habitat is benthic and associated mainly to seagrass 
meadows. However, other studies report higher growth rates in normal conditions (García-March et al., 2007: 
Hendriks et al., 2012). The environmental conditions where P. nobilis develops will influence their ability to 
assimilate nutrients. Differential survival rates are indicating large impact of organic loads and anthropic 
related activities in the first life stages of a vulnerable species. 

 
Fig. 1 Temporal variation of survival percentage of P. nobilis juveniles in the two environments studied. 
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Fig. 2. Growth rate in shell length for P. nobilis juveniles in Andratx (eutrophic) and Cabrera (oligotrophic). 
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Introduction 

Anchoring by recreational boats causes an adverse impact on vulnerable and protected habitats and 
species. Posidonia oceanica seagrass meadows are the main habitat of the endemic fan mussel Pinna nobilis, 
the largest Mediterranean bivalve. Both P. oceanica and P. nobilis are under threat due to anthropogenic 
activities, especially in shallow coastal waters. Boating activities are increasing in Mediterranean coastal 
areas, especially during the summer months. Since boat anchoring causes physical damage to seagrass habitat 
(Francour, 1999), the activity can also affect the associated P. nobilis populations, given the large size of the 
bivalve. However, such direct physical adverse impact has never been assessed. Therefore, the aim of the 
present study was to evaluate the impact of boat anchoring on P. nobilis by using a field experimental 
approach in two Mediterranean islands that are support a high level of boating activities. 

 
Materials and methods  

Deployment of non-biological mimic units of P. nobilis in Posidonia oceanica meadows within the 3 
m to 10 m depth range was carried out during the period July to October 2012 using SCUBA diving. The 
experiment was conducted in two areas having different levels of boat anchoring activities: ‘control’ (no 
anchoring allowed) and ‘impacted’ (anchoring allowed), in the islands of Mallorca and Malta. The 
experimental design comprised 3 factors: ‘protection’ (fixed, with two levels, impacted and control), ‘locality’ 
(random and nested in protection, with 5 levels nested in control and 7 levels nested in impacted), and ‘site’ 
(random and nested within protection and locality, with three levels). For each treatment, 5 mimic bivalve 
units were deployed on the seabed within P. oceanica meadows. Statistical analysis was performed using 
PERMANOVA. Additionally, data on P. oceanica meadow cover and on the natural population of P. nobilis, 
were recorded for Mallorca. 
 
Results 

The results indicated a significant impact of boat anchoring on the Pinna nobilis mimic units (Fig. 1, p 
value = 0.031). Of the affected mimic units, 12.09% were found leaning at an angle, 35.16% were found lying 
horizontally on the seabed and 52.75% were not found. The adverse impact of boat anchoring is also reflected 
on the P. oceanica habitat, since seagrass cover was significantly higher in the control areas (p-value: 0.001) 
in Mallorca. 

 

 
Fig. 1. Overall mean percentage affected and non affected (± standard error) Pinna nobilis mimic units. 
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Discussion 
The present results clearly indicate that P. nobilis mimic units were significantly affected by boat 

anchoring in impacted areas. Our findings highlight the importance of regulating coastal recreational activities 
(Hendriks et al., 2012) by adopting appropriate measures, for example, controlling the number of boats that 
enter areas where anchoring is allowed without any limitations (Balaguer et al., 2011). A possible solution to 
minimize the impact of boat anchoring is to install mooring buoys and having environmental education 
programs in place to inform boat owners of the adverse effects of anchoring on P. oceanica and their 
associated biota. Such measures are important for protecting natural marine resources and improving future 
planning and decision making, thereby ensuring effective coastal management. 
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El cachalote es una especie regularmente presente alrededor de las Islas Baleares. Sin embargo, y a 
pesar de su proximidad a grandes centros de población y zonas de intenso tráfico marítimo, la población de 
cachalotes sigue siendo desconocida. 

Los cachalotes son elementos claves en los sistemas ecológicos de las profundidades del mar, incluso 
con los niveles de población contemporáneos, muy disminuidos por la intensa caza ballenera sufrida, los 
científicos consideran que consumen un total de biomasa parecida al total de la actividad extractiva humana. 
Por lo tanto, cambios en las poblaciones de cachalotes como la del Mediterráneo, pueden provocar efectos 
profundos y permanentes sobre otras muchas especies. 

Si bien a nivel mundial su estatus es de vulnerable (UICN, 2012), los bajos niveles de población 
estimados en la cuenca Mediterránea, la grave problemática con las interacciones con pesca, el impacto 
asociado a colisiones con grandes buques y la perturbación provocada por el tráfico marítimo y la 
contaminación acústica ha hecho que la misma UICN catalogue a la especie como En Peligro. Debe 
considerarse que las poblaciones de cachalotes son muy vulnerables a la mortalidad antropogénica debido a su 
ciclo de vida. Su ritmo de reproducción es lento, ya que la madurez se demora hasta los, aproximadamente, 11 
años, y sólo tienen, de media, una cría cada 5 años. Por esta razón, sus poblaciones, no pueden soportar 
prolongadamente periodos de mortalidad elevada. 

A estas razones debe añadirse que los últimos resultados científicos sobre estos animales han mostrado 
que los grupos sociales se pueden agrupar según su dialecto distintivo o “vocal clans”. Estos dialectos resultan 
de la producción de codas, o patrones de trenes de pulsos que emiten los cachalotes durante la socialización. 
Parece probable que estos dialectos sean culturales, al igual que también hay evidencia de que otros aspectos 
del comportamiento como la utilización del hábitat o estrategias alimenticias, son trasmitidos en paralelo con 
estos patrones vocales. Por lo tanto, es posible la segregación vía cultural, y que grupos se especialicen y 
aíslen de forma rápida. 

Hoy en día no se sabe casi nada sobre la tendencia en la abundancia de la población de cachalotes ni 
alrededor de las Islas Baleares, ni en el Mediterráneo en su totalidad. Con los cetáceos, el establecer el estatus 
de las poblaciones y tendencias es un trabajo a largo plazo (trabajos realizados sugieren que se necesitan al 
menos ocho años de censo para determinan con confianza la tendencia de una población litoral de delfines 
mulares).  

El presente trabajo resume el seguimiento por fotoidentificación de cachalotes en aguas de las Islas 
Baleares durante los últimos 10 años y que ha reportado interesantísimos datos sobre el uso del hábitat  y ha 
colaborado en la estima de abundancia de la especie en el Mediterráneo NW.  

Así, en trabajo conjunto con científicos de Francia e Italia, y basándose en modelos a  partir de los 
datos obtenidos por captura-recaptura mediante fotoidentificación, se ha podido estimar, por primera vez, la 
población de cachalotes del Mediterráneo Occidental en 396 individuos I.C.(183-892). 

Los individuos identificados presentan una alta fidelidad a las aguas sur y este del archipiélago, tanto, 
que puede considerarse la necesidad de establecer una zona protegida. En el seguimiento de los cachalotes en 
Baleares se ha registrado una tasa de defecación (nº de inmersiones/nº de defecaciones en superficie), que es 
un indicador del éxito en la obtención de alimento, con valores similares a los obtenidos en estudios de 
cachalotes en la Corriente de Humboldt, una de las áreas marinas más productivas del mundo, lo que es 
indicativo que esta zona puede ser muy importante para la alimentación de la población mediterránea. Los 
análisis sugieren que esta alta presencia de animales y su tasa de defecación puede relacionarse con una 
interacción entre las inmersiones del sur y este de las Baleares con corrientes profundas altamente productivas 
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aunque todavía desconocemos si estas condiciones se mantienen todo el año. En el caso de obtener constancia 
de la presencia de los animales todo el año en estas condiciones, la importancia de la zona Balear sería tal que 
deberían establecerse medidas de protección de forma urgente. 

En las aguas de las Islas Baleares pueden encontrarse tanto machos solitarios como grupos sociales, 
siendo por ello, únicas en el Mediterráneo Occidental. Desgraciadamente, la falta de esfuerzo de muestreo, 
impide identificar, si las hay, áreas de preferencia distintivas para machos y grupos solitarios. 

Así mismo, se han podido identificar amenazas para la pervivencia de la especie, como las colisiones 
con barcos y la contaminación acústica, como el uso de "airgun" para la prospección de hidrocarburos. 
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En el Mediterráneo se encuentran dos especies de calamar simpátridas, esto es, que conviven en la 

misma área geográfica y ocupan nichos ecológicos idénticos o similares (Futuyma, 2009): Loligo vulgaris y 
L. forbesii. Su distribución batimétrica en el mar Balear muestra que L. vulgaris se encuentra principalmente 
hasta los 100 m de profundidad, mientras que L. forbesii es más abundante en los 200-400 m. Sin embargo, 
ambas especies coexisten en el estrato batimétrico de los 100-200 m, con frecuencias de aparición y biomasas 
muy similares (Quetglas et al., 2000). A pesar de tratarse de dos especies de cefalópodos morfológicamente 
casi idénticas, poseen diferencias importantes en determinados aspectos biológicos (estructura poblacional, 
talla de primera madurez, épocas de reproducción) (Uranga, 2012). Este estudio se propone determinar las 
estrategias tróficas que siguen ambas especies para evitar o minimizar la competencia interespecífica en los 
fondos donde ambas especies coexisten. 

Para ello se analizaron los contenidos estomacales de individuos de ambas especies procedentes de dos 
fuentes: 1) muestreos mensuales en laboratorio de ejemplares de la flota comercial de Mallorca durante 2009; 
y 2) individuos recolectados durante las campañas oceanográficas MEDITS 
(http://www.sibm.it/SITO%20MEDITS/principaleprogramme.htm), entre los años 2007 y 2010.  

En total se examinaron 1445 estómagos de L. vulgaris, de los cuales se identificaron 85 tipos de presa 
diferentes. En el caso de L. forbesii se analizaron 900 estómagos y se identificaron 62 tipos de presa. Ambas 
especies presentaron tasas similares de vacuidad (~40%). La abundancia numérica muestra que los peces 
fueron la presa mayoritaria en la dieta de L. vulgaris (%N=43.9) seguidos de poliquetos (%N=17), isópodos 
(%N=9.9) y cefalópodos (%N=9.1). L. forbesii muestra una mayor preferencia por los peces (%N=56.5), pero 
también consume importantes cantidades de crustáceos pequeños como los eufausiáceos (%N=26.8) y los 
misidáceos (%N=10.2). Los peces son las presas dominantes en ambas especies, pero L. vulgaris presenta 
preferencia por especies costeras (p.e Leuserogobius spp., Trachurus spp., Spicara spp.), mientras que L. 
forbesi lo hace tanto por especies costeras (p.e. Gobiidae) como de la plataforma profunda (p.e. 
Myctophidae).  

Este primer análisis forma parte de un trabajo más amplio en el que se analizan diferentes aspectos 
biológicos y ecológicos de ambas especies con el objetivo de intentar descifrar si ambas especies siguen 
estrategias ecológicas diferentes para poder minimizar la competencia interespecífica y permitir la 
coexistencia de estas dos especies simpátricas en el Mar Mediterráneo. 
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Actualmente la langosta roja Palinurus elephas, es el crustáceo decápodo de mayor importancia 
económica y social del Mediterráneo y Atlántico oriental se encuentra en un estado de declive continuado de 
sus capturas y en una extrema reducción geográfica de sus pesquerías activas. Para realizar una gestión 
adecuada de un recurso vivo es necesario conocer la dinámica de la especie, siendo el reclutamiento el 
proceso más influyente por sufrir grandes variaciones interanuales de causalidad compleja. En el caso de la 
langosta roja, el estudio del reclutamiento mediante el seguimiento de la dinámica larvaria es inabordable 
debido a la baja densidad en la que se encuentran las larvas filosomas en el plancton. Un mejor indicador de la 
variabilidad interanual en el reclutamiento es la dinámica asentamiento de las postlarvas en el fondo. 
En anteriores estudios se ha concluido que la langosta roja en el Mediterráneo noroccidental presenta una 
dinámica meta-poblacional de “pool larvario común”.  

En este estudio evaluamos la relación entre los índices de asentamiento y diferentes variables 
ambientales a fin de determinar la posible relación con los mismos y nuestra capacidad de predicción sobre la 
dinámica del asentamiento de la especie. Este trabajo se aborda a partir de series de índices de asentamiento, 
de 10 a 14 años según la zona, en 13 localidades del Mediterráneo noroccidental, que se agrupan en 3 áreas 
geográficas (Cataluña, archipiélago de las Islas Columbretes y Mallorca). A partir de índices climáticos 
(NAO, AMO, WEMO, IDEA) y parámetros ambientales (Viento Zonal, Viento Meridional, SST, SST del 
Golfo de León, Precipitación), y mediante análisis de correlaciones y de componentes principales, se ha 
determinado la relación entre el ambiente y la fuerza del asentamiento anual de la langosta roja. Se ha 
constatado la existencia de correlación entre los índices de asentamiento a escala temporal y las variables 
NAOi, IDEAi y Viento Zonal. Por otro lado, el asentamiento a escala espacial no presenta ningún tipo de 
correlación con las variables ambientales estudiadas, por lo que la causalidad del asentamiento debe estar 
determinada por las condiciones fisiográficas locales. 
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Introducción. 

Los métodos de marcaje son una herramienta indispensable  para los estudios encaminados a 
determinar la efectividad de las repoblaciones, dinámica de poblaciones y pesquerías.  Sistemas de marcaje 
efectivos, económicos y duraderos, han sido bien descritos y estudiados para los peces (Bell et al., 2006). El 
marcaje de crustáceos juveniles, los cuales mudan con frecuencia durante su vida  temprana, desprendiéndose 
de todo su caparazón calcáreo con cualquier mecanismo adherido a él, representa un estudio extra para elegir 
una marca válida que pueda ser retenida después de la muda y a la vez cause poca mortalidad en los 
individuos marcados. Tradicionalmente, los científicos dedicados al estudio de crustáceos han empleado 
marcas externas simples pero no permanentes que no pueden ser retenidas después de la muda,  marcas 
telemétricas, marcas plásticas o metálicas adheridas al caparazón o marcaje con pintura  sin embargo aunque 
este tipo de marcaje es válido cuando la población a controlar es adulta y/o presenta muda terminal, es 
impensable cuando el estudio se realiza con individuos jóvenes que mudan frecuentemente.  

Las marcas internas permiten el seguimiento de un animal a pesar de las mudas, sin embargo son 
invasivas y por ello afectan al animal más que las externas. El propósito de este estudio ha sido determinar 
cuál de los dos métodos empleados: micro-cable codificado (CWT) o elastómero (VIE) es mejor para los 
juveniles de centollo mediterráneo.  
 
Material y métodos 

Se emplearon para la experiencia 55 juveniles de centollo mediterráneo entre 18 y 30 mm,  criados en 
las instalaciones de acuicultura del LIMIA. Todos fueron muestreados inicialmente midiéndose la longitud 
del caparazón (CL), anchura del caparazón (CW) y peso (W). 33 de estos individuos fueron marcados 
mediante un inyector manual con marcas de microcable codificado (CWT) técnica desarrollada por Northwest 
Marine Technology (NMT), en el músculo basal de la quinta pata derecha utilizando la técnica descrita por 
Davis et al (2004); se comprobaron todos los individuos marcados mediante un detector de metales (NMT) 
para asegurar la presencia de la marca. Los mismos 33 individuos fueron marcados además, en segmento 
basal del pereiopodo de la quinta pata izquierda, mediante un inyector manual con gotas de elastómero de 
color amarillo (VIE).  El marcaje con los dos métodos juntos pretende simplificar el muestreo en las áreas de 
suelta ya que los individuos marcados con VIE pueden detectarse por simple observación directa aunque no 
identifican individualmente al animal. Diferentes colores del polímero permitirán distinguir diferentes 
cohortes sin sacrificar a los animales para extraerles el CWT. Los restantes veintidós individuos se usaron 
como control y no fueron marcados internamente. Previamente a la estabulación en los tanques 
experimentales, los juveniles de centollo se distribuyeron en dos tanques de 1200 l en circuito abierto durante 
7 días para eliminar, en caso de producirse, las bajas debidas al manejo durante el marcaje. El séptimo día se 
repartieron en 5 tanques de fibra de 400 litros de capacidad, 3 con 11 individuos cada uno marcados 
(triplicados) y 2 con 11 individuos sin marcar (duplicado control).  La tasa de renovación de agua fue de 5 L 
min-1 manteniéndose la temperatura ambiente (16-20ºC) durante toda la experiencia. En cada tanque se 
dispusieron cilindros de malla plástica y plumeros de rafia simulando alga a modo de refugios para disminuir 
el comportamiento agonístico entre los cangrejos. La alimentación fue diaria suministrándose 
alternativamente mejillón, gusanos, calamar y pescado. Diariamente se revisaron los tanques anotándose los 
episodios de muda y bajas. Se realizaron muestreos periódicos donde cada cangrejo fue medido, pesado y 
comprobada la retención de cada una de las  marcas. La detección del CWT se realizó mediante un detector 
de metales (NMW)  mientras que el control del VIE se realizó visualmente y también con la ayuda de una 
linterna emisora de luz ultraviolada que destaca la presencia del elastómero. Se valoró en este caso también el 
porcentaje de ocupación del músculo por la marca para determinar su evolución con el crecimiento de los 
ejemplares.  
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Resultados 
No se encontraron diferencias significativas en crecimiento entre los cangrejos marcados con CWT+ 

VIE y los control  a lo largo del experimento (ANCOVA, comparación de pendientes de las líneas, P  >> 
0.05) (Fig. 1). Davis et al. (2004) obtuvieron los mismos resultados en un estudio comparativo de marcas 
CWT y VIE en juveniles de Callinectes sapidus. 
 

            
Fig. 1. Crecimiento durante 180 días, de juveniles de                     Fig. 2. Supervivencia a lo largo de la 
M. squinado marcados con CWT+VIE y control sin marca     experiencia en los dos tratamientos,  CWT+VIE 
                                                                                                                        y sin marcaje. 
 

La supervivencia (Fig. 2), durante los 180 días que duró el experiencia, fue similar en los dos 
tratamientos (70.9% en los cangrejos sin marcar frente al 72% en los marcados) no pudiéndose atribuir la 
mortalidad a la presencia o no de marca sino más bien al comportamiento caníbal de los cangrejos. Estos 
datos fueron mejores que los obtenidos por Davis et al. (2004) (50% de mortalidad) después de 35 días 
marcados con ambos sistemas y estudiados por separado. Sin embargo, Linnane y Mercer (1998) obtuvieron 
supervivencias de 97% en juveniles de langosta marcadas con ambas CWT y VIE después de tres ciclos de 
muda. Esta diferencia de supervivencia entre cangrejos y langostas se explica perfectamente por el tipo de 
comportamiento social de los dos grupos, no presentando la langosta, comportamiento agonístico contra sus 
congéneres ni durante la fase de muda.  

De los cangrejos marcados, supervivientes al final de la experiencia (180 días), el 79,16 % retuvieron 
la marca CWT y el 83% el VIE, no encontrándose diferencias significativas ni entre tratamientos ni entre 
tanques (Fig. 3). En la experiencia previa realizada en el LIMIA a corto plazo (Duran y Pastor, 2010) en la 
que los cangrejos mudaron como máximo una vez, se obtuvo un 100% de retención en ambas marcas. La 
perdida de las marcas se considera pues asociada al proceso de muda de la especie.Se observó también que en 
el caso del marcaje con VIE y, sólo en los cangrejos que mudaron, una ligera tendencia a la fragmentación del 
elastómero, también observado y atribuido al proceso de muda por Linnane y Mercer (1998) en estudios con 
langosta. Las dos técnicas de marcaje presentan un gran potencial para evaluar la evolución de la población en 
los estudios de repoblación con M. squinado.  

 
Fig. 3. retención de los dos tipos de músculo basal se refleja a lo largo 

de la duración de la marca CVT y VIE durante 180 días 
experiencia. 
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La plataforma del canal de Menorca (entre els 50 i 100 m de profunditat) s'estén al llarg de 1.274 km2, 

entre les illes de Mallorca i Menorca (arxipèlag Balear), i representa al voltant del 18.7% de la plataforma 
d’ambdues illes. És una plataforma de relativa poca profunditat, amb un pendent suau, estant limitada al nord 
i al sud per talusos pronunciats. Els fons d'aquesta plataforma estan formats per material sedimentari biogènic 
calcari, constituït principalment per sorra i graves. Els corrents predominants (NO i SE) generen 
acumulacions diferenciades d'aquest material, donant lloc a fons sedimentaris dinàmics, amb morfologies 
característiques com són els megaripples i les dunes. 

La llista d'espècies d'interès per a la seva conservació presents en els fons de plataforma entre 50-100 
m del canal es mostra a la taula 1, estant representades a la Directiva Hàbitats (DH) i el Conveni de Barcelona 
(CB). Aquesta llista sorgeix de la informació obtinguda en el context del conveni de col·laboració entre 
l'Institut Español d'Oceanografia (IEO) i el Govern de les Illes Balears per a l'estudi integral de l'ecosistema 
demersal i bentònic del canal de Menorca, dels projectes Life Posidonia i Life+ INDEMARES; i d'altres 
campanyes de recerca realitzades per l’IEO a la zona d'estudi (sèries BALAR i MEDITS). Destaca la 
fanerògama Posidonia oceanica, espècie que ocupa grans extensions a la zona del canal, però a menys de 50 
metres de profunditat. Destaca també la presència de les algues del gènere Cystoseira. Les més àmpliament 
distribuïdes a la zona d'estudi són C. spinosa i C. zosteroides. Les esponges Axinella polypoides i Spongia 
agaricina es localitzen principalment en fons de coral·ligen, on poden aconseguir una gran mida. En aquest 
tipus de fons es troben també altres espècies, amb una presència molt puntual, com són el gasteròpode 
Ranella olearia i bogamarí de pues llargues Centrostephanus longispinus. A més d'aquestes espècies en perill 
o amenaçades, hi ha espècies que la seva explotació ha de regular-se. Són totes espècies comercials entre les 
quals destaquen: la llagosta Palinurus elephas, que és una espècie objectiu de la pesquera artesanal; el 
llamàntol Homarus gammarus; la cranca Maja squinado; Raja alba, que amb altres espècies del mateix 
gènere es comercialitzen sota el nom de ratjada; i la cigala Scyllarides latus. 

Tots els hàbitats presents a la plataforma del canal pertanyen al pis circalitoral, que es defineix com la 
franja dels fons marí on la llum arriba de forma atenuada, l’hidrodinamisme s'ha suavitzat, respecte a les 
zones menys profundes (encara que poden existir fortes corrents); i les aigües són constantment fredes. 
Aquestes condicions provoquen que les algues toves vagin desapareixent, afavorint el desenvolupament 
d’algues calcàries i la implantació d'organismes suspensívors. En la taula 2 es presenta un llistat de biocenosis 
presents en els fons circalitorals del canal.  

L'arrossegament de fons és la major amenaça al canal de Menorca i representa la principal causa de 
degradació d'hàbitats especialment sensibles i vulnerables com son les praderies de P. oceanica, maërl, 
coral·ligen o els boscos de laminàries, àmpliament representats. La pesca artesanal, principalment el  tresmall 
i el palangre de fons, també és intensa al canal de Menorca, afectant a espècies objectiu com la llagosta, 
l’anfós i diverses espècies d’espàrids. 

En aquesta comunicació es presenta la cartografia de les biocenosis i comunitats bentòniques de la 
plataforma del canal de Menorca (entre els 50 i 100 metres de profunditat). Aquesta cartografia és el resultat 
del procés d'interpretació de diferents metodologies de mostreig. També es presenta un anàlisis de la 
biodiversitat del canal de Menorca, la distribució espacial de l'esforç pesquer de la flota d'arrossegament, que 
s'ha realitzat utilitzant la informació dels registres de les caixes blaves de les embarcacions que van operar 
durant el període comprès entre 2005 i 2012 en aquesta zona; i el seu impacte sobre els hàbitats i les 
comunitats demersals.  
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Taula 1. Llista d'espècies d'interès per a la seva conservació en fons de la plataforma continental entre 50-
100 m del canal de Menorca, d'acord a la Directiva Hàbitats (DH) i Conveni de Barcelona (CB). 

Espècies DH CB 
Lithothamnion 

corallioides 
Annex V  

Phymatolithon 
calcareum 

Annex V  

Laminaria rodriguezii  Annex II 

Cystoseira spinosa  Annex II 

Cystoseira zosteroides  Annex II 

Posidonia oceanica  Annex II 

Corallium rubrum Annex V Annex III 

Tethya aurantium   Annex II 

Axinella polypoides  Annex II 

Spongia agaricina  Annex III 

Ranella olearia   Annex II 

Centrostephanus 
longispinus 

Annex IV Annex II 

Scyllarides latus Annex V Annex III 

Scyllarus arctus  Annex III 

Scyllarus pygmaeus  Annex III 

Homarus gammarus  Annex III 

Maja squinado  Annex III 

Palinurus elephas  Annex III 

Rostroraja alba  Annex III 

 
Taula 2. Llistat de biocenosis presents en els fons del canal de Menorca d'acord amb els hàbitats i biocenosis 

de la Directiva Hàbitats (DH) i el Conveni de Barcelona (CB). *Hàbitats prioritaris. 
Biocenosis canal Menorca DH CB 

1. CIRCALITORAL ROCOS i ALTRES 
 SUBSTRATS DURS 

ARRECIFS FONDS DURS I ROQUES 

1.1. Circalitoral rocós d’energia moderada   
1.2. Biocenosis de coral·ligen  Biocenosis de coral·ligen 
1.3. Coral·ligen de plataforma  Coral·ligen de plataforma* 
2. CIRCALITORAL DE SUBSTRATS BLANDS BANCS D’ARENA COBERTS 

PERMANENTMENT D’AIGUA 
MARINA, NO PROFUNDA 

ARENES  

2.1. Fons d’arenes mixtes   
2.2. Detrític coster sense cobertura vegetal  Biocenosis del detrític coster 
2.3. Detrític coster dominat per macròfits   
 Detrític coster amb rodòlits  Associació de rodòlits 
 Detrític coster amb Peyssonnelia  Associació de P. rosa-marina 
 Detrític coster amb O. volubilis  Associació de O. volubilis  
Maërl amb dominància de P. calcareum i L. 
coralloides 

 Fàcies de maërl (P. calcareum i L. 
corallioides) 

 Associació amb L. rodriguezii  A. de L. rodriguezii sobre det. cost.* 
2.4. Infralitoral de substrats blans amb fanerògames 
marines 

  

3. Praderies de P. oceanica PRAD. DE P. oceanica * PRADERIES DE P. oceanica* 
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Hace más de medio siglo los fondos rocosos del Mediterráneo entre 30 y 90 metros eran ricos en 

langosta roja (Palinurus elephas). Hoy en día esta especie se encuentra en densidades explotables únicamente 
en algunas reservas marinas y en caladeros con una presión de pesca sostenible. En el Archipiélago Balear, en 
concreto en el Canal de Menorca, la pesquería de langosta es aún rentable, pero la población muestra síntomas 
de sobre-explotación. Esta situación suscita una preocupación creciente en el sector pesquero debido a las 
acusadas fluctuaciones de las capturas en la última década, efecto que es habitual en poblaciones altamente 
explotadas. Estas oscilaciones son indicios evidentes de que la captura depende del reclutamiento anual, 
proceso notoriamente variable en especies marinas.  

A pesar de las múltiples regulaciones de la pesca de la langosta roja en el Mar Balear, el estado de sus 
poblaciones plantea la necesidad de una gestión proactiva de la especie. Dado que el esfuerzo pesquero se 
ejerce en gran medida sobre una sola cohorte, su gestión proactiva requiere conocer con antelación la fuerza 
del reclutamiento anual. Desde hace más de una década en Mallorca se vienen obteniendo índices anuales de 
asentamiento (reclutamiento al fondo) a partir de censos visuales con escafandra autónoma. Esta metodología 
requiere estandarizar tanto los hábitats censados como el observador, siendo particularmente difícil esto 
último a la hora de construir una serie histórica de datos comparables. A fin de evitar estos problemas se ha 
propuesto el uso de colectores artificiales de postlarvas de langosta. El concepto funcional de los colectores 
reside en el aporte de un hábitat de asentamiento óptimo en un hábitat que no ofrece refugios adecuados. Así, 
para que las postlarvas (postpuérulus) usen los refugios de los colectores artificiales como única opción viable 
para su asentamiento, las estaciones de colectores deben ser instaladas en fondos sin substrato firme (ej. 
arena).  

Por ser un sistema muy productivo para la langosta, y a priori una zona con alta posibilidad de éxito de 
reclutamiento, se seleccionó el canal de Menorca para instalar una red de colectores según un gradiente 
longitudinal E-O. Actualmente se dispone de cuatro estaciones de colectores superficiales (18 y 25 metros) en 
Portocristo, Cap d’es Freu, Colonia Sant Pere y Alcúdia, y una estación profunda (60-80 m), cada una de ellas 
formada por 12 unidades de colectores. Siempre que las condiciones meteorológicas lo han permitido, las 
estaciones se han muestreado mensualmente durante las temporadas de 2011 a 2013.  

La estación con valores mas altos de reclutamiento de postlarvas ha sido la del Cap d’es Freu, seguida 
de la estación profunda del Canal de Menorca. Durante los tres años de muestreo, el año 2012 fue el único en 
el que no se encontraron postlarvas en ninguna de las estaciones. La observación de ejemplares postpuérulus 
recién asentados a más de 70 metros ha permitido constatar la existencia del asentamiento de langosta roja en 
profundidad, incógnita de vital importancia para entender la dinámica de la especie. 

El objetivo último de esta línea de estudio es entender el proceso de reclutamiento de la langosta y 
predecir las capturas futuras en base a índices de asentamiento en años anteriores. Para ello se han abordado 
los siguientes objetivos: 1) Construir series de índices de asentamiento estandarizados; 2) Determinar la 
correlación entre los índices de asentamiento en colectores y en el medio natural, 3) Determinar el patrón 
batimétrico del asentamiento, 4) Investigar la relación entre la fuerza del asentamiento y la abundancia de 
langosta adulta a nivel local y 5) Estudiar la conectividad poblacional a escala regional y la posible influencia 
de variables ambientales sobre el asentamiento a diferentes escalas temporales. 
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En el Archipiélago Balear se hallan numerosos fondos con comunidades bentónicas circalitorales de 

elevado interés ecológico y pesquero, unos de los más extensos y que sufre mayor explotación son los fondos 
del Canal de Menorca. La actividad pesquera con mayor importancia social de las Islas Baleares es sin duda la 
pesca de la langosta roja (Palinurus elephas), y el Canal de Menorca concentra la mayor actividad de la flota 
pesquera artesanal dirigida a la misma. La pesca de la langosta se desarrolla principalmente en fondos entre 
40 y 90 metros de profundidad, estando su abundancia y distribución espacial íntimamente ligadas a hábitats 
rocosos en los que se desarrolla gran parte de su ciclo biológico. Sin embargo, debido a la complejidad del 
estudio de estos hábitats y su difícil acceso, se desconocen las características fisiográficas y estructurales que 
favorecen la presencia de langosta.  

Tradicionalmente los fondos circalitorales han sido objeto de estudio por métodos indirectos, basando 
su descripción en la recolección de muestras obtenidas con artes de pesca y equipos de muestreo científico 
como son las dragas. A partir de los años 70, la escafandra autónoma permitió el estudio detallado de las 
comunidades bentónicas hasta un máximo de 50-60 metros de profundidad. A finales del siglo XX, el 
desarrollo de los vehículos remotos submarinos (ROV) para fines científicos permitió estudiar directamente 
las comunidades en fondos circalitorales. Desde entonces se ha empleado esta técnica en numerosos estudios, 
aunque presenta grandes limitaciones como son la georeferenciación de las comunidades o el nivel de detalle 
del muestreo, además de su incapacidad propia de maniobra.  

Recientemente se ha realizado una batimetría detallada del Canal de Menorca mediante sondas 
multihaz, y una descripción bionómica de las comunidades bentónicas mediante ROV, dragas y sistemas de 
video remoto. Sin embargo, esta información resulta insuficiente para entender el papel ecológico que juega el 
hábitat en la distribución de la langosta en el Canal de Menorca. Por ello, se ha iniciado el estudio de las 
características fisiográficas del hábitat asociadas a la presencia de langosta roja en el Canal de Menorca a 
partir de filmaciones realizadas en un vehículo subacuático tripulado. Este tipo de plataforma presentas 
ventajas respecto a los ROVs, ya que permiten una descripción más precisa de la comunidad y su entorno 
físico, como son la observación directa de las comunidades, la precisión en la geo-referenciación de los 
transectos de video y la alta calidad de las imágenes.  

En este estudio se han realizado 4 transectos entre 72 y 90 metros de profundidad, los muestreos se 
realizaron en función de la veda de pesca de la langosta, la primera campaña se realizó en acabar la temporada 
de pesca (septiembre de 2010) y la segunda en el inicio de la temporada siguiente (abril de 2011). Las 10 
horas de filmaciones obtenidas se han dividido en submuestras en función del hábitat con el fin de facilitar la 
recogida de datos descriptivos y características fisiográficas y bionómicas de los hábitats. Los datos se 
analizarán comparando diferentes muestras para identificar los factores asociados a la presencia/ ausencia de 
langostas adultas en los fondos del Canal de Menorca. Se ha determinado la presencia de 4 hábitats 
principales (según la Guía interpretativa: inventario español de hábitats marinos):  

o Roca circalitoral colmatada por sedimento (03020224).  
o Coralígeno con dominancia de invertebrados (03020225) 
o Fondos detríticos biogénicos circalitorales (030405) 
o Fondos de maërl (03040506) 

Los resultados preliminares apuntan a las presencia de comunidades circalitorales estructuradas con 
dominancia de Paramuricea macrospina como áreas de alimentación y campeo de la langosta, aunque no de 
refugio debido a su escasa estructura tridimensional en la zona de estudio. Se ha censado un total de 60 
ejemplares de langosta con un rango de tallas entre 30 y 91 mm de longitud de cefalotórax. Así mismo, se ha 
podido constar que, debido a su difícil detección y acceso, la pesca no afecta negativamente la abundancia de 
langosta en zonas en las que el hábitat de refugio de la especie se dispone en forma de pequeños parches 
aislados. De manera excepcional se ha determinado, por primera vez, la pérdida de estructura y diversidad de 
comunidades de fondos circalitorales (03020225) causadas por las agregaciones de reproducción de 
Spondylosoma cantharus. Por último, y de manera general, se ha podido constatar el buen estado de 
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conservación de las comunidades circalitorales sensibles a los artes de pesca habida cuenta de la presión 
pesquera artesanal a la que están sometidas.  
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El falso abadejo (Epinephelus costae) es una especie que se distribuye a lo largo de toda la 

mediterránea y en la costa atlántica desde Portugal hasta Namibia. Esta especie es muy apreciada 
comercialmente, pero sus bajas densidades en las zonas abiertas a la pesca hacen que no sea objeto directo de 
su captura. En la actualidad existen muy pocos estudios sobre la biología y ecología de esta especie, debido a 
su escasa presencia en el medio natural, y no existe ninguna información en la literatura acerca de la 
reproducción o las características en sus etapas juveniles.  

Las reservas marinas son una de las herramientas más eficaces para la recuperación de los recursos 
marinos que se hallan en situación crítica debido a los efectos de la pesca. Gracias al creciente número de 
áreas protegidas en el Mediterráneo muchas especies han mostrado síntoma de recuperación. El falso abadejo 
ha sido uno de los grandes beneficiados del efecto recuperador de las reservas marinas con el crecimiento en 
la abundancia y en la talla. Prueba de ello es la existencia de ejemplares reproductores. 

En el Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera (PNMTC) la pesca artesanal se realiza 
reguladamente y, aunque cada año se descargan aproximadamente más de 2000 kg de manera legal (2110 kg, 
año 2011) de grandes serránidos (E. marginatus, E. costae, Mycteroperca rubra), sus poblaciones están en 
aumento en todo el parque. Las densidades abundantes de meros propician la estructuración social de las 
poblaciones y facilitan la observación de los complejos comportamientos reproductivos de este género. El año 
2005 se observó por primera vez el cortejo de apareamiento de E. marginatus en el PNMTC, concretamente 
en la reserva integral de l’Illa de les Rates, pero no se observó la reproducción de E. costae. 

El conocimiento reproductivo y muchos aspectos de la ecología del falso abadejo son totalmente 
desconocidos, pero en julio de 2007 se observó por primera vez el comportamiento reproductivo de E. costae, 
determinándose las libreas que presentan en el momento del apareamiento y el comportamiento en todo el 
proceso. El macho presenta una librea de fondo blanco con una mancha amarilla en la parte posterior del lomo 
y una franja negra longitudinalmente; la hembra presenta una librea bicolor transversal, oscura en el lomo y 
blanca en la parte anterior.  

El proceso de apareamiento (observado en la zona de Ansiola) se produce al atardecer (20:30 h) y se 
realiza en su totalidad en la columna de agua. El macho presenta un comportamiento de patrulla por todo un 
territorio en busca de una hembra, al encontrar un ejemplar predispuesto y posado en el fondo, se posiciona 
lateralmente y con movimientos convulsivos provoca que la hembra se levante del fondo. A partir de este 
momento ésta será la única hembra seleccionada para reproducirse, a diferencia de E. marginatus que busca 
diferentes hembras cada vez, seguidamente se suceden ascensos por parte de macho y hembra, a elevada 
velocidad entre 37 y 28 metros de profundidad. Después de varios intentos, estas subidas (intentos fallidos) no 
finalizan en cópula, en este caso se observaron hasta un total de 6. En la séptima subida, la cabeza del macho 
se junta a la de la hembra, se acelera el ascenso y al llegar a 17 metros se produce la cópula. Un volumen no 
determinado de huevos se mezcla con el esperma y seguidamente ambos individuos se dirigen rápidamente al 
fondo y el macho persigue a la hembra con el fin de intentar otra cópula. La puesta pelágica es parcialmente 
depredada inmediatamente por obladas (Oblada melanura).  

Esta es la primera vez que se describe el comportamiento reproductivo de la especie abriendo una 
puerta al complejo conocimiento de especies altamente sociales. La existencia de la reproducción del falso 
abadejo en el PNMTC es un indicador de madurez de la reserva marina y el éxito de la recuperación de las 
poblaciones de grandes serránidos. La descripción del comportamiento reproductivo del falso abadejo 
(E.costae) ha abierto una puerta más a la comprensión del complejo patrón reproductivo del género 
Epinephelus. Con el fin de garantizar la pervivencia de la especie y habida cuenta de la baja densidad en toda 
el área de distribución es de obligada recomendación que se localicen y protejan las zonas de reproducción de 
E.costae en el PNMTC. 
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Cephalopods are very sensitive to environmental conditions due to their fast growth rates and short life 

cycles, being thus considered good ecological indicators. However, information on the environmental 
influences on their early life stages is sparse and restricted to specific areas and species. Here, we analyzed 
western Mediterranean cephalopod paralarvae communities during two consecutive summers (2004 and 2005) 
characterized by contrasting oceanographic conditions. Our main aim was to determine to what extent such 
contrasting scenarios affected the spatial distribution of the cephalopod early life stages and decipher the main 
environmental factors affecting each particular taxa. The contrasting oceanographic conditions during 2004 
and 2005 included differences in the shape and location of a regional frontal system, which brought about 
differences in the sea circulation and the temperature regime. Such contrasting scenarios were reflected in the 
spatial distribution and the frequencies of appearance of both the whole community and the individual taxa. 
There was not any major factor affecting most taxa equally, which points to differences in species sensitivity 
to external conditions. However, our results evidenced that paralarvae populations were more influenced by 
regional patterns of hydrography, such as sea temperature, than by mesoscale hydrographic features. Our 
study reveals that moderate changes in sea temperature have major effects on paralarvae populations, which 
has profound implications in the context of the current global warming. This is the first study carried out in 
the Mediterranean addressing the issue of the effects of external factors on the larval ecology of cephalopods. 
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La Posidonia oceanica és una fanerògama marina endèmica del Mediterrani que constitueix un hàbitat 
que afavoreix unes condicions ideals on moltes espècies d’organismes troben aliment i refugi, incrementant la 
capacitat de multiplicar la superfície del sòl i afavorint el manteniment del litoral sorrenc. Aquest hàbitat està 
catalogat com de protecció prioritària d’acord amb la Directiva 92/43/CEE per aquestes característiques. Però, 
per poder créixer i desenvolupar-se en condicions adequades, les praderies de posidònia necessiten aigües de 
bona qualitat no contaminades. Per aquesta raó, les praderies de posidònia són considerades com 
bioindicadors de la qualitat de les aigües d’una determinada àrea. Avui en dia, l’ús de biomarcadors per 
avaluar l’estat fisiològic d’espècies marines són una eina amplament validada i acceptada dins l’àmbit de les 
ciències. Entre aquests biomarcadors destaquen els referents als mecanismes de defensa en front a una 
situació d’estrès i els marcadors de dany cel·lular. L’objectiu de l‘estudi és avaluar la situació fisiològica de 
les praderies de Posidonia oceanica a la zona de Porto Cristo (Manacor), observant i avaluant de forma 
específica la possible afecció produïda per l’acció humana. Es van seleccionar cinc àrees d’estudi dins de la 
badia de Porto Cristo, més dues més situades cap a l’exterior. Els resultats indicaren que existeix una gradació 
en les densitats de feixos de posidònia de major a menor densitats a mesura que entram dins la badia de Porto 
Cristo. Els valors de densitat de feixos ens permet observar com les zones més externes presenten un estat de 
conservació de les praderies molt bo amb una densitat de feixos superior als 700 feixos/m2, mentre que a 
mesura que anam entrant dins el port la densitat de feixos va disminuint de forma progressiva. El mateix patró 
s’observa al analitzar el nombre de fulles per feix i la longitud màxima de les mateixes, essent les zones més 
exteriors les que presenten majors valors dels dos paràmetres. Aquests resultats es veuen recolzats pels 
anàlisis amb biomarcadors, els quals evidencien que les zones més internes es troben sotmeses a un major 
grau d’estrès fisiològic. Aquest estrès es manifesta amb un augment dels mecanismes de defensa antioxidant –
activitats dels enzims catalasa, superòxid dismutasa i glutatió reductasa-, així com amb un augment del 
marcador de dany cel·lular a la fracció lipídica de la planta. Entre els possibles causants del deteriorament de 
les praderies a la zona més interior del la badia de Porto Cristo s’ha de destacar la presència de feixos de P. 
oceanica que han estat arrabassats per l’acció de les àncores i l’excés de velocitat d’algunes embarcacions de 
gran eslora i calat que provoquen la resuspensió del sediment i, per tant, l’augment de la terbolesa de les 
aigües. Malgrat es va trobar algunes espècies d’algues invasores -Acrothamnion preisii i Caulerpa racemosa 
var. cilindracea-, el nivell d’extensió de les mateixes és baix en comparació a altres zones del litoral. En 
conclusió podem dir que l’estat de conservació de les praderies de P. oceanica a la zona de Porto Cristo és en 
general bona malgrat hi ha zones als voltants del port que sí que mostren indicis d’estar afectades per l’acció 
humana. Malgrat aquest impacte, hem de pensar que és un mal raonable i històric ja que a la zona se li dona 
ús com port ja des de l’època romana. Finalment, cal destacar la importància de conscienciar a la gent de la 
necessitat de protegir les praderies de P. oceanica com a tresor natural de la Mediterrània. 
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L’augment del transport marítim, l'aqüicultura i el comerç d’espècies d’aquariofília són algunes causes 
responsables de la introducció d’espècies en els ecosistemes marins la qual cosa pot tenir efectes molt 
negatius damunt la biodiversitat, alterant l'estructura i 

funcionament dels ecosistemes envaïts. El metabolisme cel·lular en condicions normals és una font 
contínua d'espècies reactives d’oxigen que es produeixen per processos cel·lulars com és la pròpia respiració. 
Aquestes espècies reactives si no són eliminades poden afectar a components cel·lulars com són els lípids, 
proteïnes i ADN. Per això, les cèl·lules posseeixen un complex sistema de defensa antioxidant que elimina i 
prevén la formació d'espècies reactives d’oxigen. En una situació d’estrès fisiològic es produeix una adaptació 
de les defenses antioxidants per evitar danys a components cel·lulars, però en ocasions pot ser insuficient i 
instaurar-se una situació d’estrès oxidatiu. L’alga vermella Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz 
és una macroalga invasora capaç de créixer com a epífit sobre un gran nombre d’algues autòctones. Com a 
resultat d’aquest epifitisme, L. lallemandii pot reduir tant la llum que arriba a les cèl·lules fotosintètiques, així 
com reduir el flux d'aigua, d’oxigen i nutrients al voltant de l’alga o planta afectades. Al créixer L. lallemandii 
com epífit, genera una resposta que es pot evidenciar mitjançant la determinació de biomarcadors d’estrès. 
Així, l’aplicació de biomarcadors d’estrès oxidatiu poden ser utilitzats com a mecanisme per entendre aquesta 
interacció entre espècies. L’objectiu del present estudi és avaluar els efectes de l’epifitisme per part de L. 
lallemandii sobre el grau d’estrès de l’alga autòctona Halimeda tuna (Ellis & Solander) J. V. Lamoroux,  
utilitzant biomarcadors d’estrès oxidatiu. Sis mostres d’H. tuna sense epifitar i epifitades es van recollir a la 
zona de Cala Morlanda (Manacor). Els enzims antioxidants catalasa, superòxid dismutasa, glutatió peroxidasa 
i glutatió reductasa es van determinar a homogenats de les algues. Els nivells de malondialdehid com 
indicador de dany oxidatiu cel·lular i els nivells de glutatió reduït també van ser determinats. Totes les 
activitats dels enzims antioxidants excepte la glutatió peroxidasa es troben incrementades de forma 
significativa en les mostres epifitades (p<0.05). Els nivells de malondialdehid com indicador de dany a lípids 
mostra una tendència a augmentar a les algues epifitades, malgrat les diferències no són significatives 
(p=0.06). El nivell tissular de glutatió reduït com indicador de l’estat redox cel·lular s’incrementà a les 
mostres epifitades indicant una resposta a la situació d’estrès. En conclusió, l’epifitisme de l’alga invasora L. 
lallemandii sobre l’alga autòctona H. tuna indueix una situació d’estrès oxidativa que queda evidenciada amb 
l’increment dels biomarcadors analitzats. La presència d’algues invasores en el litoral Balear és pot estudiar 
amb metodologies clàssiques, com són les abundàncies, diversitat d’espècies, etc, o mitjançant metodologies 
noves com són els enzims antioxidants i marcadors de dany cel·lular. 
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Aquatic organisms are exposed to anthropogenic contaminants that may strongly affect their 
performance and survival. The exposure of bivalves to pollutants results in oxidative stress throughout 
the formation of reactive oxygen species (ROS), which can produce deleterious effects on 
biomolecules and cell damage. The measurement of the antioxidant response and/or the presence of 
oxidative damage are potential biomarkers to evidence the effects associated to contaminants and also 
to eutrophication in marine organisms. The fan mussel Pinna nobilis L. is the largest endemic bivalve 
in the Mediterranean Sea under strict protection. The population of P. nobilis has been greatly reduced 
during the last decades as a result of recreational and commercial fishing for food, the use of its shell 
for decorative purposes, and incidental killing by trawling and anchoring. Moreover, in a previous 
study we reported that the presence of Lophocladia lallemandii colonising P. nobilis induces a 
biological stress and oxidative damage to the fan mussel. Nowadays, P. nobilis is under strict 
protection and all forms of deliberate capture or killing them are prohibited (Council directive 
92/43/EEC). The aim of the present work was to determine the antioxidant enzyme response and 
markers of oxidative damage in digestive gland of P. nobilis growing under anthropogenic pressure. P. 
nobilis (20 individuals) were collected from two locations along Mallorca waters during May-June 
2011 attending to different degree of human impact. The first station was located in a marine protected 
area off Cabrera Archipelago National Park (Western Mediterranean), located 9 km southeast of 
Mallorca Island and was considered as a clean non-polluted area. The second set of stations because of 
the low P. nobilis densities, the difficulties to find large specimens and in order to minimize the impact 
in their populations were collected in two sites (Magalluf and Port d’Andratx) with similar 
characteristics and individuals were considered as human impacted. Digestive glands from each 
specimen were immediately dissected out on board and frozen with liquid nitrogen. Enzymatic 
activities of catalase, glutathione peroxidase and glutathione reductase were significantly increased in 
the impacted area (p<0.05), whereas no differences were reported in superoxide dismutase activity. 
Catalase protein levels determined by western blot were significantly higher in the exposed group 
(p<0.05). Malondialdehyde as marker of lipid peroxidation reported no significant differences, 
whereas a significant increase in protein oxidation was evidenced in the impacted area (p<0.05). In 
conclusion, the anthropogenic activities induce an oxidative stress situation in digestive gland of P. 
nobilis evidenced by an increased antioxidant enzyme activities and protein oxidation. 
 
 

                                                           
7 Nota: aquesta comunicació va ser presentada al 40th CIESM Congress, 2013. 
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The rapidly accelerating human activities over the past century (trade, transport, tourism) have 
dramatically enhanced the spread of alien species. Invasive species often represent a potential risk to native 
organisms because they can highly compete with the resident species altering the normal population 
dynamics. The Mediterranean Sea is very sensitive to biological invasions with around 600 introduced 
species. The main vectors for invasions in the Mediterranean are the colonisation by Indian Ocean species, the 
so-called Lessepsian migrants which have been entering through the Suez channel, aquaculture and 
unintended transport. Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853), a small crab (Decapoda, Grapsidae) with a 
subtropical distribution, is one of the newcomers in the Mediterranean Sea. This species is associated with 
shallow rocky bottoms that have boulders where the crab can easily hide from predators when threatened and 
found algae for feeding. Pachygrapsus marmoratus is a native crab in the Mediterranean Sea that inhabits 
supralittoral crevices. We hypothesize that the absence of visual indicators of direct interaction and 
competence between P. gibbesi and P. marmoratus could be reinforced with biochemical analysis. The aim of 
the present study was to compare markers of oxidative stress in hepatopancreas and the carotenoids and 
vitamin E content in the carapace as indicators of the physiological habits of the crabs. 

Samples of P. gibbesi and P. marmoratus were collected by apnea diving in Portals Vells (Mallorca, 
Balearic Islands, Western Mediterranean) in July 2009 at 0-1 meters depth. Both crabs’ species were collected 
in a similar way and immediately carapace length (CL) was recorded. Crabs (n=14 for each species) were 
dissected out and tissues (hepatopancreas and carapace) were immediately frozen at -70ºC until further 
processing. 

The size of crabs was similar with carapace width of 2.05 ± 0.18 cm for P. gibbesi and 2.12 ± 0.17 cm 
for P. marmoratus without significant statistical differences. The hepatopancreas was homogenised in five 
volumes (w/v) of 100 mM Tris–HCl buffer pH 7.5. Each homogenate was sonicated briefly (2–3 s) using 
ultrasonic processor and centrifuged at 9000 g at 4 °C for 15 min. After centrifugation, supernatants were 
collected and immediately used for biochemical assays. Carapace samples were extracted using n-hexane 
after deproteinization with ethanol containing 0.2% BHT. Vitamin E (α-tocopherol) and carotenoid 
concentration were determined by HPLC in the n-hexane extract of carapace homogenates after drying in an 
N2 current and dissolving in methanol. 

Vitamin E levels in crab carapaces were significantly higher in P. marmoratus than in P. gibbesi (29% 
higher). All carotenoid concentrations, except the astaxanthin, were significantly higher in P. gibbessi 
(Lutein/Zeaxantin, 167% higher; Criptoxanthin, 76% higher; Lycopene, 36% higher; and β-carotene, 112% 
higher). The results show that the range of concentrations varied in the analyzed samples, corresponding the 
higher value to vitamin E. The activities of catalase, glutathione peroxidase and glutathione reductase (Table 
1) were significantly greater in P. marmoratus than in P. gibessi (49%, 31% and 173% respectively). No 
significant differences were evidenced for SOD activity. MDA concentration was higher in hepatopancreas of 
P. gibbesi when compared to P. marmoratus (38% higher). 

The different carotenoid content and vitamin E in the two crab species could be directly related with 
their patterns of habitat and different lifestyle. As the native P. marmoratus lives in shallow areas more in 
contact with atmospheric oxygen the vitamin E content is higher to protect against oxygen oxidation. The 
invader P. gibbesi lives completely submerged in rocky boulders or sciaphile rocky bottoms covered by 
incrusting red coralline algae and consequently its carapaces present a similar chromatic pattern to the 

                                                           
8 Nota: aquesta comunicació va ser presentada al XVII Iberian Symposium on Marine Biology Studies, 2012. 
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seabottom. P. gibbesi had a less activated antioxidant system as it was evidenced by the low antioxidant 
enzyme activities, although MDA was higher, in comparison with the crab P. marmoratus. These results 
could be explained by the fact that the alien species is a new inhabitant, having to cope with new 
environmental conditions, and its antioxidant system is not completely responding to the stress that a new 
place means, increasing the damage in lipids. In conclusion, according to the crabs’ physiological responses, 
P. gibbesi does not seem to be a potential competitor for the native crab P. marmoratus, although exclusion of 
native crabs may occur in some areas. 
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Introduction 

Cephalopods play a pivotal role in marine food webs, both as voracious consumers and major preys of 
many predators, spanning from fishes to whales. Many cephalopod species are also important living marine 
resources, supporting relevant fisheries around the world. Therefore, fluctuations in cephalopod abundances 
due to natural (climate) or anthropogenic (harvesting) perturbations have significant implications for both 
commercial landings and marine ecosystems through both direct and indirect effects on different trophic 
levels (Andre et al., 2010). The impacts of such perturbations are furthermore aggravated by the high 
sensitivity of cephalopods to environmental conditions. According to recent reviews (Pierce et al., 2008), the 
most cited factors influencing cephalopod abundance and distribution include global climatic phenomena, 
temperature, productivity and rainfall. But also large-scale climatic indices such as the North Atlantic 
Oscillation (NAO) or the El Niño Southern Oscillation (ENSO) can affect cephalopod populations (Pierce and 
Boyle, 2003, Quetglas et al., 2013).  

The cuttlefish Sepia officinalis constitutes an important fishery resource in the Mediterranean, where it 
is exploited by both the bottom trawl and small-scale fleet. However, there is currently scarce information on 
the Mediterranean stocks, since most studies on the population dynamics of this species have been undertaken 
in the northeast Atlantic (Denis and Robin, 2001). In this work we first analyzed different aspects of the 
cuttlefish life-history from the western Mediterranean. Secondly, we investigated the effects of different 
environmental parameters (e.g. climate indices, sea surface temperature (SST), rainfall, chlorophyll-a 
concentration (Chla) and moon phase) on these populations analyzing several landing time series at different 
temporal scales. 

 
Material and Methods 

To investigate life-history related aspects, monthly biological sampling (N=949) was carried out 
during the seasonal small-scale trammel net fishery (January-July) in two consecutive years (2007, 2008). To 
obtain monthly size distributions for the trawl fraction, we performed monthly size frequency samplings 
(N=2247) aboard commercial bottom trawlers between 2000 and 2011. During the biological sampling, the 
following measurements were taken: sex, mantle length (ML, to the nearest mm), total and eviscerated weight 
(TW and EW, respectively, both to the nearest 0.1 g), gonad weight (GW), digestive gland weight (DGW) 
and stomach weight (all to the nearest 0.01 g). 

In order to investigate the effects of environmental conditions on cuttlefish populations, two time 
series of landings at different temporal scales were analyzed: 1) monthly total landings (pooled bottom trawl 
and small-scale) from 1965 to 2011 (Fig. 1); and 2) daily catches per vessel between 2000 and 2011.  

 

 
Fig 1. Time series of cuttlefish  landings (continuous line) and catch per unit effort (CPUE; dotted line) from 

the Balearic Islands (western Mediterranean) during 1965-2009. 
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Using general additive models (GAMs), we modeled the effects of a) of climatic indices at different 
spatial scales and b) several local environmental parameters on cuttlefish landings. Since the data available 
covered different time series and temporal scales, three models were fitted (see Table 1). 

 
Table 1. Main characteristics (time series, time scale, explanatory variables) of the three different 

models fitted in this study along with the sources of the datasets used. MOI: Mediterranean Oscillation Index; 
WeMO: Western Mediterranean Oscillation; SSTa and SSTb: modeled and satellite-derived Sea Surface 

Temperature anomaly, respectively; LCI: Local Climate Index. 
 Time series Time scale Explanatory variables 

Model I 1965-2009 Monthly Year, month, NAO, MOI, WeMO, LCI, rainfall, SSTa 
Model II 2000-2009 Monthly Year, month, SSTb, Chla, rainfall 
Model III 2000-2010 Weekly Year, semester, moon phase, rainfall 

 
Results and Conclusions 

The ANCOVA revealed significant differences between sexes in the length-weight relationships. 
Males outnumbered females between February and April. Cuttlefish mantel length from the small-scale 
fishery ranged from 8-24 cm and showed a main modal size at 10-11 cm and a minor mode at 19-20 cm, 
while individuals from the bottom trawl fishery ranged from 4-21 cm and showed a main modal size at 12-13 
cm. In both fisheries, the landings displayed a clear seasonal trend, with small-scale landings peaking in 
March before plummeting down until August and remaining very low until December. By contrast, bottom 
trawl catches peaked in February and decreased down to July, increasing markedly afterwards.  

The mean gonadosomatic index (GSI) in females increased from January to March, remained at the 
highest values (~5%) between March and May, and decreased in June-July. Digestive gland index (DGI) 
values were always higher for females than for males. While the mean DGI decreased with time in males, 
such a decrease was only evident since April in females. The Emptiness Index (EMI) showed a similar 
increasing trend from February to June in both sexes; it is noteworthy, however, that EMI values plummeted 
between January and February. 

In summary, our results showed that despite the high sensitivity of cephalopod populations to external 
abiotic factors, cuttlefish Sepia officinalis from the western Mediterranean was not affected by many of the 
environmental parameters investigated. We only found significant effects of SST and the local climatic index 
(LCI), whereas no influences were obtained of other parameters such as large-scale climatic phenomena 
(NAO, MOI, WeMO) or some of the key locally-related variables like rainfall or primary productivity (Chla 
concentration). This might be explained by the high adaptability of cuttlefish to environmental changes 
throughout different life stages (Sobrino et al., 2002) and to local hydroclimatic conditions. In fact, our work 
revealed a shift in the population dynamics during the early 1980s coinciding with important changes in the 
hydrodynamic conditions in our study area.  

Finally, we also showed that 
Mediterranean cuttlefish populations exhibit 
strong seasonal variations related with the 
reproductive movements to coastal waters, where 
the species constitutes an important commercial 
resource for local small-scale fisheries. In spite of 
such importance, long term monitoring and 
fisheries assessment and management in the 
Mediterranean are missing. Our work is a first 
step to provide information on cuttlefish life-
history and stock dynamics as a knowledge base 
for future management measures to be 
implemented in the Mediterranean. 
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Introducción 

En verano, el Mar Balear es una zona de reproducción importante para diversas especies de peces 
con período de puesta estival, como son la mayoría de escombriformes, cuyas larvas son abundantes en la 
zona. En esta época del año se establecen fuertes gradientes ambientales en los primeros metros de 
profundidad que favorecen una distribución estratificada de las especies a lo largo de la columna de agua. Sin 
embargo, se sabe poco de su distribución vertical de las especies en las capas más superficiales del Mar 
Balear. Así este trabajo tiene como objetivo estudiar con alta resolución espacial la distribución vertical de las 
larvas de peces en los primeros 100 m de profundidad con el fin de aumentar la comprensión de su ecología, 
puesto que los procesos que afectan a la supervivencia y distribución espacial de estas fases larvarias son 
fundamental para entender mejor el reclutamiento de las especies y por tanto la dinámica de las poblaciones. 
 
Material y métodos 

Las muestras de este estudio proceden de tres campañas realizadas en el Mar Balear (Tabla 1). Éstas 
se obtuvieron con redes de pesca estratificada. Inmediatamente después de la pesca, las muestras fueron 
fijadas en una solución de agua de mar al 2% en formol. En el laboratorio, todas las muestras se lavaron en 
agua y se extrajeron las larvas de peces para su posterior identificación taxonómica. Las abundancias de las 
diferentes especies fueron estandarizadas a densidad de individuos por 1000 m3. 

 
Campaña Año Fechas Red (µm) Nº estaciones Prof. mín. Prof. max. 
TUNIBAL 2009 8 -15 Ag. MULTINET (333) 5 0 100 
BLUEFIN 2011 20 -23 Jun. MULTINET (333) 15 0 30 
ATAME 2012 9 -14 Jul. MOCNESS (500) 9* 0 60 
Tabla 1. Campañas de las que se obtuvieron las muestras. Los estratos muestreados en TUNIBAL fueron: 0-
10m, 10-20m, 20-30m, 30-60m y 60-100m. Los estratos muestreados en BLUEFIN fueron: 0-5m, 5-10m, 10-
15m, 15-20m y 20-30m. Los estratos muestreados en ATAME fueron: 10-0m, 20-10m, 30-20m, 40-30m, 50-

40m, 60-50m. *Cuatro de las nueve estaciones corresponden al seguimiento de una mancha de alta densidad 
de larvas de T. thynnus marcada mediante una boya lagrangiana.. También las muestras del  2011 se 

llevaron  a cabo sobre manchas de alta densidad de larvas de atún rojo  para cuyo seguimiento de lanzaron 
boyas lagrangianas como referencia. 

 
Para el análisis de datos se ha aplicado un análisis de comunidad (NMDS) utilizando los datos de cada 

una de las campañas por separado. Este análisis permite reducir los datos de densidad de especies a 3 ejes que 
describen los tres tipos de variabilidad dominante en la composición de especies en la columna de agua cada 
año. Relacionando cada eje con las variables ambientales mediante regresiones lineales, se han descrito los 
patrones de distribución vertical según el escenario medioambiental para cada uno de los grupos de especies 
ya identificados. 
 
Resultados 

El número total de taxones identificados en cada campaña fue diferente (Tabla 2), variando entre 27 
(BLUEFIN) y 36 (TUNIBAL). La mayoría de las larvas fueron identificadas hasta nivel específico. 

 
Campaña Nº total de taxones Reconocidos hasta especie Reconocidos hasta género 
TUNIBAL 36 29 7 
BLUEFIN 27 22 5 
ATAME 34 26 8 
Tabla 2. Número total de taxones identificados en cada campaña y número de taxones reconocidos hasta 

niveles genéricos o específicos. 
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El factor ambiental más importante y las especies relacionadas para cada uno de los ejes se describen 
por separado a continuación: 
 
Eje 1: En los tres años, el eje 1 está fuertemente determinado por la estructura de la termoclina. Respecto a la 
composición de especies, en los tres años se distinguen claramente dos grupos principales que se distribuyen, 
respectivamente, por encima y por debajo de la termoclina. Las especies que caracterizan los estratos por 
encima de la termoclina son C. maderensis, C. pygmaea, E. encrasicolus, T. alalunga y T. thynnus, mientras 
que Hygophum spp., L. pusillus y V. attenuata se distribuyen por debajo (Tabla 3).  
 
Eje 2: Este eje está relacionado con la profundidad y e indica que las especies L. jayakari, S. boa y V. 
attenuata sólo se distribuyen en algunas de las estaciones que se muestrearon en la zona más oceánica de la 
malla de muestreo (Tabla 3).  
 
Eje 3: Este eje está relacionado con el rango de fluorescencia situado entre los valores 0,04-0,06µg/l. 
Cyclotone pygmaea es una especie característica de las zonas que tienen niveles bajos de fluorescencia 
(valores menores a 0,04µg/l), mientras que las especies L. crocodilus, P. coregonoides y V. attenuata 
caracterizan las comunidades que se encuentran en zonas con concentraciones altas de fluorescencia (valores 
superiores a 0,06µg/l, Tabla 3). 

 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 

Species Corr. Species Corr. Species Corr. 

C. maderensis 0,54 L. jayakari -0,59 C. pygmaea 0,43 

C. pygmaea 0,68 S.boa -0,42 L. crocodilus -0,45 

E.encrasicolus 0,49 V attenuata -0,5 P. coregonoides -0,46 

Hygophum spp. -0,65     V. attenuata -0,54 

L. pusillus -0,53        

T. alalunga 0,51        

T. thynnus 0,84        

V. attenuata -0,4         
Tabla 3. Correlación de las especies para cada uno de los ejes obtenidos con el análisis MNDS en 2012. 

 
Discusión 

Los resultados de este trabajo indican que las comunidades ictioplanctónicas estivales del Mar Balear 
están marcadamente estratificadas y que la termoclina es la variable que más influye en su distribución 
vertical. Los datos ambientales revelan que la fluorescencia presenta un patrón inverso al de la temperatura, 
teniendo una concentración más baja por encima de la termoclina que por debajo. Esto implica que las 
especies que se encuentran por encima de la termoclina están en aguas menos productivas que las especies 
que se encuentran por debajo. Este trabajo ha mostrado asimismo que, además de la termoclina, el rango de 
fluorescencia situado entre valores de 0,04-0,06µg/l y la profundidad de la estación, como un indicador de 
distribución espacial de las especies, también son factores que influyen en la estructura de estas comunidades. 
En conclusión, la estratificación vertical de las comunidades ictioplanctónicas estivales en el Mar Balear 
provoca que muchas especies, a pesar de encontrarse en las mismas zonas geográficas, no llegan realmente a 
solaparse espacialmente, y por tanto no establecen interacciones directas. Estas estrategias de segregación 
espacial pueden evitar por tanto fenómenos de competencia y depredación. Estos resultados contribuirán a 
mejorar el modelado de su distribución y supervivencia en función de parámetros medioambientales. 
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Introduction 

Heavy metals in marine biota have natural and anthropogenic origin, and are regarded as serious 
pollutants of the aquatic environment because of their toxicity, persistence, low biodegradability and their 
tendency to concentrate in aquatic organisms [1]. Many benthic organisms accumulate trace metals to the 
levels reflecting those in the environment, and the molluscs in particular may therefore be sensitive 
biomonitors of metal inputs. Pinna nobilisL., 1758 is a fan mussel endemic to the Mediterranean Sea and is 
considered the biggest bivalve mollusc of this area [2]. It is commonly found within the seagrass meadows, 
especially those of Posidonia oceanica [3], and the species is a long lived filtering bivalve. There are 
numerous studies on heavy metals in the Mediterranean Sea, especially in sediment [4], seagrass meadows [1] 
and benthic invertebrate species [11], but there are few studies on large filter feeders like P.nobilis. 
 
Materials and methods 

The study area is the Balearic Islands coast, includes two islands, Mallorca (Andratx and Magaluf) and 
Cabrera (Santa Maria bay) included within a zone of integral protection. Fourteen P. nobilis samples were 
taken in October 2011 with scuba diving. Concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn were determined by atomic 
absorption spectrometry (AAS), and Hg was determined by an Advanced Mercury Analyzer AMA 254. For 
comparison of total metals at the sampling sites, the metal pollution index (MPI) was applied ([8]; [9]; [1]): 
MPI= (Cf x Cf ... Cf ) ; where the Cf is the metal concentration n in the sample. 
 
Results and discussion 

Metal concentrations in soft tissues of P. nobilis samples (dry weight) range from 1.21 to 33.1 mg/Kg 
for Cd, from 4.1 to 319.2 for Cu, from 0.247 to 1.158 mg/Kg for Hg, from 0.58 to 39 mg/Kg for Pb and from 
1244 to 4529 mg/Kg for Zn (Table 1). 

Site 
 

1. Andratx 
(n= 4) 

2. Magaluf 
(n= 4) 

3. Santa Maria Bay 
(n= 6) 

Metals    
Cd 1,613 ± 0,606 

(1,21-2,5) 
8,918 ± 3,002 
(5,82-13,03) 

26,435 ± 6,966 
(15,03-33,1) 

Cu 6,05 ± 2,204 
(4,1-9,2) 

197,85 ± 88,084 
(127,1-319,2) 

57,25 ± 30,405 
(20,9-96,5) 

Hg 0,297 ± 0,044 
(0,25-0,35) 

0,795 ± 0,220 
(0,56-1,09) 

0,957 ± 0,133 
(0,82-1,16) 

Pb 0,895 ± 0,21 
(0,58-1) 

20 ± 6,272 
(12-27) 

22,67 ± 5,164 
(15-29) 

Zn 4034,25 ± 358,71 
(3670-4529) 

1763 ± 607,879 
(1244-2631) 

2708,33 ± 347, 757 
(2364-3224) 

MPI 6,22 ± 0,528 34,446 ± 11,549 38,171 ± 8,2 
 
 

 
 

Tab. 1. Mean SD (min-max) mg/Kg dry weight and metal pollution index (MPI) by site. (n= number of 
samples) 

 
All examined metals had maximal concentration in Santa Maria bay in Cabrera, except for Cu at 

Magaluf, and Zn in Andratx. The obtained concentrations are comparable with those reported for Pinnidae 
elsewhere ([4]; [5]; [6]; [7]). We compared the concentrations of all heavy metals by metal pollution index 

                                                           
9 Aquesta comunicació ha estat acceptada per al 40th CIESM congress Marseille del 28 al 1 d’octubre 2013. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 292 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

(MPI), and the MPI reaches the maximal value for site 3 (Santa Maria bay) linked to the highest 
concentrations of three metals (Cd, Pb and Zn). 
 
Conclusions 

Elevated metal concentrations can cause a severe reduction or elimination of intolerant species, 
thereby having a significant effect on the diversity and trophic structure of the biological community [10]. In 
view of the range of concentrations that can be found in the soft tissues of bivalves species, the magnitude of 
metals in the P. nobilis can be considered high. The species shows a high bio-accumulation capacity, thus 
further analysis are needed to assess their tolerance ranges to metal pollution and monitoring data indicate that 
the bioacumulation potential is sufficient to be of concern. 
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Introducció 

La nacra, Pinna nobilis, és un bivalve de creixement bastant ràpid [5; 6], especialment en l’etapa 
juvenil, arribant als 20 cm en els dos primers anys de vida [6]. És una espècie hermafrodita, i la seva 
reproducció es produeix principalment a l’estiu, entre els mesos de maig i setembre, quan s’assenta al medi 
després d’una fase larvària. Les poblacions de P. nobilis han sofert una regressió les darreres dècades [3], per 
la qual cosa s’han dut a terme esforços de reintroducció mitjançant la recollida d’individus de talla petita i 
mitjana a Còrcega [1] i mitjançant la captació de larves a Port-Cros amb individus de Còrcega i de la Costa 
Brava [7], tot i que el primer experiment de trasplantament de P. nobilis es va fer a Mar Adriàtic a l’any 1995 
per Mihailinovic [4]. 

Aquest estudi avalua la viabilitat de la sembra de juvenils de P. nobilis a dues fondàries diferents i 
analitza l’èxit de supervivència de la sembra de P. nobilis a la reserva integral de badia de Santa Maria al Parc 
Nacional Marítim-terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.  
 
Àrea d’estudi 

L’Àrea de captació larvària comprèn el Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, 
que pertany a les Illes Balears i està format per una illa principal, Cabrera, sis illes menors i un conjunt 
d’illots, declarat Parc Nacional l’any 1991 (B.O.E. núm. 103, del 30 d’abril de 1991) amb 8.703 ha marines 
protegides. La sembra s’ha realitzat a la badia de Santa Maria, reserva integral del Parc Nacional, a praderies 
de P. oceanica a 10 i 20 m de profunditat. 
 
Materials i mètodes 

Al voltant de l’Arxipèlag de Cabrera es varen fondejar 15 dispositius artificials d’assentament larvari 
(DAL), en estructures pre-exitents del projecte CEFAPARQUES. Els DAL consisteixen en dues bosses de 
malla (1 cm de diàmetres) farcides d’una malla de menor diàmetre, fondejades a 5 m de profunditat (on es 
produeix el major assentament [2]) a fons predominantment de P. oceanica i arena durant un any (juny 2012-
maig 2013). 

Els individus assentats als DAL foren recol·lectats i mesurats (amplada i llargària 
màxima).Posteriorment foren sembrats un total de 26 individus, 13 individus a 10 m de profunditat i 13 
individus a 20 m de profunditat, repartits aleatòriament en 4 llocs i 3 rèpliques per a cada lloc. Els individus 
han estat sembrats a fons de praderies de P. oceanica i revisats amb la finalitat d’avaluar la seva 
supervivència i creixement. Per avaluar la supervivència del juvenils de P. nobilis sembrats s’ha utilitzat un 
Test T per a mostres independents. 
 
Resultats 

A les bosses d’assentament s’han trobat individus juvenils de P. nobilis de dimensions de 623,12 mm 
± 302,37(SD) de longitud màxima i 266,19 mm ± 120,02 (SD) d’amplada màxima. S’observen desviacions 
estàndard molt elevades per la presència d’individus de talles grosses (amplada màx.= 455 mm) i de talles 
petites (amplada mín= 44 mm); que segurament responen a dos períodes de reproducció (estiu i hivern). S’han 
trobat juvenils de P. nobilis a 5 dels 15 DAL fondejats, que no han sofert cap incidència al llarg del fondeig. 
Dos dels dispositius han presentat un major assentament larvari del bivalve P. nobilis, el 92,31% del juvenils 
de P. nobilis assentats en els dispositius corresponen a fons de P.  oceanica. 

Segons els resultats, la taxa de supervivència mitjana per profunditat és major a les rèpliques de 10 
metres de profunditat, amb una mitjana de supervivència de juvenils vius a la primera revisió del 56,25 %, en 
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front dels 37,5 % de mitjana a 20 metres de profunditat, i un error menor a les rèpliques de 10 m que indica 
una major similitud entre les mostres (Fig. 1)  
 

 
Fig. 1. Percentatge de supervivència dels individus juvenils de P. nobilis sembrats a la primera revisió a 10 i 

20 m de profunditat. 
 
Discussió 

S’ha realitzat la primera experiència de sembra de juvenils de Pinna nobilis al medi natural a les Illes 
Balears. A més, aquesta experiència pot ser d’utilitat per a futurs estudis, i servir com a antecedent per a la 
sembra de juvenils a zones desprovistes d’adults reproductors com a mesura de gestió activa. 

Els DAL han resultat ser un mètode d’assentament larvari  útil per a la captació de  P. nobilis a 
l’Arxipèlag de Cabrera, no obstant, l’assentament larvari ha estat molt variable a nivell espacial. Així, les 
zones de reserva integral no han presentat assentament larvari, tot i que hi ha una presència elevada 
d’individus adults, per la qual cosa factors com ara la predació en les primeres fases de desenvolupament 
poden condicionar l’èxit del l’assentament larvari de P. nobilis. S’ha obtingut una supervivencia elevada dels 
individus juvenils sembrats, per la qual cosa sembla que la sembra de juvenils és una técnica prometedora per 
a aquesta espècie. 

Els organismes morts trobats durant les revisions podrien estar associats a un gasteròpode perforador 
de la família Naticidae. Amb el seguiment d’aquesta prova pilot, en un horitzó de temps adequat a la biologia 
de l’espècie, es podrien elaborar mesures de conservació per a l’espècie. D’aquesta manera, i per a futures 
experiències, seria aconsellable l’ús de gàbies d’exclusió de depredadors per a augmentar els percentatges de 
supervivencia dels juvenils de P. nobilis sembrats. 
 
Agraïments 

Aquest estudi s’ha pogut dur a terme gràcies als Projectes "Estado de conservación del bivalvo 
amenazado Pinna nobilis en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera” (024/2010) i  “Identificación y 
caracterización de hábitats de preferencia para la puesta y el alevinaje de cefalópodos de importancia 
comercial”, CEFAPARQUES (458/2011). 
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Introduction 

Heavy metals are an special group of contaminants, being the most common environmental pollutants 
and can be either adsorbed onto sediments or accumulated in benthic organisms, sometimes to toxic levels 
[1]. Pinna nobilis L., 1758 is a fan mussel endemic to the Mediterranean Sea and is considered the biggest 
bivalve mollusc of this area. It is common within the seagrass meadows of P. oceanica, is a long-lived 
species, benthic filter and easy to find at the seabottom. Foraminifera are protozoans with an external skeleton 
(shell), forming one of the most conspicuous groups in the epiphytic community of the P. oceanica. 
Foraminifers are very abundant in all marine environments, they have relatively short life-cycles and they 
react quickly to environmental changes at global and a local scale, are highly adapted to welldefined ranges of 
environmental parameters and pollution. Analysis of soft tissues of endemic bivalve Pinna nobilis revealed 
high heavy metals levels. The analysis of foraminifera assemblages revealed considerable amounts of 
individuals with deformed shells. These organisms are known as being significant bioindicators for 
monitoring seagrass meadows ecosystems, therefore their specific response to environmental changes can 
indicate the presence of the pollutants [2]. 
 
Materials and methods 

The study area comprehends four localities from the Balearic Islands, situated in Mallorca (Andratx 
and Magaluf) and Cabrera (Santa Maria bay and Els Estels - only foraminifera samples). Mallorca is the 
biggest island of the Balearic Islands, which is located in the Western Mediterranean. The study area is 
located in the southern part of the island, two stations, Magaluf and Andraxt, with different degrees of 
anthropic impact was investigated and the other stations, Santa Maria bay and Els Estels (only foraminifera 
samples) were observed in Cabrera island (9 km south-east of Mallorca) which is characterise by the excellent 
conditions 

with low anthropogenic impact, and has the maximum degree of protection since 1991(LAW 14/1991). 
Fourteen P. nobilis samples were taken in October 2011 by scuba diving and samples of foraminifera 

were collected over soft bottoms colonized by P. oceanica from May to November 2012 in the same sites. 
Concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn were determined by atomic absorption spectrometry (AAS), and Hg was 
determined by Advanced Mercury Analyzer (AMA 254). For comparison of total metals at the sampling sites, 
the metal pollution index (MPI) was applied ([3]; [4]). 
 
Results and discussion 

Species identification and morphometric analyses of benthic foraminifera revealed high percentages of 
deformed shells, from 7% in Andratx, to the highest value in Santa Maria Bay (up to 26%) where only 1% of 
deformed shells in natural population can by present. Metal Pollution Index (MPI) mean concentrations in 
soft tissues of P. nobilis samples (dry weight) range from 6.22 mg/Kg in Andratx, 34.45 mg/Kg in Magaluf, 
and 38.17 mg/Kg in Santa Maria bay. 

Higher values of heavy metals agree the highest percentages of deformed foraminifera, thus MPI and 
percentage of deformed foraminifera reaches the maximal value in Santa Maria bay and the minimal value in 
Andratx. The metal pollution index reaches the maximal value for Santa Maria Bay can be explained by the 
fact that the highest concentrations of three metals (Cd, Pb and Zn) out of the five considered. 
 

                                                           
10 Aquesta comunicació ha estat acceptada per al 40th CIESM congress Marseille del 28 al 1 d’octubre 2013. 
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Fig. 1. Normal and deformed foraminifera Peneroplis planatus from Cabrera, Balearic Islands. 

 
Conclusions 

The high percentage of abnormal tests and metal pollution index indicates the presence of heavy metal 
pollution higher in Cabrera, marine protected area. Generally, the most effective bio-monitoring approach is 
to use several species representing differing trophic levels [5]. Therefore, the use of these organisms as 
bioindicators can be very useful in determining the health of seagrass meadows ecosystems in areas that have 
no obvious symptoms of degradation. Assessing bioaccumulation is also a component of international efforts 
to identify and control chemicals of environmental concern, and there is a need to establish reliable 
procedures for estimating bioaccumulation potential from knowledge of properties of the substance. 
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NW Mediterranean Sea has been largely studied by oceanographic research and ranges of variation of 
concentration of inorganic nutrients and chlorophyll-a can be found in the literature (Manca et al. 2004). Our 
aim is to improve this knowledge specifically for our working area. For that purpose, we benefit of IBAMar, a 
regional database that gathers hydrographic and bio-chemical data (nutrient and chlorophyll-a).  
IBAMar database collects data from projects developed by IEO-COB around the Balearic Islands, along the 
period from 1970 to 2012. Biochemical data have being reviewed previously to eliminate erroneous or 
uncertain values. Later, to establish an optimal quality control (QC) this data are statistically analyzed 
(Levitus et al., 1998). 
This poster presents the previously quality controlled data of dissolved inorganic nutrients and chlorophyll-a 
in waters around the Balearic Islands. Data are arranged in areas differentiating their location, north and south 
of Balearic Islands and their depth, more or less than 200m. This classification allows to separate stations at 
the Balearic sub-basin (referred as north, NBI) and at the Algerian one (referred as south, SBI) and to 
distinguish stations sampled over the shelf (referred as coast) or at the open sea (referred as open) (Fig. 1). 
The water column was divided in 27 layers, following standard criteria  (e.g. Manca et al. 2004) where data 
analysis was performed. Of a total of 7114 stations in IBAMar, 2637 stations were sampled for nutrients or 
chlorophyll-a analysis: 975 stations in NBI-Open, 553 in NBI-Coast; 837 stations in SBI-Open, 272 in SBI-
Coast. The mean values and range of variation (minimum and maximum values) of dissolved inorganic 
nutrients and chlorophyll-a will be shown for each area. These results (mean values and ranges) have helped 
to improve the QC of the database. 
Results indicate that although there are some regional differences in maximum concentrations of dissolved 

nutrients and chlorophyll-a, mean values are not very 
different. Seasonal differences are significant. 
 
Fig. 1. Sampling stations from IBAMar database in NW 
Mediterranean Sea for nutrients and chlorophyll-a. 
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The sustainable exploitation of aquatic living resources is one of the main goals of the Common 
Fishery Policy and requires the implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries Management. Within 
this context the identification of the Essential Fish Habitats (EFH) becomes crucial to define those areas that 
deserve special attention for the management of exploited species. EFH are those areas essential for crucial 
stages of the vital cycle of fish such as spawning, breeding and feeding, and places where they can grow to 
maturity (Anon., 1996). Hot spot areas with high spatio-temporal stability of recruits or spawners are assumed 
to contribute higher to the sustainability of the populations, which largely depends on successful recruitment 
of young fish to nursery areas and from nursery areas back to the parental population (Hinckley et al., 2001). 

In the framework of the MAREA project, subcontract MEDISEH (MEDIterranean SEnsitive Habitats), 
the objective was the identification of EFH for the main demersal species exploited by the bottom trawl 
fishery in the Mediterranean basin. Data collected during the spring-summer MEDITS bottom trawl surveys 
were used. These surveys have been carried out yearly since 1994, covering the northern Mediterranean coast, 
between 30 and 800 m depth (Bertrand et al., 2002). In the Balearic Islands, the recruitment areas of hake 
(Merluccius merluccius) and blackmouth catshark (Galeus melastomus); and the spawning areas of hake, red 
mullet (Mullus barbatus), stripped red mullet (M. surmuletus) and broadtail shortfin squid (Illex coindetti) 
were modelled for the available period of MEDITS surveys in the area (2007-2010). 

A three step approach was used to identify and classify EFH, consisting in: (1) estimate the distribution 
of recruits/spawners densities in relation to latitude and longitude, depth and year using generalized additive 
models (GAM). A two stage GAM analysis was applied, one for presence/absence data and the other for 
standardized abundances restricted to presence. The selected models were used to predict the probability of 
presence and the abundance of each species/life stage in a 0.01x0.01 degrees squared mesh grid. Both 
predictions were multiplied to obtain abundance; (2) identify density hotspots using the local G statistic. The 
Getis’ Gi method was applied on a yearly basis and using a radius of 2.5-5.0 km; (3) identify persistent 
hotspot areas (PHA) by estimating the probability of each particular geographical point of being a hotspot (i.e. 
Persistence (P)= number of years in which a particular point is a hotspot / all the years studied). PHA included 
points with P≥0.5. Finally, intersections between PHAs were identified to produce maps showing overlaps. 
All mapping was performed using the free open-source geographical information system Quantum GIS. 

PHA of hake recruits and spawners were predicted mainly in the range of 200-250 m depth, although 
PHA of spawners started appearing in depths somewhat shallower. They were mainly found in the north-
western Mallorca and Menorca and in the southern of Mallorca. Relatively low maximum persistence values 
(0.5, i.e. hotspots detected in one half of the years analyzed) were estimated for hake recruits. This is in 
agreement with other works showing that the inter-annual variability of this species is high due to variations 
of the Balearic current, a slope front coming from the Gulf of Lions that eventually can reach the northern 
slope off the Balearic Islands, increasing its productivity (Massutí et al., 2008; Monserrat et al., 2008). PHA 
of the spawners of red mullet were found in the south-western and western coast of Mallorca, down to 200 m 
depth (Fig. 1). PHA of the spawners of stripped red mullet were mainly located in south-west Mallorca, the 
Canal of Menorca and the east of Menorca between 100-200 m depth (Fig. 1). These areas of the continental 
shelf, present lower levels of bottom trawl fishing activity (Fig. 2) that might be on the basis of this spatial 
distribution. PHA of blackmouth catshark recruits and of the spawners of broadtail shortfin squid were found 
in the bathymetric range of 300-400 m, in a similar geographical distribution than recruits and spawners of 
hake, being the distribution of PHA of catshark recruits a bit deeper than that of broadtail shortfin squid 
spawners (Fig. 1). 

Finally, PHA overlapping appeared at both intra- and inter-specific levels. A high level of intra-
specific overlap was observed between hake recruits and spawners (Fig. 3). Inter-specific overlaps between 
recruits and spawners of hake and spawners of stripped red mullet were found in the south-western Mallorca, 
Menorca channel and eastern Menorca continental shelves, whereas blackmouth catshark recruits and 
broadtail shortfin squid spawners overlapped their PHAs over the shelf break (Fig. 3). Those areas presenting 
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PHA overlaps should be considered of special interest for fisheries management and conservation purposes. 
Any strategy directed to improve their protection could have potential benefits for several species/life stages, 
in accordance with an Ecosystem Approach to Fisheries Management. 
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Fig. 1. Persistent hotspot areas (PHA) for the modelled species and life-stages. 
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Fig. 2. Number of signals of Vessel Monitoring System in 2012. 

 

 
Fig. 3. PHA overlapping: a) Intra-specific overlapping between recruits and spawners of hake (Merluccius 
merluccius); b) Inter-specific overlapping between (1) recruits of blackmouth catshark (Galeus melastomus) 
and spawners of broadtail shortfin squid (Illex coindetti); and (2) between recruits and spawners of hake and 

spawners of stripped red mullet (Mullus surmuletus). 
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Introducción 

La población de pagel, Pagellus erythrinus,  está sometida a la presión pesquera de los profesionales y 
los recreativos en las aguas del Mar Balear. Una buena gestión de los recursos pesqueros requiere un amplio 
conocimiento de los aspectos de la biología de la especie que tienen repercusiones demográficas; como son 
por ejemplo, la estructura de tallas de la población, la época reproductora y la edad de la primera maduración.  
Sin embargo, a pesar de la importancia de la pesca del pagel en el Mar Balear, no hay información local 
publicada sobre esta especie que nos permita poder implementar medidas de gestión. Con el presente estudio 
se intenta llenar parte de ese vacío con información sobre su ciclo vital y su estrategia reproductiva.  
 
Material y métodos  

Para poder llevar a cabo este estudio se muestrearon un total de 523 especímenes de Pagellus 
erythrinus, procedentes de pescas profesionales, principalmente de trasmallo, de la Lonja de Palma, entre 
enero de 2009 y enero de 2010, ambos meses incluidos. De cada pez se tomó la Longitud total (Lt) y la 
Longitud estándar (Le) en mm, el Peso total (Pt) y el Peso eviscerado (Pe) en g, el Peso del hígado (Ph) y el 
Peso de la gónada (Pg) en mg. Para determinar el sexo y el estado de maduración se extrajeron las gónadas de 
cada individuo, las cuales fueron procesadas histológicamente según técnicas rutinarias: fijación en formol al 
10%, tamponado con fosfatos al 1% (pH 7,2), inclusión en parafina, sección de 3-4 µm y tinción 
Hematoxilina-eosina.  

La clasificación histológica de los estados de desarrollo gonadal de las muestras analizadas sirvió para: 
1) Establecer la época de puesta del pagel en el Mar Balear y 2) Estimar la Talla de primera maduración (L50) 
usando la siguiente regresión logística: 

Mad = 1 / (1 + e (a+b*Lt)). Estos análisis se realizaron para cada sexo por separado. 
 
Resultados y discusión  

El rango de P.erythrinus muestreado fue de 115 m a 348 mm de Longitud total, y de 23 g a 469 g de 
Peso total. Se observaron machos y hembras a lo largo de todo el año mientras que los hermafroditas fueron 
detectados principalmente fuera de la época de puesta (Fig.1).  

 
De los 504 especímenes muestreados 311 fueron hembras, 168 machos y 25 hermafroditas. El rango de 

tallas de las hembras fue de 115 a 291 mm (media 195.53+/-30.35 des.est), el de los hermafroditas fue de 159 
a 315 mm (222.04+/-32.17) y el de los machos de 129 a 348 mm (223.70+/-36.50). Es de destacar que los 
ejemplares hermafroditas suelen presentar un rango de tallas intermedio entre ambos sexos siendo las 
hembras generalmente más pequeñas que los machos. En ocasiones, sin embargo, se observan individuos que 
se apartan de la regla general habiéndose detectado algunos machos de pequeño tamaño y hembras grandes. 
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La distribución de tallas por sexos (Fig. 2) sugiere que el pagel es un hermafrodita proterogínico, aunque la 
presencia de machos pequeños demuestra que no sólo hay machos secundarios (machos que anteriormente 
eran hembras) sino que también hay individuos machos desde su nacimiento, machos primarios. La ausencia 
de hembras en las tallas más grandes, salvo algunas excepciones, hace suponer que el cambio de sexo ocurre 
en todos los especímenes, fenómeno observado anteriormente por Pajuelo & Lorenzo (1998) 

El procesamiento histológico de las muestras permitió determinar los estados de maduración. Se 
observaron 5 estados de maduración sexual en el caso de las hembras: 1, inmaduro; 2, inmaduro en desarrollo; 
3, maduración inicial; 4, maduración final; 5, puesta. La época de puesta, basándonos en la presencia de 
hembras en estado 5, va desde Abril hasta Septiembre (Fig.3A) y es de destacar que podemos encontrar 
hembras maduras (estados de maduración 3, 4 y 5) durante todo el año. En el caso de los machos no se 
detectaron machos en reposo, ya que éstos tienen actividad espermatogénica continua. La clasificación 
histológica de los estados de maduración de los machos comprende 5 estados: 1, inmaduro; 2, inmaduro en 
desarrollo; 3, maduración; 4, puesta; 5, agotamiento. Si se representa la proporción de los distintos estados de 
maduración de los machos (Fig.3B) puede observarse claramente como hay una elevada proporción de 
machos maduros durante todo el año y que los individuos en puesta coinciden con la época de puesta de las 
hembras. 

 

Respecto a la relación entre las tallas y la maduración, la hembra más pequeña y madura tuvo una 
longitud total de 118 mm mientras que la mayor midió 315 mm. La talla en que el 50% de las hembras 
alcanzan la madurez sexual (Talla de primera maduración, L50), fue estimada en 160,77 mm. En el caso de los 
machos el individuo más pequeño maduro midió 168 mm de longitud total y el de mayor talla alcanzó los 348 
mm. También se calculó una talla de primera maduración (L50) y se estimó en 172,45 mm. Teniendo en 
cuenta estos resultados la talla mínima de pesca no debe ser menor de 172.45cm para asegurar la existencia de 
individuos maduros de ambos sexos y no comprometer la reproducción y, en definitiva, el futuro de la 
especie. 
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Con el principal objetivo de conocer la variación en la distribución vertical de la comunidad del 
zooplancton, en las aguas de la plataforma de Mallorca durante Diciembre de 2009 (**) se realizó un 
muestreo intensivo de la columna de agua a distintas horas del día y de la noche. El noroeste (zona de Soller) 
y Sureste (aguas próximas a Cabrera) de la isla de Mallorca (Figura 1) y en el estrato batimétrico de 200 m 
fueron las zonas elegidas para el muestreo, usando una red múltiple de apertura y cierre de 200 µm y en 5 
estratos diferentes (0-30; 30-60; 60-90; 90-120; 120-180m). En aguas de Cabrera se realizaron 4 lances y en 
Soller 3 en la mañana, tarde y noche. Ya en el laboratorio se analizaron las muestras, calculando la 
abundancia e identificando los diferentes organismos en grupos taxonómicos, familia, género y especie 
siempre que fue posible y en función de sus características. 
 
Abundancia, diversidad y distribución del zooplancton 

Aunque no se encontraron diferencias significativas entre ambas zonas (p<0.05) el promedio de las 
abundancias obtenidas en aguas de Cabrera fue ligeramente superior (383 ±102 ind m3) al obtenido en aguas 
de Soller (209 ± 98.6 ind/m3) donde el grupo de los copépodos siempre fue el más abundante (67 y 59%, 
Cabrera y Soller respectivamente), seguido de los pterópodos (16 y 29%, respectivamente), quetognatos (5 y 
6%, respectivamente) y ostrácodos (6 y3%, respectivamente), representando en su conjunto, más del 90% de 
la comunidad. Se han identificado un total de 15 grupos taxonómicos, haciendo especial hincapié debido a su 
abundancia en el grupo de los copépodos, donde se han identificado más de 83 especies, 74 en Cabrera y 62 
en Soller. Doce especies de copépodos fueron las más importantes (>2%), siendo 5 géneros considerados 
responsables del patrón de variación suponiendo más del 75 % del total: Clausocalanus, Pleuromamma, 
Nannocalanus, Mesocalanus y Oithona. Aunque las proporciones no fueron muy distintas entre ambas zonas 
en todos estos géneros, Clausocalanus predominó en Soller y Pleuromamma en Cabrera. Los Calanoides 
siempre fueron más abundante (83%) sin apenas diferencias entre ambas zonas con Clausocalanus 
arcuicornis, Nannocalanus minor y Pleuromamma gracilis y addominalis entre las especies más importantes, 
seguidos de los Ciclopoides (7%), los Poicilostomidos (6%) y Harpacticoides (3%). El índice de diversidad 
(Sannon-Weaver) encontrado fue ligeramente superior en Cabrera que en Soller durante las horas diurnas y en 
el estrato de 30 a 60 m, donde se encontraron las máximas concentraciones. 

Las muestras de noche fueron más abundantes que las del día, especialmente en la zona de Cabrera a 
partir del ocaso (19:00 pm), ya que en la zona de Soller y debido a la gran abundancia de los pterópodos en 
las horas del mediodía en el estrato de 90-120 m, se rompió este patrón de distribución vertical. Los 
copépodos siempre marcaron el patrón de variación vertical en ambas zonas, siendo más definido en Cabrera 
que en Soller, encontrándose los organismos más concentrados en los estratos superiores (0- 60m). Los 
quetognatos más abundantes también en superficie, predominaron en Cabrera mostrando un patrón de 
distribución vertical muy irregular en ambas zonas. De igual manera, los ostrácodos fueron más abundantes 
en Cabrera, presentando una distribución similar a los copépodos, que también se concentraron en la 
superficie a partir del ocaso. 

Aunque el patrón de distribución vertical fue menos definido en Soller, los análisis multivariables 
mostraron una similitud importante entre ambas zonas (60%), observándose solo diferencias claras entre los 
estratos más profundos y superficiales de la columna de agua. 
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Fig. 1. Situación de las estaciones en las aguas de la plataforma de Mallorca. 
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Commercial fisheries management has a long history of successes and failures. One of the lessons 
emerging from this history is that fishing effort changes in space and time. Because recreational fishing has 
only recently been recognized as a relevant concern for stock sustainability, specific managing tools are still 
under development, but they should reap benefits from this lesson. In the analysis of recreational fishing 
effort, one of the most relevant conceptual issues for managers is to understand the primary complexities 
associated with anglers’ motivation to select site and day and the way that these choices affect the catch. 
However, two practical pitfalls (data acquisition and statistical issues) are hampering progress toward the 
understanding of this problem. Additionally, the problem is exacerbated in the case of marine recreational 
fishing to the extent that the motivation for the choice of a site and a day is poorly known. In this study, we 
propose several strategic improvements and apply them to the recreational squid fishery in Palma Bay 
(Balearic Islands; Figure 1). The spatial scenario (20 km width) was surveyed 63 times (visual censuses) 
during two years. For each of the 173 grid cells (1 km2) in which Palma Bay was divided, the fishing effort 
(number of recreational boats targeting squid) was recorded (Fig. 1). In addition, a number of variables 
intended to summarize any potential driver of anglers’ choices were also recorded. The principal drivers of 
squid recreational fishing in Palma Bay appeared to be expected harvest and distance to the nearest port, but 
the effect of these variables was clearly modulated by sea conditions. The fine-scale estimates of effort (daily 
predictions for each 1 km2 cell) provided here represent the first step toward understanding angler 
motivations, estimating total catches, selecting the best management options for avoiding conflicts between 
stakeholders and, thus, ensuring resource sustainability. 
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Fig. 1. Study area. A) Location of the spatial scenario divided by 173 cells of 1 km2. Points (1,271) are the 

boat positions pooled across 63 visual censuses. In this map, some variables such as benthic habitat 
(seagrass vs no seagrass) and depth have been represented. As well, the location of harbours and the limits of 

MPA have also been represented. B) Example of the recreational boats observed during a visual census. 
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The implementation of Marine Protected Areas (MPA) is one of the keys for the protection of marine 
species and could be used for fisheries management (Roberts et al. 2005). However, the high mobility of 
certain species, such as the European squid Loligo vulgaris (Cabanellas-Reboredo et al. 2012), with a home 
range higher than MPA limits the usefulness of this protected areas. Although, this species seems to aggregate 
at specific areas to spawn (Cabanellas-Reboredo et al. 2012). The identification of where and when these 
spawning aggregations occur may be very important for protecting the future recruits and for maximizing 
spawning success. The aim of this study is to identify the preferential spawning areas of L. vulgaris within an 
MPA.  

The study was carried out in Cabrera National Park (CNP) a small archipelago south of Mallorca 
Island. 30 Artificial Spawning Attractors (ASA; Fig. 1) were deployed over three main benthic habitats (sand, 
seagrass and rocky bottoms), and covering different depth ranges (from 5 to 50 meters depth). The ASA were 
monthly sampled from June 2012 until June 2013. During each sampling, the ASAs were recovered and the 
egg clutches attached to the structures (explanatory variable) were collected and enumerated. Raw data of the 
predictive variables (Benthic Habitat, Depth and Sea Surface Temperature) were obtained from diverse 
sources with different spatial scales. Therefore, the input data for the analyses were first prepared with the R 
package (raster library; Hijmans and van Etten 2012) and ArcGIS 9.2 (ESRI) to fit the raw data to a common 
statistical unit (ASA-Month). Then, a Zero Inflated Poisson (ZIP) model was applied to model the response 
variable (number of egg clutches by ASA and per month) as a linear combination of the potential explanatory 
variables (Benthic Habitat, Depth and Sea Surface Temperature) considering the random effect of the 
sampling period (Month). Additionally, the monthly average value of Sea Surface Clorophyll (SSC) and the 
recruitment (presence/absence) of the barnacle of Lepas anatifera at the ASAs buoy were considered to 
improve the interpretation of the results. 

Our results suggested that the selection of spawning areas by the European squid Loligo vulgaris was 
influenced by the Habitat type. Concretely, squid preferentially choose sandy bottoms for spawning. This 
preference may be related to the high currents prevailing in this zones and the absence of potential predators. 
Moreover, the all-year-round spawning of L. vulgaris was performed at deeper waters although, during colder 
months, squid expand their spawning area to shallower waters (suggesting inshore migrations). The spawning 
peak in spring season may be related with the higher values achieved by the cascade of the fitoplancton-
zooplankton in previous months. This fact could ensure the food availability to the paralarvae. 
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Introduction 

Species of the genus Perkinsus are parasites of a wide variety of molluscs around the world, and have 
been associated with severe mortalities and significant economic loses (Villalba et al., 2004). 

Traditionally, Perkinsus infections have been diagnosis by histology or incubating mollusk tissues in a 
Rays fluid thioglycolate medium (RFTM) (Ray, 1966). Discrimination of Perkinsus species is partly based on 
molecular characteristics. Three types of ribosomal DNA sequences are currently used for Perkinsus species 
designation Villalba et al. (2004). 

To date, P. mediterraneus only is found in Mahon Harbour (Minorca Island, Balearic Islands. 
Mediterranean sea). In this work, we use the techniques described in Abollo et al. (2006), to assign the 
Perkinsus species infected European Flat Oyster (Ostrea edulis) in Andratx harbour (Majorca Island, Balearic 
Islands, Mediterranean Sea) as P. mediterraneus.  
 
Materials and methods 

European flat oyster were obtained as a companion species in collectors for variegated scallop 
Chlamys varia settled at Andratx Harbour. 

One piece of gills were cultivated in RTFM for a week (Ray, 1966), stained with Lugol’s Iodine and 
examined under microscope. The second gill was fixed in 95% ethanol to be used as a source for later DNA 
extraction. 

DNA extractions of tissues were performed employing Nucleospin reagents (Macherey-Nagel) 
according to the manufactures’ instructions. rRNA ITS region was amplified using the PerkITS-85 and 
PerkITS-750 primers (Casas et al, 2002). PCR reactions were performed in total volume of 20 µl containing 1 
µl of genomic DNA, 10 µl of KAPA Taq Ready Mix DNA Polymerase (KapaBiosystems), 0,8 µl (20 mM) of 
each primer and water to make up the final volume. The cycling protocol was 94ºC for 5 min, 35 cycles of 
94ºC for 45 s, 55ºC for 45 s and 72ºC for 1 min, followed by 72ºC for 10 min. A negative control (no DNA) 
was included in all PCR reactions.  

Restriction reaction was carried out in a final volume of 20 µl containing 10 µl of DNA, 2 µl of 
enzyme buffer, 1 µl of restriction enzyme (Hinf I and Rsa I) (Promega) and 7 µl of sterilized distilled water. 
The digestions were performed during 2 h at 37ºC, and 20 min at 65ºC to inactivate the enzymes. To visualize 
the PCR products and restriction patterns, aliquots of 4 µl of PCR products and 4 µl of digested samples 
mixed with 1 µl loading buffer, were subject to electrophoresis and scanning using the Flash Gel System 
(LONZA), with cassettes of 2,2% agarose, running at 200V for 10 min. A 50 bp ladder (Roche molecular 
weight marker XIII) was included as molecular weight marker. 
 
Results 

Eighteen oyster were obtained from the collectors, 16 of age 0+, which were not infected. The other 
two oyster of age 1+ were infected with an intensity of 1 in Mackin’s scale (Mackin, 1951)(Fig 1). 
The primer pair PerkITS yielded amplicons of the expected size. The amplified ITS fragments were subject to 
digestion by restriction enzymes The digestion with Rsa I produced fragments of approximately 193 and 74 
bp plus a fragment of 406 and 413 bp, respectively (no distinguishable between them by electrophoresis in 
agarose gel) The additional Hinf I digestion produced four fragments of 192–179 (doublet) and 162–149 
(doublet) bp. (Fig 2). 
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Fig 1: Hypnospores of P. mediterraneus from                       Fig 2: RFLP Patterns. Lane 1: 50 pb ladder. 
oysters’ gills cultivated in RTFM.               Lane 2 & 3, amplicons from infected oysters. 

           Lane 4 & 5 products of PCR digested with RsaI. 
Lanes 6 & 7Additional HinfI digestion. 

Discussion 
The RFLP profile obtained is consequent with Perkinsus mediterraneus infection using the taxonomic 

key described in Abollo et al. (2006). 
The degree of infection is similar to that found in oysters from Mahon harbour, which is not a serious 

threat for the oysters. 
P. mediterraneus was discovered in oyster from Mahon harbour (Casas et al., 2004). Until now, this 

specie had not been located elsewhere. The presence of this specie in Andratx harbor in Majorca is possibly 
due to an accidental introduction through oyster imported from Mahon harbour to use them in a breeding 
program at 80’s. However, further research is needed. 
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Introducció 

La roja o cap roig (Scorpaena scrofa) és un osteïcti de la família dels escorpènids sent una de les 
principals espècies diana tant per la pesca professional com recreativa a les Balears. En concret a l’illa 
d’Eivissa els darrers anys els seu preu de mercat s’ha incrementat de forma significativa fent que gran part de 
l’esforç pesquer professional durant l’època estival es dirigeixi cap a la captura d’aquesta espècie. Presenta 
expansions carnoses davall de la mandíbula de color rosat que la diferencien de les altres espècies del mateix 
gènere, així com dos petits apèndix sobre els orificis nasals. És de color vermell amb tonalitats marrons, 
taronges i rosades (depenent del color del fons on viuen). Els ulls són ovals i no tan grossos com S. porcus. La 
boca és ampla i obliqua. Té una sola aleta dorsal amb 12 radis durs i 9 radis blans. Sovint presenta una taca 
obscura situada a la meitat de la aleta dorsal. Les aletes pectorals són arrodonides igual que la caudal. Aleta 
anal amb 3 radis durs i 5 blans. A l’igual que altres escorpènids de la mateixa família com la rascassa (S. 
porcus) o el tinyós (S. notata), presenten espines verinoses que poden produir ferides molt doloroses. La seva 
talla habitual és entre els 30 i 50 cm però s’han trobat exemplars amb una mida major. El seu pes pot arribar 
als 3 kg i la seva maduresa sexual arriba quan la seva mida es entre 12,4 i 14,3 cm. (Muñoz et al., 2012) 

Es distribueix a tot el mediterrani i a l’atlàntic est des de les Illes Britàniques fins a Senegal incloent 
Madeira, Illes Canàries i Cabo Verde. També es poden trobar poblacions a Sud-àfrica que es creu que poden 
ser les mateixes que les del Nord-est de l’Atlàntic. 

La flota pesquera professional a les Illes Balears consta de 391 embarcacions amb 692 tripulants. 
Centrant-nos a l’illa d’Eivissa tenim 2 confraries: 

• La del municipi d’Eivissa amb 6 barques d’arrossegament i 38 d’arts menors (Tremall) i 
• La del municipi de Sant Antoni amb 2 barques d’arrossegament i 16 d’arts menors (Tremall). 

 
Materials i mètodes 

En els present estudi s’ha volgut analitzar els rendiments de la pesca de Scorpaena scrofa capturades 
amb les diferents metodologies de captura tant per part dels pescadors professionals (pesca de bou, tresmall i 
palangre) com per part dels pescadors recreatius. Per dur a terme l’estudi s’han realitzat embarcaments en 
embarcacions de pesca professional de bou i arts menors durant l’estiu 2012  
Per altra banda s’han realitzat dos tipus de mostratges en el cas de la pesca d’arts menors, un a bord de les 
embarcacions durant les sortides de pesca i altre tipus de mostratge en arribar les embarcacions al port on els 
descartes ja han estat eliminats de la captura.  

Per la pesca amb tremall les CPUE serà considerades com el nombre de roges/exemplars/pes capturats 
per tira de 50 metres de xarxa.  
 
Resultats i discussió 
Tremall: 
Amb el mostreig a bord es van agafar dades d’un total de 2837 exemplars, de les quals 328 eren roges 
(Scorpaena scrofa)  
Amb el mostreig a port, es van agafar dades d’un total de 1488 exemplars, de les quals 313 eren roges 
(Scorpaena  scrofa). 
 
Mostreig a bord: 

S’observa que més de la meitat de les captures formen part del grup dels osteïctis (61,19%) que 
coincideixen  amb les captures típiques de la pesca amb tremall  al mar Mediterrani (Matic-Skoko et al., 2011, 
Lloret et al., 2012) seguit d’un 19,63% d’espècies d’altres taxons on tenim Equinoderms, Gastròpodes, 
Antozoos, etc.) que es tornen a alliberar al mar. 

Dins el grup dels osteïctis, tenim que més de la meitat s’inclouen dins l’ordre de l’espècie del nostre 
estudi, els Escorpeniformes (51,24%) on les captures observades són sobretot de Scorpaena porcus (Rascas- 
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sa/escórpora) i Scorpaena scrofa. Si bé hi ha una major captura de S. porcus (58,82%) degut a que té una 
major amplitud d’hàbitat i que l’època de mostreig  va coincidir amb el seu període reproductiu ja que, durant 
les captures, es va observar que la majoria dels individus sortien amb ous que sortien de l’orifici urogenital. 
(Bilgin i Ç elik, 2008). Per altre banda, tenim que el cap-tinyós (Scorpaena notata) presenta una baixa taxa de 
captures degut a que es tracta d’una espècie d’una mida inferior i, la mida de la malla de la majoria de les 
sortides era d’una mida on aquesta espècie tenia poques possibilitats de ser capturada, a més, es tracta d’una 
espècie que sol aparèixer a una major fondària (Ordines et al., 2009) 

També es pot observar que el segon ordre més abundant a les captures és el dels perciformes ja que es 
tracta d’un grup molt ampli on s’inclouen les famílies dels espàrids (Diplodus spp., Pagellus spp., Dentex 
dentex, etc.) i Làbrids (Labrus spp.,etc.) que tenen una elevada taxa de captures amb xarxes de tremall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: Nombre total de captures a nivell de 
Classe. 

Fig. 2: Nombre total de captures a nivell 
d’Ordres d’Osteïctis 

Fig. 3: Nombre total de captures a nivell de 
Família d’Escorpeniformes 

Fig. 4: Nombre total de captures d’espècies de la família 
dels Escorpènids. 
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Els resultats obtinguts mostren com són les xarxes de 4, 5 i 5,5 passades les que presenten un major 
rendiment de captures per Scorpaena scrofa tenint en compte que són la mida de xarxa més utilitzada pels 
pescadors i per tant la millor caracteritzada. També es pot dir que  les xarxes de mida massa grossa (2 o 3 
passades) no s’ha observat cap captura d’aquesta espècie doncs aquestes xarxes es solen utilitzar per la pesca 
d’espècies mes grosses com els déntols (Dentex dentex) i els exemplars de Scorpaena scrofa han de ser molt 
grossos per quedar enganxats. Les xarxes de malla més petita (6 passades) també s’han fet servir poc. Si bé 
s’han observat captures, els individus capturats son molt petits. 

En el cas de la pesca d’arrossegament es van mostrejar un total de 2673 exemplars, de les quals 142 
eren Scorpaena scrofa. La mida de les captures de S. scrofa són molt variables amb un predomini en nombre 
d’exemplars d’individus petits. 
 
Agraïments 

Agrair a les Cofradies de Pescadors de Sant Antoni d’Eivissa la seva col·laboració facilitant els 
mostratges tant a bord de les embarcacions com en arribar a port. Aquest treball és part de la tesina de màster 
d’Ecologia Marina de l universitat de les Illes Balears de Carles Barcelò Seguí. 
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Introducció 

Seriola dumerilii és un peix pelàgic circumglobal present  tan a la mar mediterrània com a l’Atlàntic i 
les costes indopacífiques (Balchot 1987). Es tracta d’un caràngid molt comú i valorat a la mediterrània que 
durant el període estival els exemplars juvenils (edat 0) formen bancs en zones costaneres a poca fondària, 
sent molt comú la seva captura per part dels pescadors recreatius. És una espècie de creixement molt ràpid 
(Cavaliere et al., 1989), en especial durant els seus quatre primers anys de vida arribant a 76 cm i més de 4 kg 
de pes  (Manooch i Potts, 1997). Durant els mesos d’agost i setembre els juvenils d’aquesta espècie s’apropen 
a les costes formant grans grups, la qual cosa facilita molt la seva captura (Riera i Linde, 2001) però sent 
necessari la captura de molts exemplars per fer una quota de 5 kg. Aquest fet, juntament amb la davallada en 
les captures experimentades pels pescadors professionals i per tal de garantir els stocks d’aquesta espècie, es 
va establir una veda per la pesca dels exemplars de edat 0 de Seriola dumerli que va des de l’1 de juliol fins 
30 de setembre a les illes Pitiüses (mida inferior a 30 cm). 

L’objectiu del present estudi és caracteritzar el creixement i els desplaçaments de Seriola dumerili a les 
costes de les illes Pitiüses mitjançant el marcatge i recaptura d’aquesta espècie. 
 
Materials i mètodes 

Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, període dintre el qual els exemplars 
juvenils de Seriola dumerili (edat 0) són en grans grups en zones properes a costa, des de l’any 2009 fins 
actualitat, s’ha procedit a la captura, marcatge i alliberació d’aquestos exemplars amb una marca externa en la 
qual figura un número que s’assigna a les dades de la captura de l’exemplar com dia, zona, fondària, mètode 
de captura i mida de la captura. En aquestes marques figura un telèfon de contacte i s’informa que hi ha un 
premi associat a la recaptura del exemplar. 
 
Resultats 

Fins finals de setembre de 2013 s’han marcat al voltant de 1800 exemplars de Seriola dumerili amb un 
total de 80 recaptures durant aquest període de temps, amb gran nombre de recaptures els mesos posteriors a 
la captura i una recaptura de quasi tres anys de marcatge. Un dels principals resultats obtinguts és que totes les 
racaptures efectuades s’han produït a l’illa d’Eivissa i només 1 a Formentera. En cap cas s’ha porduït cap 
recaptura fora de les aigües que envolten les Pitiüses. 

La mitjana de desplaçament dels exemplars recapturats és de 3,59±0,86 km, amb un desplaçament 
màxim de 29,63 km. Aquest darrer és l’únic exemplar amb un desplaçament tant important i si deixem de 
considerar aquesta recaptura la distància mitjana de desplaçament davalla a 2,93±0,55 km. 

La major part del marcatge s’ha realitzat en la costa est i nord est d’Eivissa, però durant l’any 2010 es 
varen realitzar una sèrie de pesques als voltants de la Badia de Sant Antoni i illots de Ponent, amb el marcatge 
d’uns 200 exemplars. Un resultat molt interessant d’aquests exemplars de la costa oest és que les recaptures 
s’han produït en llocs molts propers al punt de marcatge confirmant la tendència observada a l’altra part de 
l’illa d’Eivissa de que els exemplars joves de Seriola dumerili no acostumen a fer grans desplaçaments. 

D’acord amb els resultats obtingut la Seriola dumerili presenta un creixement exponencial durant 
finals d’estiu i la tardor. Aquest creixement es torna nul durant l’Hivern i tornant a un ràpid creixement al 
tornar a encalentir-se l’aigua. Les recaptures d’exemplars marcats a la tardor durant els primers mesos d’estiu 
(juny) mostra com l’increment de mida és pràcticament nul observant-se que aquest creixement torna a ser 
important en les recaptures dels mesos a partir de setembre-octubre. 
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Fig. 1. Evolució temporal del creixement de Seriola dumerilii. Eix x espressa data i eix y expressa mida en cm. 

 
Conclusions 

La Seriola dumerili en els seus 3 primers any de vida té un ràpid creixement passant dels pocs grams 
de pes fins pesos per sobre els 5 kg. Un dels principals resultats del present estudi és que els exemplars 
marcats sempre han estat recapturats en zones pròximes a la zona de marcatge i en cap cas fora de la 
plataforma i zones costaneres de les Pitiüses. Per tan és molt important per la conservació de la espècie el 
continuar amb les mesures destinades a mantenir els stocks de l’espècie com és la veda temporal per la pesca 
dels exemplars d’edat 0 i les mesures de protecció espacial ja que una reducció de la captura dels exemplars 
en els seus primers anys de vida pot assegurar, com mostren els resultat, que aquestos exemplars que no fan 
grans desplaçaments litorals, tornin reproductors i hi hagi unes majors possibilitats de reproducció. Aquest fet 
també és important pels pescadors professionals pels quals els exemplars adults de Seriola dumerilii són una 
de les principals captures.  
 
Agraïments 

Agraïr a les Cofradies de Pescadors de Eivissa i Sant Antoni informant de les recaptures realitzades. 
Agraïr també al laboratori del LIMIA i a la Direcció General de Medi Rural i Marí el seu suport a l’hora de 
recollir l’informació de les recaptures produïdes. 
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L’objectiu del present treball és fer una recopil·lació de les espècies marines poc conegudes i en alguns 
casos no citades a l’illa d’Eivissa observades durant els darrers anys a l’illa d’Eivissa. 
 
Gasteròpodes 
Cyclope pellucida 

Petit cargol marí d’un centímetre de llargària que pertany a la familia Nassariidae. Té la closca de 
color marró amb taques vermelloses, negres i blanques i el sifó és bastant llarg. És carronyer. Està present a 
tot el Mediterrani però la seva petita mida fa difícil la seva localització. L’individu es va fotografiar a Es 
Jondal el 4 de juliol de 2013 i al seu costat n’hi havia tres més. 
 
Monoplex parthenopeus 

Pertany a la família Ranellidae. La closca, de color marró pàlid, supera els 15 cm i presenta espires 
rodones i una sutura profunda. A la darrera espira pot aparèicer una variu. El llavi superior està molt 
desenvolupat en forma de pèls fins marrons que recobreixen la closca i desarapeixen en morí. El mantell és de 
colors brillants amb ocels blaus vorejats de groc. Viu entre roques, a una fondària entre 0 i 70 m. S’alimenta 
d’altres gasteròpodes i bivalves als que paralitza amb una secreció produïda a la boca.  

A Eivissa es va localitzar a Portinatx i a Es Vedranell. Es manté durant una bona temporada en el 
mateix lloc desplaçant-se molt poc. 
 
Crustacis 
Melicertus kerathurus 

De la família dels Peneidae. Pot arribar a tenir fins a 13 dents en el rostre. És de color verd pàl·lid o 
groguenc, amb taques transversals dicontínues de color marró. Aquest llagostí és bastant comú a molta 
fonfària, però aquest individu es va localitzar a 4 m de fondària a Cala Llonga el 10 de juny de 2013. 
 
Osteictis 
Apterichthus caecus 

De la família dels Ophíchthids. Té el morro prominent i molt punxagut. El cos és molt fi i cilíndric de 
color groguenc o marró pàl·lid amb taques fosques. Viu en fons arenosos on s’enterra i treu el cap per la nit. 
És una espècie rara inclosa a la Llista Vermella dels peixos de les Balears on es considera que es troba quasi 
amenaçat. Fotografiat a la platja de Cala Tarida (Eivissa), a 3 m de fondària en fons d'arena el 14 d'agost de 
2012.  
 
Ophisurus serpens 

També pertany a la família dels Ophíchthids. El rostre és llarg i punxagut. La mandíbula inferior és 
estreta i presenta unes dents llargues i punxagudes. El cos és fi i cilíndric amb el dors marró vermellós i els 
costats platejats. Igual que l’anterior, també viu en fons arenosos on s’enterra i treu el cap per la nit. Es va 
fotografiar el 10 de juliol de 2013 a Es Jondal en un fons arenós a 3 m de fondària. Dia 23 de setembre de 
2013 va ser capturat un altre exemplar per una barca d’arrossegament a la zona de Portinatx a una fondària de 
80 m aproximadament. 
 
Caranx crysos 

Peix pertanyent a la família Carangidae. Presenta un total del 9 espines dorsals, 23 radis tous dorsals, 3 
espines anals 19 radis tous anals. La seva maxil·la termina a l’altura de la meitat de l’ull i té entre 45-46 
escates a llarg de la línia lateral. Espècie típica de l’atlàntic que també està present ocasionalment en el 
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Mediterrani. La seva captura a l’illa d’Eivissa es va produir a la zona de les Salines durant l’estiu de l’any 
2012. 
 
Lampris guttatus 

També conegut com peix lluna reial aquest peix pertany a la família Lampridae. És una espècie 
solitària i present a tots els mars i oceans temperats i càlids. Es caracteritza per presentar una aleta caudal en 
forma de semilluna, aletes pectorals llargues i encorvades i aletes pèlviques simlars. De coloració obscura 
enfosquida dorsalment amb tonalitat blaves i verdes i irisacions púrpures. Coloració rosàcia en els seu ventre i 
cos cobert amb taques platejades en files irregulars. Viu en fondàries entre els 100 i 400 m. El darrer exemplar 
observat a l’illa d’Eivissa va ser capturat per la flota d’arrossegament dedicada a la pesca d’Aristeus 
anntenatus a la zona d’Eivissa. 
 
Coris julis amb coloració atlàntica  

La doncella és un làbrid molt freqüent però darrerament s’observen exemplars amb la coloració 
atlàntica. La part posterior del cos és més fosca amb retxes negres i la coa molt més fosca. Fotografiat al Cap 
Llebeig (Cabrera) a 5 m de fondària en fons rocós el 24 de juliol de 2012. A l’illa d’Eivissa s’han capturat al 
menys cinc exemplars en zones molt diferents des de fondàries superiors als 100 m enfront de la costa de Sta. 
Eulàlia com a zones properes als illots de Ponent, Es Vedrà i Es Vedranell. 
 
Sphoeroides pachygaster 

Es tracta d’una espècie de peix globus present a la Mediterrànea la qual presenta un cos globós, més 
ample en la seva part anterior que pot inflar-se amb aigua o aire. Té una boca petita amb dos dents en cada 
maxil·lar amb forma de bec tallant. Té una coloració verd- marronosa per la seva part dorsal i blanquinosa pel 
ventre. Viu en fondàries entre els 40 i 200 m. El darrer exemplar capturat accidentalment per una embarcació 
va fer-ho per la zona de Sant Antoni-illots de ponent durant l’estiu 2013 a una fondària al voltant dels 80 m. 
 
Schopthalmus rhombus 

Pertany a la família dels Scophthalmidae. Els primers radis de la dorsal es ramifiquen. Els ulls es 
troben al costat esquerre. És de color gris o marró clar i presenta taques rodones. Viu a fons arenosos. 
Fotografiat el 9 de juliol de 2103 a Platges des Compte a 2 m de fondària. 
 
Agraïments 

Agrair als pescadors professionals de l’illa d’Eivissa (Cofradies de Pescadors d’Eivissa i Sant Antoni) 
la seva col·laboració en trobar qualque espècie poc freqüent entre les seves captures. 
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Introducció 

El gerret (Spicara smaris) és un peix de la família Centracanthidae molt valorat en la cultura de les 
illes Balears i especialment a l’illa d’Eivissa on constitueix una de les principals espècies consumides per la 
població durant els mesos d’hivern. Hi ha vàries metodologies per a la captura del gerret com poden ser les 
“soltes gerreteres” o les més emprades a Eivissa com són la pesca d’arrossegament i la pesca amb artet.   

L’artet és un art de pesca que es practica en fondàries per sota els 50 metres, el qual consisteix en una 
xarxa amb un petit copo on queda retinguda la captura que es recull des d’una embarcació pels seus dos 
extrems, fregant la malla damunt el fons sorrenc.   

El gerret és una espècie amb dicromatisme sexual que viu principalment a àrees litorals detrítiques 
amb praderies de fanerògames i àrees fangoses fins els 100 metres de fondària (Riera, et al., 1998).  Els 
estudis sobre la biologia d’aquesta espècie estan realitzat principalment en la part oriental del mediterrani 
(Dulcic, et al., 2001; Tasangridis and Filippousis, 1991). Malgrat esser una de les principals espècies diana de 
la pesca professional a les illes hi ha una gran manca de dades sobre la seva biologia i pesca. 

L’objectiu del present estudi és obtenir una primera aproximació a la caracterització de la pesca amb 
artet a l’illa d’Eivissa i a la biologia de Spicara smaris. 
 
Materials i mètodes 

Durant la temporada de gerret de l’any 2013 (hivern) s’ha procedit a realitzar embarcaments en 
embarcacions d’arts menors dedicades a la pesca amb artet adscrites a la Cofradia de Pescadors d’Eivissa. El 
mostratge ha consistit bàsicament en caracteritzar mida, pes i sexe d’Spicara smaris i la caracterització de les 
captures d’espècies acompanyants. En el cas del gerret també s’ha fet un reconeixement visual de l’estat 
gonadal dels exemplars. 

També s’ha avaluat l’activitat de la flota de pesca, ja que l’ús de l’artet, implica que s’han de donar 
unes condicions adequades de corrents i vents per que l’art pugui ser emprat amb garanties d’un bon 
funcionament i que no quedi enganxat al fons o girat doncs, la malla emprada és molt fina i trencadissa i en 
casos de forts corrents pot arrossegar l’embarcació. 
 
Resultats i discussió 

La temporada del gerret durant l’any 2013 ha tingut un total de 55 dies hàbils per la pesca, dels quals 
en només 44 s’ha pogut emprar l’art per alguna de les embarcacions adscrites a la Cofradia de Pescadors 
d’Eivissa. En total s’ha realitzat un total de 106 mostratges dels quals en un 26,5% s’han obtingut captures de 
Spicara smaris per sota dels 10 kg de captura. Cal dir que és una modalitat de pesca per la qual s’han de 
presentar unes condicions de corrents (corrents fluixos) i onatge adequats pel calament i, durant una mateixa 
jornada de pesca pot ser necessari desplaçar-se entre varis llocs de pesca per trobar-ne un amb les condicions 
adequades per que l’art pugui fer feina adequadament. Una altra característica d’aquesta modalitat de pesca és 
que els punts de pesca són sempre els mateixos ja que degut a les característiques de l’art i el seu 
funcionament sobre el fons marí, qualsevol objecte submergit tant natural (roques, anclotxes (Pinna nobilis) o 
altres) o artificial (restes d’objectes o morts) pot suposar l’enganxada i trencament de l’art que, en el pitjor de 
los casos, pot suposar la seva pèrdua. 

La major part de les captures obtingudes amb la pesca d’artet és Spicara smaris (>85% de les captures 
totals), la resta d’espècies capturades són principalment Boops boops i Spicara maena i alguns cefalòpodes 
(Loligo vulgaris o Sepia officinalis). En el cas de Spicara smaris són les femelles el gènere més capturat i 
segons les dades obtingudes, a mesura que ens apropem al final de la temporada encara es fa més petita la 
contribució dels mascles a la captura d’Spicara smaris amb artet. És també al final de temporada quan tant els 
mascles com les femelles capturades són de menor mida. 
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Fig. 1. Percentatge de contribució a les captures per sexe. 

 
Fig. 2. Mida mitjana de les captures de Spicara smaris per sexe. (Eix Y expressa cm). 

 
Fig. 3. Relació mida/pes per Spicara smaris. 

 
En el cas d’Spicara smaris, també s’ha efectuat una anàlisi de l’estat gonadal dels exemplars i un dels 

principals resultats obtinguts és el fet que els exemplars reproductors durant el període reproductiu comencen 
a desaparèixer de les captures de gerret amb artet i per contra, són les barques d’arrossegament les que 
comencen a agafar els exemplars reproductors. Les dades presentades mostren com hi ha tant una caiguda de 
la mida d’Spicara smaris  com del nombre de mascles en la captura, fet que ha de ser desenvolupat en futurs 
estudis sobre la pesquera de Spicara smaris  a les illes pitiüses per preservar de forma efectiva els stocks de 
l’espècie. 
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Agraïments 
Agraïr a les Cofradies de Pescadors de Eivissa la seva col·laboració en especial als patrons i mariners 

de les embarcacions de CAP NONO, JOVEN ANTONIO i DESEO per totes les facilitats proporcionades per 
l’elaboració de l’estudi. 
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Introducció 

Des de l’any  2005 s’està fent un seguiment  sobre l’estat de les pesqueres dels raors a les illes Pitiüses 
per analitzar els efectes de les vedes zonals (Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera) i temporals 
(veda establerta a les illes Pitiüses que va des de el dia 1 d’abril  fins el 31 d’agost segons l’ordre del la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca del 19 d’abril del 2005 per la qual es modifica l’ordre del Conseller 
d’Agricultura i Pesca del 11 d’abril del 2000 per la qual es declaren períodes de veda per la pesca del raor i 
del verderol en aigües interior de les illes Balears) establertes damunt aquesta espècie. La principal finalitat 
del període de veda que es va establir és evitar la pesca d’aquesta espècie durant el període reproductiu per 
així assegurar el major nombre d’ous d’aqueta espècie i assegurar el màxim èxit del període reproductiu.  
Des de l’any 2005 s’han repetit les pesques en les mateixes localitats amb l’objectiu de establir un seguiment 
a mitja termini per veure l’evolució de les mesures correctores.  

El raor és un peix de característiques bentòniques que acostuma a viure en fons sorrencs i de 
fanerògames marines (Castriota et al., 2005). Esta present al Mediterrani i a l’oceà Atlàntic, especialment a 
les zones d’aigües càlides (FishBase 2013 World Wide Web elecronic data base. URL www.fishbase.org). El 
raor és hemafordita seqüencial, els individus de menor mida són femelles i després en créixer tornen mascles 
(Candi et al., 2004). Al voltant de les illes Pitiüses són moltes les zones adequades per la pesca d’aquesta 
espècies (Box et al., 2009; 2010). 
 
Materials i mètodes 

Les pesques s’han fet amb l’embarcació a la deriva en zones de fons arenosos o zones on alternen les 
clapes d’arena amb Posidonia oceanica. La duració de la pesca ha estat de 30 minuts de pesca efectius. En 
cada localitat pescada s’han realitzat un total de 12-15 pesques per període de mostratge fent servir el mateix 
ham i sent sempre els mateixos pescadors. Les localitats estudiades són Freu Gros i Freu Petit (Reserva 
Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera), Cala Xarraca,  Clot des Llamp, Es Canaret, Port de ses Caletes i 
La Mola. 

Degut a les característiques de les dades (no segueixen distribució normal) s’ha procedit a realitzar 
anàlisis no paramètrics com Kruskall-Wallis o Kolgomorov amb el paquet estadístic STATISTICA 6.0. 

Durant l’any 2011 aquestes pesques experimentals varen ser completades amb enquestes i mostratges 
als pescadors de raors el dia 1 de setembre. En total es varen fer més de 50 mostratges als pescador fent, 
sempre que va ser possible, enquestes a entre un 10 i 40% de les embarcacions presents a la pesquera. El 
mostratge consistia en demanar el temps de pesca, nombre de pescadors i es midaven totes les captures. 
 
Resultats i discussió 

En general l’evolució temporal de les principals pesqueres de raors a les Pitiüses es mantenen estables 
amb petites oscil·lacions que no ens permeten treure cap tipus de conclusió però si observar que les 
tendències, a excepció del Freu Petit, són estables. Les captures per unitat d’esforç (CPUE) són un paràmetre 
de la pesca dels raors molt variable que es pot veure alterada no només per l’abundància de l’espècie, per 
altres paràmetres com l’activitat durant la pesca de l’espècie, la llum, vent, corrents o la simple presència a la 
zona de predadors de raors com són els dofins. En general podem parlar de un manteniment  dels valors 
descriptius de les pesqueres i només dintre de l’àrea del Freu Petit s’experimenta una davallada de la mida, 
però no de les CPUE que són significativament superiors (Kruskal-Wallis p<0.05) a altres localitats pescades 
com Cala Xarraca on la mida dels exemplars de Xyrichtys novacula és superior.  

Les dades mostren diferencies significatives entre les localitats pescades (Kruskal-Wallis p<0.05) 
considerant les variables CPUE, mida dels raors i pes total de raors per unitat d’esforç pesquer). Per altra 
banda dintre de les localitats estudiades i considerant només el mateix període de pesca, trobem diferències 
significatives en el nombre i diversitat d’espècies acompanyants capturades (Kruskal-Wallis p<0.05). Els 
rendiments en CPUE més elevats s’han obtingut dintre de la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i 
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Formentera on pareix que les mesures de protecció i el tipus d’habitat són òptimes per l’espècie Xyrichthys 
novacula. 

Una de les dades més significatives aportades al aplicar la variable pes de les captures és que en moltes 
localitats amb rendiments baixos, la bona mida de les captures fa que si mirem els kilograms de captura no 
trobem pràcticament diferències entre localitats amb elevats rendiments però petita mida de captures i baixos 
rendiments però bona mida de captures. 
 

  Femella   Mascle   Raors 

Lloc Mitjana Desviació Mitjana Desviació Mitjana Desviació 

Cala Sant Vicent 15,495 1,058 18,275 0,430 16,289 1,572 

Cala Xarraca 13,723 1,682 18,643 1,307 14,767 2,589 

Es Canaret 13,307 1,030 17,460 0,852 15,220 2,288 

Es Clot des Llamp 13,878 1,690 17,466 1,310 15,200 2,332 

Freus Gros 12,054 1,026 15,473 1,335 13,878 2,089 

La mola 14,430 1,522 18,409 1,535 15,967 2,474 

Port de ses Caletes 14,917 2,361 18,776 1,114 16,517 2,722 

Freus Petit 10,834 1,292 13,283 1,523 11,979 1,860 

Total general 13,320 1,973 16,595 2,174 14,726 2,622 
Taula 1. Mida mitjana de les captures a les diferents localitats pescades durant l’any 2012. 

 
El mostratge realitzat durant dia 1 de setembre del 2011 i la seva comparació amb els mostratges 

iniciats al mes d’octubre mostren que en general hi ha una reducció de la mida després de dia 1 de setembre 
degut a la gran pressió pesquera que reben els raors  d’acord amb el estudis previs realitzats comparant 
període de veda i fora de veda (Box et al., 2009). 
 

 
Mida 

mostratges 
Mida 1 

Setembre Diferència 

Aubarca 13,80 15,04 -1,24 

Cala Llonga 15,54 15,43 0,11 

Cala Sant Vicent 16,20 16,33 -0,13 

Es Canaret 15,27 15,72 -0,45 

Es Clot des Llamp 15,27 15,30 -0,03 

Freu Petit 11,45 13,79 -2,34 

Port de Ses Caletes 15,38 15,71 -0,33 

Sa Pedrera 15,06 17,27 -2,21 

Cala Xarraca 15,50 15,43 0,07 

La Mola 15,30   

Es Caló 14,36   

Mitjana 14,83 15,56 -0,73 
Taula 2. Comparació entre la mida dels raors a l’illa d’Eivissa dia 1 de setembre amb els mostratges 

realitzats a cada punt durant el mes d’octubre. 
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Introducció 

La roja o cap roig (Scorpaena scrofa) és una espècie molt valorada comercialment a la illa d’Eivissa i 
per tant és una de les principals espècies diana per part dels pescadors professionals durant l’estiu que en 
alguns casos han deixat de pescar altres espècies com la llagosta (Palinurus elephas) per dedicar-se a pescar 
aquesta espècie. Tradicionalment el peix pescat per part dels pescadors d’arts menors s’ha classificat de la 
següent forma, malgrat en els darrers anys la roja es ven directament com una categoria comercial pròpia e 
incrementant-se el seu preu però no considerant-se en el present estudi. Els preus de cada categoria comercial 
són fixos durant tot l’any ja que a l’illa d’Eivissa no hi ha subhasta de peix . 
 
Categories comercials del peix a Eivissa 

Fort : Aquí s’inclou el peix de molt bona qualitat a partir dels 500g. A aquesta categoria podem 
incloure les roges, galls (Zeus faber) i rates grosses (Uranoscopus scaber) 

Fort petit : A aquesta categoria s’inclouen les espècies de la categoria anterior (peix fort) que es troben 
entre els 400 i 500g. També s’inclouen espècies com ses rates (Uranoscopus scaber), els sards (Diplodus 
sargus), morrudes (D. puntazzo), rascasses (Scorpaena porcus), aranyes negres (Trachinus radiatus) amb un 
pes superior als 500g. 

Vario : Dins aquesta categoria incloem espècies de la categoria “Fort” que no arriben als 400g i 
espècies dins “Fort petit” que no arriben als 500g. També s’inclouen espècies que no tenen cap categoria 
concreta, es a dir, es tracta d’una categoria que fa de “caixó de sastre” com per exemple les variades (D. 
vulgaris) o la mòllera (Phycis phycis). 

Morralla : Aquí s’inclouen els peixos petits de menys de 250 g que es solen fer servir per fer caldo. 
Dins aquesta categoria solem veure tinyosos (Scorpaena notata), roges (S.scrofa), rascasses (S.porcus), 
gallineta (Trigloporus lastoviza), rafels (Trigla lyra),serrans (Serranus cabrilla), vaques (Serranus scriba), 
donzelles (Coris julis), rates (Uranoscopus scaber), aranyes (Trachinus spp.), etc... 

Bycatch (descart): Són les espècies que surten fetes malbé a causa de depredació per altres espècies. 
També s’inclouen espècies que no tenen interès comercial com molts equinoderms, crustacis, algues o inclús 
peixos com el saltamurada (Synodus saurus), rajades (Raja spp.), salpes (Sarpa salpa) gató (Scyliorhinus 
canicula). En alguns casos les rajades o gatons es vénen com categoria comercial pròpia amb un baix preu fet 
que freqüentment siguin captures tornades a la mar. 
 
Materials i mètodes 

Durant l’estiu de l’any 2011 s’han realitzat embarcaments i mostratges en arribar les embarcacions 
d’arts menors a port de les captures. També s’han realitzat embarcaments en barques de bou. 

Segons la mida o pes de les captures de roja s’ha procedit a avaluar el seu preu de mercat 
caracteritzant-se en el cas dels pescadors de tresmall en funció de la mida de la malla que fan servir per la 
seva captura.  Segons les dades de cofradia els preus de les diferents categories comercials del peix són els 
següents: 
Preus a confraria: 

• > 500g.  “Fort” = 20 €/kg (>30 cm.) 
• Entre 400 i 500g. “Fort petit” = 14 €/kg (28 – 30 cm.) 
• Entre 250 i 400g. “Vario” = 10 €/kg (24 – 28 cm.) 
• < 250g. “Morralla” = 7 €/kg ( <24 cm.) 
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Resultats 
Pesca de tremall: categories comercials de les captures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aquestes dues gràfiques es poden observar el percentatge de captures de Scorpaena scrofa a nivell 
de categoria comercial. Es pot dir que no hi ha diferències significatives respecte als dos tipus de mostreig, a 
part de l’ inexistència de descarts dels mostrejos a port. 

Un altre resultat a destacar és que les malles de menys passades i per tant de major llum de malla són 
les que capturen major nombre de roges considerades com fort i per tant amb un valor de mercat superior.  
 
Pesca de bou: categories comercials de les captures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

El més significatiu d’aquesta gràfica és l’elevat percentatge de “morralla” que es captura, ja que un 
62,68% de les captures de Scorpaena scrofa té una talla de menys de 24 cm, seguit del “vario” amb un 
21,83%. (24-28 cm). 

Això demostra que els individus de S. scrofa que es capturen amb aquest art són generalment petits i 
de baix valor comercial  ja que, només el 14,49% formen part de la categoria “fort” i “fort petit” superant els 
28 cm. 
 
Conclusions 

Considerant necessari un increment en el nombre d’embarcaments i de mostratges realitzats al llarg del 
temps, els resultats obtinguts mostren com l’ús de malles amb major llum de malla són els que presenten un 
major rendiment econòmic en les captures de Scorpaena scrofa. Per contra cal dir que la pesca de bou és la 
modalitat en la qual el percentatge de captures de aquesta espècie és menor en comparació amb les altres 
captures obtingudes. El següent punt a estudiar en aquest estudi és avaluar les possibilitats reals de tornar els 
exemplars de Scorpaena scrofa a la mar quan són considerats morralla per permetre el seu desenvolupament. 
 
Agraïments 

Agraïr a les Cofradies de Pescadors de Sant Antoni e Eivissa la seva col·laboració facilitant els 
mostratges tant a bord de les embarcacions com en arribar a port. Aquest treball és part de la tesina de master 
d’Ecologia Marina de La universitat de les Illes Balears de Carles Barcelò Seguí. 

Categories comercials de S. scrofa capturades amb 
arrossegament 
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Introducció  

En el presente estudi s’ha fet una primera caracterització de les poblacions de Paracentrotus lividus, 
Arbacia lixula i Spharechinus granularis a la zona ponent d’Eivissa. L’estudi d’aquestes tres espècies al llarg 
de 15 estacions de la costa oest d’Eivissa té l’objectiu de caracteritzar les poblacions, apreciar si esdevenen 
diferències entre poblacions, la relació amb la comunitat algal, tipus i perfil del substrat, i el seu estat 
fisiològic. Des dels darrers anys aquets herbívors costaners han presentat una davallada en el seu nombre i 
abundància. Les raons principals d’aquest declivi estan encara per determinar, però la falta de dades en el 
passat fa impossible la comparació amb altres períodes de temps.  
 
Metodologia  

Al llarg de la costa ponent de l’illa s’han distribuït 15 estacions de mostreig diferents. En cada estació 
s’han fet un total de 8 transsectes de 20 metres lineals i 1 metre d’amplada, amb l’objectiu de minimitzar els 
efectes d’altres variables, sense superar una fondària de 5 metres. Els punts d’inici i final de cada transsecte 
han estat marcats amb GPS i amb marques en el fons per tal de repetir sempre el mateix transsecte.   

Actualment s’han fet dos mostratges, un durant juny-juliol, un altre a l’agost. Aquests mostratges se 
completaran amb un tercer mostreig durant el període d’octubre-novembre. En el present estudi preliminar 
només s’aporten les dades dels dos primers mostratges. 

Dintre del transsecte s’ha mesurat el diàmetre de l’exosquelet (sense les pues) dels individus trobats 
diferenciant l’espècie i la tipologia de l’hàbitat on viu l‘exemplar (roca plana, forat, encletxa, etc). Per 
caracteritzar el tipus de substrat i comunitat algal s’han anotat descripcions del paisatge, tipus de perfil, 
fondària, temperatura, distribució i composició algal en cada transsecte lineal fent una descripció de cada 
estació de mostratge. Al mateix temps que s’han fet els censos d’abundància del bogamarins, s’han anotat 
anomalies, presència d’exosquelets, possibles malalties, etc. 
 

 
Fig. 1. Estacions de mostratge a la zona de Ponent de l’illa d’Eivissa. 
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Resultats i discussió 
Per l'anàlisi estadístic s’ha utilizat una ANOVA (p>0,05). S’observen diferències entre poblacions en 

els valors de diàmetre promig de Paracentrotus lividus (Fig. 2). També són significatives les diferències entre 
diferents períodes temporals a una mateixa estació observant-se en general una davallada de les abundàncies 
en els mostratges realitzats durant el mes d’agost en algunes estacions.    
 

promedio Paracentrotus lividus
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Fig. 2. Mida mitjana dels exemplars de Paracentrotus lividus. 

 
Cal destacar la mida dels exemplars de Paracentrotus lividus observada a les zones dels illots de 

Ponent, dintre de la Reserva Natural del Illots de Ponent i que per contra la mida mitjana dels exemplars fora 
d’aquesta zona és inferior als cinc centímetres. El fet de major mida mitjana no duu associat una major 
abundància, ja que les majors abundàncies d’aquesta espècie (amb excepció de Conillera) s’han obtingut en 
aquestes zones on la mida mitjana dels exemplars és inferior. 

Els resultats preliminars obtinguts pareixen indicar una davallada de les abundàncies durant l’estiu que 
pot ser associada a varis factors com possibles desplaçaments a zones més profundes, malalties (Vibrio spp) i 
altres. La presència de Vibrio spp. és clara a la zona de Torre de’n Rovira on es varen observar molts 
individus amb taques verdoses damunt la closca que havia perdut les espines i patint la malaltia denominada 
“bald-sea-urchin”. En els mostratges realitzats durant el mes d’agost és va observar una gran presència de 
closques foradades tant a la espècie Paracentrotus lividus com Arbacia lixula. Un altre factor per explicar les 
densitats dels bogamarins és la presencia de l’alga invasora Lophocladia lallemandii present en grans 
densitats en  quasi totes les estacions estudiades. 
 
Agraïments 
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(UCA), Beatriz Marín Díaz (UAB), Irene Candela Alemán (UA),  Elisa Castro Messeguer (UCA) i Rebeca 
Luna Francés (UAB). Agraïr especialmente a la empresa Active Dive el support donat a l’estudi mitjançant 
els equips de busseig (info@active-dive.com). 
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Introduction 

Carbon isotopic compositions of animals reflect their diet within about 1 ‰ [1] and can be used to 
identify potential food sources for P. nobilis [2]. Several studies have focused on changes in δ15N as an effect 
of changes in nutrient loadings from sewage treatment plants [3]. Initial impacts are likely to be missed if 
measurements are restricted to physicochemical water properties [4]; even though this problem can be solved 
if indicator organisms are used [4]. The aim of this study was to use Pinna nobilis as indicator of 
anthropogenic effects using stable isotopes analysis (δ13C and δ15N) in mantle tissue. We hypothesized that: 
(i) there are spatial differences among localities at different scales (ii) Pinna nobilis stable isotopes 
concentrations are reflecting nutrient concentrations at the studied sites or if they are more influenced by 
potential food sources. 
 
Material and methods  

Samples of P. nobilis were collected at Balearic Islands (Spain). A total of six sampling stations were 
selected under an eutrophication gradient and with regard to protection level. A total of 57 P. nobilis mantles 
were sampled. Potential common food sources for P. nobilis were collected: phytoplankton, zooplankton, 
living leaves of P. oceanica (P. leaves), epiphytes of P. oceanica leaves (P. epiphytes), decaying leaves of P. 
oceanica (P. detritus), the rhizomes of leaving P. oceanica (P. rhizomes), and particulate organic matter 
(POM). Nutrients were determined such as environmental variables. Stable isotope mixing models are used to 
determine the percentage contribution of the food sources to the fan mussel P. nobilis. In this study, we 
applied the SISUS Bayesian Mixing model. 
 

Results and discussion  
The results for P. nobilis did not show evidence of size-related isotopic variability. The results 

obtained demonstrated that P. oceanica epiphytes made the highest contribution to the δ15N signature of P. 
nobilis in Andratx, since this sampling site had the highest contribution of sewage compared to the other 
sampling sites (Figure 1). SISUS results showed that zooplankton made the highest contribution to the δ13C 
signature in Illetes, Cargoler and Andratx (Figure 1); these results agree with those found by Davenport et al. 
[5] which demonstrated that the bivalve P. nobilis feeds on zooplankton. Pinna nobilis exhibits spatial 
differences at microscale and mesoscale level in N stable isotope composition as reflected by our results. In 
this study the mantle of P. nobilis was analyzed, providing values of δ15N of 1.71‰ in Santa Maria Bay and 
3.25‰ for Andratx (Figure 2). These variations could be related to nutrients availability of the studied sites 
[1]. Therefore, P. nobilis seems to provide indication of environmental quality linked with anthropogenic 
nutrient inputs. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Mean value from 
SISUS potential food sources 

contribution (%) of δ13C 
(left) and δ15N (right) to the 

diet of Pinna nobilis at 
different studied sites. 

 

                                                           
11 Poster presentat al CIESM, Marsella 2013. 
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Fig. 2. Results of principal component analysis (PCA) of nutrients means and population density from the 
different studied sites (A-Andratx; C-Cargoler; EEspalmador; I-Illetes; M-Migjorn; SM-Santa Maria). Values 

in brackets represent the percentage of variance explained by the PCA. 
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Introduction 
Offshore wind farm foundations create new hard substratum below the sea surface [1]. These 

foundations can have similar functions to those of Fish Aggregation Devices (FADs) and Artificial Reefs 
(ARs).  Due to the restrictions of uses at the surrounding area of the offshore wind farms, mainly in the 
limitation of fishing activities, and to the access and anchorage of boats and ships they can act analogously to 
a Marine Protected Area, influencing in the spatial distribution of pelagic and migratory species. Species 
aggregate to the new substrate and increase their biomass, abundance rates and sizes. These new habitats 
created by the installation lead to an increase on the biodiversity of the vicinity mostly on benthic species and 
other pelagic with aggregation behavior. The main objectives were to i) design and construct a Remote 
Observation Platform (ROP), which allowed data acquirement and processing on a real time remote basis, ii) 
create an experimental design to assess the effects of offshore wind parks on marine biota applying fractal 
dimensions as a proxy to substrate addition by future OWP and iii) perform biological and ecological 
quantifications of offshore platforms. 
 
Material and Methods 

Fractal dimensions of fish aggregating devices (FADs) and benthic artificial reefs (BARs), and a 
combination of both have been calculated [2] in order to evaluate the aggregating properties of substrate 
addition due to offshore wind farms. A remote observation platform integrating acoustic and visual detection 
systems has been designed and constructed to study the aggregating effects produced by hard substratum on 
marine species. This platform has been remotely operated from land and real time results are obtained. 
Acoustic censuses with echosounders provide biomass quantifications of the aggregating species, while visual 
censuses with a waterproof camera are used to identify species in the echograms. 

 
Results 

Calculation of the fractal dimension for the FADs gives a fractal value of 1.054. BARs have the 
highest calculated fractal dimension with a fractal value of 3 while BARs combined with FADs have an 
intermediate value of 2,027. When applying fractal dimensions we would expect two possible models (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. (Left) Theoretical regression model for habitat substrates acting as AADs. (Right) Model 2 for aggregated fish 
biomass, the highest aggregated biomass is around the combined experimental set. 

                                                           
12 Poster presented at EWEA Congress, The Netherlands 2011. 
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Discussion 
The number of cover units making up the holding habitat capacity of the different AADs drops with 

increasing hole size. Bigger fractal dimensions mean more crevices but with a smaller size; less niches 
available for bigger organisms and more niches available for smaller organisms. Theoretically, as a bigger 
fractal means smaller size holes but more holes, therefore more niches, we would expect to find a higher 
aggregation of biomass. Low fractal coefficients suggest that the surfaces are well adapted to offer shelter to 
animals of medium to large size [3], meanwhile, higher fractal coefficients suggest surfaces adapted to 
animals of a smaller size.  
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The project is an atlas of marine species covering a sea area of 150.000 km2 and integrating a wide 

array of taxonomic groups: 31 phylum, 656 families, 1129 genus and 1657 Mediterranean marine species in 
the Balearic Islands. It is composed by a database filled with data provided by different research groups in the 
Centre Oceanogràfic de Balears (COB-IEO) covering data from more than 30 years time series. A data model 
has been build comprising 35000 registers from 1600 marine species covering from foraminifera, sponges, 
algae, crustaceans, phytoplankton to fishes. A spatial data infrastructure has been developed composed by a 
set of tools that allow an interoperable access to the data and the metadata with standards following the 
European Directive INSPIRE. A Web Map Server has been set up using ESRI ArcGis Server. It allows the 
publication of REST services and WMS services for being consumed by native ESRI web applications or 
other clients. These standards allow us to expose the data stored in the database to external applications. A 
web map client was developed for the data consultation where the user could search by different parameters 
and the results are displayed individually and aggregately. This data is available through web services for 
external applications to be consumed. 

This GIS geoportal (http://www.ba.ieo.es/bioatlasmarino/atlas) represents a useful tool for decision 
making processes for coastal management, ranging from recreational uses, marine protected areas, fisheries, 
industry and conservation purposes. Moreover, the added value to the project is that this atlas is the first one 
carried out in the Mediterranean strictly including marine species from phytoplankton to large species. 
 
Introduction 

There is a potential need in the scientific community, public administration, and also environmental 
consulting companies and nongovernmental organisations to have an easy access to biodiversity data 
collected by governmental agencies such the Spanish Institute of Oceanography (IEO). 

The Marine Atlas Biodiversity of Balearic Sea is a pioneer action in the area since it is aiming at 
integrating marine information about taxonomic groups from more than 40 years of research and campaigns 
carried out by the Centre Oceanogràfic de Balears (COB). Combining information from so many biological 
groups allows a more integrated vision of the distribution patterns of species, therefore representing a 
powerful tool for management decision processes and further planning at coastal areas. 

The main goal of this project is to provide a set of tools for advanced users that help them to discover 
new datasets. With this information, they will be able to define the state of marine biodiversity in the Balearic 
Sea using quantitative methods, to define possible biodiversity hot spots for conservation of habitats and 
species, among other uses. This information is crucial for management of marine resources and especially for 
conservation purposes.  
 
Process 
Collecting and structuring information 

All the data used in this project have been collected from research projects and oceanographic surveys 
carried out by the COB in the Balearic Islands and it covers a long period of time. The oldest data was 
recorded in 1972 and the last one in 2010. Some data series covers a long period of time (up to 10 years) and 
others only a specific moment of a survey. 

                                                           
13 Poster presented at AGILE congress, The Netherlands 2011. 
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Regarding the spatial extension, the project covers all the Balearic Sea. Most of the data is located 
along the coast, especially in Mallorca Island, and the number of records decreases as long as we move away 
from the coast (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Distribution of survey points collected. 

The usual format of the original data was an Excel file with tabulated data for a period of time. 
Sometimes, especially for old datasets, a digitalisation of the data was necessary. This information had to be 
structured and loaded in the data model. 

 
Data Model 

A custom data model has been created in order to store the spatial and non spatial information in a 
relational database (Figure 2). Its structure allows the integration of new data coming from new projects or 
surveys in the future. An Oracle database was used for the alphanumeric data and ESRI ArcSDE was used as 
a middleware to manage spatial information. In addition to the survey’s data on biological species, thematic 
information was loaded in the database: bathymetric map, physical elements (substrate, salinity...), political 
boundaries (fishing areas, protected areas...)...  This data is important for the Map Viewer in order to 
contextualise the study area. 

 
Fig 2. Data model. 

Spatial Data Infrastructure 
In order to provide an easy access to all this information a spatial data infrastructure has been 

developed. It is composed by a set of tools that allow an interoperable access to the data and the metadata 
with standards following the European Directive INSPIRE.A Web Map Server has been set up using ESRI 
ArcGis Server. It allows the publication of REST services and WMS services for being consumed by native 
ESRI web applications or other clients. These standards allow us to expose the data stored in the database to 
external applications. In our case, we have a web client with an interactive map where the user can display 
survey’s data and support layers. An interesting part is a search form that allows the user interacts with the 
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biodiversity data. The user can search for specific specie or taxon and other parameters like month, year, 
depth, method of sampling, stage, project, etc... The results can be represented as points, with individual 
records per point. In this case, a new tab is showed with summarized records per point. This allows the user to 
see the basic elements of the dataset, and the contact details for a further contact with the author of the data. 
On the other hand, the same results can be represented in an aggregate mode through a grid that represents the 
abundance of the results (Fig. 3): either species or taxa. In this case, there is a color ramp for a quick 
visualisation of the quantitative abundance. 

 
Fig. 3. Snapshot of the map viewer. 

 
This data can be accessible from external applications through REST services for the alphanumeric 

data and WMS for the map images. These two gateways allow advanced users to query the database in a clear 
way, making the atlas open and useful for quantitative analysis. In any case, data owners are free to choose 
the license of the data stored in the system, and depending on the license, the system will grant external 
connections. Another relevant part of an SDI is the discovery of these services and datasets. For this reason, 
we have implemented a web catalogue interoperable through CSW OGC standard for catalogues and 
following the INSPIRE directive specifications. This allows users search for a specific service or dataset 
within a web catalogue. On the other hand, it provides CSW services for other catalogues’ search and harvest 
metadata from our catalogue, making it interoperable by other catalogues and vice versa. 

 
Future data applications 

Data can be used as a primary source in a wide array of contexts from calculation of biodiversity 
indices to visualization of taxonomic units. The ultimate goal is to assess biodiversity hotspots, providing an 
innovative tool for the scientific community, managers and all sector of decision-making regarding coastal 
issues for conservation of marine life. This information will be extremely useful for the implementation of the 
European Marine Strategy regarding habitats and species knowledge. 
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Cephalopods have an important ecological role in marine ecosystems and a rising importance in 

fisheries, with landings increasing steadily from the 1950s worldwide (FAO 2010). They are very sensitive to 
environmental conditions, thereby affecting their distribution and abundance (Pierce et al. 2008). 
Understanding the mechanisms of these fluctuations in marine species has been the core of fisheries 
oceanography since its beginnings in the last century. Recent studies have revealed that variations in 
abundance over time are often accompanied by variations in spatial distribution (Ciannelli et al. 2013). The 
direct link of spatial distribution to habitat characteristics, environmental variables and biological processes 
such as species demography (Swain 1999, Spencer 2008, Bacheler et al. 2009, Tamdrari et al. 2010) makes it 
an efficient tool to identify patterns of variation. These spatial ecology studies have increased in fish 
populations during the last years, but have not been applied on other groups such as cephalopods. Here, we 
investigated the influence of mean population density, life history (e.g. mean length) and large- and regional-
scale environmental variables on the spatial distribution of two exploited cephalopods, Illex coindetii 
(Ommastrephidae) and Eledone cirrhosa (Octopodidae).  

Data were collected during MEDITS surveys from 1994 to 2012 in the Western Mediterranean Sea, 
which was divided for analysis into four different regions according with contrasting oceanographic 
conditions: the Alboran Sea, the eastern Iberian coast and the northern and southern Balearic Sea (only from 
2001 to 2012). All surveys followed an standardized protocol (Bertrand et al. 2002), whereby samplings using 
bottom trawl hauls were performed in spring during daytime at the same predefined stations. For both species, 
location (longitude, latitude and depth) expressed by means of the centre of gravity (mean weighted position 
of the population) was calculated for each year and region. To investigate the mechanisms determining 
changes in distribution, different biological (mean density and mean size), oceanographic (precipitation, 
chlorophyll, river discharges and sea surface temperature) and climatic (NAO index, a regional climate index) 
variables were analyzed using general linear models (GLMs). Hydro-climatic variables were included as 
means of contemporary data (spring) and for possible time lags responses (previous winter). 

In both species, results showed marked fluctuations for all distribution descriptors in all regions 
(Fig.1), being generally influenced by the same variables, so indicating sensitivity to the same biological (e.g. 
size) and abiotic (e.g. rainfall) drivers (Table 1). Contrasting responses between species pointed to differences 
in their life-history strategies. Distribution of I. coindetii was generally associated with contemporary 
environmental variables, in agreement with its pelagic habits and its strong sensitivity to oceanographic 
features (Pierce et al. 2008). While E. cirrhosa was affected by general climatic conditions during the 
previous winter, which effects on bottom dwellers are mainly observed after some lag-time (e.g. Lloret et al. 
2001). 

Latitudinal and longitudinal displacements occurred mainly parallel to the continental shelf, being 
proportional to the coast length in each region. In the Alboran Sea, sea surface temperature appeared as one 
the most important factor in both species, responding to high hydro-dynamic and intense mixing of Atlantic 
and Mediterranean waters in the region. In the eastern Iberian coast, we found a displacement of small-sized 
E. cirrhosa towards the Ebro mouth and an inverse movement of large individuals. This supports Lloret et al. 
2001 findings, who suggested that these displacements were related to food availability around rivers. 
Chlorophyll, as a proxy of trophic conditions, was relevant for both species in the Southern Balearic Sea. 
However, no association between displacements and explanatory variables were found for both species in the 
northern region and in the eastern Iberian coast for I.coindetii, suggesting the presence of complex population 
structure and pointing to the difficulty of detecting variability sources at different scales. 

Changes in depth were more important in I. coindetii, being associated to diverse variables in all areas. 
These displacements were related to ontogenic vertical migrations and food availability on surface waters. 
Also, they are influenced by low salinities and changes in water quality (Lloret et al., 2001, Sobrino et al., 
2002, Pierce et al., 2008) as a consequence of precipitations. In contrast, depth displacements were only 
evident for E. cirrhosa in the Balearic Sea, where regional winter climate drives currents circulation around 
the islands (López-Jurado et al. 2008) and the octopus tend to move to warmer and saline waters. 
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Our results improve the knowledge of the spatio-temporal dynamics of cephalopod populations and 
will represent an important contribution for cephalopod management and assessment in the Mediterranean. 

 
Fig.1. Changes in centres of gravity of Illex coindetii (solid line) and Eledone cirrhosa (dashed line) in 

longitude, latitude and depth for each region of study. Scales of latitude and longitude were proportional to 
the area covered by each region. 

 

Table 1. Summary of variability in centres of gravity of Illex coindetii and Eledone cirrhosa performed with 
GLM. Regions of study: AS, Alboran Sea; EIC, Eastern Iberian Coast; NBS, Northern Balearic Sea and SBS, 
Southern Balearic Sea. Explanatory variables: CHL, chlorophyll; CLI, Regional Climate Index; DEN, species 

density; DML, Dorsal Mantle Length; EBR, Ebro river flow; NAO, North Atlantic Oscillation Index; PP, 
precipitation; SST, sea surface temperature. Level of significance: (·) p < 0.1, (*) p < 0.05, (**) p < 0.01, 

(***) p< 0.001. 
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Introduction 

Marine renewable are increasing throughout northern European [1]. Effects of offshore wind farms on 
marine biota are diverse including addition of new substrate, creation of electromagnetic fields, noise, 
vibrations… [2]. Few studies have addressed such impacts. We hypothesized that OWF substrate addition is 
changing marine community structure; therefore we focus on discerning benthic and fish communities’ 
changes to new substrate addition after OWF deployment. The expectation is that this data can serve as a 
baseline for establishing trends at Mediterranean ecosystems.  
 
Material and methods 

Review and analysis of 9 technical documents and scientific papers including biological data on OWF 
farms have been performed. OWF from Denmark, Holland, Belgium and England have been considered 
including temporal variation from 2001 to 2012. Two types of data have been addressed separately: benthic 
assemblages and fish communities. Permutational analysis of variance on log (x+1) transformed abundance 
data has been calculated at datasets from OWF, control areas, seasons and years. 
 
Results and discussion 

Benthic communities based on 17 taxonomic groups highlighted a dominance of Bivalvia and 
Nermertina at the OWF areas and a dominance of Amphipoda, Phoronida, Polychaeta at control areas. 
Benthic invertebrates are significatively differing among OWFs (Permanova, p>0,001). The sampling 
methodology is also modifying the observed benthic assemblages. Moreover, seasonality is influencing the 
faunal communities. (Table 1):  
 

Tab. 1. Permanova for invertebrate species at OWF (Offshore Wind Farms) based on Bray-Curtis 
similarities. Fixed factors: Treatment: impact: OWF-control. Survey (sampling methodology: box-corer, 

trawl, triple-D dredge). Year (2005, 2007, 2008). Season (spring, autumn).CV (Coefficient Variation) 
p<0,001 

 
Biomass increase in benthic communities can be highly relevant, although little is known about large-

scale OWF consequences on marine biota (3). Temporal surveys determined an increase in organic matter, 
while abundance, species richness and invertebrate biomass was following a similar pattern at both OWF and 
control areas (4).  
 
Fish species  

Several taxonomic groups from 5 OWF studies were quantified. The results highlight differences 
among offshore wind farms faunal assemblages. Fish species respond more clearly to OWF deployment 
exhibiting also temporal differences Permanova (Table 2). 

Species mobility might explain the observed patterns linked to life cycle of each species. Seasonal 
variations are tight to environmental variability driving species responses. Time since deployment is also 
relevant for the observed communities around OWF. Previous studies on demersal assemblages showed a 
biomass increase of fishes surrounding the wind turbines (5). Future developments at Mediterranean coasts 
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should include those aspects of variability within marine biota responses. 
 

Table 2. Permanova for fish species at OWF (Offshore Wind Farms) based on Bray-Curtis similarities of 
log(x+1)-transformed data. Fixed factors: Treatment: impact:OWF-control. Year. Season (spring, autumn). 

CV (Coefficient Variation) p<0,05. 
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Stable carbon and nitrogen isotopes signatures have been determined for littoral fishes from the 
Balearic Islands and Columbretes Islands MPA (NW Mediterranean) for trophic assessment. With the aim of 
investigating the aspects of fish feeding and to compare trophic levels between locations subject to different 
protection status, four species of fishes associated to by-catch in the Spanish lobster fishery were analyzed 
(Phycis phycis, Raja polystigma, Scorpaena scrofa and Zeus faber). The sampling was performed during 
summer 2009, in two locations in Columbretes Island MPA, one where fishing is forbidden and another 
where it is permitted; and two locations in the Balearic Islands, Cala Ratjada (Mallorca) and Ciutadella 
(Menorca). Variation in the isotopic composition was examined at multiple levels: individual organism, 
individual populations and at area effects (different locations) with a distance based permutational analysis of 
variance (PERMANOVA). When analysing spatial differences, all fish species exhibited significant 
differences in both δ13C and δ15N for the pairwise test Columbretes-Cala Ratjada, and Columbretes-
Ciutadella. Fish specimens from Columbretes showed an enrichment in δ13C ranging from 0.7 ‰ to 1.77 ‰ 
compared to Cala Ratjada specimens, and between 1.55 ‰ and 1.82 ‰ compared to those from Ciutadella. 
For δ15N, the amount of enrichment was very similar, with Columbretes specimens showing a mean 
enrichment between 1 to 1.6 ‰ compared to Cala Ratjada specimens and from 1 ‰ to 1.75 ‰ compared to 
Ciutadella specimens. In relation to the protection status, S. scrofa and Z. faber showed a slight enrichment in 
both carbon and nitrogen and a higher trophic level between samples from Columbretes Islands and Cala 
Ratjada (p<0.05), suggesting that both species from Columbretes occupy a higher trophic position compared 
to specimens from Cala Ratjada. These significant differences also appeared when we compared samples 
inside the protected area and outside the protected area within Columbretes Island MPA. Regarding trophic 
level, the majority of fishes appeared to occupy a trophic level between 3.01 and 4.22 with a mean value of 
4.08 for fish from Columbretes Islands, 3.51 for those from Cala Ratjada and 4.2 for those from Ciutadella. 
The results highlighted the potential of carbon and nitrogen stable isotopes to gain extra insights into the 
functioning of marine ecosystems, and in particular in elucidating trophic relationships.  
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d’una matriu d’avaluació de potencials 
 

Antoni Miquel LUCAS I VIDAL1 i Cristina COMAS SOBERATS2  
 

1Col·legi Sant Vicenç de Paül d’Inca 
2Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient 

 
L’arxipèlag de Cabrera està situat al sud de Mallorca, separat d’aquesta per un freu de 5 milles 

nàutiques. L’integren un total de 19 illes i illots que tenen una extensió conjunta de 1.318 ha. El 1991 les 
Corts estatals aprovaren la declaració del Parc Nacional Marítim i Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, figura 
amb la que es protegeixen un total de 10.021 ha terrestres i marines. Els seus valors ambientals (presència 
d’espècies endèmiques, ecosistemes marítims i terrestres ben conservats...) i culturals (restes arqueològiques 
púniques i romanes, ric patrimoni etnològic agropesquer...) són d’una rellevància notable. Aquest fet 
juntament amb el seu excepcional estat de conservació justifiquen la seva protecció, però també el seu interès 
per a l’educació ambiental i patrimonial.  

A partir de l’anàlisi del cas de l’arxipèlag de Cabrera, l’objecte de la present comunicació és mostrar 
un mètode senzill per destriar aquells valors ambientals i culturals més significatius per a l’educació 
ambiental i patrimonial. En aquest sentit, cal advertir que a l’hora de planificar les activitats d’educació 
ambiental i patrimonial de qualsevol territori hom ha de respondre, abans que res i consecutivament, tres 
qüestions bàsiques: 

-Quins són els destinataris de les activitats d’interpretació que es pretenen dissenyar?  
-Quins objectius es pretenen assolir?  
-Quins recursos naturals i culturals són potencialment utilitzables per a l’educació ambiental i 
cultural? 

Em el cas que ens ocupa, cal considerar que els destinataris potencials d’accions d’interpretació patrimonial 
són:  

-Visitants en embarcació particular. 
-Visitants en embarcació turística. 
-Visitants escolars. 
-Bussejadors.  
-Treballadors a l’arxipèlag. 
-Col·lectius d’alt nivell de formació. 

Pel que fa a la definició d’objectius d’un programa d’educació ambiental i patrimonial d’un territori 
determinat és bo diferenciar diferents nivells: 

-Objectius de planificació (per exemple sensibilitzar els visitants, fomentar l’oci respectuós amb 
l’entorn, promoure l’educació ambiental del jovent, fomentar la creació de productes de turisme 
natural i etnològic, etc). 
-Objectius interpretatius:  

·Definició dels missatges bàsics (conèixer els valors patrimonials de l’arxipèlag, 
comprendre la interdependència home-natura, etc).  
·Objectius conceptuals (comprendre el concepte d’insularitat, saber què és un parc 
natural, etc). 
·Objectius actitudinals (que els visitants valorin el patrimoni natural històric, que 
valorin les figures de gestió ambiental, etc).  

Una vegada definits els destinataris i objectius, cal aprofundir la recerca documental (bibliografia, 
documents tècnics i legislatius, material interpretatiu precedent), analitzar el programa interpretatiu d’ús 
públic fet anteriorment (al cas que n’hi hagués) i fer observacions sobre el terreny (l’indispensable treball de 
camp). Tot per tal de destriar els principals recursos interpretatius i la seva localització. Un cop definits quin 
són els recursos potencialment interpretables de Cabrera (veure taula 1) hom ha de quantificar el seu 
potencial. És per això que seguint les directrius marcades per Bardaracco i Scull (1978) o per Morales i 
Varela (1986) s’ha seleccionat el mètode de la matriu com a manera objectiva d’avaluar els potencials 
interpretatius. El sistema de matrius és freqüentment emprat en múltiples disciplines científiques (urbanisme, 
impacte ambiental, economia, ciència política, etc) per ser un mètode senzill i democràtic (possibilitant la 
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participació de múltiples agents) per a objectivitzar i quantificar variables subjectives o difícilment 
quantificables.  

Pel cas que ens ocupa s’ha inclòs a la matriu aquells criteris que s’han considerat oportuns 
(singularitat, atractiu...) i s’han ponderat aquests criteris en funció de la importància subjectiva atorgada als 
mateixos. Així per exemple s’ha donat una ponderació major (x3) a la resistència als impactes que no a la 
facilitat d’explicació (x1). S’ha fet una puntuació d’un a deu punts simples ponderat per a cada criteri, el que 
ens donaria una puntuació màxima de 160 punts. Aquells elements que no han sobrepassat els 100 punts, 
podrien eliminar-se d’anàlisis posteriors per no haver tengut prou pes en l’anàlisi matricial.  
De l’encreuament de les variables descrites (destinataris, objectius i potencials interpretatius) es proposen les 
accions interpretatives següents: 
 -Itineraris autoguiats pel Port. 
 -Fullet desplegable sobre el medi marí cabrerenc. 
 -Excursions submarines i gimcanes nàutiques. 
 -Programa d’activitats nocturnes (xerrades, vídeos). 
 -Interpretació de la costa del Port. 
 -Ús de l’estació meteorològica com a recurs didàctic. 
 -Programa d’interpretació per al col·lectiu científic. 
 -Programa d’interpretació específica per a bussejadors. 
 -Pla de comunicació per a mitjans i noves tecnologies. 
 -Pla per a la implicació de la població del Migjorn de Mallorca. 

Allò ideal seria que tant puntuacions, ponderacions, criteris de la matriu i les accions interpretatives 
fossin definides cada cert temps per un grup el més heterogeni possible d’experts (gestors territorials, col·legis 
professionals, centres universitaris) sense oblidar la participació dels agents socials (pescadors, navegants, 
població de l’entorn...) del territori objecte d’estudi. 
 
Referències 
Badaracco, R. J. i Scull, J. 1978. Megascale Interpretative Planning. The Interpreter, 10(3): 4-10. USA. 
Morales Miranda, J.F. i Varela, M.I. 1986. El Índice de Potencial Interpretativo (IPI): Un aporte a las futuras 

demandas de los futuros parques naturales y a lo que aún resta en los actuales. Actas del I Congreso de 
Parques Naturales (Sevilla). AMA-IPIA. 146-148. 
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Taula 1. Matriu d’avaluació del potencial interpretatiu de l’arxipèlag de Cabrera. Entre parèntesi 
ponderació utilitzada. Singularitat, Sing.(2); Atractiu, Atract.(2); Resistència als impactes, Res. Imp.(3); 
Accessibilitat, Acc.(2); Facilitat d'explicació, Fac. Expl. (1); Disponibilitat d'informació, Disp. D'Inf.(1); 
Seguretat, Seg (2); Estat de conservació, Est. Cons.(2); Necessitat d'inversions, Nec. D'Inv (1). 

MEDI FÍSIC 
Sing. 
(2) 

Atra
c.(2) 

Res. 
Imp.(3) 

Acc.
(2) 

Fac. Expl. 
(1) 

Disp. 
D'Inf.(1) 

Seg 
(2) 

Est. 
Cons.(2) 

Nec. 
D'Inv 
(1) 

TOTAL 
PONDERAT 

·Els camins delimitats emprats per 
a fer 
 excursions de l’interior de 
Cabrera Gran 8 7 6 7 9 9 8 7 9 119 

·Els camins delimitats de l’interior 
de Cabrera Gran que no es permès 
el pas 8 8 3 7 9 9 7 3 2 95 
·Els camins interiors i costaners 
d’altres illes i illots 6 9 1 5 9 9 6 2 2 79 
·Els illots 8 8 1 2 9 9 6 9 10 97 
·La cova Blava 9 9 3 4 9 7 6 9 10 109 

·Els cims de penyals i altres talaies 
emprats com a llocs d’avistament 
d’aus 8 9 4 6 9 7 5 9 10 112 
·La costa de la zona del Port 7 7 5 10 9 8 6 7 9 115 
·Les àrees de garriga i pinar de 
l’interior de Cabrera 5 6 4 7 8 8 6 8 7 99 
·El fons marí de la zona del Port 7 7 6 6 8 8 6 6 6 104 
·La zona marítima no costanera 
del Parc 5 8 5 6 8 7 6 8 9 105 

·El fons marí de les zones fora del 
Port delimitades com a zones de 
busseig 8 9 5 5 7 8 6 8 9 111 
           
MEDI HUMÀ                     
·El Castell de Cabrera 9 9 8 6 9 9 8 8 8 130 
·Els pecis púnics i romans del Port 
de Cabrera  9 8 4 5 8 7 6 7 8 105 
·El far de n’Ensiola 6 7 9 7 7 8 7 5 6 112 
·L’estació meteorològica del port 
de Cabrera 5 6 8 10 9 9 9 9 9 129 
·El Museu del celler 6 8 8 8 9 9 9 10 8 132 
·El moll 5 6 9 10 8 8 9 9 8 129 

·Elements d’interès etnològic de 
l’explotació agroforestal (Sitges, 
forns de calç, marges...) 5 7 6 7 8 8 7 6 4 102 
·El monument als francesos del 
Port 7 7 8 8 9 9 9 10 9 133 
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La inclusió de la petjada ecològica al currículum de l’assignatura 
Economia de Batxillerat14 

 
Cristina COMAS SOBERATS1 i Antoni Miquel LUCAS i VIDAL2 

 
1Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient 
2Col·legi Sant Vicenç de Paül d’Inca 
 

Al 1994 William Rees i Mathis Wackernagel, de la University of British Columbia, van presentar 
l’indicador de petjada ecològica com “...una eina que serveix per determinar l’àrea de terra i mar 
ecològicament productiva que es requereix per proveir tots els recursos materials i tota l’energia consumits, i 
també per a poder absorbir tots els residus produïts per una població determinada i amb l’actual nivell 
tecnològic, sigui on sigui que es trobi aquesta àrea”.  

La petjada ecològica es mesura en hectàrees globals (hag) per persona i any, i es compara amb la 
capacitat biològica: quantitat d’àrea productiva disponible per generar aquests recursos i absorbir aquests 
residus. Es pot calcular per un territori però també a nivell individual. Les seves possibilitats d’aplicació són 
molt diverses, especialment en matèria didàctica.  

En el present treball es proposa incloure la petjada ecològica en els continguts del currículum de 
l’assignatura Economia del primer curs de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials a partir del 
coneixement de la petjada ecològica dels propis alumnes. Per això, s’ha delimitat l’estudi als alumnes dels 
centres educatius de Palma, per ser el municipi amb major nombre d’Instituts d’Educació Secundària de 
Mallorca i, al mateix temps, permet disposar d’un àmbit geogràfic manejable, obtenint dades significatives i 
extrapolables. Per a l’estudi s’ha emprat la calculadora de petjada ecològica, elaborada per la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona (http://80.33.141.76/agenda21/petjada/index.html).  

En total s’han recopilat 62 enquestes. Aquest nombre és suficientment representatiu de la població 
estudiada (1.647 alumnes), ja que supera àmpliament el nombre de l’arrel quadrada més un de la població 
objecte d’estudi (42), que és considerat un mètode vàlid per determinar la mida de la mostra. 

Els resultats de les enquestes (Taula 1) mostren com la majoria dels alumnes (59,62%) obtenen una 
petjada ecològica que fa que necessitin dos o més planetes Terra per mantenir el seu estil de vida actual.  
 

Petjada ecològica (hag/persona i any)  Percentatge d'alumnes  Nombre de planetes Terra  

1,8 - 3,5  19,23  1 -1,9  
3,6 - 5,3  59,62  2 - 2,9  
5,4 - 7,1  19,23  3 - 3,9  
Més de 7,1  1,92  4 o més 

Taula 1. Resultats de les enquestes realitzatdes. 
 

Les enquestes realitzades per esbrinar la petjada ecològica dels alumnes, permeten determinar uns 
objectius bàsics per a l’elaboració d’una Unitat Didàctica (UD) de la petjada ecològica (Taula 2), en relació 
als objectius establerts al currículum d’Economia, així com amb els objectius establerts al currículum de 
Batxillerat de les Illes Balears (Decret 82/2008), i els criteris d’avaluació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Resum d’un article enviat a Revista Profesorado, pendent de valoració pel Consell Revisor. 
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Taula 2. Objectius de la UD de la petjada ecològica. 
Font: elaboració pròpia a partir del currículum de Batxillerat de les Illes Balears (Decret 82/2008) i del 

currículum de l’assignatura Economia. 

Objectius UD petjada 
ecològica 

Objectius Economia 
de primer de 
Batxillerat.  

Objectius de 
Batxillerat Criteris d’avaluació  

- Conèixer el problema 
de l’escassesa de 
recursos i la necessitat 
d’elegir.  
- Conèixer la petjada 
ecològica i la seva 
situació a nivell global, 
d’Espanya i de les Illes 
Balears.  

- Manifestar interès per 
conèixer i interpretar 
els grans problemes 
econòmics actuals. 

- Consolidar una 
maduresa personal i 
social.  
- Conèixer i valorar 
críticament les 
realitats del món 
contemporani i els 
seus antecedents 
històrics.  

- Conèixer el problema de 
l’escassesa de recursos i la 
necessitat d’elegir. 
- Conèixer els conceptes 
explicats. Analitzar la 
situació econòmica i 
ecològica a nivell mundial, 
d’Espanya i de les Illes 
Balears.  

- Veure quines 
conseqüències tenen les 
accions individuals i les 
de la societat sobre 
l’entorn i en la petjada 
ecològica. 

- Relacionar fets 
econòmics significatius 
amb el context social, 
polític, cultural i 
natural on succeeixen.  

- Consolidar una 
maduresa personal i 
social.  
- Participació solidària 
en el 
desenvolupament i la 
millora del seu entorn 
social. 

- Analitzar les 
conseqüències de les nostres 
accions i de la societat sobre 
l’entorn i en la petjada 
ecològica. 
 

- Conèixer els 
problemes ecològics, 
econòmics i socials 
derivats de la 
sobreexplotació dels 
recursos naturals. 
- Calcular la petjada 
ecològica i cercar 
informació sobre 
aquest indicador. 
Reflexionar sobre els 
hàbits de vida.  
- Cercar alternatives 
ecològiques als hàbits 
de vida.  

- Analitzar les 
repercussions del 
creixement econòmic 
sobre el medi ambient.  
- Abordar problemes 
econòmics de les Illes 
Balears utilitzant 
Internet. 

- Comprendre els 
mètodes científics. 
Conèixer la 
contribució de la 
ciència i la tecnologia 
al canvi de les 
condicions de vida, 
afermar el respecte 
pel medi ambient.  
- Participar de manera 
solidària en el 
desenvolupament. 

- Recerca dels problemes 
ecològics, econòmics i 
socials.  
- Valorar l‘impacte del 
creixement i les crisis 
econòmiques en la qualitat 
de vida, el medi ambient i la 
distribució de la riquesa. 
- Emprar les TIC. 
- Proposar alternatives als 
hàbits de vida.  

 
La Unitat Didàctica de la petjada ecològica està lligada conceptualment al primer bloc del currículum 

d’Economia i per això, i donada la seva importància, podria ser la primera unitat didàctica que s’impartirà 
durant el curs. Així i tot s’ha de tractar com un tema transversal de l’assignatura, de manera que durant tot el 
curs hi hauria d’estar present. 

D’aquesta manera, es començaria amb classes magistrals, per tal d’introduir als alumnes en els 
conceptes a treballar, i es realitzarien activitats dirigides a aprofundir en aquests conceptes (Taula 3). 
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Taula 3. Activitats a realitzar a la Unitat Didàctica de la petjada ecològica. 
Activitats Materials Agrupament 

Recerca d’informació i anàlisi sobre la petjada ecològica mundial, 
d’Espanya i de les Illes Balears.  

Ordinador Individual. 

Analitzar la relació entre la petjada ecològica i les desigualtats en la 
distribució de la riquesa. Proposar solucions als problemes generats per 
les desigualtats en la distribució de la riquesa. 

Internet. Parelles. 

Recerca de notícies d’actualitat relacionades amb els problemes 
ecològics, econòmics i socials derivats de la sobreexplotació dels 
recursos naturals. 

Internet, 
premsa. 

Parelles. 

Càlcul de la petjada ecològica. Ordinador Individual. 
  

Una vegada acabada la unitat didàctica de la petjada ecològica, al llarg del curs es seguirien fent 
activitats relacionades amb aquest concepte (Taula 4). 
 

Taula 4. Activitats a fer durant el curs sobre la petjada ecològica. 
Trimestre Activitats Materials Agrupament 

Treball sobre una de les petjades que componen 
el qüestionari de la petjada ecològica. Exposició 
oral. 

Ordinador, llibres, 
premsa. 

Treball 
cooperatiu. 

Brainstorming. Els treballs 
anteriors. 

Grup classe. Primer 

Contracte de compromís d’adopció de mesures i 
calendari d’aplicació. 

Plantilla d’un 
contracte. 

Individual. 

Revisió dels contractes. Contractes signats. Individual. 
Segon Treball. Proposta d’actuació i estudi 

costos/beneficis. 
Ordinador, llibres, 
premsa. 

Individual. 

Treball sobre una notícia econòmica 
d’actualitat. 

Ordinador, llibres, 
premsa. 

Treball 
cooperatiu. 

Tercer 
Revisió dels contractes. Càlcul de la petjada 
ecològica. 

Contractes signats, 
ordinador. 

Individual. 

 
Malgrat els esforços pedagògics que s’han fet en les darreres dècades en relació amb la problemàtica 

ambiental, aquests no han resultat suficients. Per això, l’educació ambiental esdevé fonamental per assolir el 
desenvolupament sostenible i, en aquest sentit, la petjada ecològica és una eina educativa senzilla que pot fer 
canviar els hàbits de vida dels alumnes, desenvolupant la seva consciència ecològica. Això és especialment 
important en l’estudi de l’economia, àrea en la que necessàriament cal treballar des dels seus fonaments amb 
perspectives que considerin variables com el medi ambient o el desenvolupament humà. És en aquest context 
que cal considerar la necessitat de desenvolupar nous enfocament didàctics com els que s’han fet en aquesta 
proposta educativa. 
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Didáctica, divulgación y conservación del Patrimonio Paleontológico de 
Mallorca y su interacción con otros Bienes de Interés Cultural 

(BICs)15 
 
Bernat MOREY 
 
Juníper Serra, 19. Sta. Eugenia. Baleares Bernatmoreycolomar@yahoo.com. Universitat de les Illes Balears. 
SHNB. Societat d’Història Natural de les Illes Balears.  
 

Los trabajos efectuados en estos últimos años en la catalogación, caracterización y valoración de cerca 
de 900 Lips - Lugares de Interés Paleontológico- de Mallorca han puesto de manifiesto la estrecha relación de 
estos con otros BICs y conjuntos patrimoniales relevantes (geológicos, histórico-arqueológicos, naturales, 
arquitectónicos, etnológicos etc. Morey, 2008; Morey y Ripoll, 2009; Morey et al., 2009).  

Referente a su gestión se constata para Morey y Cabanelles, 2008 y Morey (2008, 2009) la existencia 
de:  

-. LIPs demasiado relevantes para gestión al público o según tipo de gestión. 
-. LIPS útiles, válidos o con buen potencial didáctico-divulgativo,  
-. LIPs complementarios de otro patrimonio relevante. 
-. LIPs catalogados pero no útiles o poco significativos, desaparecidos o en mal estado. 
Respecto a la relación estos con otro tipo de patrimonio se observan:  
-. LIPs útiles encuadrados en parques y entornos naturales protegidos. 
-. LIPs útiles con (asociados a) o complementando otro patrimonio histórico- arqueológico. 
-. LIPs útiles con o complementando otro patrimonio geológico o paisajístico importante. 
Las catalogaciones y valoraciones ya publicadas junto con las que se están realizando permiten: 
-. Seleccionar y presentar cerca de un centenar de Puntos o bienes de interés patrimonial con 

interacción importante entre patrimonio paleontológico útil (con potencial de investigación, didáctico y 
divulgación) y relevante y otro entorno cultural- patrimonial también importante.  

-. Planificar o proponer rutas culturales donde desde un enfoque paleontológico se visite y conozca 
también otro importante patrimonio natural, histórico, geológico o etnológico. 

-. Orientar o contemplar futuras estrategias de gestión adaptadas o individualizadas para cada conjunto 
patrimonial observado.  

El patrimonio Paleontológico de Mallorca gestionado de manera adecuada puede resaltar y 
complementar el importante patrimonio cultural de la isla (base de su primer turismo) y servir de formación y 
deleite de la población. Todo ello en una Comunidad turística madura necesitada de planificada reconversión 
y turismo de masas centrado en verano y ocio de sol y playa se convierte en otra baza nada desdeñable para 
recuperar o complementar la antaño importante o principal temporada de invierno. 
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Morey, B. 2008. El Patrimoni paleontològic del Pleistocè superior marí de Mallorca. Catalogació, 
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15 Comunicació presentada en la XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 4-7 
de septiembre de 2013. 
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El Pleistoceno superior marino des Carnatge- Camp de Tir (Palma. 
Mallorca. Baleares). Estudios no intrusivos y nuevas aportaciones16 

 
Bernat MOREY y Noemí FORTEZA 
 
Juníper Serra, 19. Sta. Eugenia. Baleares, Bernatmoreycolomar@yahoo.com. Universitat de les Illes Balears. 
Societat d’Història Natural de les Illes Balears*.  
 

El relevante Pleistoceno superior marino de la Bahía de Palma se estudia de manera significativa desde 
mediados del siglo XX (Morey, 2008). Se destacan las playas fósiles des Carnatge -Camp de Tir, referentes 
para el último interglaciar mediterráneo por los diversos cambios paleoclimáticos que en ellas se registran 
(Butzer 1985). A pesar de los intentos o propuesta de construcción de un jardín botánico- centro de 
interpretación en la zona Morey et al, (2009) ponen de manifiesto tanto su estado de abandono como su 
importante potencial didáctico- divulgativo.  

¿Se puede estudiar hoy un importante patrimonio Paleontológico con buen perfil didáctico sin afectar a 
la información que pueda proporcionar?, ¿Se puede hablar hoy de estudios paleontológicos no intrusivos?. 
¿Pueden éstos aportar nueva información paleontológica?.  

Los estudios de Morey (2008) y Morey et al. (2009) trabajan y aportan información científica sin 
afectar al material paleontológico. ¿ Qué datos aportan y cuáles se pueden trabajar ?:  

-. De Catalogación: localización de nuevos yacimientos, comprobación citas y coordenadas. 
-. Estratigráficos. Identificación e interpretación de paleofàcies. Dibujo nuevos perfiles.  
-. Faunísticos. Clasificación de fauna a visu. Densidad fosilífera. Fauna significativa. 
-. Medición e interpretación de las características físicas de los LIPs (Lugares de Interés 

Paleontológico). Extensión. Potencia. Altura. Densidad fosilífera  
-. Estudio e identificación de Impactos antrópicos. Delimitación zonas protegidas. 
-. Entorno, didáctica y gestión. Entorno natural, histórico-arqueológico. Accesibilidad. Geografía. 

Previsión de visitantes. Diseño estaciones observación. Descripción. Dibujo. Historia geológica etc. 
En este estudio se pretende analizar cómo llevar a cabo estas u otras propuestas, cómo se han aplicado 

en los estudio de referencia y las aportaciones o información científica útil obtenidas a partir de su aplicación 
(nuevas localizaciones, nuevas interpretaciones del registro, propuestas de gestión etc.). 
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16 Comunicació presentada en la XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 4-7 
de septiembre de 2013. 
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Geoberenars. 
Una experiència de divulgació del patrimoni geològic de les Illes Balears 

 
Guillem MAS1 

 
1Societat Geocientífica de les Illes Balears (GEOilles). E-mail: geoillesbalears@gmail.com 

 
Introducció 

La marginació que moltes vegades pateix el patrimoni geològic, en relació a altres àmbits de la 
conservació de la natura o al patrimoni històric-cultural, té el seu principal origen en la incultura científica en 
general, i el desconeixement de les Ciències de la Terra en particular, per part dels gestors i de la població en 
general. A tot això cal afegir una despreocupació generalitzada per part d'una gran part dels professionals de 
les geociències per la divulgació d'aquest patrimoni. 

Un dels principals problemes a què s'enfronta la geoconservació és l'excessiu desconeixement que 
existeix a la nostra societat sobre els processos geològics i els seus resultats, fins al punt d'ignorar la seva 
relació amb la biodiversitat, o el seu valor com a part del patrimoni natural (Guillen-Mondejar, 2008 in Díaz-
Martínez et al., 2008). Per això es consideren adients tots els esforços en pro de l'ensenyament i/o difusió del 
coneixement d'aquest tipus de patrimoni. Difícilment la societat pot exigir als seus dirigents que facin atenció 
a alguna cosa que ella no comprèn i que, moltes vegades, ni sap que existeix (Carcavilla, 2012). 

Per divulgació del patrimoni geològic s'entén el conjunt d'accions encaminades a transmetre al públic 
el seu valor, per tal de promoure la seva comprensió i estimular actituds orientades a la seva conservació 
(Carcavilla et al., 2007). La divulgació pot servir, a més, per a que el públic en general valori més els aspectes 
geològics i exigeixi la seva adequada conservació, pressionant als polítics i administradors per a que la facin 
efectiva (Gonggrijp, 1997; 2000). 

La divulgació és un procés retroalimentat: quan més culta sigui una societat, més valorarà el que té i 
més suport i protecció sol·licitarà per a la seva conservació. Per això és important que el patrimoni geològic 
sigui difós, i no només en publicacions i material divulgatiu orientat als geocientífics, sinó també a un públic 
general o especialitzat en altres disciplines (Carcavilla, 2007). 

En aquest context s'ha desenvolupat una nova iniciativa de divulgació del patrimoni geològic de les 
Illes Balears anomenada Geoberenars. 

 
Concepte 

Els Geoberenars són una activitat que s'inicia al setembre de 2011 per iniciativa de l'autor de la present 
comunicació, amb la col·laboració de l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB). 

Es tracta de trobades informals, més o manco periòdiques, obertes a persones directament o potencial 
interessades en les geociències i el patrimoni geològic. Aquestes trobades consisteixen en una trobada, 
berenar i intercanvi d'experiències entre experts i no experts, incloent a la vegada breus visites a alguns 
afloraments geològics significatius (LIGs - Llocs d’Interès Geològic) propers al lloc de trobada. 

Per a la selecció dels llocs objecte de les diferents convocatòries s'han tingut principalment en compte 
la confluència dels següents factors: 

- L'existència d'un LIG mínimament atractiu per la seva espectacularitat, clara representativitat i 
facilitat d'interpretació dels processos geològics. 

- La no vulnerabilitat, especialment en relació a la capacitat de càrrega recreativa del LIG. 
- L'existència d'un local proper adient per a la intendència. 
- L'accessibilitat. 
La difusió es realitza principalment mitjançant llistes de distribució. 
Documentació proporcionada: 
- Dossier informatiu sobre la geologia del LIG (estudis antecedent, articles publicats, informe 

introductori, ...) 
- Informació sobre altres àmbits d'interès associats al lloc de celebració (culturals, històrics, etnològics, 

gastronòmics, ...) 
- Plànol i/o croquis per facilitar la localització del punt de trobada. 
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Resultats 
Fins a la data s'han celebrat, a les Illes Balears, un total de nou convocatòries, vuit a l'illa Mallorca i 

una a l'illa de Menorca, amb un total de 199 participants (tot i que s’ha considerat que un mateix participant 
pot haver assistit a vàries convocatòries). 

La tipologia de persones assistents ha estat agrupada en vuit categories en base a la seva formació i 
àrees principals d'interessos: geologia (geòlegs, paleontòlegs, experts, ...), medi ambient (ambientalistes, 
ecologistes, espeleòlegs, ...), geografia (geògrafs), educació (professors), arquitectura (arquitectes, arquitectes 
tècnics, enginyers, restauradors, ...), construcció (mestres d’obra, picapedrers, ...), mitjans de comunicació 
(periodistes), general (cultura general, aspectes històrics, excursionistes, ...) 

Els resultats han estat els que vénen expressats a la taula annexa. 
 

 
 
Discussió i conclusions 

En l’experiència hi ha hagut un doble nivell de transferència de coneixements: i) expert - expert (discussió 
enriquidora entre especialistes en camps diferents); ii) expert - públic (difusió pròpiament dita). 

La interpretació realitzada a partir d'un bon coneixement científic del lloc (LIG), per part de participants 
experts, seleccionant els aspectes més significatius adaptant-los a un llenguatge que pugui ser entès pels la resta 
dels participants, ha estat fonamental. 

L'organització per part d'experts en el camp de les geociències, així com la seva presència durant tot el 
temps de desenvolupament de l’activitat, permet minimitzar gairebé tota possibilitat de que la vulnerabilitat dels 
LIGs visitats sigui transgredida. 

La interpretació no s'ha focalitzat exclusivament en l'origen i evolució de les morfologies o afloraments 
presents concrets, sinó que també s'ha procurat desenvolupar els processos geològics generals que aquests poden 
il·lustrar. 

Els LIGs amb més èxit entre el públic assistent han estat les cavitats i les pedreres. 
La inclusió d'elements gastronòmics constitueix un valor afegit que actua de reclam a l'hora d'organitzar 

esdeveniments divulgatius. Augmenta l’interès per participar en aquests esdeveniments. 
La diversitat i l'interès per part de col·lectius diferents als de persones directament relacionades amb les 

geociències, ha augmentant amb les noves convocatòries. 
És important poder comptar amb la implicació d'altres organitzacions de caràcter naturalístic i/o cultural. 
Aquest tipus d’activitat suposa una ajuda al desenvolupament local, sobretot pel que fa a les despeses per a 

la intendència realitzada en petits bars de tapes, restaurants i cellers locals. 
Si unim elements propis de la divulgació com són la difusió (entesa com publicitació) i interpretació fent 

entroncar tot això juntament amb un component recreatiu, unit a la possibilitat de desenvolupament local, després 
podríem considerar que aquesta iniciativa entraria també dins de la definició del concepte geoturisme, encara que 
sigui a petita escala (microgeoturisme), amb una important component gastronòmica. 
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El centre d’interpretació es Amunts d’Eivissa, de 2009 a 2013 
 
Pablo PENALVA1 i Nieves DE LA CONCEPCION2 

 
1Centre d’Interpretació es Amunts. Ctra. Sant Llorenç s/n. Sant Llorenç de Balàfia. http://esamunts.caib.es  
2Servei d’Educació ambiental, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Govern Balear. C/Múrcia 
6. Eivissa. 

 
Introducció  

Es Amunts és el Centre d’Interpretació del nord d’Eivissa que recull en 150 metres quadrats, una 
representació dels valors ambientals, geogràfics i culturals de les 15.000 hectàrees de la regió muntanyosa de 
la tramuntana de l’illa. 

Va obrir les seves portes el 4 de desembre de 2009 amb l’objectiu de despertar la inquietud i 
l’admiració cap aquesta part de l’illa, reconeixer-ne el valor i contribuir a conservar-la. 

La seva construcció va ser objecte de projecte Leader, amb la cessió dels terrenys per part de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja i el finançament de l’Obra Social la Caixa mitjançant un conveni amb 
el Govern Balear. Actualment, la gestió del centre i del personal és competència de la conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear. 
 
Instal·lacions 

El centre està dissenyat en pedra i vidre i consta d’una sala d’exposicions, l’exposició permanent Es 
Amunts amb plafons temàtics sobre la flora,fauna, arquitectura tradicional i paisatge des Amunts; una sala de 
projecció d’audiovisuals per, entre d’altres, gaudir del vídeo Avenc arqueològic es Pouàs que explica una de 
les troballes arqueològiques més importants de Balears; i un jardí botànic representatiu dels hàbitats que 
podem trobar en aquesta regió, des de els penya-segats passant pel bosc mediterrani fins als cultius agrícoles 
de Santa Agnès de Corona i Sant Mateu d’Aubarca. 

L’informador ambiental és l’encarregat de rebre i atendre als visitants, les tasques de gestió les realitza 
l’educadora ambiental del Servei d’Educació Ambiental del Govern Balear a Eivissa . 
 
Trajectòria i oferta d’educació ambiental 

Les primeres tasques d’educació ambiental que es van oferir al centre van ser realitzades per les 
educadores ambientals del Govern Balear. Des de mitjans de 2010, la gestió del centre va ser transferida de la 
Direcció General de Biodiversitat al Servei d’Educació Ambiental. 

A partir del començament del curs escolar 2011/12, i mantingut durant els cursos 2012/13 i 2013/14, 
s’ofereixen activitats d’educació ambiental per centres educatius i activitats per públic en general: 

Educació ambiental per a centres educatius: s’ofereixen diversos itineraris interpretatius que s’inicien 
i finalitzen al centre d’interpretació i recorren espais pròxims al centre (font de Canadella, finca pública can 
Pere Musson, poblat de Balàfia). Els destinataris són alumnes d’Educació Secundària i Batxillerat. Aquestos 
itineraris es complementen amb activitats al propi centre d’interpretació com són: la gimcana ambiental i la 
xerrada “Incendis forestals als Amunts”. 

Educació ambiental per públic en general: l’oferta ha combinat itineraris interpretatius amb tallers 
temàtics. En el cas dels itineraris interpretatius, s’han realitzat rutes micològiques, itineraris sobre 
biogeografia de les Pitiüses, itineraris interpretatius dels valors naturals i culturals des Amunts, de la flora 
mediterrània i endemismes. Les tardes es destinaven a realitzar tallers de micologia i tallers a l’aire lliure 
sobre els usos i costums tradicionals de les plantes d’Eivissa; així com tallers que oferien una alternativa a les 
bosses de plàstic “El mocador de lligall” i la presentació del documental “Les espècies endèmiques de les 
Baleares i el canvi climàtic”. 

Temporalment s’ha disposat també de l’exposició “Darwin i les illes” complementada amb la xerrada 
d’un tècnic ambiental del Govern Balear. 

Les dades manifesten un increment en el nombre de visites rebudes, sobre tot de centres educatius. El 
primer any de funcionament va rebre 983 visites dels què 345 eren alumnes. Durant el 2011 s’han atès a 1669 
visitants dels quals 683 han estat alumnes de centres educatius; durant l’any 2012 han visitat el centre 2296 
persones de les quals 1703 han estat alumnes. 

Pel curs escolar 2013/2014 s’incorporen també com a destinataris de les activitats els alumnes de 6è 
d’educació primària, així com l’oferta de noves activitats originals i diferents per a cada nivell educatiu des de 
6è d’Educació Primària fins a 4t d’ESO. 
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Des de que va obrir les seves portes, l’equip del centre d’interpretació ha treballat per complementar 
els seus recursos. Així, a més de l’exposició permanent, actualment el visitant pot gaudir de:  

Ruta autoguiada Balàfia: quadernet amb una proposta de recorregut pel poblat de Balàfia, pròxim al 
centre. 

Catàleg de rutes per es Amunts: quadernet amb sis propostes de rutes per diferents àmbits des Amunts. 
Incloses també al wikiloc del centre d’interpretació es Amunts.  

Recull de llocs d’interès cultural des Amunts: dossier amb una breu descripció de béns d’interès 
cultural des Amunts i la seva localització.  

Jardí botànic: el jardí botànic del centre, amb espècies representatives i endèmiques de l’àrea des 
Amunts, es completa amb un quadernet que inclou les fitxes explicatives de cada espècie present al jardí del 
centre. 

Columna estratigràfica: dissenyada i elaborada pel tècnic ambiental Jaume Espinosa mitjançant un 
projecte objecte de Leader l’any 2013. Consisteix en una reproducció d’una columna estratigràfica amb 
materials geològics, autèntics del nord de l’illa d’Eivissa que daten des del període triàsic fins l’actualitat, 
acompanyats de panells informatius de cada període. 

Web: el centre d’interpretació disposa d’una web pròpia http://esamunts.caib.es on s’inclouen les 
novetats, l’oferta d’activitats d’educació ambiental, a més d’una presentació del centre i dels valors 
ambientals, culturals i patrimonials des Amunts. 

Projecció dels documentals: “Es Amunts”, “Avenc arqueològic es Pouàs”, “Les espècies endèmiques 
de les Balears i el canvi climàtic”. 

Gimcana al Centre d’Interpretació: tant per centres educatius com per públic en general es disposen 
d’uns quaderns amb diverses activitats a realitzar al mateix centre d’interpretació per tal de despertar l’interès, 
inquietud i admiració cap aquesta part de l’illa. 
 
Col·laboracions 

Des de juliol de 2012, el centre col·labora en el Projecte Concorda de l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA) amb l’objectiu d’estudiar i analitzar la contribució de nutrients, contaminants remots i 
metalls traça per deposició atmosfèrica i biòtica al Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera. Al terrat del 
centre d’interpretació s’han col·locat un captador d’aerosols en sec i un altre captador per obtenir les 
partícules associades a les condicions de pluja, el personal del centre d’interpretació és l’encarregat del seu 
manteniment. 

El centre d’interpretació, juntament amb els ajuntaments de tots els municipis d’Eivissa porten dos 
anys organitzant el concurs de dibuix “Ni un foc al bosc!” amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar sobre 
l’època de perill d’incendis forestals als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO; han arribat a participar 
1400 alumnes. El dibuix guanyador s’inclou al cartell de prevenció d’incendis forestals de la temporada. Els 
dibuixos finalistes s’exposen al centre d’interpretació durant la temporada de risc d’incendis forestals. 
 
Conclusió 

La valoració global d’aquestos quatre anys de feina és molt positiva, tant pels esforços realitzats com 
per la resposta dels visitants i amb el desig futur que el Centre d’Interpretació es Amunts continuï treballant 
en el reconeixement del valor d’aquesta regió i la sensibilització envers la seva conservació. 
 
Agraïments 

Ens agradaria destacar la col·laboració de tots els tècnics que fan possible l’oferta de les activitats del 
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Elaboració d’una columna estratigràfica d’es Amunts (Eivissa) amb 
materials reals. Una iniciativa pionera destinada a l’educació ambiental 

dins l’àmbit de la geologia 
 
Jaume ESPINOSA1  
 
1Carrer Sant Jaume, 96. 07840, Santa Eulària des Riu (Balears); E-mail:  je.noguera67@gmail.com  
 
Orígens  

Dos aspectes ens varen fer decidir per elaborar la columna.  Primerament, els participants de les rutes 
programades al Centre d’Interpretació d’Es Amunts sempre han mostrat interès per les formacions 
geològiques d’aquesta zona. Segon, va ser la l’exposició geològica dedicada al Dr. Ives Rangeheard, autor de 
la cartografia geològica de les Illes Pitiuses, promoguda per els experts L.A. Tostón i X. Guasch, i recolzada 
pel Consell Insular d’Eivissa a  la primavera de 2011, i que tanta expectació va causar entre la població 
illenca. Actualment, encara es pot visitar a la seu de l’UIB a la antiga Comandància d’Eivissa. 
 
Actuacions  

Després de l’incendi de Morna a l’any 2011, es varen fer més de 12 transsectes de l’àrea afectada per 
tal de conèixer l’estat de la vegetació després de la crema. Entre altres, ens va a cridar l’atenció la desaparició 
de la flora, sobretot liquènica, mostrant els colors del substrat. I així, es va decidir aprofitar aquestes visites 
per replegar materials litològics i confeccionar una futura col·lecció de roques per mostrar al Centre 
d’Interpretació d’Es Amunts. Finalment, la recerca de totes les mostres va durar un any i mig. Però teníem el 
problema de com exhibir-les  i es va decidir lo següent:  
 

• La presentació de totes les mostres es farà de forma cronològica per tal d’interpretar la gènesi de la nostra illa 
com s’ha fet a l’exposició geològica a la seu de l’UIB d’Eivissa. 

• Per tal de fixar les mostres es construirà una columna cimentant els materials amb el mateix morter en que 
esta construït l’edifici i les parets del jardí botànic. 

• La columna, per la seua llargària, es farà en posició horitzontal per ser més còmoda a la vista dels visitants.  
• La ubicació final de la columna es col·locarà damunt una paret de pedra dins el jardí botànic del Centre. 
• Sis panells explicatius interpretaran tota la columna amb fotos, dibuixos i textos en català, castellà i anglès. 

Seran desmuntables per tal d’evitar el vandalisme quan l’informador del Centre no els pugui controlar. 
• El finançament del projecte serà recolzat amb fons estructurals del Leader. 

 
Resultats 

Els treballs es varen dur a la primavera de l’any previst i acabats amb èxit al mes d’abril i, finalment 
inaugurada oficialment al maig de 2013 davant alts càrrecs polítics del Govern Balear, Consell d’Eivissa i 
Ajuntament de Sant Joan de Labritja.  

La columna definitiva té la mida aproximada de 8 metres de llarg x 0,40 metres d’ample x  0,20 metres 
d’altura (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Columna estratigràfica d’Es Amunts al jardí botànic del Centre d’Interpretació. 
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A continuació es mostren els panells explicatius desmuntables  (taula 1).  
PANELLS  TÍTOL  DESCRIPCIÓ I ESTRATS  

 

Columna estratigràfica d’Es 
Amunts 

Descripció general de les eres 
geològiques i mapa d’Es 
Amunts 

 

Triàsic (225-210 m.d.a.)  Muschelkalk 
 Fàcies keuper 

 

Juràssic (210-140 m.d.a.) 
 Lias 
 Oxfordià 
 Kimmeridgià 

 

Cretaci (140-65 m.d.a.) 
 Cretaci inferior 
 Cretaci superior 

 

Miocè (25-1,7 m.d.a.) 
 Miocè inferior i mitjà 
 Miocè superior 

 

Quaternari (1,7-0 m.d.a) 
 Pliocè * 
 Pleistocè 
 Holocè 

Taula 1. * Inclòs al quaternari per comoditat d’exposició 
 
Conclusions i futur de la columna estratigràfica d’es amunts 

El projecte de l’elaboració de la columna ha tingut la seua finalització amb èxit durant l’any 2013. Al 
mateix moment, es va dur a terme la primera jornada de Geolodia 13 Illes Balears a Eivissa amb molt bona 
participació, activitat organitzada per associacions de geòlegs a l’estat espanyol per tal de difondre la geologia 
al públic en general. Aquest darrer esdeveniment mostra el creixent interès per la geologia a Eivissa.  

Al futur, el Centre d’Interpretació d’Es Amunts, amb el suport de la nova columna estratigràfica,  
proposa els següents objectius a nivell educatiu:    
 

• Ensenyar la formació de Es Amunts segons l’historia geològica del planeta.  
• Identificació dels diferents materials (roques calcàries, dolomies, roques magmàtiques, margues, calcarenites, 

roques fossilíferes, roques bioclàstiques, conglomerats, crostes calcàries, dunes, terres, etc. ) segons mètodes 
físics i químics. 

• Estudiar i difondre els usos, costums i influencia històrica dels materials geològics sobre la població illenca. 
• Elaboració d’una col·lecció de fòssils d’Es Amunts.  
• Disseny de rutes per abastar el coneixement in situ de les eres geològiques a Eivissa.   
• Altres activitats.  

 
A Eivissa, ja comptem amb una exposició geològica, una columna estratigràfica d’Es Amunts i altres 

activitats dirigides a ensenyar la riquesa geològica de la nostra illa. Però el seu coneixement i difusió encara 
no ha acabat. Encara n’hi ha moltes incògnites per resoldre, com per exemple l’historia del miocè superior a 
Es Amunts i l’existència de possibles restes manglars fòssils, o la recuperació de la memòria històrica de 
l’explotació de les mines de galena argentífera al poble de Sant Joan de Labritja.  La conclusió final ens dóna 
l’agradable sorpresa del  creixement de l’interès  geològic a la població i un futur positiu per tal de continuar-
lo. 
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Introducció 

Durant els últims anys, paral·lelament a la conscienciació sobre la importància ambiental dels sistemes 
naturals, hi ha un auge en la implantació de sistemes de gestió ambiental en diferents espais turístics, com és 
el cas de les Banderes Blaves. En el cas de les platges amb forta pressió turística i un marcat caràcter urbà, 
s'han cercat figures que pretenen justificar la qualitat ambiental d'aquests espais, en molts casos ja perduda per 
endavant per un procés d'urbanització i una incorrecta gestió, allunyades de criteris geoambientals. Aquestes 
noves figures neixen amb una clara finalitat relacionada amb el màrqueting turístic, oferint un enfocament de 
qualitat de platges a curt termini en el qual es prioritza la presència de serveis eminentment urbans i la 
satisfacció dels usuaris, obviant els problemes reals de recuperació, manteniment i gestió dels seus valors 
geoambientals originals. En aquest treball es presenten els resultats de l'anàlisi de 90 platges que compten 
amb el guardó de Bandera Blava dels arxipèlags de les illes Canàries i Balears i les ciutats autònomes de 
Ceuta i Melilla a l' any 2012. Per a aquesta anàlisi s'han utilitzat 15 variables geoambientals que determinen 
l'estat de naturalitat del sistema platja -duna en els seus sectors emergits i submergits. 
 
Resultats 

En el cas del sector de Arxipèlags, Ceuta i Melilla, amb un total de 90 platges analitzades a partir de 
variables definides geoambientalment, expliquen junts el 60.5 % de la variància. De les 90 platges analitzades 
obtenim un total de 3 grups ben diferenciats, a partir de la caracterització de cada zona d'estudi mitjançant l'ús 
de les variables: 

1. Un primer grup format per un total de 54 platges que mostren, a partir de l’anàlisi realitzada, 
característiques més urbanes i antropitzades.  

2. Un segon grup està format per 13 platges que es caracteritzen per presentar paisatges i entorns 
relativament ben conservats, però també presenten alguns trets d'antropització que afecten el conjunt 
del sistema platja.  

3. Finalment, el tercer grup, es compon per un conjunt de 23 platges que presenten un major grau de 
naturalitat, que es troben afectades per algunes figures de protecció com ara ANEI, parcs naturals, o 
bé presenten sistemes dunars ben conservats i amb l'aplicació de mesures de gestió sostenible. 

 
La majoria de les platges analitzades (60% del total) amb el distintiu de Bandera Blava queden 

representades per ser platges amb notables característiques urbanes. Així doncs, gran part del còmput de les 
platges analitzades es localitzen en el grup 1. Tot i ser el grup amb més nombre de platges és el que presenta 
major homogeneïtat, però així i tot, es poden diferenciar una sèrie de subgrups ; 

1 . El primer d'ells es conforma per poques platges les quals es caracteritzen per ser urbanes però sense 
presència de grans obres d'enginyeria com ara ports o espigons. 

2 . Un segon subgrup format per un total de 15 platges, es caracteritza per un elevat grau de similitud 
entre elles, assumint el valor del 100%. Es tracta de platges que presenten característiques similars, 
expressades per la presència d'espigons i ports, a més d'altres obres rígides com passejos marítims o obres de 
regeneració artificial, generant un conjunt de platges estrictament urbanes i modificades per l'home, les quals 
no presenten cap tipus de naturalitat ambiental. 

3 . El sub-grup 3 es constitueix per platges eminentment urbanes però que presenten algunes formes 
dunars associades, ja sigui per gestions sostenibles o bé per falta d'urbanització del conjunt del sistema. 

4 . El grup 4 es veu caracteritzat per platges que es relacionen entre si al 100% a partir de les variables 
analitzades. Es tracta de platges urbanes sense ports ni espigons, normalment artificials i confinades en la seva 
part emergida. 
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5 . Finalment, es poden diferenciar el grup 5, format per platges urbanes, regenerades, amb presència 
de planta hotelera desenvolupada en la seva primera línia de costa, i absència de qualsevol mesura de gestió 
sostenible (ex. Platja de Palma i platges de Calvià). 

 
El segon grup és el menys representatiu pel nombre de platges (13 platges), però, la seva similitud 

aquesta entorn els valors del 90-98 %, presenta un cert grau de dispersió en les relacions entre les platges . Es 
tracta de platges que no presenten entorns i paisatges molt alterats. Així doncs, es poden apreciar en elles 
algunes formes dunars associades, presència de morfologies de dunes efímeres a peu de platja, o bé l'aplicació 
de mesures de gestió toves i sostenibles que permeten un cert equilibri geoambiental com a sistema o bé la 
seva renaturalització com a sistema . 

Finalment el tercer grup s'estructura a partir de 23 platges, i en termes generals els patrons de similitud 
entre les platges d'aquest grup són notablement alts, amb índexs superiors al 90%. Es poden diferenciar 4 
subgrups : 

1 . Un primer subgrup queda representat per platges urbanes amb sistemes de dunes associats sense 
forts processos erosius dels seus fronts dunars, i amb aplicació de mesures de gestió enfocades a la 
recuperació del sistema platja -duna (ex. Son Bou, St Tomàs). 

2 . El segon format per 6 platges que es localitzen en zones amb figures de protecció legislativa i 
presenten sistemes dunars associats i mesures de gestió toves , però presenten algunes connotacions urbanes 
per la presència de serveis, encara que aquests no afecten de forma significativa els valors ambientals (com 
per exemple les platges situades dins del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera). 

3 . Un tercer subgrup el formen 9 platges caracteritzades per presència de sistemes dunars associats 
amb algunes connotacions de platges urbanes associat a sistemes de gestió de serveis. El patró de similitud 
d'aquest subgrup és més heterogeni, tot i que els índexs de similitud són alts, el rang varia entre relacions 
properes al 90%. 

4 . Finalment el subgrup 4 format per 6 platges no associades a nuclis urbans, però no presenten 
sistemes naturals dinàmics i es troben en platges vinculades a bases de penya-segats. 
 
Conclusions 

L'aplicació d'aquesta ecoetiqueta, les Banderes Blaves, converteix teòricament les platges urbanes o 
turístiques, i més artificials, en platges de primera. Aquesta categorització es basa en la simple ocupació de 
l'espai i en les demandes dels usuaris, empresaris i polítics, és a dir, es tracta d'una aposta cap a l'oferta de 
serveis sense tenir presents els aspectes de la platja com a ecosistema. 
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Introducció 

A l'illa d'Eivissa els espais litorals arenosos constitueixen un important recurs econòmic i la pressió 
turística i recreativa genera importants impactes ambientals. La situació de degradació en alguns espais 
litorals de les Balears es fonamenta bàsicament en dos factors, segons Rodríguez-Perea et al. (2000) : 
considerar les platges, la seva part emergida, com un espai independent, genètica i dinàmicament parlant, dels 
factors de la platja submergida i la platja emergida, entenent que aquestes dues no guarden una relació i no 
tenir present l'especificitat genètica de les platges de les Balears respecte a les del litoral continental. Entre 
aquests impactes destaca l'extracció sistemàtica i indiscriminada de restes de fulles de Posidonia oceanica 
acumulades sobre la platja (Roig-Munar et al., 2004). La retirada sistemàtica d'aquestes acumulacions genera 
impactes a curt i mig termini, com a resultat d'aquestes actuacions en les últimes dècades, s'ha donat un 
retrocés de la línia de costa, superfície i volum de platja (Rodríguez-Perea et al., 2000). 

 

  
Fig.1. Localització de la zona d'estudi. 

 
Metodologia 

Aquest treball és el resultat de quantificar el sediment present en sis aplecs de Posidonia oceanica 
d'Eivissa (Fig. 1). S'han pres un total de 12 mostres aleatòries per apilament mitjançant un core de 1,25 m. 
Cada core presenten una capacitat de 522 cm3, representant un volum per apilament de 6.272 cm3. Les 
mostres van ser tamisades en humit per separar la matèria orgànica més gruixuda present en el sediment. 
                                                           
17 Comunicació presentada a les VI Jornadas de Geomorfología Litoral, Tarragona 2011 
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Posteriorment van ser assecades i pesades per obtenir la relació de kg de pes sec/m3 i determinar el 
percentatge d'humitat, matèria orgànica i sediment de cadascuna d'elles. Un cop assecades, cada mostra es va 
cremar a la mufla 450ºC per establir el pes total de sediment resultant (fracció carbonatada) i la resta de 
matèria orgànica - seca -. 

 
Resultats 

S'ha determinat per a cada mostra el contingut d'humitat, sediment i matèria orgànica (Taula 1). Les 
mostres amb major contingut d'humitat corresponen a la Platja d' en Bossa, ja que el mostreig es va realitzar al 
mateix moment que la berma vegetal era retirada per la maquinària. Aquesta dada serà utilitzat per quantificar 
els diferents volums i percentatges de sediment de la resta d'extraccions de Posidonia de l'illa (2004-2009). El 
pes per unitat de volum correspon amb 807 kg/m3 de mitjana (Taula 2). Els valors més elevats en sediment 
corresponen a les mostres del aplec de Sant Antoni, amb el menor contingut en humitat. La mitjana del 
contingut de sediment, de 478 kg/m3 (el 59% del total), més de la meitat del volum, és molt elevat. 

 
 Humitat Sediment Mat. 

Orgànica 
Bossa 1 39,9 51,3 8,8 

Bossa 2 40,2 54,2 5,5 

S. Antoni 
1 

33,7 60,1 6,3 

S. Antoni 
2 

27,1 68,4 4,5 

Cana 
Puxa 

36,1 57,0 6,9 

Portitxol 29,9 64,5 5,6 

Mitjana 34,5 59,3 6,3 

Taula 1. Percentatge d'humitat, sediment i matèria orgànica dels diferents aplecs. 
 

 kg/m3 Humitat Sedim. Mat. 
Org. 

Bossa 1 769 307 395    68 

Bossa 2 783 315 424    43 

S. Antoni 
1 

839 282 504    53 

S. Antoni 
2 

752 204 514    34 

Cana 
Puxa 

817 295 466    56 

Portitxol 885 265 571    50 

Mitjana 807 279 478   51 

Taula 2. Pes per unitat de volum (kg/m3) per a cada mostra. 
 

A partir de les dades obtingudes amb el mètode d'extracció de bermes vegetals de Posidonia a Eivissa 
són molt negatives a causa de l' elevat volum de sediment que és retirat de la platja, afectant de forma 
negativa al balanç sedimentari, que any rere any és evacuat de la majoria de les platges. A la Taula 3 es pot 
apreciar el volum total del dipòsit per a apilament, com el volum de sediment i el pes en Tn. Els resultats 
mostren la quantitat de sediment que és extret de les platges any rere any. Del volum total de tots els aplecs el 
50.9 % correspon a sediment que és retirat de la platja. Aquest volum té un equivalent en pes de 659 Tn. 
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 Vol. 
acopi 
(m3) 

Volum 
sediment  

 (m3) 

 
Tn 

% Vol. Sed. 
mostra  

Bossa 1 72 29,5 30 40,94 
Bossa 2 39 16,9 18 43,35 

S. Antoni 574 331,8 317 57,80 
Cana 
Puxa 

435 209,5 217 48,17 

Portitxol 124 74,7 76 60,21 

Total 1244 662,3 659 50,09 
 

Taula 3. Dades de volum i pes per a cada apilament. 
 
Valors de retirada d'anys anteriors 

Un cop calculat el volum i pes d'aigua, matèria orgànica i sediment de cada mostra, podem extrapolar 
aquestes dades a la resta de l'illa. Les dades facilitades pel Consell Insular d'Eivissa corresponen a extraccions 
de bermes de Posidonia que han estat extretes de tots els municipis de l'illa (2004-2009) i que han estat 
dipositades a l'abocador de Cana Puxa (Fig. 3). El pes total retirat al llarg d'aquests sis anys ha estat de 59.397 
Tn. 
 

 
Fig. 3. Pes total de Posidonia oceanica dipositada a l'abocador de Cana Puxa. 

 
Per calcular el sediment eliminat de les dades de la Fig. 2, s'ha pres com a referència les dades extretes 

de la Platja d' en Bossa. Si considerem que la mitjana del contingut d'aigua d'aquesta platja és del 40%, el 
52.7% correspon a sediment i la resta, el 7.1 % a matèria orgànica, sobretot Posidonia oceanica (Taula 1), 
podem extrapolar aquestes dades a la resta d'extraccions de l'illa entre els anys 2004 i 2009. Per tant, i atès 
que la maquinària utilitzada per a l'extracció de les bermes vegetals és la mateixa per a tota l'illa, podem 
establir uns valors similars pel que fa al sediment eliminat de les platges eivissenques. Aquests resultats es 
poden apreciar a la Fig. 4, reflectint la quantitat de sediment que desapareix de les platges. En aquest cas, en 
els últims sis anys amb un total de 31.302 Tn. 
 

 
Fig. 4. Pes total de sediment dipositat a l'abocador de Cana Puxa. 
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Conclusions 
Les dades exposades ens donen una idea del sediment que és eliminat cada any. Aquest sediment no 

retorna mai més al balanç sedimentari d'un sistema platja - duna i suposa una sagnia constant que ha tingut 
lloc en els últims quaranta o cinquanta anys, extrapolable a nivell balear. Aquestes dades posen de manifest la 
gestió errònia de les nostres platges i cales, el considerar de manera continuada que les restes vegetals que 
arriben a la platja són considerats com brutícia i són tractats com un residu sòlid urbà. 
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Antecedents 

L’objectiu d’aquest estudi és la valoració dels processos erosius induïts per l’adequació i l’ús del Camí 
de Cavalls de Menorca (CC) que transcorren dins àmbits naturals. El CC com a producte recent d’ús i 
recreació en el medi natural ha patit, des de la seva completa obertura l’any 2012, tot un seguit d’impactes 
erosius recollits en aquest treball, impactes que a la llarga poden modificar el paisatge associat.  

 
Introducció 

El senderisme i BTT s’estan consolidant com a importants activitats turístiques i recreatives en 
determinats espais naturals. En aquests espais la protecció i conservació dels recursos naturals passa per la 
concentració dels visitants per superfícies de rodament estretes i resistents. El CC constitueix un camí que 
transcorre per espais d’alt valor geoambiental, provocant la seva obertura i ús l’alteració de formes i 
vegetació. La valoració dels trams determina el grau d’erosió i/o modificació de processos morfològics 
afectats pel disseny i ús, a l’hora que permet la realització de propostes de gestió i modificació d’alguns 
trams. 

La importància d’aquesta valoració queda justificada pel fet de ser el CC un dels nous atractius de 
medi natural de l’illa. L’erosió del CC no és només atribuïble al mal ús o a la sobrefreqüentació, factor més 
important i decisiu és el disseny i habilitació del traçat per part de l’administració. L’estudi descriu els 
impactes associats amb els usos recreatius, amb especial èmfasi dins el període estival 2012. Els impactes 
descrits, importants de cara a la gestió de l’erosió, són: 

Els impactes a la vegetació. La vegetació s'elimina per l’habilitació, el manteniment i ús del CC. 
L’eliminació d’arbusts i arbres permet una major exposició solar que afavoreix desprotecció de sòl. També 
destaquem el trampling, amb una àmplia gamma d'impactes de vegetació (dany a fulles, tiges i arrels, 
reducció d'altura de vegetació, canvi en la composició d’espècies, pèrdua de plantes i coberta vegetal).  

Els impactes en els sòls. La creació i ús de senders es tradueix en l'alteració del sòl. Durant 
l’habilitació de camins els materials de superfície orgànics i els sòls orgànics s'eliminen. El desplaçament 
posterior a l’habilitació del camí, l'erosió i la terbolesa del sòl atribuïble a escorrentia representen formes 
d'impacte. L'erosió del sòl exposa roca mare i arrels de plantes. L'erosió també pot ser perpetua per davall del 
nivell del sòl circumdant. Les quatre formes més comuns en la degradació del sòl en camins es resumeixen 
en: 

Compactació. Els sòls compactats són més densos i menys permeable a l'aigua, augmentant 
l'escorrentia.  

Terbolesa. En zones de mal drenatge o de sòls altament orgànics que mantenen la humitat, la terbolesa 
del rodament esdevé erosiva. La compactació del sòl, desplaçament i l'erosió genera problemes de terbolesa 
fent basses. Els trànsits posteriors eviten aquests punts amb l'ampliació de basses i l'ample, creant xarxes 
entrellaçades i donant lloc a fragmentacions d’hàbitat. 

Desplaçament. Els usuaris també poden empènyer lateralment el sòl, involuntàriament, provocant el 
desplaçament i el desenvolupament de solcs, bermes o esglaons en forma de copa, especialment atribuïble en 
les baixades amb corbes per les BTT.  

Erosió. L'erosió del sòl és un impacte indirecte i evitable en gran part dels camins, condicionat al seu 
disseny, adequació i gestió. El sòl pot ser erosionat pel vent, però en general, l'erosió és causada per l'aigua 
que flueix i els efectes del trànsit.  
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Erosions tipus del Camí de Cavalls 
Determinem les tipologies i sectors que han estat valorats com a erosions tipus que cal tenir presents 

en el CC. Així doncs diferenciem diferents tipus d’ambients dins el medi natural que són objecte d’erosió, 
com ara:  

1.- Ambients litorals de platja-duna; ambients fràgils i dinàmics per on transcorren alguns trams del 
CC, susceptibles a l’erosió directa i indirecta pel seu ús ja que no sols s’aprecien processos directes, sinó que 
hem de destacar aquells processos naturals que afecten a la forma ja erosionada pel seu ús. 

2.- Ambients de vessants regularitzades i petites conques de drenat; són ambients actualment 
estabilitzats per la seva regularització i per la cobertura vegetal. L’habilitació del CC sense seguir la 
topografia del terreny genera processos erosius. 

3.- Compactació de sòls i seccions de camins; es tracta d’espais que mitjançant tasques d’habilitació i 
adequació han estat compactats i descalçats als seus vessants pel seu “millor” ús, generant processos erosius 
derivats de les tasques d’adequació.  

4.- Ambients d’aiguamolls; Quan el camí transcorre per una zona d’aiguamolls es generen impactes 
erosius que van més enllà del propi espai físic, afectant la fauna. L’ús d’aquests espais com a zona de trànsit 
té conseqüències que s’incrementen amb el temps donant lloc a fragmentació i pèrdua de sòl. 

5.- Ambients de penya-segat baix i regularitzat; Els efectes erosius afecten l’estabilitat del substrat i 
la vegetació associada, generant-se esllavissades que van més enllà del propi traçat, i que són de difícil 
recuperació malgrat gestions d’estabilització de les seves bases. 
 L’adequació del CC ha dut implícit, per la manca d’un correcte disseny dels àmbits de pas i unes 
tasques de gestió poc acurades i adaptades a la realitat geoambiental dels traçats, processos d’erosió que han 
debilitat el CC en molts dels punts. Aquests processos erosius derivats de les tasques d’habilitació es 
focalitzen en: 

1. Tasques de desarrelament de vegetació de tipus arbustiu i arrels de vegetació arbòria, implicant 
debilitació de sòl i agreujant processos erosius per manca de fixació, 

2. Tasques d’anivellació, compactació de sòl i creació mecànica de talussos verticals sobre zones 
inestables, implicant erosió, major afectació de processos hídrics, pèrdua de sòls i desarrelament, per 
tant ampliació de vials, 

3. Estabilització de processos erosius mitjançant adequació de travesses sobre forts pendents, agreujant 
processos de tipus erosiu pel pas dels usuaris i per escorrentia superficial, 

4. Rigidització d’espais de lleres torrencial amb el formigonat en el pas del Camí, generant acceleració 
d’escorrenties a banda i banda de les zones rígides,  

5. Habilitació de trams sobre pendents inestables afavorint esllavissades en períodes hivernals, 
6. Ús de microconques de tipus torrencial efímer, afectant una major escorrentia i pèrdua de sòl, 
7. Pas del camí per zones dunars, afavorint erosions incipients i pèrdues de vegetació de tipus herbaci i 

desaparició de la forma, 
8. Processos erosius causats pels usuaris que eviten punts dificultosos i creen nous espais paral·lels 

generant fragmentació i ampliació de xarxa. 
 

Com a resultats d’aquests punts esmentats tenim un conjunt de processos erosius detectats al CC, 
corregits parcialment en algunes ocasions mitjançant tasques de millora i manteniment, i que han agreujat els 
processos erosius que es pretenien corregir inicialment als quals calia fer un canvi o modificació de traçat.  
 
Objectius i metodologia 

L’objectiu és el d’establir diferents tipologies erosives que es manifesten al Camí de Cavalls 
determinant-ne les causes, processos i resultats. Aquests processos ens permet diagnosticar unes millors 
propostes de gestió diferencial. La metodologia s’ha basat en la realització del recorregut del Camí de Cavalls 
dins espais naturals. Aquest recorregut s’ha realitzat en diferents campanyes realitzades al període estival 
2012 i amb l’objectiu de determinar els processos erosius al llarg d’uns sectors establerts. Per establir els 
punts observats d’erosió i les seves causes s’han diferenciat; 

1. El recorregut per espais o punts d’alta fragilitat geoambiental, basant-m’hos amb les tipologies 
esmentades anteriorment,  

2. Les tasques no planificades d’adequació d’alguns trams del Camí, ja siguin punts o trams. 
 

Amb base a les campanyes s’han establert dos tipus d’erosions (Fig. 1) com són:  
Erosió actual: detectada a cada punt o tram del recorregut per espais naturals o de valor geoambiental, 
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Erosió potencial: punts o trams que degut a les seves característiques geoambientals són susceptibles a 
curt mig termini a sofrir processos erosius. 

 

 
Fig. 1. Tipologies d’erosions dins el Parc Natural de s’Albufera d’es Grau. 

 
Les dues erosions han estat cartografiades amb base a tipologies d’erosions tipus:  
Erosió corregible, on aplicant mesures correctores de tipus ambiental adaptades al medi associat al 

tram es poden corregir els seus efectes erosius, i 
Erosió irreversible, on cal a més d’aplicar mesures de recuperació un canvi de traçat parcial o total de 

cara a la recuperació del tram i evitar majors afectacions degeneratives. 
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Análisis del modelo actual de gestión litoral de algunas playas de 
Menorca: estado de conservación y escenarios tendenciales 

 
Elia Mariel MARTÍNEZ MOISÉS1 
 
1Universidad de Madrid, Universidad Complutense, Universidad de Alcalá. Master en Espacios Naturales 
Protegidos. 
 

Con el objetivo de identificar los síntomas positivos y negativos de la gestión litoral actual en la isla de 
Menorca y obtener valoraciones en términos de Regulación, Ordenación, Paisaje, Control, Seguimiento, 
Accesibilidad y Conservación y posteriormente estudiar su aplicabilidad y utilidad en la planificación de 
contextos litorales similares, se realizó una evaluación durante un período de mes y medio (16 junio – 1 
agosto 2013), parte de la temporada de mayor ocupación turística de la isla de Menorca. 

Para realizar el análisis se seleccionó un tramo de la costa Sur conformado por 12 sistemas litorales 
que en conjunto presentan todas las tipologías y criterios de gestión aplicados en el resto de sistemas de la 
isla. Estos 12 sistemas litorales (Cala Macarelleta, Cala Macarella, Cala Galdana, Cala Mitjana y Mitjaneta, 
Cala Trebalúger, Cala Fustam, Cala Escorxada, Platja Binigaus, Platja Adeodat, Platja Sant Tomás, Platja 
Atalis-Son Bou, Platja Son Bou-Urbanització) se evaluaron a través de visitas repetidas durante todo el 
período de estudio. Los datos levantados y los datos facilitados por la Agencia Menorca Reserva de Biosfera 
del Consell Insular de Menorca, el IME, el OBSAM, la Universidad de las Islas Baleares y la empresa de 
consultoría ambiental QU4TRE, facilitó la construcción de gráficas que arrojan valoraciones críticas en los 
aspectos estudiados sobre la gestión litoral.  

El ordenamiento del sistema litoral menorquín destaca por poseer una buena clasificación cualitativa 
de sus playas (playas A, de carácter urbano, playas B de cercanas a zonas urbanas pero con cierta dificultad de 
acceso, y playas C, aisladas) al igual que una base legal de figuras de protección responsable de mantener la 
calidad no urbanizada de ciertos frente litorales (ANEIs y otras figuras de protección). Sin embargo la misma 
regulación carece por ejemplo de parámetros y normas para la ordenación y cantidad de equipamiento en el 
litoral, lo que nos trae como consecuencia paisajes altamente transformados, instalación de equipos 
permanentes no necesarios, paisajes altamente transformados y colocación ineficiente del equipamiento, para 
mencionar algunos ejemplos. 

La publicidad del litoral menorquín viene en general acompañado de fotografías que se alejan de la 
realidad del litoral que promocionan. La publicidad también juega su papel en este análisis. Con una buena 
dispersión de la publicidad y gozando de ser un destino turístico exitoso, la publicidad menorquina no se 
queda atrás al presentar el :mito de las islas como paraísos” llegando a pecar de inexacto en su información 
llegando a presentar como vírgenes y poco frecuentadas playas que permanecen abarrotadas toda la 
temporada de playas. Igual sucede con los equipamientos, ausentes en las postales. 

A lo largo del análisis de estas playas se identificaron también conflictos que se presentan e indican 
debilidades en la operación, control y seguimiento de la gestión. Algunos generales y otros particulares. La 
falta de control y seguimiento en el cumplimiento de la regulación establecida identificada durante la 
investigación, tiene también consecuencias importantes en el territorio, irrespeto a la zona de balizas, 
acumulación de residuos en playas urbanas y aisladas principalmente. 

Estos datos y el resto de problemáticas observadas y analizadas se traducen en tablas, gráficas y 
reflexiones en relación a los siguientes temas: 

 
Situación del paisaje 

Se construyeron panorámicas de los sistemas litorales y se identificaron los elementos de orden 
antrópico que tienen influencia sobre los elementos de orden natural indicando como el primero modifica el 
perfil del segundo. 

Además del paisaje como visual, se analizó su situación a través de tablas y gráficas. Se identificaron 
tres subgrupos para analizar el paisaje de cada sistema litoral a través de indicadores: Indicadores Bióticos, 
Indicadores Abióticos e indicadores Antrópicos. Cada sub-grupo cuenta con 6 indicadores cuyas valoraciones 
fueron calculadas y resultan en una gráfica que da un diagnóstico global del estado actual del paisaje litoral de 
los sistemas estudiados. 
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Veracidad en la publicidad existente del producto turístico 
Un punto muy importante es el nivel de realidad en que el producto litoral Menorca es vendido. Para 

evaluar esto hemos tomado las 12 playas estudiadas y fueron buscadas en Google las 10 principales imágenes 
publicitarias que presentan estas playas. Estas 12 fotografías fueron escaladas dentro de la superficie del 
sistema litoral correspondiente, para calcular la densidad hipotética que plantean estas promociones. El dato 
promedio es comparado con la densidad óptima asignada por tipo de playa y la densidad de ocupación real 
calculada en los sistemas. 
 
Tipo de playa / figura de protección / estado de conservación 

Se estudia si la figura de protección que posee una playa y la clasificación para su gestión son factores 
que determinan el estado de conservación que mantendrá o alcanzará el sistema litoral gestionado. 
 
Densidad óptima / densidad máxima registrada / imagen de venta 

Reafirma que existe una tendencia alta a publicitar las playas de Menorca utilizando una imagen irreal 
del producto. Se busca que el producto ofertado responda al mito de las “playas como paraísos terrenales” y 
no a la realidad del espacio litoral publicitado. 
 
Densidad óptima / densidad máxima registrada (OBSAM, 2011) 

Para estudiar dónde se está generando la presión más significativa de acuerdo al tipo de playa, dejando 
en evidencia si las playas ocupadas están respondiendo a la clasificación asignada, suponiendo que la mayor 
presión debe estar en las playas A y la menor en las playas C. Este estudio comprobó que la presión de uso 
más significativa se está generando en playas preparadas por la gestión para mantenerse aisladas y con bajos 
niveles de ocupación, en lugar de las más urbanas. Esto indica que los sistemas litorales tipo B y C tienen una 
tendencia actual a la degradación de su sistema. 
 
Estado de conservación / cantidad de visitas / facilidad de acceso / distancia a núcleo urbano 

Se utilizó para estudiar cómo la introducción de servicios e infraestructura en los sistemas litorales, las 
opciones de accesos disponibles (principalmente tipo parking) y la cercanía a los núcleos urbanos y hoteleros 
aumenta la frecuentación, y disminuye el grado de naturalidad y el estado de conservación de los sistemas. 

 
Resultados 

 
La figura de protección que posee una playa y la clasificación para su gestión son factores que influyen 

en el estado de conservación del sistema litoral. Se observa  en la gráfica como las playas A y sin ninguna 
figura de protección presentan el estado de conservación más desfavorable para el sistema. A estas les siguen 
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las playas B (todas declaradas ANEI) y por último las playas C, que se acercan más al vértice de unión de los 
ejes, demostrando un estado más natural que el resto de las tipologías.  
 

 
 

Existe una tendencia a publicitar las playas de la isla utilizando una imagen irreal de las mismas, que 
corresponde más al mito de las “playas paradisiacas” que al producto real. Esto se comprueba principalmente 
en los datos correspondientes a las playas B de la gráfica, que se acercan a la densidad de ocupación óptima 
de las playas A de 5 m2/usuario, cuando les corresponde una densidad de 5 m2/usuario, y se observa como el 
producto publicitado es totalmente irreal, presentando densidades óptimas típicas de playas C. El caso más 
notable es el de las calas de Macarella y Macarelleta. 
 

 
La introducción de servicios en las playas, las facilidades de acceso (principalmente del parking) y la 

cercanía a los núcleos urbanos disminuye el grado de naturalidad de las playas, aumenta la frecuentación y 
disminuye el buen estado de conservación de los sistemas litorales. Las playas C muestran mayor grado de 
naturalidad, sin embargo las playas B muestran una marcada tendencia a características y estados de 
conservación propios de una playa tipo A, sobre todo si en el sistema se han incluido algunos servicios y 
existen varias opciones de accesos, incluidas el parking. 
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Cartografia i tipificació dels oasis eròtics de la franja costanera de 
Mallorca18 

 
Alvaro SANZ1 i Pau BALAGUER2 

 

1Departament de Ciències de la Terra. Universitat de les Illes Balears, Ctra. Valldemossa, km. 2,5 07122 
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2 ICTS - SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears), Parc Bit, Cra Valldemossa 
km 7,4, Edifici Naorte Bloque A, 2º piso, puerta 3. 07121, Palma de Mallorca, Illes Balears, España. 
 
Introducció 

El present treball, a partir del qual es desenvolupa un pòster explicatiu, proposa elaborar per primera 
vegada una cartografia de localització i tipificació dels espais utilitzats com a oasis eròtics, utilitzant com a 
exemple representatiu les àrees costaneres de l’illa de Mallorca i la difusió que la pràctica del cruising té 
sobre aquestes àrees. D’aquesta manera es pretén oferir un diagnòstic inicial sobre una activitat “no prevista” 
atenent a les variables comportamentals amb relació a les característiques territorials que motiven la 
utilització de les zones costaneres (preferentment espais naturals o àrees amb poc desenvolupament 
urbanístic) per a realitzar els encontres sexuals. D’acord amb l’anterior, es pretén obtenir un patró preliminar 
de caracterització territorial que permeti determinar en quina mesura aquests espais són utilitzats per a la 
pràctica del cruising. 

L’objectiu d’aquest treball és el de presentar els resultats obtinguts mitjançant metodologies 
d’observació i anàlisi espacial dels oasis eròtics identificats, així com de les respostes donades a una sèrie 
d’entrevistes de tipus qualitatiu i fruit dels processos d’anàlisi de les webs socials que dinamitzen i canalitzen 
els contactes sexuals a través de la xarxa. 
 
Concepte de “cruising” i d’oasis eròtic 

El cruising (en castellà “cancaneo homosexual), consisteix en la pràctica de relacions sexuals entre 
homes a espais públics o semiprivats. Malgrat que aquesta activitat cada cop té una major exposició social, les 
formes que adopten la pràctica del cruising encara són poc visibles per a la comunitat científica, relativitzant 
la seva capacitat a l’hora de concretar i acordar termes i definicions (Tewksbury, 1996). Aquesta opacitat es 
reflexa en l’anonimat de les persones que el practiquen i en els condicionants culturals que dificulten la seva 
comprensió per part de la societat. Aquest fet es confereix al comportament i actituds dels “cruisers” que per a 
dur a terme els seus encontres sexuals, tenen tendència a desplaçar-se a localitzacions neutrals (públiques o 
semiprivades) per a impedir la identificació personal dels practicants (Frankis & Flowers, 2005). 

Els Oasis Eròtics (Delpth, 1978; Tewksbury, 2008) son localitzacions a on es practica el “cruising”. 
Les localitzacions d’aquets oasis es determinen a partir de les propostes acordades pels practicants a cites 
prèvies a través de correus electrònics, “chats” d’internet o declaracions d’intencions publicades a xarxes 
socials o “blogs” específics principalment d’internet. 

La caracterització dels espais a on es localitzen els oasis eròtics ha motivat pocs estudis rellevants fins 
a l’actualitat. De manera que ni les conseqüències d’aquesta activitat sobre el medi (residus) i ni les 
conseqüències que aquesta activitat tenen sobre l’espai i els usos pre-existents, han estat encara objecte 
d’anàlisi. 
 
Materials i mètode 

L’hipòtesi central de la investigació estableix que l’ús d’aquests espais costaners com a oasis eròtics, a 
més a més del conferit per l’activitat recreativa de la pràctica balneària, respon igualment a criteris territorials 
relacionats amb el nivell d’accessibilitat de les localitzacions i criteris paisatgístics associats a l’estètica 
pròpia d’ambients naturals o lleugerament urbanitzats. 

La localització dels principals oasis eròtics de la franja costanera de Mallorca han estat cartografiats (la 
distribució es mostra al pòster explicatiu). S’han cartografiat fins a 24 punts d’encontre a la costa de Mallorca 
(Fig. 1) i el reconeixement d’aquestes àrees s’ha basat en: 1) treball de reconeixement de camp, 2) 

                                                           
18 Aquest estudi fou presentat al 1er Congrés Iberoamericà de Gestió Integrada de Zones Costaneres. Gener, 
2012, Cadis. 
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reconeixement de localitzacions reflectides en blogs i xarxes socials d’internet, 3) indicacions i respostes 
obtingudes a una entrevista qualitativa mantinguda amb respresentants de l’associació Ben Amics (Associació 
Lesbiana, Gai, Transexual i Bisexual de les Illes Balears). 

S’ha extret una intensitat d’ús a cada zona a partir del recompte, durant un any, (Novembre 2010 – 
Novembre 2011) de les convocatòries i cites publicades en els blogs i chats especialitzats en contactes sexuals 
d'aquest tipus, discriminant-se totes aquelles que no especificaven punts d’encontre. Els Oasis Eròtics 
identificats s’han classificat de forma qualitativa d’acord amb la seva proximitat a espais urbans o espais 
protegits i la presència d’elements urbans dins del seu perímetre, d’aquesta manera els Oasis Eròtics s’han 
considerat com a: 1) urbans, 2) mixtes i 3) naturals. 

 

1 Cala Llamp 13 Delta (urbanitzacions de la Marina de Llucmajor)
2 Caló des Monjo 14 s'Arenal de sa Ràpita
3 Platja de la Romana 15 Platja des Trenc
4 Costa de la Calma (Sta Ponça) 16 Cala Morlanda-Caló d'en Rafelino
5 Cala Portals Vells 17 Punta de n'Amer
6 Marina de Magalluf 18 Punta des Gulló - Cala Moltó
7 sa Porrassa - Marina de Magalluf 19 Cala Mesquida
8 Caló d'es Grells (Dic de l'Oest) 20 es Caló de Betlem
9 Murades de Palma 21 sa Canova d'Artà

10 es Carnatge 22 sa Comuna de Muro
11 sa Porciúncula 23 Albufera d'Alcúdia
12 Punta de s'Arenal (Son Verí - Cala Blava) 24 Lucalcari

OASIS ERÒTICS DE LA FRANJA COSTANERA DE MALLORCA

 
Fig. 1. Oasis eròtics o punts d’encontre per la pràctica del cruising a la franja costanera de Mallorca. 

 
Resultats i conclusions 

L’activitat continuada del “cruising” en els Oasis Eròtics localitzats a zones costeres es degut a la 
seguretat del “cruiser” (practicant d’aquesta activitat) per a mantenir la clandestinitat i anonimat. L’activitat 
del “cruising” genera conseqüències sobre l’espai que es tradueixen en quatre tipus d’impacte sobre el 
territori, en funció de la vulnerabilitat dels sistemes en els que es desenvolupa (Fig. 2).  
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Fig. 2. Diagrama de fluxos en el que es determinen les possibles amenaces o impactes que l’activitat del 

“cruising” té sobre el territori. 
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Responsabilitat de l’administració en la gestió dels sistemas platja-duna 
 
Carme GARRIGA1 
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Introducció  

La gestió de les platges per part de l'Administració mitjançant la neteja mecànica presenta 
incongruències entre els fets i la protecció que la legislació reclama en els hàbitats litorals arenosos. El 
present treball es centra en la gestió dels sistemes platja-duna, concretament en la platja aèria.  

Els sistemes platja-duna constitueixen a les Illes Balears l’atractiu turístic sobre els quals es basa 
l'economia de les illes. L'augment significatiu d'interaccions, pressions i usos sobre aquests sistemes genera 
uns processos erosius continuats de conservació i estabilitat dels sistemes que poden suposar, en el pitjor dels 
casos la desaparició dels hàbitats dunars (Roig-Munar, 2003). 
 
Marc jurídic 

Es revisen els marcs jurídics a nivell europeu i estatal de cara a contextualitzar la gestió de neteja de 
platges i els seus processos erosius: 

La Directiva 92/43 CEE del Consell de 21 de maig de 1992 sobre la conservació dels hàbitats naturals 
i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva Hàbitats, té com a objectiu el restabliment o 
manteniment dels hàbitats naturals i de les espècies d'interès comunitari en un estat de conservació favorable, 
per la qual cosa es designen zones especials de conservació per tal de realitzar una xarxa ecològica europea 
que s'anomena xarxa Natura 2000. A l'annex 1 d'aquesta Directiva apareix el sistema dunar com hàbitat 
natural d'interès comunitari. 

L'article 45.1 de la Constitució Espanyola (CE) estableix com a principi rector de la política social i 
econòmica, que tots tenim el dret a gaudir d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així 
mateix tenim el deure de conservar-lo. També en el mateix còs legal, concretament a l'article 132.2 s'exposa la 
funció de l'estat i dels poders públics de protegir els bens de domini públic marítim-terrestre, dins dels quals 
es troben les platges. 

La Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, ja en el seu preambul ens parla del deure inexcusable per part dels poders 
públics de la protecció de la costa i ens dóna a entendre que un litoral ben conservat afavoreix en un 
desenvolupament econòmic. L'article 3 d'aquesta llei ens defineix (en relació amb el art. 132.2 de la CE) com 
a bens de domini públic les platges o zones de depòsit en les que s'inclourien les dunes, ara bé aquestes 
s'inclouen fins el límit que resulti necessari per garantir l'estabilitat de la platja i la defensa de la costa, i aquí 
és on podria ser que dunes que fins ara formaven part del domini públic marítim-terrestre deixin de ser-ho, el 
que implicaria una reducció de l'àmbit públic (Blasco, 2013). 

L'article 115 d'aquesta mateixa llei contempla que les competències municipals puguin abarcar entre 
altres extrems, el de mantenir les platges en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.  

S’ha de recordar que si bé és l'estat qui té competència per dictar la legislació bàsica sobre protecció de 
medi ambient, hi ha que tenir en compte les facultats que tenen les Comunitats Autònomes d'establir normes 
addicionals de protecció. Art. 149.1.23ª de la CE. 
 
Gestió dels sistemes platja-duna 

Encara que tinguem un marc legal de protecció per aquests sistemes naturals, fràgils i dinàmics, els 
òrgans públics que els gestionen com a servei de neteja es centren en donar compliment a la higiene de les 
platges més urbanes i s'obliden de les conseqüències que per aquests sistemes poden tenir la utilització d'un 
determinat sistema de neteja, d’aquí que són les platges urbanes les més regressives. Des de fa anys és 
pràctica habitual als espais litorals d'ús turístic mecanismes de neteja mecanitzada sense tenir present les 
característiques ambientals, geomorfològiques i/o zonacions d'ús antròpic donen lloc a l’erosió del conjunt del 
sistema, ja sigui per la neteja aèria de la platja al seu contacte amb la foredune (Roig-Munar, 2004) o a les 
retirades sistemàtiques de restes acumulades de Posidonia oceanica (Roig-Munar et al., 2009) 
 
Responsabilitat de l'administració 

No s'ha trobat jurisprudència sobre la responsabilitat de l'Administració per una mala praxis en la 
gestió dels sistemes platja-duna, concretament de la neteja mecànica i retirada de Posidonia. Tot i així, és 
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adient fer una reflexió sobre la responsabilitat que té l'Administració com a prestador d'un servei públic sobre 
el domini públic, especialment un domini dinàmic, fràgil i d’alt valor ambiental i socioeconòmic. 

L'Administració respon pels danys causats, el principi de responsabilitat patrimonial per part de 
l'Administració es troba a l'article 106.2 de la CE, on s'estableix que els particulars tenen dret a ser 
indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin a qualsevol dels seus bens i drets, sempre i quan la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics. Article desenvolupat per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, articles 
139 a 146. 

El Tribunal Suprem, en sentència de 23 de desembre de 1998, entre altres, estableix el que es pot 
entendre per servei públic identificat com:  

"gestión administrativa en general", "giro o tráfico administrativo", etc., criterio amplísimo que no 
permite olvidar que en la noción del servicio público subyace la idea de satisfacción de necesidades de interés 
general para la sociedad” (STS de 23 de diciembre de 1998, FJ 1º).  

És a l'àmbit de l'actuació material on en major freqüència es donen els danys imputables a 
l'Administració. Aquestes actuacions materials poden consistir bé en operacions tècniques de posada en 
marxa o sosteniment d'obres públiques o serveis públics, o bé en actes d'execució material de prèvies 
decisions administratives (Fuentes, 2009). 

La normativa sobre la responsabilitat de l'Administració ens parla de danys ocasionats a béns o drets 
dels particulars, danys que s'han de poder quantificar, en canvi, en el cas que ens ocupa parlem d'un bé jurídic 
totalment diferent, el medi ambient, per aquest motiu s’ha de deduir que la redacció d'aquests articles no treu 
que els poders públics no siguin responsables de danys mediambientals, atès que la prestació de serveis 
públics per part de l'Administració pot ocasionar danys als recursos naturals. En aquest cas qui reb el dany és 
la col·lectivitat, per tant la responsabilitat seria exigida mitjançant l'acció popular, d'aquí les denúncies per 
part d'associacions interessades en la conservació i protecció del medi ambient (Conde Antequera). 

La reclamació en el cas dels danys mediambientals es concretaria en conseguir anul·lar els actes que 
ocasionen el dany i restaurar el medi que ha resultat danyat. En aquest sentit es pronuncia l'article 45.3 de la 
CE. És aquest mateix article, apartats 2 i 3, els que fonamenten l'existència de responsabilitat per danys 
medioamientals. 
 
Conclusions 

L'Administració respon de les seves accions en la gestió dels serveis públics com a responsable de 
protegir i conservar el nostre medi ambient, ara bé, malauradament, en el cas concret de la gestió de les 
platges, l'Administració local, mitjançant els ajuntaments, no ha complert amb aquest deure atès que no ha 
vetllat per la conservació d'aquest medi natural en el sentit que ha cedit en molts casos la neteja a empreses 
privades sense establir uns criteris que garanteixin els mínims de recuperació i estabilitat dels sistemes platja-
duna. La neteja mecànica que es pràctica a les platges és causa de processos erosius de tipus morfològic, 
faunístic, botànic, així mateix la retirada de Posidonia suposa una pèrdua de sediment, generant un imput 
negatiu constant, agreujat en el cas de les Illes Balears per la tipologia carbonatada del seu sediment (Gómez-
Pujol et al., 2012). 
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Introducción 

Las áreas rurales de la Argentina presentan hoy en día un marcado deterioro ambiental. Los diferentes 
modelos de desarrollo que se instauraron en el país a lo largo de la historia, generaron no solo diversos 
procesos de ocupación del espacio, sino que también determinaron los modelos de gestión productivos. Estos 
espacios han estado desde sus inicios dedicados a las actividades de producción primaria. Las diversas 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se desarrollan en los mismos, alteran los elementos del 
medio natural, produciendo un impacto importante en los recursos naturales (Paruelo et al., 2005). Los 
sistemas de producción se orientan cada vez más hacia una agricultura continua, desplazando la frontera 
agrícola hacia zonas tradicionalmente ganaderas. Esta expansión se realiza sin previa planificación y se asocia 
también, con la dramática disminución de las formaciones boscosas del país. 

La situación en algunas áreas rurales es realmente crítica, la degradación del ecosistema se hace 
evidente. La pérdida del equilibrio ecológico y la alteración de los parámetros del medio físico se hacen cada 
vez más notables. La degradación del ambiente y la destrucción de la base de recursos naturales han 
conllevado a la desintegración de los valores culturales, de las identidades étnicas y de las prácticas 
productivas de las sociedades tradicionales. Además de comprometerse la posibilidad de organización de un 
proceso productivo más igualitario, equilibrado y sostenible (Pérez Pardo et al., 2005).  
 
Escenario de análisis: el partido de Patagones 

Las áreas rurales del partido de Patagones, localizadas en el extremo sur de la provincia de Buenos 
Aires (Fig. 1) presentan una continuidad espacial del sistema rural pampeano pero en una zona 
naturalmente diferenciada a partir de la dominancia florística (Petagna de del Rio y Ferrera, 1998). La 
provincia fitogeografica del Monte se hace presente en forma absoluta. Predominan las estepas arbustivas 
xerófilas, sammófilas o halófilas.  Fisonómicamente, es un mosaico de tres tipos de vegetación: la estepa 
arbustiva climáxica dominado por especies de la familia Zygophyllaceae; las estepas edáficas de arbustos 
halófitos como Suaeda divaricata, Atriplex spp., Alleronfea vaginata y el bosque dominado en la mayoría de 
los casos por especies del género Prosopis. El bosque xerófilo, forma amplios ecotonos con las provincias 
fitogeográficas del Espinal y Patagónica. 

Desde el punto de vista climático, es un espacio frágil, de transición climática, por lo que exhiben 
una mayor susceptibilidad a los problemas erosivos. El partido se localiza dentro de la denominada 
Diagonal Árida Templada Argentina. La misma es  “… una franja de escasas lluvias que atraviesa 
sesgadamente el continente, desde el norte de Perú, hasta las costas patagónicas…” (Bruniard, 1985: 1). Esta 
amplia región presenta un clima semiárido a árido, con precipitaciones anuales inferiores a los 350 mm y gran 
amplitud térmica (Isla et al., 2003). Su carácter de borde climático entre un ambiente subhúmedo a semiárido, 
refleja oscilaciones correspondientes a ciclos húmedos y secos. Esta característica, conlleva a que en años con 
precipitación abundante se reemplacen pastizales naturales por cultivos, con el consecuente riesgo de 
degradación en presencia de aquellos años más secos (Collado, 2000). La actividad agrícola del partido junto 
con la ganadería, constituye la base de sustentación de su economía. 
 
El deterioro ambiental del partido 

La explotación de especies arbóreas nativas en toda el área de estudio ha sido intensa. Algunos 
sectores fueron altamente modificados y gran parte del bioma fue alterado por la excesiva caza de su fau- 

                                                           
√ El presente trabajo se realizó en el marco de los proyectos de investigación “Factores claves en el 
desarrollo rural de la Argentina”, dirigido por el Dr. Marcelo Sili y“La Geografía Física del Sur de la 
provincia de Buenos Aires. Relaciones entre el hombre y el medio natural”, dirigido por la Dra. Alicia 
Campo subsidiados por la SGCyT de la Universidad Nacional del Sur. 
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Fig 1. Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia sobre la base de cartografía del Instituto 

Geográfico Nacional e INTA Ascasubi. 
 
na y el destructivo sobrepastoreo del ganado ovino y bovino (Bruniard, 2004). 

La degradación de los suelos es el factor de deterioro más evidente del área. Esto se debe al 
resultado de procesos físicos y biológicos ocasionados por la aplicación de prácticas agronómicas 
inadecuadas, utilizadas por agricultores y contratistas de labores. Una de ellas corresponde al cultivo 
continuo con laboreo intensivo que deja el suelo descubierto y lo expone a los agentes erosivos, 
principalmente el viento, lo cual se traduce en pérdidas de fertilidad y estructura que luego repercute en 
los valores de producción obtenidos.  

El avance de la frontera agrícola sobre el monte nativo es evidente. La actividad 
extractiva en los últimos ha sido muy intensa. Las tierras agrícolas de secano y riego 
representaban en el año 1975 el 31 % del total de superficie del partido. En el 2009 este 
porcentaje se incrementó hacia un 64,2 %. Esta expansión se realizó en detrimento del monte 
nativo, del cual sólo queda en la actualidad el 31,8 % del mismo (Fig. 2). 
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Fig. 2. Evolución del monte nativo (1975-2002-2009). Fuente: elaboración propia sobre la base de 
cartografía de Pezzola, A.; Winschel, C. y Sanchez, R., INTA H. Ascasubi, 2004 y Laboratorio de 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica INTA H. Ascasubi.  
 
Reflexiones finales 

La degradación del suelo por razones climáticas y antropogénicas en zonas áridas y semiáridas 
expuestas a procesos de desertificación, conlleva problemas socio económicos graves y profundiza los 
indicadores de vulnerabilidad, tanto en el plano ecosistémico, social como en el productivo. Los sistemas de 
producción agropecuarios del partido de Patagones están limitados en su capacidad productiva debido a 
condicionantes ecológicos, de tamaño y de orientación productiva actual. Las visiones cortoplacistas de los 
productores, potenciadas por la inestabilidad de la economía argentina, los bajos precios mundiales 
para productos agropecuarios y la  escasa productividad natural del área, no estimularon ni estimulan hoy 
en día las inversiones a largo plazo, ni la capitalización de la actividad agrícola, produciendo una 
degradación cada vez mayor en los suelos de la zona (Gabella et al., 2010). 

La situación del partido es preocupante, las características ambientales y productivas que posee el 
área de estudio han condicionado el modo de apropiación del espacio rural, provocando la degradación 
ambiental de la zona. Esta degradación involucra tres aspectos de una misma realidad: el natural, analizado 
en este trabajo, con alteraciones en las características físicas y químicas del suelo, generando desertificación 
y pérdida de biodiversidad. El económico, con el endeudamiento de los productores rurales y la consecuente 
pobreza rural y el social, en donde la degradación se asocia al abandono de tierras, éxodo rural y la pérdida 
de valores y tradiciones culturales. 

En función del creciente deterioro de los recursos naturales en las zonas áridas y semiáridas y de la 
importancia estratégica que tienen las mismas como espacios de transición y de recepción de nuevas 
actividades agropecuarias, se considera prioritario la elaboración de planes integrales de intervención y 
gestión del territorio, que contemplen todos los elementos del subsistema natural y social y sus múltiples 
interdependencias. Existe un vacío en temas referidos al ordenamiento desde una mirada socio-territorial, 
holística e integradora, que logre reunir los conflictos e intereses del área y posibilite un desarrollo 
sostenible y próspero para el partido. 
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Introducció 

L’objectiu principal del treball és mantenir actualitzada la informació sobre l’ocupació real del territori 
a l’illa de Menorca, a més de poder fer una anàlisi de les tendències en l’evolució dels usos i cobertes de sòl.  

Els primers mapes de cobertes i usos del sòl de Menorca de l’OBSAM es van elaborar sobre les 
ortofotos de l’any 2002 (Carreras et al., 2007). Aquesta actualització 5 anys després sobre ortofotos del 2007 
(Franquesa i Carreras, 2012) posa de manifest tots els canvis que han tingut lloc sobre l’ocupació del sòl en 
un període marcat per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge amb un creixement 
notable dels nuclis urbans tradicionals i turístics. En l’àmbit rural s’observen els desplaçaments dels límits 
entre el mosaic agrari i forestal, amb unes zones de clar domini de l’activitat agrícola i d’altres, on predomina 
l’abandó de terres, i a on el bosc i els matollars va guanyant terreny. 

Fig. 1. Mapa de cobertes de sòl agrupades en tres gran tipus (artificials, modificades i naturals), més una 
classe mixta. Any 2007. 

 
Metodologia 

La metodologia es basa en la  fotointerpretació i el treball de camp, tot fent servir eines pròpies de 
Sistemes d’informació Geogràfica (SIG). L’escala de treball original del projecte CORINE Land Cover és 
1:100.000 (Bossard et al., 2000) i la seva elaboració a partir d’imatges de satèl·lit, permet abastar de forma 
relativament ràpida el conjunt del territori de la Unió Europea o d’un dels seus estats membres. La seva unitat 
mínima cartografiable (UMC) és un quadrat de 500 m de costat, el que dóna una superfície de 25 ha. El 
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projecte SIOSE del Instituto Geográfico Nacional treballa a una escala 1:25.000, amb una UMC variable 
d’entre 0,5 i 2 ha en funció de la coberta a representar (Valcarcel, 2005). 

En aquest treball es va optar per una escala de treball molt més fina, 1:5.000, la qual suposa una UMC 
aproximada de 500 m2, equivalent a la superfície d’un cercle 25 m de diàmetre. També s’inclouen els 
elements lineals de més de 4 m d’amplada sempre que superin la UMC. A més, per la seva rellevància i 
l’interès aplicat d’aquest estudi a l’ordenació territorial, s’ha fet un esforç addicional amb les edificacions i 
construccions artificials en general, amb un detall que inclou totes les visibles en les fotografies aèries fins a 
una mida de 4 m2. 

De cara a analitzar el territori més fàcilment, s’ha realitzat una comparativa de les cobertes del sòl 
agrupant en 3 grans categories les 55 classes de la llegenda original dels mapes. Es diferencia entre cobertes 
artificials (cobertes de ciment, formigó, asfalt o en construcció), cobertes modificades per l’activitat humana 
(principalment zones agrícoles i canteres) i cobertes naturals (terrenys forestals, zones humides, zones 
rocoses, etc). 
 
Resultats 

Durant el període 2002-2007 es va passar d’una superfície ocupada per cobertes artificials de 3.080 ha 
a 3.386 ha. Aquest increment de 306 ha es podria equiparar a la urbanització d’una superfície equivalent a 3 
finques agràries de mida mitjana o a 470 camps de futbol. Calculant el percentatge respecte a la superfície 
total de l’illa representa passar del 4,43% al 4,87%. Això representa un increment sobre l’any base 2002 de 
casi un 10% en 5 anys, i per tant, un promig aproximat de creixement de 2% anual. 
 

 2002 2007 Canvi  

3.080,4 3.386,3 306,0 ha 
Cobertes Artificials 

4,43% 4,87% 9,93%  

35.262,5 35.134,6 -127,8 ha 
Cobertes Modificades 

50,76% 50,57% -0,36%  

31.127,0 30.955,8 -171,1 ha 
Cobertes Naturals 

44,81% 44,56% -0,55%  

Total 69.469,8 69.476,8 7,0* ha 

Fig. 2. Comparativa de la superfície total (ha) per tipologia de cobertes de sòl i percentatge respecte la 
superfície total insular. Anys 2002 i 2007. * Nota: La variació de 7 ha en el total de superfície d’illa es deu a 

petits increments de superfícies d’arena a platges. 
 

Aproximadament la meitat d’aquest increment de 300 ha correspon a ampliació de polígons industrials 
i al creixement dels nuclis turístics. La resta es reparteix entre: creixement de nuclis urbans tradicionals, zones 
residencials i carrers associats; noves edificacions aïllades; l’ampliació o construcció de noves carreteres; 
nous equipaments públics i privats, etc. 

Òbviament, aquest creixement es va donar a costa de les altres dues categories. Així, les superfícies 
modificades van baixar en unes 128 ha, que s’identifiquen majoritàriament amb terres de cultius extensius i 
camps abandonats pròxims a nuclis de població. Les 171 ha de reducció de les cobertes naturals correspondria 
majoritàriament a la desaparició de pinars, ullastrars i marina baixa (com a comunitats forestals més 
abundants a l’illa) pròxims a nuclis de població.   

Parlant de casos concrets, el canvi més gran en superfície produït durant el període 2002-2007 va ser 
l’incendi des Milocar, que a l’agost de 2006 va cremar 136 ha de marina de bruc. Es tracta d’una variació 
totalment reversible, i de fet, la regeneració forestal natural ja era ben evident en diverses àrees a l’any 2007, 
en el moment de fer la fotografia aèria. 

El segon canvi més gran, aquest irreversible, va ser l’ampliació del Polígon Industrial de Maó en la 
seva IV Fase. Van ser unes 48 ha de terreny bàsicament agrícola de secà transformades en carrers i solars en 
construcció.  

Altres constatacions que es poden fer són: 
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- L’increment de nous equipaments i àrees de lleure.  
- L’ampliació de nombrosos nuclis agrícoles amb nous bouers i noves instal·lacions. 
- Una certa disminució de la superfície dedicada a cultius de regadiu, a la vegada que augmenta la 

dedicada a cultiu d’hortalisses. 
- L’augment de superfície dedicada a vinya, augmentant la diversitat de cultius. 
- La conservació de la superfície d’alzinars i de zones humides. 
- La pèrdua de boscos de ribera per la neteja de torrents amb maquinària pesada. 

 
Conclusions 

A nivell de cobertes artificials, el període 2002-2007 es va caracteritzar per un creixement molt 
important dels nuclis tradicionals, amb grans ampliacions de polígons industrials i de serveis. En les zones 
costeres predomina l’ompliment d’espais interiors de les urbanitzacions més que les noves ampliacions. En 
conjunt el creixement s’aproxima al 10% en 5 anys. 

En quant al mosaic agroforestal la situació es mostra més estable. La superfícies de cultiu més o manco 
es mantenen i els terrenys forestals també. No obstant, es tracta d’un equilibri dinàmic, on l’abandó de terres 
agrícoles es veu en bona part compensat per la recuperació de cultius en zones envaïdes per ullastres i matolls. 
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El programa Control de les aigües de bany pretén donar una visió immediata i continuada de la 
situació sanitària de les zones de bany i en cas de que es detecti alguna incidència informar immediatament a 
les administracions competents (ajuntaments i conselleria d'Agricultura Medi Ambient i Territori del Govern 
Balear), per així esmenar el problema. Mentrestant i depenent de la gravetat de la incidència, la conselleria de 
Salut pot advertir a l'ajuntament sobre la recomanació o prohibició de bany. D'acord amb aquests informes, la 
qualificació anual de les aigües a les platges de Pitiüses al llarg del període 2001-2010 és majoritàriament 
“excel·lent”, en un 95,4%. Només en un 3,6% la classificació de les platges ha assolit el valor d'“apte”, i en un 
1% les platges s’han qualificat com a “no apte”. 

L'àmbit territorial del programa abasta 154 zones de bany amb un total de 197 punts de mostreig pel 
conjunt de les Illes Balears. Tanmateix, en aquest treball solament ens referirem a les illes d’Eivissa i 
Formentera, on el nombre de platges objecte de control i seguiment és de 48 (41 a Eivissa i 7 a Formentera).  

L’objectiu d’aquesta comunicació és avaluar l’estat sanitari de les aigües de bany  d’Eivissa i 
Formentera i la seva evolució temporal durant el període 1999-2013 (interanual), i al llarg de la temporada de 
bany (intraanual), a partir dels resultats de les anàlisis d'enterococs intestinals i Escherichia coli, obtinguts en 
el marc de les campanyes de control de la qualitat de les aigües de bany engegat pel Govern de les Illes 
Balears. Aquest anàlisi s'ha fet des d'un punt de vista ecològic o ambiental, sense atendre a les valoracions i 
categoritzacions que estableix la normativa (Directiva 2006/CE, de 15 de febrer, i el RD 1341/2007, d’11 
d’octubre) i llurs resultats ja apareixen als informes anuals de cada campanya. 

Així mateix s’esbrinen les principals causes de contaminació bacteriana i se caracteritzen les diferents 
tipologies de zones de bany. 

El disseny del mostreig té un abast geogràfic prou ample (48 zones de bany) i extens en el temps (una 
sèrie temporal de 14 anys), per ser representatiu del conjunt de les Pitiüses, havent-se  generat una gran 
quantitat de dades amb una metodologia, planificació i calendari prou homogeni que permet interpretar 
variacions o evolucions temporals interanuals i intraanuals. El conjunt de mostres analitzades pel període 
1999-2013 a les Pitiüses supera les 9000. 

Els episodis de contaminació són de curta durada, amb una permanència de pocs dies. 
Excepcionalment, en els casos en els quals es manté la causa que els origina la seva permanència es pot 
perllongar en el temps. Així per exemple, de les 92 situacions anòmales detectades durant les campanyes de 
2008-2012, només un 4%, s’han mantingut més enllà de les 72 h, i al menys un 76%, ja s’havien normalitzat a 
les 48h.  Açò confirma que bona part d’aquestes situacions són de curta durada (<72h), però per altra banda 
faltaria conèixer quines són les causes i quina és la seva recurrència real. 

La seva curta durada permetria qüestionar l’adequació de la freqüència de mostreig quinzenal a la 
situació real de les zones de bany de les Pitiüses. 

D’acord amb la normativa vigent la presència d’una concentració d’enterococs intestinals >100 
UFC/100 ml i/o de E. coli > 250 UFC/ml, ja es motiu d’avís als ajuntaments i a la conselleria de Medi 
Ambient. En aquest treball considerem com a incidència l’aparició d’algun d’aquests resultats. 

Al llarg de tot el període d'estudi el nombre d’incidències per a cada zona de bany ha sigut molt 
variable i encara accentua més les diferències existents entre elles: platges que no han sofert cap incidència, i 
d’altres amb valors màxims de fins a 20 incidències acumulades en un període de 14 anys. A la seva evolució 
temporal, no s’observa una clara tendència però sí un període inicial, de 1999-2004, amb valors relativament 
baixos, i un segon període des del 2005 fins el 2012 en que el nombre d'incidències s’ha mantingut, tot i amb 
variacions, sensiblement superior. 

La jerarquització de cadascuna de les zones de bany, per la seva qualitat de sanitària també s'ha fet a 
partir de la combinació de dos índexs: el nombre d'incidències detectades al llarg d’aquest període (total), i el 
nombre d’anys en que s’ha detectat alguna incidència (freqüència). La comparació d'aquests índexs amb la 
seva caracterització pel  grau d’ocupació (A, baix; B, mitjà; C, alt) i per la seva proximitat al nucli urbà (A, 
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natural; B, semi-urbà; C, urbà), ha mostrat que la  pèrdua de naturalitat de les zones de bany (platges urbanes) 
és més determinant que el grau d'ocupació pel que fa a la disminució de la qualitat de les aigües de bany. 

Les zones de bany d'Eivissa presenten una menor naturalitat (major proximitat als nuclis urbans) que 
les de Formentera. Tanmateix les platges de Formentera mostren una major freqüentació. Aquestes dues 
variables: naturalitat i freqüentació haurien de determinar a priori la qualitat de les aigües de bany. 

Pel conjunt de totes les mostres analitzades, el percentatge amb absència d'enterococs (0 UFC/ml), 
com a indicador de la bona qualitat d’aquestes aigües, ha sigut del 52% a l'illa de Formentera mentre que a 
l'illa d'Eivissa ha sigut de només del 27%. Es pot afirmar que la qualitat de les aigües d'Eivissa és la meitat 
que de les de Formentera. Al llarg de tot el període d'estudi aquests percentatges s'han mantingut amb 
escasses variacions  

Pel que fa a la variació intranual, d’abril fins a octubre, l'estacionalitat de l’activitat turística, 
meteorològica i de l'hidrodinamisme determinen algunes pautes comunes o recurrents en l'aparició o evolució 
dels indicadors de contaminació microbiana que permet categoritzar les zones de bany en: a) aquelles on hi ha 
una reducció progressiva de la qualitat de l'aigua des d'abril a octubre; b) aquelles on hi ha una reducció de la 
qualitat durant el període central de l'estiu, i c) les que mostren una reducció de la qualitat de l'aigua a l'inici i 
final de l'estiu. 
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La zona compresa entre les platges de Binimel·là i cala Mica (Es Mercadal, Menorca) es caracteritza 
per presentar uns elevats valors botànics i ecològics conjuntament amb un excepcional valor patrimonial 
geològic i paleontològic. Tots aquests valors naturals es veuen sotmesos a una gran amenaça de degradació. 
Els orígens d’aquesta situació cal cercar-los en diferents actuacions antròpiques relacionades amb antics 
moviments de terres i l’obertura d’accessos rodats relacionats amb les pretensions de construir una 
urbanització turística als anys setanta. Tanmateix, en la darrera dècada, aquesta degradació s’ha vist 
especialment accelerada per la presència de pràctiques agressives amb vehicles motoritzats, així com també, 
encara que en menor mesura, per un interès social creixent relacionat amb el paisatge i el mar que implica una 
freqüentació elevada. 

El projecte LIFE+ RENEIX “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca” 
desenvolupat pel Consell Insular de Menorca amb el suport de la Comissió Europea, té com a objectiu 
principal la restauració de zones degradades on es desenvolupen comunitats vegetals singulars i/o amenaçades 
com és el cas de Binimel·là. A la vegada, es proposa, per tal d’assolir la restitució paisatgística, l’eliminació 
de vials innecessaris, la sembra d’espècies vegetals autòctones o la regulació de la freqüentació humana 
incontrolada mitjançant tancaments. El convenciment per part de l’equip tècnic del projecte que el medi físic 
és un condicionant clau habitualment poc tingut en compte a l’hora de valorar i condicionar actuacions per a 
la restauració paisatgística i ecològica d’una zona, ha portat a l’elaboració del present estudi que té com a 
principal objectiu caracteritzar els trets geològics i geomorfològics de l’àrea, per tal de determinar i garantir la 
viabilitat de les actuacions a emprendre per restaurar la zona. 

La morfologia del relleu, la geomorfologia, és el resultat de com la geologia dóna resposta als 
principals processos geodinàmics. L’elaboració d’un detallada cartografia geològica i geomorfològica 
juntament amb la interpretació d’aquesta última, porta a entendre els processos geodinàmics naturals 
ocorreguts en l’àmbit d’estudi. També és de gran ajuda, la reconstrucció de la xarxa de drenatge original, 
mitjançant l’ús de les ortofotoimatges més antigues i la identificació d’elements etnològics utilitzats per a la 
seva conducció, que han permès obtenir una imatge força acurada i propera a l’equilibri natural de 
l’escorrentia. Detectar trets morfològics anòmals o aspectes no previstos, en tant que indicadors d’alguna 
cosa, posa en alerta de processos dinàmics naturals influenciats per l’home. La identificació dels processos 
geodinàmics alterats i la caracterització dels seus efectes permet decidir si cal actuar per retornar el procés al 
seu estat natural i és el que permet proposar la forma de com s’ha de fer. 

La geomorfologia és un reflex de com el medi físic ha suportat el pas del temps geològic i els efectes 
modeladors del clima assolint un equilibri dinàmic concret en la forma com es produeix l’escolament 
superficial. Al massís de Binimel·là, l’obertura de vials va trencar aquest equilibri, provocant l’alteració 
d’alguns cursos superficials amb efectes contraposats que es manifesten avui en dia. D’aquesta manera, 
l’obertura de camins ha implicat, per una banda, l’alteració dels traçats naturals de la xarxa de drenatge, del 
seu pendent i de la superfície de la seva conca, resultant la presència d’àrees on s’incrementa la capacitat 
erosiva de l’aigua superficial per major capacitat d’incisió lineal dels torrents (Fig. 1a). Per l’altra banda, 
l’alteració de l’escolament superficial per la presència dels vials implica l’existència d’àrees on disminueix 
l’arribada del sediment que contribuïa al manteniment de petites platges d’arena. Els motius d’aquesta 
alteració sedimentària responen a la reducció areal de les conques fluvials, motivada preferentment per 
diverses captures dels cursos fluvials a la seva capçalera, és a dir, els vials construïts han provocat que una 
part de la conca sigui desviada cap a una altra. La reducció areal d’aquestes platges també es veu afectada per 
la disminució de la circulació directa d’aigua, especialment pel barratge que ocasionen els vials i que a la 
pràctica han seccionat algunes de les conques fluvials. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 387 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

(a)
 

(b)
 

Fig. 1. Exemples de la degradació física a la qual es veu sotmès l’àmbit d’estudi com a conseqüència de 
l’obertura d’accessos rodats. (a) Formació de xaragalls. (b) Inestabilitats de talussos. 

 
Arran de mar la dinàmica de meteorització ha mantingut escarpaments verticalitzats en quasi la 

totalitat de litologies presents a la zona amb risc associat de caiguda de blocs, moviments planars i/o 
esllavissades cap a la línia de costa i, de possible retrocés de la coronació dels escarpaments terra endins. 
Tanmateix, cal considerar que les modificacions antròpiques consistents en l’obertura de camins, també han 
tingut efectes significatius en la generació de nous escarpaments o talussos verticalitzats en àrees allunyades 
de la línia de costa. L’estudi de la caracterització d’aquests talussos mitjançant estacions geomecàniques, 
permet establir la inestabilitat manifesta d’alguns d’ells, que a la vegada, es troben sotmesos a una important 
freqüentació humana (Fig. 1b). 

L’augment de freqüentació s’ha traduït sobre el medi físic en una acceleració de la seva alteració, 
especialment pel que fa a l’erosió relacionada amb el drenatge, els escarpaments i l’erosió associada al trànsit 
rodat pels vials actualment funcionals. Aquesta evolució de l’alteració del medi físic vinculada a un increment 
de la freqüentació, pot ser estudiada mitjançant l’anàlisi detallada de les sèries de fotografia aèria disponibles. 
A la Fig. 2 s’han representat els canvis més significatius sobre el mapa topogràfic de la zona per tal de 
facilitar la seva visualització. La comparació de l’ortofotoimatge del vol del 1956 respecte a la del 1988 
permet detectar variacions en el medi físic associades especialment a la construcció dels accessos rodats. Es 
detecten escarpaments amb indicis d’activitat, l’aparició de xaragalls, reduccions areals d’arena en algunes 
platges i especialment processos de captura fluvial, dels quals el més significatiu provoca el desviament de 
l’escorrentia que originàriament es dirigia a la platja del caló de s’Enderrossall cap a la de cala Mica. De les 
ortofotoimatges disponibles següents, la més representativa és la de l’any 2002 la qual mostra una canvi 
substancial respecte les anteriors. La intensa pressió de vials i l’aparició de zones incontrolades d’aparcament 
es tradueix especialment en un considerable increment de xaragalls. Al 2010 es produeix un espectacular 
increment de l’erosió, tant per part del drenatge, com per l’associat al trànsit rodat incontrolat. 
 

 
Any 2002 
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Any 2010 

Fig. 2. Evolució històrica representativa dels principals efectes de l’activitat antròpica al Massís de 
Binimel·là. 

 
A partir d’una acurada cartografia de diagnosi de punts crítics del drenatge, de perill geològic en 

talussos naturals i d’estabilitat en talussos antròpics i de l’evolució temporal en relació a fenòmens erosius, es 
proposen un seguit d’accions basades en criteris geològics i geomorfològics. Aquestes actuacions 
s’encaminen especialment a controlar els processos erosius i sedimentaris atenent als orígens que han motivat 
la seva alteració, a la regulació de la freqüentació humana i a la correcció dels talussos antròpics amb el triple 
objectiu de minimitzar el risc geològic, l’impacte visual i paisatgístic dels blocs caiguts i disposar de material 
adequat per a la millora ambiental dels trams erosionats. 
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El projecte LIFE+ RENEIX (http://lifereneix.cime.es) és la tercera proposta del programa LIFE de la 
Unió Europea que es desenvolupa a Menorca de manera pràcticament consecutiva. En el seus plantejaments i 
en els seus objectius ha suposat avançar significativament en les actuacions de gestió a llarg termini del medi 
natural. El primer projecte LIFE Natura, LIFE FLORA (http://lifeflora.cime.es) tenia els seus objectius i les 
seves actuacions orientats a la conservació d’espècies i el control de les seves amenaces més directes. El 
segon, LIFE BASSES (www.lifebasses.cime.es) va ser un avanç respecte a l’anterior en centrar-se en la gestió 
i conservació d'un hàbitat prioritari, les basses temporals mediterrànies, que a més té una elevada complexitat 
pel que fa al seu funcionament, l’ecologia i les relacions amb l’home. Ara aquest tercer projecte, 
LIFE+RENEIX, sorgeix com a conseqüència de les experiències i resultats dels dos anteriors, pretén actuar 
integralment damunt quatre zones concretes de l’illa degradades i alterades per restaurar el medi natural i el 
paisatge, i actua tant damunt els hàbitats com les espècies. El seu objectiu principal és demostrar que és 
possible restaurar o recuperar el medi natural en àrees que havien patit una degradació important, 
principalment per intents d’urbanització, alguns d’ells a gran escala. 
El projecte LIFE+RENEIX ha actuat a quatre espais naturals de Menorca:  

• Es Murtar. Al nordde Maó, dins el LIC ES000235. La construcció d’una zona esportiva de manera 
irregular damunt un antic sistema dunar va crear un focus d’alteració per la proliferació d’amenaces com els 
accessos rodats incontrolats per circulació de motocicletes, abocaments incontrolats, i espècies invasores. 
Actuar en aquella zona tenia interès per la presència d’una espècie prioritària (Vicia bifoliolata), d’altres amb 
interès de conservació en àmbit insular (Cneorum tricoccon, Orobanche foetida) i també d’hàbitats d’interès 
prioritari (3170. Basses temporals mediterrànies). El novembre de 2012 van iniciar-se les actuacions que han 
consistit en l'eliminació del camp de futbol, la limitació de l'accés rodat, la restauració del sistema dunar i la 
plantació d'espècies autòctones per recuperar l'hàbitat. 

• Binimel·là – cala Mica. Al centre de la costa nord, dins el LIC ES0000231. És una extensa zona 
afectada per un intent d’urbanització a gran escala a començament dels anys 70. L’intent fracassà, però 
després de desenvolupar-hi les primeres actuacions: obertura dels vials amb la conseqüent destrucció i 
alteració del paisatge i del medi . A la vegada, aquesta actuació afavorí altres amenaces, tant o més greus, com 
la proliferació d’accessos rodats, la circulació incontrolada de vehicles tot terreny o l’alteració de la xarxa 
hídrica. Pel que fa a la biodiversitat, en aquesta zona l’interès principal era la presència de la població més 
extensa de l’espècie prioritària endèmica de l’illa: Femeniasia balearica. A més tota la zona destaca per una 
elevada diversitat geològica i d’hàbitats que es tradueix en una important concentració de diversitat vegetal. 
La restauració de la zona s'ha basat en l'elaboració d'estudis preliminars com un SIG d'espècies clau, un de 
presència d'accessos incontrolats, una cartografia d'hàbitats i un estudi geomorfològic de la zona. Les 
actuacions de restauració s'estan duent a terme en aquests moments amb l'objectiu de recuperar la xarxa 
hídrica original, ordenar l'ús públic, i recuperar els hàbitats per fer possible la recolonització de les espècies 
clau. 

• Els Alocs – Alpilar. També al nord de l'illa, acavall entre els LICs ES0000231 i ES5310113. Les 
dues presentaven situacions molt diferenciades. A l’extrem oriental, la problemàtica als Alocs era anàloga al 
cas de Binimel·là. En canvi, era l’augment de freqüentació per arribar a la platja d’Alpilar el que causava una 
alteració dels hàbitats, principalment als lligats als sols arenosos de litoral, al no haver-hi una senyalització 
dels camins per fer-los més adequats a causar un mínim impacte en el medi natural. En tota la zona destaca 
l’elevada diversitat d’hàbitats, alguns d’ells d’interès prioritari, així com l’elevada concentració 
d’endemismes. Les actuacions a ambdues zones es van efectuar entre 2011 i 2012, i els resultats positius ja es 
fan palesos. 

• Pas d’en Revull (barranc d’Algendar). L’elecció d’aquesta zona, situada a l’interior de l’illa, obeí a 
raons diferents a les altres tres. Per una banda es troba en un indret amb un elevat valor paisatgístic per la 
població local, també concentra un important patrimoni etnològic i des de fa anys s’hi desenvolupen 
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actuacions de voluntariat destinades a la recuperació d’antics camins (Camí Reial) i a facilitar el trànsit de la 
gent per les àrees d’accés públic. En general l'estat de conservació en la zona d’actuació delimitada era bo, 
però l’increment previsible de visitants per la recuperació del tram del Camí Reial cap el barranc feia preveure 
un increment de les alteracions causades per la freqüentació humana i la proliferació de camins i accessos 
incontrolats. Per tant, era un espai adequat perquè les accions de sensibilització i comunicació social 
tinguessin un primer impacte en la societat de l’illa. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat, la zona 
destaca per la presència d’endemismes i d’espècies vegetals de distribució restringida. 

Per assolir l’objectiu principal del projecte es dissenyaren i planificaren les accions corresponents als 
blocs establerts en els projectes LIFE Natura: preparatòries (A), d’actuació directa damunt l’hàbitat (C), 
comunicació i sensibilització social (D), organització i funcionament del projecte (E). La relació d’aquestes 
accions i l’objectiu o finalitat de cadascuna es poden veure a la taula 1. 

La majoria de les accions, especialment les d’actuació directa damunt l’hàbitat, per les seves 
característiques s’han desenvolupat de manera sinèrgica. Així per exemple la construcció de parets seques 
(C2) va directament relacionada amb el control d’accessos (C1) i d’aquestes també en depèn la revegetació 
(C3). Per açò a la pràctica, en el funcionament intern del projecte el seguiment del seu desenvolupament es 
veu millor per zones d’actuació que no individualment per cada acció. La situació actual de desenvolupament 
per cada zona es pot veure resumida en la taula 2. 

Cal també destacar la importància de les actuacions de sensibilització social dutes a terme, amb 
l'objectiu de donar a conèixer les actuacions, però també implicar a la població directament amb la seva 
execució. Així, han destacat les jornades de voluntariat portades a terme a la zona des Pas d'en Revull i als 
Alocs, amb àmplia participació social. La creació d'itineraris botànics per donar a conèixer la flora més 
emblemàtica, l'edició d'un vídeo, el web del projecte i la presència a les xarxes socials, han complementat 
l'objectiu final de fer partícep a la població de Menorca en la conservació de les espècies i els hàbitats més 
singulars de l'illa. 

 
Taula 1. Hàbitats naturals d'interès comunitari beneficiats per les actuacions del projecte 

Hàbitats Hàbitats que el 
conformen 

Accions del projecte Beneficis sobre els hàbitats 

Zones 
humides 
litorals 

1550* Llacunes 
costaneres 

Eliminació d'accessos 
incontrolats  
Ordenació de la freqüentació  
Revegetació natural 
Sensibilització de la població 
Reconducció de drenatges i 
recuperació de la xarxa hídrica 
d'alimentació 

Present als Alocs i Binimel·là i 
amenaçades per la sobrefreqüentació 
humana. La zona humida dels Alocs 
estava en part desapareguda pel pas d'un 
vial d'accés rodat a la platja, amb el 
projecte s'està regenerant de manera 
integral.  

Hàbitats 
associats a 
sistemes 
dunars 

2110 Dunes mòbils 
embrionàries 
2120 Dunes mòbils 
amb Ammophila 
arenaria 
2210 Dunes fixes 
amb Crucianellion 
maritimae 
2250* Dunes amb 
Juniperus sp. pl. 
2260 Dunes amb 
vegetació escleròfila 
del Cisto-
Lavanduletalia 

Eliminació de vials i desviaments 
del pas de persones. 
Afavoriment dels processos de 
successió de les comunitats 
vegetals. 
Col·locació de barreres 
d'interferència eòlica amb branca 
seca 
Consolidació i millora dels 
tancaments dissuassoris  
Millora del coneixement de 
l'hàbitat i espècies que alberga 

Presents a Pregondó, Binimel·là, El Pilar 
i Els Alocs i en la majoria dels casos 
afectats per freqüentació antròpica. 
Les actuacions sobre el sistema dunar 
del Pilar i Pregondó han millorat 
considerablement la conservació de 
l'hàbitat.  

Hàbitats del 
litoral rocòs 

1240 Penya-segats 
amb comunitats de 
Limonium 
5330 Matollars 
mediterranis pre-
estèpics 

Eliminació del pas de vehicles i 
vianants 
Restauració i construcció de 
parets seques 
Plantació d'espècies autòctones 
Millora del coneixement dels 

Hàbitats presents a la zona del Pilar, Es 
Alocs, Binimel·là i Es Murtar, en 
general pateixen alteracions a causa de 
viaranys i accessos incontrolats. 
Les actuacions dutes a terme en el marc 
del projecte han anat encaminades en 
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5430 Matollars 
espinosos de tipus 
frigànic amb 
Launaeetum 
cervicornis 

hàbitats i les espècies d'interès 
que alberguen. 

ordenar la freqüentació i restaurar els 
espais que ocupen aquests hàbitats. 

Prats salins 1410 Prats salins 
mediterranis 
(Juncetalia maritimi) 

Construcció de parets seques 
Eliminació d'accessos motoritzats 
sobre l'hàbitat 
Plantació d'espècies autòctones 
Increment de les poblacions 
d'espècies considerades d'interès 
Regeneració del sistema dunar 
fòssil des Murtar 

Hàbitat que existent als Alocs, 
Binimel·là i Es Murtar, es trobava 
afectat per accessos incontrolats a l'inici 
del projecte, amenaça que ha 
desaparegut totalment. As Murtar s'han 
creat zones per augmentar la superfície 
de l'hàbitat. 

Basses i 
zones 
humides 
temporals 

3120 Aigües 
oligotròfiques amn 
Isoetes sp. pl. 
3170* Basses 
temporals 
mediterrànies 

Recuperació paisatgística des 
Murtar 
Eliminació de vials incontrolats i 
ordenació del pas de persones 
Construcció de parets seques 
Informació social 

Presents a la zona des Murtar i 
Binimel·là. As Murtar presentava un 
estat de degradació important per la 
presència d'accessos incontrolats. 
L'actuació duta a terme as Murtar ha 
beneficiat en gran part la conservació 
d'aquest hàbitat. 

Hàbitats de 
barranc 

8210 Pendents 
rocosos calcaris amb 
vegetació casmofítica 

Millora del coneixement sobre 
espècies representatives 
Estudi de la dinàmica de les 
comunitats vegetals 
Reintroducció de Lysimachia 
minoricensis 
Construcció i restauració de 
parets seques i instal·lació de 
barreres d'ullastre per conduir el 
pas de visitants 
Instal·lació d'un itinerari botànic 
interpretatiu 

Present a la zona des Pas d'en Revull, al 
barranc d'Algendar. 
La instal·lació d'un itinerari botànic 
interpretatiu i les visites que es realitzen 
amb grups escolars, afavoreixen el 
coneixement per part de la població i 
l'increment de la sensibilització envers 
la importància d'aquest hàbitat.  
La restauració dels elements etnològics 
del recorregut, a més de suposar una 
millora paisatgística, afavoreixen la 
conservació dels hàbitats i espècies clau. 

Hàbitats 
associats a 
torrents 
temporals i 
masses 
boscoses 

92DO Boscos de 
galeria i matollars de 
ribera 
termomediterranis 
9320 Boscos de Olea 
i Ceratonia 
9340 Alzinars de 
Quercus ilex i 
Quercus rotundifolia 

Eliminació de vials i ordenació de 
la freqüentació.  
Restauració de murs de paret seca 
i construcció de nous. 
Construcció de ponts. 
Plantació d'espècies autòctones 
Millora del coneixement de 
l'hàbitat i introducció d'espècies 
clau (Paeonia cambessedessi)  
Millora del coneixement i 
sensibilització social (itineraris 
botànics) 

Es localitza al torrent dels Alocs, a 
Binimel·là, al Pilar i al Pas d'en Revull. 
A la zona de Binimel·là, la construcció 
d'un nou pont sobre torrent ha propiciat 
la reconexió i restauració dels hàbitats 
originaris associats a torrent, a més de la 
restitució de la xarxa de drenatge 
original.  
Als Alocs les accions dutes a terme 
suposen una millora integral d'aquests 
hàbitats.  
Al Pilar s'han reduït els problemes 
d'erosió originats per la freqüentació 
humana. 

 
Taula 2. Situació actual de desenvolupament del projecte a cada subzona d'actuació: 

Zona Període Actuacions LIFE+RENEIX 

Pas d’en 
Revull.  

2010-2011 
Actuació 
finalitzada 

Cartografia SIG d'espècies singulars (2010 i 2013), SIG d'accessos rodats i mapa 
d'habitats d'interès. *  
Adequació i restauració d'elements etnològics 
Construcció i restauració de trams de parets seques i empedrats. 
Sembra d'espècies llenyoses típiques de barranc i seguiment. 
Instal·lació d'un itinerari botànic i cartelleria d'hàbitats. 
4 Jornades de voluntariat 
Visites guiades per grups d'escolars des de 2010 (30 grups). 
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Es Alocs 2011-2012 
Actuació 
finalitzada 

Construcció de paret seca per a reordenació de l'accés rodat 
Construcció d'un pont per desviar l'accés a la platja pel marge dret del torrent i així 
possibilitat la recuperació de la zona humida litoral. 
Eliminació dels vials de la urbanització, a través de la descompactació i revegetació.  
1 jornada de voluntariat 
Instal·lació de cartelleria informativa 

El Pilar 2012-2013 
Actuació 
finalitzada 

Reconducció d'un tram del Camí de Cavalls que travessava el sistema dunar, per un pas 
alternatiu existent de menor impacte. 
Instal·lació de sistemes de retenció d'arena amb brancatge sec sobre el sistema dunar 
per afavorir la revegetació.  
Senyalització d'un itinerari botànic i visites guiades per a escolars.  

Binimel·là 2012-2013 
 
En procés 

Creació d'un mètode de cultiu per a Femeniasia balearica. 
Estudi geomorfològic del massís de Binimel·là 
Enquesta de percepció social sobre el projecte. 
Recuperació de síquies i restauració de la xarxa de drenatge original. 
Construcció de barratges amb paret seca per aturar processos erosius  
Construcció d'un pont sobre torrent per recuperar la conectivitat ecològica i restaurar 
els hàbitats del torrent. 
Eliminació d'accessos incontrolats a zones amb presència de Femeniasia balearica. 
Eliminació de vials, descompactació i revegetació amb planta autòctona.  
Col·locació de senyalització informativa. 

Pregondó 2012 
Actuació 
finalitzada 

Reconducció del Camí de Cavalls sobre el sistema dunar i instal·lació de sistemes de 
retenció d'arena amb branca seca.  
Restauració de murs de paret seca i col·locació de tancats dissuassoris per eliminar la 
freqüentació a zona amb presència de Femeniasia balearica. 

Es Murtar 2012 
Actuació 
finalitzada 

Eliminació de vials incontrolats: a través de la restauració de murs de paret seca i 
col·locació d'una bionda mixta de llenya i metall per delimitar el marge de la carretera. 
Descompactació i extracció de la capa de material al·lòcton dipositada en la zona del 
camp de futbol fins recuperar la capa originària de materials paleozoics. 
Ressembra i plantació d'espècies autòctones per afavorir la regeneració natural dels 
hàbitats. 
Eliminació d'espècies invasores (Carpobrotus). 
Col·locació de senyalització informativa. 

* Es tracta d'una actuació realitzada a totes les zones del projecte.
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La flora autòctona en la recuperació de zones degradades i en el control 
d’amenaces: de la selecció de les espècies al seu ús 

 
Pere FRAGA1, Irene ESTAÚN1, Eva CARDONA1, Mireia COMAS1, Carme GARRIGA1 i Maria 
GONZÁLEZ1 
 
1Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia i Medi Ambient, Consell Insular de Menorca, plaça de 
la Biosfera, 5, 07703 Maó. Email: pfa.life@cime.es 
 

La vegetació és un dels components fonamentals en la caracterització d’un paisatge i el que més sovint 
es fa servir per definir o delimitar els hàbitats. Les comunitats vegetals que la formen de cada vegada es 
consideren més importants per a una conservació efectiva de les espècies que han de menester actuacions de 
gestió, ja sigui per reconduir situacions de alteració o degradació, pel control d’amenaces o per corregir 
actuacions que les han perjudicades. Actualment existeix un consens que no es pot assolir una conservació 
efectiva, a llarg termini, sense tenir en compte de manera integral l’hàbitat o ambient on creixen les espècies. 

Per tant, el coneixement de la flora autòctona, des de la seva composició fins com se succeeixen les 
comunitats vegetals per assolir una certa estabilitat, és també un component clau en qualsevol iniciativa que 
pretengui recuperar un medi natural en una situació de alteració o degradació. 

El projecte LIFE+ RENEIX (http://lifereneix.cime.es) es va plantejar com un conjunt d’accions amb 
un objectiu comú de recuperar quatre zones de Menorca que es trobaven en un clar procés de degradació a 
causa d’actuacions antròpiques, principalment intents d’urbanització, però també d’altres com un excés de 
freqüentació o la proliferació d’accessos rodats incontrolats. El que pretén és mostrar com és possible iniciar 
el camí de retorn cap uns ambients naturals estables, sense perjudici de l’activitat i la presència humanes, i 
que a més es pot assolir una situació plenament favorable per algunes espècies i hàbitats considerats de 
màxim interès de conservació en el marc de la Directiva Hàbitats. 

El projecte inclou accions que empren diferents mètodes i tècniques, com ara les construccions 
tradicionals de pedra en sec, la comunicació social o l’ús de maquinària pesada, sempre es troba en el seu 
plantejament de fons propiciar unes condicions adequades per a les espècies vegetals i els hàbitats d’aquestes 
inclosos dins la Directiva Hàbitats. 

Si per una banda la conservació de la flora és el fonament del projecte, també les plantes s’ha fet servir 
directament com a eina bàsica per a la recuperació dels hàbitats. No tant per assolir una recreació immediata 
d’un hàbitat adient per a una espècie concreta, sinó per posar l’inici d’un procés de successió de comunitats 
vegetals que generi finalment, encara que sigui a mig o llarg termini, a una vegetació estable i adequada per a 
les espècies i hàbitats que són objectiu del projecte. 

L'ús del material vegetal com a eina per a la restauració d’ambients degradats ha constat de dues parts: 
Selecció de les espècies més adients 
Plantació o sembra de les espècies seleccionades i seguiment 
El procés de selecció es va desenvolupar com un acció preparatòria del projecte i va consistir en la 

delimitació d’un grup d’espècies que reuneixen una sèrie de criteris: autòctones o de cultiu tradicional a l’illa, 
comportament no invasor, comportament pioner, adaptabilitat a les condicions ambientals i edàfiques de les 
zones d’actuació del projecte i disponibilitat del material vegetal. El resultat d’aquest procés es pot veure a la 
taula 1, on també s’indiquen algunes de les característiques o criteris que motivaren la seva selecció i que 
posteriorment han estat útils per a la seva selecció definitiva. 

L’aplicació o posada en pràctica d’aquests resultats s’inicià a mesura que altres accions permetien 
disposar d’espais on es podia procedir a la introducció de material vegetal.  

Les primeres actuacions es feren a la zona dels Alocs una vegada es van acabar les accions destinades 
a evitar l’accés de vehicles i d’un excés de freqüentació humana. Una primera feina consistí en la 
descompactació del sòl allà on no hi havia risc d’erosió. El seu objectiu era crear unes condicions adequades 
per a l’establiment de les espècies pioneres, encarregades de formar una primera etapa o comunitat vegetal 
que ajudés a l’estabilització del sòl i a la seva activació biològica, per donar pas a un progressiu establiment 
de comunitats vegetals més persistents.  Posteriorment es procedí a la introducció de material vegetal tant en 
forma de llavor, com també en planta jove mitjançant una jornada de voluntariat. 

Actualment els resultats ja son evidents en el cas de la sembra de llavors, aquesta va consistir en la 
introducció de material vegetal de quatre espècies (Anthemis maritima, Lolium rigidum, Medicago sativa i 
Vicia sativa). La primera d’elles té una distribució més restringida a l’illa, als ambients litorals, principalment 
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de la cosa nord. Les altres tres estan més distribuïdes arreu de l’illa, en diversitat d’hàbitats, si bé sempre amb 
un grau d’alteració moderat o alt. M. sativa, es considera introduïda, probablement arqueòfit, tot i que 
actualment apareix en alguns ambients naturals. Per a totes elles, a més del comportament pioner, també se lis 
coneix capacitat per crear bancs de llavors actius dins el sòl per un mínim de cinc anys. 

La sembra de les llavors es realitzà a la primavera de 2011 amb l’objectiu de què les germinacions es 
produïssin a partir de finals de l’estiu següent. Inicialment el nombre de germinacions va ser baix, però 
aquestes es produïren de manera escalonada fins a l’actualitat. Un fet que mostra l’efectivitat del banc de 
llavors. 

Actualment algunes de les plantes germinades a la tardor de 2012, principalment A. maritima i M. 
sativa, es troben en fase adulta i son ja reproductores, a la vegada, les actuacions prèvies de descompactació 
del sòl han afavorit l’activació del banc de llavors existent en el sòl, tot en conjunt dóna com a resultat que la 
zona més extensa alterada dels Alocs es trobi en un procés de regeneració de la coberta vegetal, un dels 
objectius principals de les actuacions del projecte LIFE+ RENEIX. 
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Evolució de la superfície i la línia de costa en platges de Menorca  
(1956 – 2012) 
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1Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). Camí des Castell 28. 
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Introducció 

És sabut que la superfície d’arena de les platges (platja emergida) canvia en major o menor mesura al 
llarg d’un mateix any. El règim de vents, els temporals i les torrentades són els factors determinants 
d’aquestes variacions que poden arribar a ser molt importants, per més que són d’origen natural. No és un fet 
extraordinari veure com a principi de temporada una platja té molta arena i al final de l’estiu en té ben poca, o 
just al revés. Es tracta d’un equilibri dinàmic que es sol compensar al llarg dels mesos d’un mateix any o d’un 
any per l’altre. 

No obstant, més enllà d’aquests canvis dins un mateix any, també es poden donar variacions 
interanuals. És a dir, que amb el pas de les dècades determinades platges tinguin una tendència neta a perdre 
superfície d’arena o a guanyar-la. Mentre que altres platges presenten sempre valors similars dins l’equilibri 
dinàmic. 

Els factors que determinen aquests canvis més a llarg termini en part coincideixen amb els d’abans: 
variacions en el règim de vents, temporals i pluges; ja siguin per simple atzar entre anys o pel possible efecte 
del canvi climàtic. En canvi apareixen altres factors nous que poden tenir una component humana més 
important: 

• Alteració del règim de corrents per modificacions de la línia de costa (ports esportius, espigons, etc.). 
• Major o menor impacte de les torrentades per modificacions en el llit del torrent en trams superiors. 
• Desaparició d’una part del sistema dunar de darrera la platja per construcció directa d’edificis, 

carrers, carreteres, passejos, aparcaments, etc. 
• Degradació del sistema dunar per problemes d’erosió, provinents de causes diverses: extracció 

d’àrids, camins, sobrefreqüentació, desaparició de la vegetació, etc. 
• Canvis en els fons marins: desaparició de la pradera de posidònia, alteració en la circulació de les 

masses d’aigua, etc. 
Amb aquest projecte volem quantificar de forma aproximada el guany o la pèrdua neta de superfície 

d’arena a les platges de Menorca des de l’any 1956 fins a l’actualitat. Per fer aquest càlcul es compta amb tota 
una sèrie de fotografies aèries verticals ortorectificades (ortofotos) dels anys 1956, 1989, 2001, 2002, 2006, 
2007, 2008, 2010 i 2012 obtingudes a través de la IDE Menorca i la IDEIB.  
 
Metodologia 

La delimitació de les superfícies de platges s’ha realitzat bàsicament per fotointerpretació, digitalitzant 
sobre la pantalla de l’ordinador i utilitzant eines pròpies de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Sobre 
les ortofotos es digitalitza la superfície disponible de platja (superfície de repòs), la línia de costa i l’inici del 
sistema dunar (front de vegetació dunar), i posteriorment es compara entre els anys. S’ha considerat la 
superfície de repòs disponible com aquell espai d’arena entre la part alta de la zona de batuda de les onades 
(swash) i el començament del front de vegetació dunar o les primeres morfologies de les dunes davanteres 
(foredune). 

A més s’analitza la freqüentació de persones i l’espai que ocupen les concessions (lloguer de para-sols, 
gandules, velomars i piragües; o la instal·lació temporal d’un quiosquet amb taules i cadires). Finalment, tota 
la informació es volca damunt una fitxa resum, que hem volgut acompanyar de fotografies obliqües antigues 
per verificar i demostrar amb imatges el canvi; a la vegada que s’aconsegueix fer més atractiu el resultat i fer 
més divulgatiu el projecte. 
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Fig. 1. Exemple de delimitació de la superfície de repòs en una platja a partir d’una ortofoto. Cala 

Blanca, Ciutadella, any 1989. 
Resultats 

Una vegada elaborades les fitxes per les 37 platges estudiades, es pot mirar d’analitzar l’evolució 
d’algunes de les variables calculades pels diferents anys d’estudi: superfície de repòs, línia de costa i front 
dunar (inici de la vegetació dunar). Tot i que cada platja o grups de platges pròximes tenen la seva pròpia 
dinàmica, s’obté una interessant primera visió del conjunt tractant les dades de forma agregada. 

En el primer gràfic podem observar l’evolució de la suma de les superfícies de repòs amb les platges 
dividides en Urbanes (tipus A, segons el sistema de classificació del Consell Insular de Menorca) i en No 
Urbanes (tipus B i C) (Juaneda i Roig-Munar, 2002). Podem observar una clara disminució de la superficie de 
repòs durant el període 1956-2002, una recuperació entre els anys 2002 -2007 i una nova etapa de disminució 
entre 2007-2012.  

En els següents gràfics observem la variació de la linia de costa i del front dunar respectivament. En el 
cas de la línia de costa (figura 3) podem observar un important retrocés en la comparativa 1956-1989, que de 
forma més suau continua fins el 2002. Després es recupera parcialment durant el període 2002-2007, per 
tornar a retrocedir fins al 2010. No obstant, les ortofotos del 2010 estan preses als mesos d’hivern, pel que les 
dades obtingudes són poc comparables amb les altres. Llavors al 2012 s’aprecia una millora, que no és 
significativa, ja que les dades del 2010 son molt negatives, erròniament. 
En el cas del front dunar (Fig. 4) s’observa un clar i marcat retrocés durant el període 1956-1989, i en els 
altres anys es manté en una línia més estable. 
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Fig. 2. Gràfic de la suma de les superfícies de repòs de totes les platges estudiades segons els diferents anys. 
Es diferencia entre platges urbanes i no urbanes. Unitats: m2. 

 
Fig. 3. Gràfic de la variació de la línia de costa. Suma de les variacions respecte l’any anterior de dades. 

Unitats: m (esquerra). Gràfic de la variació de la línia del front dunar. Suma de les variacions respecte l’any 
anterior de dades. Unitats: m (dreta). 

 
Conclusions 

Si analitzem els tres gràfics conjuntament veiem que la disminució de la superficie de repòs fins a 
l’any 2002 s’explicaria bàsicament pel retrocés de la línia de costa (pèrdua de terreny al mar). Aquesta pèrdua 
de superfície no va ser més acusada perquè de forma derivada els fronts de vegetació dunar també van 
retrocedir fins a l’any 1989. En aquest procés ben segur que va intervenir tot el desenvolupament turístic a les 
platges urbanes (construcció de ports esportius, passejos marítims, etc.) i l’increment de visitació de totes les 
platges en general, que va provocar una severa degradació de molts sistemes dunars. A partir dels anys 2000-
2002 es comencen a regular els accessos a les platges, es recol·loquen zones d’aparcament, s’instal·len 
passarel·les, cordons dissuassoris de pas, barreres d’interferència eòlica i altres mesures que van permetre la 
recuperació de molts sistemes platja-duna. Posteriorment, a partir de l’any 2007, s’observa una nova etapa de 
pèrdua de superfície de repòs que arriba com a mínim fins a l’any 2012.  

A pesar que els sistemes platja-duna són uns sistemes d’una gran variabilitat, el seu estudi mitjançant 
fotografia aèria fa possible observar grans tendències al llarg dels anys o les dècades. Els detalls del procés i 
el diagnòstic de les causes que han provocat aquests canvis en cada cas concret, requereix d’un estudi més 
exhaustiu (Crous, 2004; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2003; Roig-Munar et al., 2006)  
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El creixement de les cobertes artificials en el litoral de Menorca en el 
període 2002-2007 
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Introducció  

Amb l’actualització a l’any 2007 dels mapes de cobertes i usos de sòl realitzats per l’Observatori 
Socioambiental de Menorca a escala 1:5.000 es poden detectar i quantificar amb detall tots els canvis 
esdevinguts sobre el territori insular respecte l’any 2002 (Carreras et al., 2007; Franquesa i Carreras, 2012). 
Aquesta important font d’informació en format SIG permet analitzar acuradament el territori de Menorca i 
estudiar la distribució dels diferents usos del sòl. 

En aquest cas, es profunditza en l'anàlisi de l'ocupació del sòl en la franja litoral, concretament en el 
primer quilòmetre de costa. Aquest és un espai que té una especial rellevància en una illa i més encara en una 
illa predominantment dedicada al turisme de sol i platja. La densitat d’edificacions és major en aquesta franja 
que en el conjunt de l’illa, per aquesta raó agafa especial importància l’estudi de l’evolució del grau 
d’urbanització.    
 
Metodologia 

Amb la finalitat de realitzar un estudi detallat dels processos urbanístics i de canvis d’usos de sòl a la 
costa, s’ha dividit el primer quilòmetre terra endins en deu franges de cent metres (Canals, 2008). Aquesta 
capa s’ha creuat amb els mapes de cobertes i usos de sòl dels anys 2002 i 2007 per realitzar l’anàlisi. 

De cara a analitzar el territori més fàcilment, les 55 classes de la llegenda del mapa de cobertes 
s’agrupen en tres blocs: cobertes artificials, cobertes modificades i cobertes naturals. El primer grup correspon 
a totes aquelles cobertes formades per les construccions, superfícies cementades o asfaltades. Les cobertes 
modificades són les zones agrícoles, els abocadors, els camins no asfaltats, etc. El tercer grup correspon a les 
cobertes de boscos, arenals, roquissars i masses d’aigua. 
 

 
Fig. 1. Franges de 100m creuades amb les cobertes artificials (color negre), cobertes modificades (color gris 

clar), cobertes naturals (color gris fosc) i cobertes mixtes naturals/modificades (trama ratllada). 
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Situació 2007: Comparació costa - interior 
A partir de l’anàlisi del mapa de cobertes de sòl, se sap que a l’any 2007 un 4,9% de la superfície de 

Menorca està ocupada per cobertes artificials, un 50,6% per cobertes modificades i un 44,6% per cobertes 
naturals (Franquesa i Carreras, 2012). Aquestes proporcions, però, canvien bastant quan només s’analitza la 
franja litoral de l’illa, la més afectada per l’ocupació humana i pel fenomen turístic. En els primers 500 metres 
la proporció de cobertes artificials augmenta fins a un 13,8% i si considerem tot el primer quilòmetre aquestes 
cobertes suposen un 10,5% del territori. Les franges més urbanitzades es troben entre els 100 i 300 m de la 
costa (veure figura 2). D’aquesta manera s’evidencia què, com a la resta de la conca mediterrània i bona part 
del Món, les zones més urbanitzades es concentren prop de la costa.  

 
Fig. 2. Distribució de les cobertes artificials, modificades i naturals en el primer quilòmetre de costa per 

l’illa de Menorca, any 2007. A l’eix d’ordenades es mostra la divisió per franges de 100m. 
 

Els càlculs realitzats també mostren com les cobertes naturals ocupen fins casi un 80% en els primers 
100 m de franja litoral, i com aquesta proporció va disminuint a mesura que hom s’endinsa en el territori, 
mentre que les cobertes modificades (bàsicament les destinades a l’agricultura) van agafant protagonisme, 
fins arribar a ocupar més d’un 50% en els darrers cent metres del primer quilòmetre (veure figura 2). 
 
Evolució i canvis 2002-2007 

L’anàlisi dels canvis entre els anys 2002 i 2007 dóna altres interessants resultats. En el total de les 10 
franges de 100m des de la costa s’ha incrementat la superfície de cobertes artificials, sobretot per l’ocupació 
de cobertes naturals i en menor grau de cobertes modificades. Tot i que l’increment en valors absoluts és 
major en els primers 500 m que en una segona línia dels 500 als 1000m, el creixement relatiu de cobertes 
artificials sobre l’existent a l’any 2002 ha estat major en la segona línia, un 6,6% front un 9,2% (vegeu figura 
3). El creixement relatiu pel conjunt de l’illa és d’un 9,9%. 
 
Conclusions 

A continuació i de forma esquemàtica s’enumeren una sèrie de conclusions que es poden extreure 
d’aquests i altres càlculs continguts a l’informe complet: 

- La capacitat de creixement de les urbanitzacions i nuclis costaners de Menorca és encara notable, a 
pesar de les diferents normatives proteccionistes aparegudes en els últims 15 anys. Entre sòl urbà no construït 
i sòl urbanitzable existent queda encara un marge important per a nova edificació. 

- Entre els anys 2002 i 2005 el creixement relatiu va ser major en una segona línia (dels 500 als 
1000m), el que fa pensar que en els primers 500 m l’espai està més esgotat. 

- El creixement de les cobertes artificials en el conjunt de l’illa va ser major que en el litoral. Això es 
podria interpretar com un efecte derivat de la implementació del Pla Territorial Insular (PTI, 2003) que hauria 
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conduit a una certa redistribució de la construcció a l’illa, des de la costa cap als nuclis tradicionals més 
d’interior. 

- En conjunt, el creixement de les cobertes artificials s’aproxima al 10% en un període de 5 anys. Les 
Directrius d’Ordenació Territorial (DOT, 1999) i després de forma derivada el PTI, estableixen en el seu 
article 33 un limitant pel creixement del sòl residencial del 12% en un horitzó de 10 anys per a Menorca, i 
d’un 10% en 10 anys per les Pitiüses i Mallorca. Cobertes artificials i sòl residencial no són dos conceptes 
equivalents, però és evident que el ritme de creixement ha estat molt superior al promogut per aquestes 
normatives.  
 

 
Fig. 3. Creixement relatiu en el període 2002-2007 de les cobertes artificials, modificades i naturals en els 

primer 500 m de costa i en una segona franja dels 500 a 1000m. 
 
Agraïments 

Josep Ramisa Lozano, estudiant del grau de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona,  ha 
participat en aquest estudi a través del conveni per a realitzar pràctiques en empresa i institucions públiques 
entre aquesta universitat i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). 
 
Bibliografia 
Canals A. 2008. Anàlisi de la cartografia digital de l’ocupació del sòl a Menorca 2002 . Estudi de la 

urbanització del litoral. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). In Pons, G.X. (edit.) V 
Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc. Hist. Nat. Balears. 472 pp. 
Palma de Mallorca. 

Carreras, D., Pons, C., Canals, A. 2007. Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002 - 
Mapa de Cobertes i Usos de Sòl. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut 
Menorquí d’Estudis (IME). http://www.obsam.cat/documents/informes/cartografia-digital-ocupacio-
territori-Menorca-2002.pdf 

Franquesa, A., Carreras, D. 2012. Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca – Actualització 
2007. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). 
http://www.obsam.cat/documents/informes/Cartografia-ocupacio-sol-2007-memoria.pdf 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 402 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca  
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Introducció 

El projecte ASANT (Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca) és un projecte 
d’investigació dut a terme durant els anys 2010 i 2011 per l’Observatori Socioambiental de Menorca i 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona gràcies a un conveni de 
col·laboració signat entre aquesta entitat i l’Institut Menorquí d’Estudis. 

L’objectiu principal de la investigació és analitzar en profunditat els nuclis turístics de Menorca per tal 
d’obtenir informació precisa sobre els efectes de l’activitat turística en el territori.  

En total s’han estudiat 10 nuclis turístics de Menorca: 
 

• Cala en Bosc, Cap d’Artrutx i Cala Morell (Ciutadella) 
• Sant Tomàs (Es Migjorn Gran) 
• Son Bou (Alaior) 
• Punta Prima (inclòs Sa Sivina de Baix) i Binibèquer (Sant Lluís) 
• Platges de Fornells, Son Parc i Arenal d’en Castell (Es Mercadal) 

 
Fig. 1. Situació dels nuclis objecte d’estudi. Elaboració pròpia. Font: OBSAM. 

 
Els resultat final de l’estudi és un compendi de dades a nivell de nucli turístic que permeten disposar 

de dades a nivell inframunicipal així com analitzar les implicacions socioambientals de la implantació del 
turisme en àrees litorals a l’illa de Menorca. Així mateix amb tota la informació recollida es va realitzar una 
proposta de bones pràctiques per a la millora de la sostenibilidad als nuclis turístics de Menorca. 
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Aquest estudi és innovador per dues raons. La primera, per aconseguir dades a nivell de nucli turístic, 
que donen una visió més precisa i real de les implicacions del turisme sobre el territori. La segona, per establir 
una metodologia que serveix per analitzar les dades recollides a nivell de nucli turístic i solucionar mitjançant 
càlculs i estimacions aquells casos on no s’ha disposat de dades. És difícil trobar estudis que arribin a 
quantificar amb tanta exactitud les implicacions ambientals i socials del turisme, ja que la dificultat per 
quantificar aquestes implicacions ha retardat el desenvolupament de metodologies. En els darrers anys, és 
cert, que s’han iniciat estudis però sempre centrats en un aspecte en concret (consum de sòl, consum d’aigua, 
etc.) però no d’una manera tan àmplia i transversal com en aquest cas. 

La importància d’analitzar les implicacions socioambientals de la implantació del turisme és cabdal per 
definir i orientar la gestió i les politiques cap a una direcció més sostenible. I aquesta necessitat de disposar de 
politiques i gestions sostenibles i respectuoses amb l’entorn són molt més que una moda, és una necessitat i 
especialment, quan es tracta de territoris insulars. Les illes són territoris fràgils i vulnerables, on els recursos 
són més escassos i els impactes més locals que en altres territoris. 

Per tant aquest estudi és una eina molt útil per  millorar la gestió del turisme des del punt de vista de la 
conservació dels recursos, així com per fomentar la qualitat dels serveis i definir noves polítiques turístiques i 
territorials, seguint els principis sostenibles de la Reserva de Biosfera de Menorca. 
 
Àmbits de recerca 

L’estudi consta de 6 àmbits de recerca que es descriuen breument a continuació: 
 
1. Els canvis en els usos del sòl en els darrers 50 anys en nuclis turístics de Menorca 

S’analitzen els canvis en els usos del sòl en els 10 nuclis turístics analitzats en el projecte ASANT en 
tres anys diferents. El primer any és 1956, quan encara no s’havia iniciat el desenvolupament turístic a l’illa 
de Menorca. El segon any d’estudi és 1981, passat el primer boom hoteler de la dècada dels 70 i a punt 
d’iniciar-se el segon boom, aquest extrahoteler. El tercer any d’estudi és 2001, una vegada Menorca ja es 
troba en un estat madur del seu desenvolupament turístic. 
 
2. Anàlisi demogràfic als nuclis turístics de Menorca 

L’anàlisi demogràfic consisteix en l’estudi de dues variables: la població de dret i les pernoctacions. 
Pel que fa a la població de dret i mitjançant dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) s’analitza 
l’evolució de la població empadronada en els nuclis turístics estudiats. Pel que fa a les pernoctacions, al no 
existir dades oficials, el projecte desenvolupa una metodologia especifica per calcular el nombre de 
pernoctacions en cada un dels nuclis turístics i així disposar d’una variable que ens permeti veure i comparar 
la pressió demogràfica en els diferents nuclis analitzats. 
 
3. Estructura urbana i econòmica dels nuclis turístics de Menorca 

S’analitza l’estructura urbana i econòmica en els 10 nuclis turístics estudiats en la present recerca. 
Bàsicament, el que es fa és fer una “radiografia” en detall de la distribució, relació i organització dels 
diferents usos actuals dels nuclis turístics. Així mateix, també s’analitza la distribució territorial de les 
diferents activitats econòmiques presents als nuclis turístics. Amb tota la informació recopilada en el treball 
de camp, s’ha elaborat un sistema d’indicadors que consta d’11 indicadors per analitzar i comparar 
l’estructura urbana dels nuclis i 7 indicadors pel que fa a l’estructura econòmica. 
 
4. El perfil del turista als nuclis turístics de Menorca 

La recerca es centra en analitzar el perfil del turista de cada un dels nuclis turístics. A més de les dades 
estrictament del perfil del turista o informació general (edat, sexe, formació, renta, nacionalitat, etc.), 
l’enquesta recull informació específica sobre el nuclis turístic (motivació per anar-hi, valoracions del nucli, 
etc.) així com dades sobre l’activitat i els desplaçaments del turistes durant la seva estada a l’illa. La 
informació recollida ens permet, per una banda, analitzar les dades en funció del nucli turístic (residencial, 
hoteler o mixt) o bé en funció del tipus d’allotjament (hotel, apartament turístic o vivenda particular  pròpia o 
llogada). 
 
5. Consum de recursos naturals als nuclis turístics de Menorca 

Aquest àmbit de recerca és un dels més innovadors de la present recerca. Consisteix en aconseguir 
dades sobre el consum de recursos naturals (aigua, energia i generació i reciclatge de residus) específicament 
en els nuclis turístics. Excepte en el cas del reciclatge de residus, que si existeixen dades oficials, en els altres 
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casos s’ha hagut de demanar la informació directament a les empreses subministradores i fins i tot, com en el 
cas de la generació de rebuig, s’ha hagut d’estimar mitjançant treball de camp. Encara que la investigació no 
pot treure conclusions fidedignes, si que es pot observar com la tipologia del nucli turístic (residencial dispers, 
hoteler compacte o mixt) influeix en el consum de recursos naturals. 

 
6. Qüestionari als establiments turístics de Menorca 

El darrer àmbit de recerca del projecte ASANT és l’anàlisi de la informació recollida en uns 
qüestionaris que es van fer als establiments turístics dels nuclis analitzats. En aquest qüestionari, bàsicament, 
es demanava informació sobre la gestió ambiental de l’establiment (si disposen d’algun sistema de gestió 
ambiental, si reciclen els residus, si fan servir aigua depurada, etc.) així com també dades sobre la seva 
activitat (dades sobre mesos d’obertura, règim de tot inclòs, pernoctacions). 

Per a més informació sobre aquest projecte consultar la pàgina web de l’Observatori Socioambiental 
de Menorca (www.obsam.cat/actualitat/2012/asant/) o per mail a tur.obsam@cime.es. 
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Inventari dels valors florístics, comunitats vegetals i hàbitats d’interès de 
les finques adherides al Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera 

(CARB) (2011-2012) 
 

Iván FERNÁNDEZ1 i Sònia ESTRADÉ2 
 
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Institut Menorquí d’Estudis (IME). Camí des Castell, 28, 
07702 Maó, Menorca. 1(agro.obsam@cime.es), 2(sig.obsam@cime.es) 
 
Introducció 

Amb 33.526 ha ocupades, la superfície agrària a Menorca representa gairebé la meitat del territori. 
Aquesta xifra inclou, majoritàriament, camps de conreu de secà, però també camps de regadiu, camps 
d’hortalisses, horts de fruiters, camps abandonats, pastures, etc. A la vegada, aquestes zones allotgen bona 
part de la biodiversitat de Menorca, diversitat que, paradoxalment, és de les menys estudiades de l’illa, 
especialment pel que fa a les plantes. 

Aquest elevat percentatge de cobertes agrícoles fa que el sector agrari a Menorca tingui un paper 
primordial en la gestió del territori i del paisatge. El pagès, propietari o gestor de les terres, tot i que a vegades 
coneix i diferencia les espècies presents als seus terrenys, normalment no en coneix el seu valor o el seu 
interès. De manera que, per pur desconeixement, el seu maneig de les terres i del bestiar no sempre va en la 
mateixa direcció que la conservació d’aquests valors naturals. 

El model agrari tradicional ha contribuït al desenvolupament sostenible del món rural compatibilitzant 
l'activitat agrícola amb la conservació del medi ambient, però la intensificació i l’excessiva tecnificació d’avui 
dia de moltes zones agràries, fa que tots aquests valors naturals tradicionals dels camps de conreu, pastures i 
horts estiguin patint una forta regressió a tota Europa, inclosa també Menorca. 

Per compatibilitzar el desenvolupament rural amb els objectius de la reserva de biosfera es creà el 
Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera (en endavant, CARB), amb el qual, el productor agrari rep 
compensacions econòmiques en funció del compliment d'una sèrie de requisits ambientals, contribuint així al 
desenvolupament rural i a la conservació del medi natural i el paisatge. El Contracte Agrari és doncs una bona 
eina per contribuir a una millor gestió d'aquest territori. 

 
Objectius 

• General:  
- Posar en valor el patrimoni natural de les finques amb Contracte CARB de l'illa de Menorca a través de la 
cartografia d'hàbitats naturals i l’inventari florístic. 

• Específics: 
- Realitzar un inventari florístic dels valors més destacats de cada finca, amb la doble finalitat de contribuir a 
la seva conservació i de fer coneixedors als pagesos, propietaris i/o gestors de les finques del patrimoni 
natural que manegen. 
- Identificació i cartografia dels hàbitats d'interès comunitari, especialment a l'interior de l'illa, on per la 
manca de declaració d'espais de la Xarxa Natura 2000, es manifesta actualment la seva absència. 
- Cartografia de les comunitats vegetals presents a la finca. 
- Iniciar l’elaboració per tot Menorca d’un mapa d'hàbitats naturals seguint la classificació europea CORINE 
Biotopes (Palearctic Classification) a escala detallada. 
- Contribuir al coneixement del paisatge rural i a la seva conservació. 
 
Metodologia 

L'estudi botànic de cadascuna de les finques s'ha realitzat amb dos objectius principals: la detecció de 
valors botànics interessants des del punt de vista de la conservació i la singularitat (taxons i espècies 
endèmiques, rares, protegides o, fins i tot, aquelles d’interès quant a que poden ser indicadores de bones 
practiques), i l'inventari d’hàbitats i comunitats vegetals existents a la finca. També ha resultat del nostre 
interès el detectar aquelles espècies, hàbitats i comunitats vegetals  considerades i reconegudes com d'interès 
comunitari. 

Els inventaris florístics han estat igualment importants per identificar zones d’interès dins de la finca, 
zones a les quals s’hauria de tenir especial cura en la seva gestió per a protegir i conservar els valors que 
atresoren. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 406 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Els estudis botànics i inventaris han estat duts a terme visitant totes i cadascuna de les finques mitjançant la 
realització d'itineraris de reconeixement. Aquests itineraris, que sempre han buscat recórrer el major nombre 
possible dels diversos ambients i hàbitats de què consta cada finca, han estat dissenyats basant-se en distintes 
circumstàncies: 
- Informacions obtingudes directament del propietari o pagès de cada finca mitjançant la realització 
d'entrevistes prèvies a les visites. 
- Mapes de vegetació o de cobertes, i fotografies aèries de la zona de publicació recent (anys 2007 i 2010). 
- Bibliografia botànica. 
- Informacions facilitades per l'assessorament exterior d’altres botànics. 

Les finques han estat visitades entre una i quatre vegades segons la superfície i la diversitat d'ambients 
i hàbitats de cadascuna d'elles. Les situacions meteorològiques i els diferents períodes en què les finques han 
estat recorregudes poden explicar algunes diferències entre elles i el que certes plantes estacionals puguin no 
haver estat detectades, una circumstància que, no obstant, s'ha intentat minimitzar en la mesura de lo possible. 
En total s'han realitzat durant una mica més d'un any 46 visites a les finques en un total de 37 jornades de 
camp, sent la duració mitjana de cadascuna d'elles d'un poc més de 6 hores efectives. 

 
 
 
 

Resultats 
El conjunt de les 20 finques inventariades i cartografiades ocupa una superfície de 2.583,18 Ha. 

Apareixen un total de 108 hàbitats CORINE diferents i 36 hàbitats d’interès comunitari, dels quals 8 són 
hàbitats d’interès comunitari prioritari. Per altra banda atenent a les comunitats vegetals, la més abundant i 
estesa és l’ullastrar amb el 20,6 % del total de la superfície cartografiada. 

A l'estudi i inventari botànic de les finques es troben representades un total de 327 tàxons de plantes 
vasculars autòctones identificades com valors botànics interessants. Es classifiquen per grups en: 
- Tàxons endèmics: 64 (un 70% dels tàxons endèmics de plantes vasculars existents a Menorca).  
- Tàxons protegits: 29 (un 78% dels tàxons protegits de plantes vasculars existents a l’illa).  
- Tàxons rars o molt rars a Menorca: 155. Es tracta d'un nombre considerablement elevat donada la petita 
proporció de territori menorquí estudiat.  
- Altres tàxons singulars: 101 

Quant a espècies destacades i d’especial importància (des del punt de vista de la conservació), durant 
l'inventari de les 20 finques adherides al CARB s'han detectat un bon nombre de tàxons molt rars a l'illa, amb 
distribució i hàbitats notablement restringits. És el cas de, entre altres tàxons, Anacyclus clavatus, l'endèmic 
Apium bermejoi, l'àbit d'aigua (Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus), les endèmiques Cymbalaria 
fragilis i estepa joana (Hypericum balearicum), la clavellina des blat (Vaccaria hispanica), la paradella de 
fulla grossa (Rumex obtusifolius), el plantatge d'aigua (Alisma lanceolatum), Aristolochia paucinervis, 
l'endèmica Euphorbia maresii subsp. maresii var. minoricensis, Trifolium repens var. giganteum, la parra 

Taula 1. Els quinze hàbitats d’interès comunitari més estesos a les finques inventariades per ordre d’abundància. Els 
percentatges són sobre el total de la superfície cartografiada (un 48,2 % del total cartografiat no pertany a cap 

hàbitat d’interès comunitari). 
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(Vitis vinifera subsp. sylvestris), la coa de cavall (Equisetum telmateia), Orchis coriophora, el pinastre (Pinus 
pinaster), etc. 

Així mateix, alguns d'aquests taxons de gran raresa es troben catalogats com greument amenaçats 
atenent a les categories de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). En les finques 
prospectades es troben representats el 50% dels tàxons greument amenaçats, que hi ha a Menorca (7 tàxons 
d'un total de 14 reconeguts a Menorca segons el Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears de 
2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions: valoració ambiental i propostes de gestió 

Aquest projecte, que ha comptat amb un exhaustiu treball de camp, ha permès tenir un diagnòstic de 
l’estat ambiental general en que es troba el camp menorquí. En general, les finques inventariades han estat 
finques d’una superfície molt gran i dedicades sobretot als conreus de secà destinats a ramaderia extensiva 
que solen mantenir un mosaic de boscarrons entre camps de conreu. Com és sabut, aquest paisatge en mosaic 
fa que la diversitat tant vegetal com animal es vegi molt afavorida. 

S’han detectat gran quantitat d’endemismes vegetals, sobretot a les finques que tenen part litoral, 
parets de barrancs o zones rocalloses. En general el medi natural de les finques visitades es troba ben 
conservat tot i que hi ha un seguit d’impactes que es donen de manera recurrent en moltes d’elles.  

De forma genèrica es recomana seguir les bones pràctiques agràries, mantenir de l’estructura en 
mosaic amb boscarrons entre els camps, practicar el règim de cultius rotatius per conservar la diversitat de 
plantes segetals i evitar la sobrepastura en general i la de porcí en els alzinars i zones boscoses en particular. 
 
Agraïments 

Als col·laboradors i assessors d’aquest projecte: David Carreras Martí, Xavier Méndez Chavero, Alex 
Franquesa Balcells i Pere Fraga i Arguimbau. 

El projecte ha estat cofinançat pel projecte europeu LEADER + “Inventari del patrimoni rural de les 
finques adherides al CARB”.  
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Fig.1. Orchis coriophora, orquídia  molt 
rara a Menorca 

Fig. 2. Cymbalaria fragilis, petita planta endèmica de Menorca en perill 
d’extinció amb molt poques poblacions restringides a fissures i escletxes 

de parets calcàries d'alguns barrancs del sud de l’illa 
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El projecte LIFE BASSES (http://web2.cime.es/lifebasses/ca/index.php) desenvolupat a Menorca entre 
els anys 2005 i 2009, tenia com objectiu la conservació a llarg termini de l'hàbitat prioritari basses temporals 
mediterrànies (3170). La proposta inicial partia del coneixement de l’existència d'aquest hàbitat a l'illa. 
Concretament es tenia constància de la seva importància per alguns estudis anteriors en algunes de les basses 
més conegudes. L'inventari inicial d'aquest hàbitat a l'illa estava format per unes trenta localitzacions.  

Tanmateix, hi havia evidències que la seva representació quantitativa i qualitativa podia ser molt més 
important. Es tenia coneixement que les basses temporals, antigament, tenien importància en el món agrícola, 
com abeuradors naturals, hi havia una certa relació entre l'activitat agrícola i la seva conservació o presència. 
Més encara, el seu aprofitament i coexistència amb els humans es podia remuntar a centenars d'anys per la 
clara relació entre jaciments arqueològics i basses temporals, especialment aquelles més importants per les 
seves dimensions o temps d'inundació. Un altre factor que podia afavorir la presència de l'hàbitat era la 
diversitat geològica de l'illa, especialment aquelles zones amb materials impermeables. 

L'objectiu principal del projecte LIFE BASSES, la conservació a llarg termini de les basses temporals, 
passava inevitablement per augmentar els coneixements sobre el seu funcionament i la seva importància com 
a hàbitat en l'àmbit insular. Fins aquells moments els coneixement que es tenien eren relativament limitats, 
especialment en els aspectes de l'estat de conservació, funcionament a escala local i els tipus. Per tot açò en el 
projecte hi tenien una especial importància les accions preparatòries. Entre aquestes hi havia l'elaboració d'un 
inventari de les basses temporals de l'illa (A1). La mateixa Directiva Hàbitats estableix que en el cas de les 
espècies i els hàbitats prioritaris és obligat tenir coneixement de la seva distribució, d'altra manera no és 
possible fer-ne una conservació efectiva. 

El desenvolupament de l'acció A1 va ser la primera actuació del projecte, no només per la mateixa 
elaboració del projecte, sinó també per detectar basses que poguessin tenir un major interès de conservació o 
necessitat d'actuar-hi. Per elaborar l'inventari es consultaren diferents fonts d'informació: ortofotos, entrevistes 
orals amb els pagesos i gent major, Servei de Patrimoni del Consell Insular, etc., així com també exploracions 
de camp, ja fos per confirmar la presència de possibles basses o per visitar zones on hi havia més possibilitats 
de la presència del hàbitat. A las poques setmanes d'haver-se iniciat el projecte i aquesta acció, l'inventari de 
basses es va duplicar, i a la finalització del projecte se situava al voltant de les 80.  

Actualment l'inventari de basses temporals segueix en actualització constant, i està format per un 
centenar de registres o localitzacions, ja que, com estableixen les normes del programa LIFE, una vegada 
acabat el projecte el beneficiari ha de seguir vetllant i actuant per al manteniment dels seus objectius i 
resultats. 

L'inventari consisteix en una base de dades on, a més de la localització de les basses (coordenades 
UTM), a cada registre s'hi inclou informació addicional com el lloc o finca agrícola on es troben, si es troben 
dins espai LIC, el tipus de bassa segons els criteris establerts en el projecte LIFE BASSES, les amenaces i les 
espècies amb interès de conservació que hi pugui haver. 

La distribució de les basses inventariades (Fig. 1) mostra la mateixa tendència que ja s'apuntava durant 
el projecte. Estan pràcticament distribuïdes per tota la superfície de l'illa, però destaquen tres àrees amb una 
densitat més elevada. A ponent, on es troben les basses de tipus 2 amb aigües tèrboles i amb un màxim de 
vegetació estival, a la fase seca. Cap a la part central del Migjorn de l'illa, on hi predomina el tipus 4, els 
cocons o basses de petites dimensions formades damunt substrat rocós calcari. I en el quadrant nord-oriental 
on són mes heterogènies però amb un cert predomini de les que es formen damunt materials paleozoics.   
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En el marc del projecte LIFE BASSES (http://web2.cime.es/lifebasses/ca/index.php) les actuacions 
que plantejaven més dubtes sobre els seus resultats eren les que tenien com a objectiu la restauració de les 
basses degradades. Es partia d'una certa incertesa o desconeixement sobre el funcionament de l'hàbitat, 
tampoc es disposava de molta informació sobre experiències semblants desenvolupades en altres regions. Fins 
aquell moment la majoria de treballs sobre aquest hàbitat prioritari tenien com a objectiu millorar el 
coneixement sobre la seva biodiversitat específica o la seva ecologia. 

Les accions preparatòries (A) dels projectes LIFE Natura tenen la funció d'assegurar un 
desenvolupament adequat de les destinades a l'actuació directa damunt l'hàbitat (C). En el LIFE BASSES 
aquestes anaven dirigides a millorar els coneixements sobre el seu funcionament, caracteritzar l'hàbitat i 
establir mètodes de control d'amenaces com ara les pràctiques agrícoles, les espècies invasores o un excés 
d'ús. Dels resultats d'aquestes accions es pogueren començar a planificar algunes primeres línies d’actuació. A 
les basses de tipus 4, de petites dimensions damunt substrat rocós (cocons) l’àrea d’influència de la bassa sol 
ser sempre relativament petita, però és important que al seu entorn més immediat estigui aclarit, net de 
vegetació llenyosa, per la facilitat en que s’omplen de sediments. De fet, la conservació de moltes d’aquestes 
petites basses depenia d’una neteja periòdica. A l’altre extrem, les de tipus 2, més abundants a la part de 
ponent de l’illa, tenen una superfície d’alimentació d’aigües superficials extensa i planera, quasi sempre 
ocupada per terres d’ús agrícola. Segurament aquest va ser un dels principals motius per envoltar-les des 
d’antic de parets de pedra en sec. Era una manera de protegir-les i conservar-les com un abeurador natural, a 
la vegada que feia possible la regulació de l’accés del bestiar. En un terme mig, les basses sobre materials 
silicis, principalment les penyes de cot, solen ser sempre de dimensions mitjanes o grans, però sovint poc 
accessibles al estar ubicades en elevacions i envoltades per una vegetació densa, així i tot hi ha casos evidents 
d’haver patit alteracions, fins i tot ser destruïdes per aprofitar les terres arenoses silícies fresques que s’hi 
acumulen. 

Si les basses petites sobre substrat rocós, com els cocons, i les de substrat silici, requerien d’actuacions 
restauració poc agressives o de baix impacte. No era així per aquelles de dimensions més importants formades 
en depressions extenses ocupades per terres agrícoles. Va ser en aquestes on els treballs de recuperació de 
l’hàbitat foren més intensos, concretament en tres d’elles: Corniola, Torrellafuda i Es Clot des Guix, es pot dir 
que és on es posaren en pràctica tècniques i mètodes de restauració fins aquell moment innovadors, que més 
enllà de la recuperació de l’hàbitat, també cercaven retornar-lis la utilitat que havien tingut per l’activitat 
agrícola. 

A Corniola, la situació inicial d’una de les basses era d’un deteriorament greu. Les parets que la 
dividien i regulaven l’accés del bestiar estaven completament caigudes i havien perdut la seva funció, causant 
un alteració per excés de pastura. S’iniciaren les feines per restaurar els murs, emprant les tècniques 
tradicionals i recuperant estructures com les fibles, que permetien una circulació de les aigües i dels sers vius 
que hi viuen. Una vegada acabada la restauració, amb el primer episodi d’inundació ja s’aprecià una millora 
de l’hàbitat que encara va ser més evident en la fase d’assecament, primavera i estius següents, quan en 
aquestes basses d’aigües tèrboles la flora assoleix el seu màxim i es poden veure les espècies que millor les 
caracteritzen: Damasonium bourgaei, Corrgiola litoralis, Verbena supina, Heliotropium supinum, Lythrum 
tribracteatum i Polygonum romanum subsp. balearicum. Després de les actuacions de restauració la majoria 
d’aquestes espècies incrementaren significativament els seus efectius. Transcorreguts pràcticament sis anys, 
en l’actualitat la bassa de Corniola encara presenta un estat de conservació òptim. 

A Torrellafuda la situació era semblant, tot i que la configuració de la bassa per a l’aprofitament de 
l’aigua, és diferent. Està envoltada per una paret circular d’uns dos metres d’alça amb quatre portells o 
accessos que es corresponien amb les quatre tanques que l’envoltaven. A l’inici del projecte una part de les 
parets estaven caigudes i l’espai d’inundació ocupat parcialment per acumulacions de sediments i pedres. Les 
actuacions de recuperació consistiren en la reconstrucció de les parets, retirada de sediments i rehabilitació del 
portells amb les corresponents barreres d’ullastre. Com en el cas de Corniola el resultat va ser un increment 
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significatiu de la superfície d’inundació i el augment de les poblacions d’espècies vegetals característiques de 
l’hàbitat, amb una composició florística pràcticament idèntica a la bassa anterior. 

La situació del Clot des Guix era encara més greu. És una bassa de característiques diferents, en part 
originada per l’extracció de guix en la part més fonda d’una depressió endorreica. A l’inici del projecte bona 
part de la superfície d’inundació estava ocupada per espècies invasores, principalment Arundo donax i les 
zones inundades durant l’hivern eren reduïdes i fragmentades (Fig. 1). A més, com les anteriors, les parets que 
l’envoltaven estaven molt deteriorades. Les actuacions s’iniciaren amb l’eliminació d’Arundo donax i d’altres 
espècies invasores com Gleditisia triacanthos amb l’ajuda de maquinària. Posteriorment es restauraren les 
parets i en aquest procés també es netejà una de les síquies adjacents. Durant aquestes feines es comprovà que 
aquesta síquia o canal no tenia la funció de drenar o donar sortida a les aigües, sinó que, al contrari, 
originalment semblava recollir les aigües superficials de la depressió i les conduïa cap a la bassa. Un fet que 
es comprovà en el primer episodi de pluges en què la bassa assolí uns nivells d’inundació màxims, fins al punt 
que es formava una sol làmina d’aigua (Fig. 2). Tot açò concordava amb les informacions proporcionades 
pels propietaris de la bassa, tenien constància que antigament s’hi navegava en barca com a activitat 
d’esbarjo. Actualment el Clot des Guix manté un estat de conservació millor que l’inicial amb una increment 
notable de la superfície d’inundació i de les espècies vegetals aquàtiques, així i tot periòdicament s’han de fer 
feines de revisió i control de les espècies vegetals invasores.  

 

 
Fig. 1. Vista parcial de l’estat inicial del Clot des Guix. 

 
Fig. 2. El Clot des Guix en el primer període d’inundació després de les actuacions de restauració de 

l’hàbitat.
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Una de les dificultats que ha afrontat el desenvolupament del projecte LIFE+ RENEIX ha estat haver 
d’actuar en zones on la complexitat ecològica i la diversitat d’hàbitats són elevades. Justament aquest era un 
dels criteris per a la selecció de les zones d’actuació, la seva riquesa biològica. En la proposta inicial del 
projecte, i d’acord amb l’estructura en què s’ha de presentar, les accions estan dissenyades i justificades per al 
control de les amenaces detectades, les quals són la principal justificació del desenvolupament de la proposta. 
Tanmateix quan en una zona concreta conflueixen les circumstàncies de diversitat d’hàbitats, diferents 
situacions o graus d’alteració i la incidència de diferents amenaces, les actuacions a fer-hi difícilment es pot 
pensar en desenvolupar-les de manera individualitzada, sinó que, tant per raons d’eficiència organitzativa, 
com econòmica i de minimitzar impactes ambientals, aquestes s’han de planificar de manera conjunta i, en la 
mesura del possible, preveure un desenvolupament simultani o consecutiu. D’aquesta manera també 
s’afavoreix una sinèrgia o efecte transversal de les accions de manera que es pot augmentar la intensitat dels 
resultats beneficiosos pel medi natural. 

Les argumentacions anteriors foren les que es van haver d'afrontar en les primeres etapes del 
desenvolupament del projecte LIFE+ RENEIX. Després de diferents consideracions i consultes amb els 
membres del Comitè Científic s’optà per l’actuació per zones i no tant per accions. Un canvi de funcionament 
que també va rebre l’aprovació de la Comissió Europea. 

Així, per a cada zona d'actuació el primer que es feia era elaborar un document tècnic de les actuacions 
previstes en el que quedaven localitzades dins cada zona d’actuació (Fig. 1). L’elaboració d’aquests plans 
d’actuacions ha estat fonamental en l’assoliment dels objectius del projecte en cada zona, i han estat 
especialment útils per un desenvolupament eficient i positiu de les actuacions, així com també per fer una 
difusió adequada a la societat sobre el desenvolupament del projecte i els seus objectius, donant compliment a 
una altra de les accions del projecte (D10). 

La localització de les accions requeria d’altres feines i coneixements previs. Per això, a cada zona s’ha 
elaborat una cartografia detallada de les espècies que tenen interès de conservació (acció preparatòria A2) que 
al seu temps partia d’un llistat de tàxons vegetals dels que es tenia constància de la seva presència en la zona. 
A la cartografia d’espècies s’hi ha afegit una altra amb la distribució dels hàbitats d’interès comunitari i 
encara en les zones de major complexitat o les més alterades també s’ha cercat informació de l’estat previ a la 
seva degradació, de com es van desenvolupar les actuacions que van conduir a la degradació i com aquesta ha 
evolucionat al llarg dels anys. 

És amb tot aquest conjunt de coneixements que s’han pogut planificar adequadament les accions 
desenvolupades a cada zona. 

Un cas pràctic, per ja estar finalitzat, i per tenir la complexitat esmentada de presència d’hàbitats i 
espècies d'interès, alt nivell de freqüentació humana i situacions de degradació, és el dels Alocs, un espai 
natural situat al nord de Menorca, dins el Lloc d'Interès Comunitari (LIC) ES0000231. Aquest espai va ser 
objecte als anys 70 d'un intent d'urbanització, que no va prosperar però va deixar vials oberts, i va iniciar un 
procés de degradació progressiu en els anys posteriors.  

Inicialment, el projecte LIFE+RENEIX partia de l’objectiu general de restaurar l'espai, a través 
d’eliminar un dels vials de l’urbanització projectada, recuperar la zona humida, fins aquell moment travessada 
per un vial d’accés a la cala, i ordenar els accessos dels vehicles rodats i les persones cap a la platja. Açò 
implicava la construcció de parets de pedra en sec (acció C1), tancament d’accessos (C2), revegetació (C3), 
instal·lació de barreres per restringir l’accés de vehicles (C4) i la construcció d’un pont per reconduir el pas de 
persones a peu pel marge dret del torrent, fent-ho coincidir amb el recorregut existent del Camí de Cavalls, 
deixant definitivament lliure d'accessos la zona humida (C5). En la proposta inicial aquestes accions 
quedaven localitzades de manera preliminar. No va ser fins que es va disposar de tota la recopilació 
d’informació i coneixements sobre la zona que es van poder situar de manera concreta i precisa, i a partir 
d’aquí es va quantificar la magnitud de cadascuna d’elles i els seus efectes reals en benefici de la recuperació 
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dels hàbitats. En aquest procés de replantejament inevitablement es van produir variacions significatives, 
sempre amb la finalitat de millorar la consecució dels objectius del projecte. Així: 

• Les construccions de parets de pedra en sec es van redistribuir per donar protecció a un major 
nombre d’hàbitats i actuar en l'ordenació efectiva del pas de vehicles. 

• Es va incloure un tram de rocalla, no previst al projecte inicial, com a mesura dissuasiva per al pas de 
motocicletes, que s'ha mostrat molt efectiva, i a més, que s'ha vist que és un bon mètode per propiciar la 
revegetació natural a zones afectades per processos erosius.  

• Els punts de tancament dels vials i accessos també es van reubicar per afavorir zones més extenses 
de regeneració.  

• Es van incloure actuacions de reconducció de l'escorrentia superficial, que havia estat alterada per la 
construcció del vial, per retornar les aigües cap a la zona humida a recuperar. 

• La descompactació de terres per procedir a la revegetació també es va planificar de bell nou per 
evitar la formació de processos erosius. 

• La construcció i ubicació del pont també es van projectar per augmentar la seva funcionalitat i reduir 
l’impacte de la seva construcció. 

Ara, una vegada acabades les actuacions als Alocs i quan es veuen ja els primers resultats que apunten 
cap a la consecució dels objectius, és quan es fa més evident la utilitat d’uns coneixements previs i una 
planificació adequada a qualsevol actuació de restauració dels hàbitats. 

 

 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 414 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

El voluntariat i la sensibilització social en la conservació d’hàbitats i 
espècies 

 
Irene ESTAÚN1, Eva CARDONA1, Mireia COMAS1, Maria GONZÁLEZ1, Carme GARRIGA1 i Pere 
FRAGA1 
 
1Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca. 
Plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó; Email: life.reneix@cime.es ; Web: http://lifereneix.cime.es 
 

En el marc del projecte LIFE+RENEIX "Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca", una 
part important de les actuacions s'han destinat a la conscienciació social sobre la importància de preservar els 
hàbitats naturals i les espècies i la possibilitat de recuperar entorns degradats. Aconseguir un cert grau de 
consciència social sobre aquests aspectes és un objectiu imprescindible si es vol que les fites assolides 
perdurin en el temps, i per aconseguir revertir els processos antròpics que amenacen la seva supervivència. És 
un fet que no poques vegades les alteracions i amenaces antròpiques sobre espècies amb interès de 
conservació tenen el seu origen més en una falta de coneixement de la seva importància que no en una 
voluntat de causar afeccions per part de la gent.  

Per tant s'han realitzat accions genèriques dirigides a la població general per donar a conèixer els 
objectius i avenços del projecte (pàgina web, difusió per premsa, perfils a les xarxes socials, senyalització 
informativa, xerrades educatives per a la comunitat escolar, etc.) i d'altres accions dirigides a grups de 
població o sectors específics que s'han considerat clau per ser els que tenen una incidència sobre l'estat de 
conservació dels hàbitats i les espècies del projecte per les activitats que desenvolupen, ja siguin professionals 
o d'oci. Finalment, s'han dirigit actuacions concretes per involucrar la població local en actuacions de 
restauració i conservació a través de jornades de voluntariat, iniciativa que fins al moment ha tingut una 
àmplia participació i uns resultats molt notables.  

Inicialment es va plantejar la implicació activa de la ciutadania a una de les cinc àrees d'actuació del 
projecte anomenada pas d’en Revull (al barranc d’Algendar). Aquesta va ser escollida des d’un principi per la 
seva estreta relació amb iniciatives de voluntariat destinades a recuperar camins antics (camí Reial) i, a la 
vegada, permetre que la població local i visitant pugui gaudir de manera respectuosa d’alguns dels paratges 
naturals més coneguts i valorats de l’illa. Atès l'èxit de les diferents convocatòries de voluntariat per realitzar 
feines de manteniment i conservació en aquesta zona, es va estendre la iniciativa a altres zones d'actuació del 
projecte, i en aquests darrers anys hem comptat amb suport de grups de voluntaris per fer feines de restauració 
al sistema dunar del Pilar i a la zona dels Alocs. En un futur proper, tenim previst realitzar algunes actuacions 
amb voluntariat en el marc de la restauració ambiental de la zona de Binimel·là-cala Mica. A més a més, en 
funció de la programació de les tasques i les èpoques, s'han canalitzat altres actuacions mediambientals 
complementàries amb l'ajut de voluntaris fora de les zones on actua el projecte, com ara jornades d'eradicació 
d'espècies invasores o de neteja de platges.  

Les feines que es desenvolupen durant les jornades de voluntariat són diverses, alguns exemples són la 
instal·lació de barreres eòliques a sistemes dunars, la sembra d'espècies pioneres en zones de regeneració de la 
coberta vegetal, el desbrossament i la col·laboració en tasques de construcció o reparació de parets seques, la 
retirada i neteja de punts d'abocament incontrolat de residus, etc. 

Entenem que la participació ciutadana en la conservació de la natura és molt important per generar un 
sentiment de vinculació de les persones amb les àrees en què s'actua i una apropiació dels objectius del 
projecte per part dels voluntaris involucrat, a part de l'efecte amplificador que poden tenir aquestes actuacions 
en la difusió dels resultats del projecte. Amb els resultats obtinguts fins al moment amb l'organització de 
jornades de voluntariat, la realització de visites guiades o la instal·lació de senyalització informativa, s'ha 
posat de manifest com és possible combinar gestió d’hàbitats i espècies amb comunicació i sensibilització 
social.  
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Fig. 1. Participació de voluntaris en la revegetació d'un antic vial urbanístic a la zona des Alocs 

 
Fig. 2. Participació de voluntaris en la instal·lació de barreres eòliques al sistema dunar del Pilar 

 
Fig. 3. Tasques d'eradicació de l'invasora Carpobrutus edulis per un grup de voluntaris a Favàritx 
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L’activitat humana, actualment, se sol considerar com a una de les principals causes de les amenaces al 
medi ambient. Tanmateix, també és acceptat que en alguns casos l’home pot actuar com generador d’hàbitat o 
actuar per conservar la biodiversitat. El cas de la regió mediterrània és un paradigma de com el paisatge i 
l’activitat humana són pràcticament indissociables per haver coexistit pràcticament des de fa milers d’anys. Se 
sol considerar que tècniques lligades a l’agricultura tradicional o al maneig del territori, tot i causar alteració 
dels hàbitats, principalment la seva fragmentació, també afavoreixen la seva diversificació, precisament per la 
formació de zones de transició. 

El cas de les construccions en pedra sec és un altre exemple de com una estructura artificial, no només 
es pot integrar fàcilment en el paisatge, sinó que també pot actuar com un recurs per controlar o mitigar certes 
amenaces, com ara l’erosió, o fins i tot funcionar com un hàbitat amb una biodiversitat específica. 

Com en altres regions de la Mediterrània, a Menorca, les construccions de pedra en sec s'han emprat 
des de fa segles per a la gestió de les terres amb un mínim aprofitament dels recursos: agrícoles, forestals, 
ramaders, hidràulics, etc., fins al punt que avui pràcticament no hi ha racó de l'illa on hi manqui alguna mostra 
d'aquestes construccions i és una de les millors caracteritzacions del seu paisatge. Socialment, la percepció 
cap a elles és totalment positiva, per a la majoria de gent és inconcebible una actuació en l'àmbit rural o rústic 
que no vagi acompanyada del respecte cap aquestes estructures o de la seva restauració. 

Tot i que no existeixen estudis específics sobre els efectes directes d'aquestes estructures sobre la 
biodiversitat de l'illa, les evidències visuals indiquen que són menys agressives que d'altres tècniques com les 
tanques metàl·liques o de blocs de formigó, els talussos o altres modificacions del sòl que queden descobertes.  
La colonització amb el pas del temps d'aquestes construccions per comunitats vegetals d'ambients rupícoles, 
fins i tot, amb la presència d'endemismes és possiblement un dels exemples més clars de la seva capacitat 
d'integració en el medi natural. 

L'ús secular de les construccions de pedra en sec a l'illa, i especialment la seva elevada acceptació 
social, va ser un dels motius per al seu ús en la conservació dels hàbitats en el projecte LIFE BASSES 
(www.cime.es/lifebasses). Els bons resultats obtinguts en aquest projecte en aquestes actuacions, tot i les 
reticències inicials per part de l'equip tècnic i la mateixa Comissió Europea, van ser el principal argument per 
a la seva inclusió com una de les accions principals (C1) del projecte LIFE+ RENEIX. 

En aquest projecte les construccions de pedra en sec s'han fet servir per a les següents funcions: 
- Tancament de vials i accessos incontrolats (parets seques) 
- Control de processos erosius i de degradació del sòl (encadenats) 
- Delimitació d'hàbitats sensibles (parets seques) 
- Restauració o habilitació de camins antics o alternatius en zones sensibles (empedrats i murs de 

contenció) 
- Portells i trams de parets dissuasius per reduir l'excés de freqüentació (paret seca) 

A causa de la importància que s'ha donat a aquestes construccions la seva funcionalitat en realitat és 
transversal a altres accions. Una situació que es pot apreciar millor a la taula 1, on es resumeixen les 
actuacions fetes fins ara a cada zona, la seva funció, com complementen o actuen sinèrgicament amb altres 
accions del projecte i els hàbitats que més directament s’han beneficiat. 

Visualment els efectes positius d'aquestes construccions són ja ben evidents en dues de les zones 
d'actuació. 

Pas d'en Revull. La primera zona on es va actuar en el marc d'aquesta acció. Com indica la taula 1 les 
construccions de pedra en sec van consistir en la reconstrucció d'una de les parets a l'inici del tram del Camí 
Reial, la restauració de parets deteriorades, reconstrucció de portells, empedrats i escales per facilitar el trànsit 
de persones i cavalls, encadenats i murs de retenció per afavorir la recuperació d'espècies vegetals amb interès 
de conservació. En moltes d'aquestes actuacions la participació del voluntariat (acció D6) va ser fonamental.  
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Transcorreguts més de dos anys des de la seva finalització, els beneficis en els hàbitats i les espècies 
són evidents. En algunes de les parets s'ha establert ja una flora d'ambients rupícoles o de pedruscalls i en 
altres, de situació més ombrívola, s'ha produït una recolonització important de briòfits i pteridòfits (Fig. 1). 

La millora i delimitació de zones de pas mitjançant escales i empedrats ha fet que el trànsit dels 
visitants quedi més definit evitant un augment dels problemes d'erosió i possibilitant la recuperació d'hàbitats 
de vorera de camí. 

De manera més concreta, la restauració d'alguns encadenats i la construcció de petits murs de 
contenció ha afavorit que espècies amb interès de conservació com Viola stolonifera, hagin incrementat 
notablement les seves poblacions i mostrin un millor estat de conservació.  

En un àmbit més social aquestes actuacions han tingut una valoració positiva i també han contribuït a 
disminuir les situacions de conflicte amb la propietat privada per la dispersió dels visitants o els aparcaments 
incontrolats en terres de cultiu. 

Els Alocs - Alpilar. En aquesta zona les actuacions emprant construccions de pedra en sec se centraren 
en els dos extrems, coincidint amb els principals punts d'alteració: la cala dels Alocs a llevant i la d'Alpilar a 
ponent.  

A l'entorn de la cala dels Alocs, es construïren de bell nou parets de pedra en sec per delimitar l'espai 
de circulació dels vehicles i per limitar l'accés d'aquests al vial urbanístic abandonat i a la zona de domini 
públic de la cala. 

En l'actualitat, transcorreguts quasi dos anys des de l'acabament de les feines, la millora de l'estat de 
conservació dels hàbitats és evident. Les comunitats vegetals lligades a terres salabroses argiloses estan 
progressant en cobertura vegetal. A la zona humida situada darrere la cala el tancament dels vials està 
afavorint la recuperació de la vegetació de prat i les formacions llenyoses de ribera de tamarells (Tamarix sp. 
pl.) i alocs (Vitex agnus-castus). En la part més alta del vial s'observa també una recolonització de la 
vegetació del litoral i les aigües procedents de les fonts i verinals està tornant a formar hàbitats d'ambients 
aquàtics. 

A la cala d'Alpilar la situació de partida era diferent. És una àrea de l'illa relativament poc 
antropitzada. La trama de parets seques és de baixa densitat. Aquesta configuració és la que sol afavorir una 
dispersió dels visitants per arribar a la platja que té com a conseqüència la formació de processos erosius per 
l'arenal i el sistema dunar. Aquí les tècniques de pedra es feren servir per a dues actuacions complementàries 
al tancament d'accessos conflictius: construccions de petits encadenats o dics per frenar processos erosius dins 
l'arenal i la restauració d'una antiga rampa que dirigia el trànsit de visitants per un itinerari sobre substrat més 
consistent, fora del sistema dunar. Actualment en els dos punts d'actuació s'observa una resposta positiva dels 
hàbitats, tant per l'acumulació de sediment arenós dins en els punts erosionats, com per la regeneració 
espontània de la vegetació autòctona. 
 

 
Fig. 1. Imatge d'una paret restaurada i del portell amb barrera d'ullastre al Pas d'en Revull, on es pot 

apreciar la recolonització de briòfits i pteridòfits. 
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Taula 1. Relació de les principals actuacions de construccions de pedra en sec i la seva funció i objectius 
dins el projecte 

Zona Actuació 
Funcions o 
objectius 

Complementació 
amb altres 
accions 

Hàbitats d’interès comunitari beneficiats 

Recuperació 
d’un tram de 
paret del 
Camí Reial 

Reconstrucció 
de parets 
esfondrades 

Recuperació 
de portells 

Delimitar la 
zona de pas 
Evitar 
conflictes 
amb la 
propietat 
Recuperar 
una via de 
senderisme 

Empedrats i 
escales 

Delimitar la 
zona de pas  
Recuperar 
una via de 
senderisme 

Pas d’en 
Revull 

Encadenats i 
murs de 
contenció 

Evitar 
processos 
erosius 
Protegir 
espècies 
amenaçades 

Control 
d’accessos (C2) 
Participació 
ciutadana (D6) 
Itineraris 
florístics (D7) 

8210 Pendents de penyes calcàries 
5230 Formacions arborescents de llorers 
9320 Ullastrars 
9340 Alzinars 

Construcció 
de parets 
seques 

Limitar la 
circulació de 
vehicles 
Protecció 
d’hàbitats 
sensibles 
Recuperació 
de la zona 
humida 
Dirigir els 
visitants 
Afavorir la 
revegetació 

Construcció 
de portells 

Limitar la 
circulació de 
vehicles 

Control 
d’accessos (C2) 
Revegetació (C3) 
Construcció de 
ponts (C5) 
Participació 
ciutadana (D6) 
 

1510 Salobrars mediterranis 
3130 Aigües embassades oligotròfiques 
3170 basses temporals 
3290 Torrents estacionals mediterranis 
5330 Formacions arbustives mediterrànies 
5430 Comunitat de socarrells 
6420 Vegetació de prat 
8220 Pendents silícies 
92D0 Formacions en galeria 

Encadenats 

Aturar 
processos 
erosius 
Reconduïr els 
camins 
d’accés a la 
platja 

Control 
d’accessos (C2) 
Revegetació (C3) 

Els Alocs 
- Alpilar 

Rampes i 
empedrats 

Aturar 
processos 

Control 
d’accessos (C2) 

2230 Dunes amb comunitats petites plantes 
d’arenals 
2440 Dunes amb comunitats de teròfits 
2250 Dunes amb sivinar 
2260 Dunes amb vegetació arbustiva 
2270 Dunes amb formacions arborescents de 
pins i alzines 
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erosius 
Evitar la 
degradació 
d’hàbitats 
sensibles 
Recuperar 
camins antics 

Revegetació (C3) 
Construcció de 
ponts (C5) 
Participació 
ciutadana (D6) 
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Projecte LIFE+ RENEIX: mètodes i tècniques per a la recuperació de la 
vegetació d'arenals i sistemes dunars afectats per l'excés de freqüentació 

humana 
 
Mireia COMAS1, Irene ESTAÚN1, Eva CARDONA1, Carme GARRIGA1, Maria GONZÁLEZ1 i Pere 
FRAGA1 
 
1Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca. 
Plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó. Web: http://lifereneix.cime.es; Email: life.reneix@cime.es  
 

La restauració dels hàbitats alterats és una de les actuacions en la gestió del medi ambient que més 
debat i estudis està generant en els darrers anys. Tot i que és un concepte que es coneix des de fa algunes 
dècades, ha estat en els darrers vint anys que la seva aplicació ha tingut una activitat més elevada davant les 
evidències que la conservació a llarg termini de les espècies amenaçades no és possible sense considerar la 
conservació integral del seu hàbitat. 

La importància d'aquesta branca de l'ecologia aplicada també s'ha incrementat notablement a mesura 
que la proliferació de certes amenaces, com les espècies invasores o la degradació dels hàbitats per causes 
antròpiques, ha estat més intensa. De la necessitat de controlar aquests processos de degradació han sorgit 
multitud d'estudis sobre com actuar per revertir cap a un millor estat de conservació. Sovint, la major 
dificultat es trobava en portar aquests estudis de la teoria a la pràctica. La seva aplicació en el medi natural no 
sempre era possible i es feia evident un desfasament entre els estudis i modelitzacions i els exemples pràctics. 
Per açò en els darrers anys hi ha hagut un creixent interès, especialment des de l'àmbit de les institucions 
públiques, per promoure iniciatives pràctiques, d'actuació directa damunt el medi natural que realment 
donessin resposta a la preocupació social sobre la degradació del medi ambient, particularment dels hàbitats 
amb un major interès de conservació. 

En aquest context s'han de situar la majoria de les propostes de projectes LIFE Natura que s'han 
desenvolupat en els darrers anys. Per a la seva aprovació es demana que tenguin una mínima component 
innovadora o demostrativa, que generin experiències i resultats aplicables a situacions semblants fora de 
l'àmbit de la proposta concreta. 

L'aposta del projecte LIFE+ RENEIX (http://lifereneix.cime.es) per la restauració d'hàbitats també 
anava orientat cap aquests objectius de la innovació i la demostració. Per una banda va consolidar i expandir 
l'ús de les construccions tradicionals de pedra en sec com a una tècnica de conservació, que ja s'havia 
experimentat positivament a un projecte anterior (LIFE BASSES; http://web2.cime.es/lifebasses/), per l'altra 
pretenia aplicar altres mètodes i tècniques per controlar una amenaça recurrent i en augment en els ambients 
litorals: la freqüentació humana per arribar a les platges. 

En la proposta inicial el control de l'excés de freqüentació a les platges situades dins les zones 
d'actuació del projecte es contemplava com un conjunt d'actuacions repartides en diferents accions: 
construcció de parets de pedra en sec (C1), eliminació d'accessos incontrolats (C2), revegetació (C3) i 
tancament de la zona humida i sistema dunar de Binimel·là (C7), però durant el procés de replantejament de 
les accions d'actuació damunt el medi natural (bloc C), i a suggeriment del mateix Comitè Científic del 
projecte, es va fer evident la necessitat de gestionar aquesta amenaça d'una manera diferenciada, considerant 
mètodes i tècniques que tinguessin un baix impacte visual, que en la mateixa mesura que actuessin per dirigir 
els visitants també tinguessin una funció de suport a la regeneració dels hàbitats afectats per la degradació. 

Anteriorment a Menorca es disposava dels casos pràctics, amb bons resultats, d’instal·lació de barreres 
eòliques o trampes d’arena per ajudar a la regeneració dels sistemes dunars degradats. Sovint aquestes 
estructures tenien també un clar efecte dissuasiu al trànsit de persones. Partint d’aquestes experiències es va 
cercar una metodologia semblant, però que, en la mesura del possible, quedés més integrada en el paisatge 
amb un impacte visual més baix i que tingués encara un efecte més dissuasiu, ja que els punts d’actuació 
previstos eren també zones de pas, algunes d’elevada intensitat a l’estiu. 

Després de valorar diferents possibilitats es decidí posar en pràctica un mètode senzill, poc costós i que 
aprofitava recursos de la mateixa zona d’actuació. Consistia en crear estructures formades per branques 
seques disposades de dues maneres (Fig. 1). Per una banda línies transversals en forma de tanca, amb les 
branques disposades verticalment, i per l’altra, entre aquestes línies, d’altres esteses en terra formant una 
trama horitzontal. Aquesta metodologia va ser possible a l'hora d’actuar sobre superfícies relativament petites 
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i ben delimitades i amb ella s’assoliren tant els objectius plantejats inicialment, com també d’altres 
addicionals que s’han posat de manifest a mesura que aquestes estructures han anat funcionant. 

Així, d’una banda es creaven barreres físiques que actuaven com a trampes d’arena i ajudaven a la 
recuperació de les morfologies dunars, i també per l’amplitud de les estructures aquestes tenien una efecte 
dissuasiu més intens tant físicament (la disposició horitzontal dificulta el pas) com visualment. D’altra banda, 
en crear unes estructures més extenses, amb una disposició més tridimensional, es generen més microhàbitats, 
fet que resulta en una regeneració més diversificada de la flora dels sistemes dunars (Fig. 2), en crear-se 
ambients adequats per a un nombre més elevat d’espècies vegetals. 

A la vegada que s’actuava en la formació d’aquestes estructures, també es feia en la delimitació de les 
zones de pas mitjançant un tancat tou de pal i corda (Fig. 3).  

A les dues zones on s’ha posat en pràctica aquesta metodologia (sistemes dunars de Pregondó i 
d'Alpilar) els resultats positius han estat evidents als pocs mesos de finalitzar les actuacions. A les dues 
localitats s’observa tant una ràpida regeneració de la vegetació típica dels sistemes dunars, com el desviament 
majoritari del trànsit de visitants pels accessos delimitats. 

La llista d'espècies característiques dels ambients dunars que s'han detectat germinant és prou 
il·lustrativa: Euphorbia paralias (lletrera de platja), Cakile maritima (ravenissa de la mar), Anthemis maritima 
(bolitx de la mar), Vulpia ciliata, Senecio rodriguezii (camamil·la de la mar), Salsola kali s.l. (espinadella), 
Lotus cytisoides s.l. (trèvol mascle), Eryngium maritimum (carc de platja), Pancratium maritimum (lliri de 
platja), Scrophularia ramosissima s.l. (camots), Calystegia soldanella (corritjola de platja), Silene 
sclerocarpa, Elytrigia juncea (fenàs de platja), Ammophila arenaria (borró), Rumex bucephalophorus subsp. 
aegeus (vinagrella borda), Lagurus ovatus (moixets) i Clematis flammula (vidriella). 

S'ha d'esmentar que en totes aquestes actuacions s'ha comptat amb col·laboració administrativa i 
predisposició al seu desenvolupament de la Demarcació de Costes a les Balears. 
 

 
Fig. 1. Imatge d'una de les barreres de branques en construcció 
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Fig. 2. Regeneració de la vegetació per germinacions espontànies 

 

 
Fig. 3. Tancat amb pal i corda per marcar els accessos a la platja 
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La creació d'un visualitzador on-line sobre el medi ambient i la 
biodiversitat de Menorca des de la plataforma IDE menorca 

 
Ricard COTS1, Marc ROSÉS2, Eva CARDONA1, Mireia COMAS1, Irene ESTAÚN1, Pere FRAGA1 i Carme 
GARRIGA1 
 
1Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó, Menorca. Web: http://lifereneix.cime.es 
Email: life.reneix@cime.es  
2SILME. Servei d'informatica local de Menorca, carrer Borja Moll, 51, 07703 Maó, Menorca. 
 

La IDE menorca és una infraestructura del Consell Insular de Menorca per sistematitzar i posar a 
l'abast de la ciutadania tota la informació rellevant associada al territori insular, servei que es visualitza 
mitjançant el portal de cartografia de Menorca (http://cartografia.cime.es/). En el marc d'aquesta 
infraestructura s'estan desenvolupant diferents iniciatives per aprofitar i posar en valor els recursos geogràfics 
existents a la IDE per informar i donar a conèixer recursos relacionats amb aspectes temàtics molt específics 
de Menorca: el patrimoni històric, les platges, els equipaments i serveis públics, l'ordenació del territori, etc. 
Un exemple recent és el visualitzador de turisme actiu associat a la IDE menorca, que és una guia de recursos 
per al turisme natural amb itineraris de cicloturisme, caiac, senderisme, etc., així com punts d'interès i guies 
de recursos i serveis turístics. Dins aquesta línia, la col·laboració del projecte LIFE+RENEIX de l'àrea de 
Medi ambient del Consell Insular de Menorca amb el servei de Cartografia, que gestiona la IDE menorca, ha 
permès la creació d'un visualitzador específic del medi ambient, que incorpora diferents rutes i altres elements 
d'interès per donar a conèixer el singular patrimoni natural i la biodiversitat de Menorca.  

l projecte LIFE+RENEIX "Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca" té com un dels 
seus objectius principals divulgar els valors naturals de l'illa entre la població local i visitant i fomentar una 
actitud de respecte de la ciutadania envers el medi natural. Així preveu diferents accions, i una d'elles, l'acció 
D9 està dedicada a crear una publicació on-line sobre la biodiversitat vegetal de l'illa. Per tal de donar el 
màxim rendiment i difusió a aquesta actuació, es va optar per generar una eina virtual que incorporés, a banda 
de la informació sobre zones rellevants per la biodiversitat vegetal, un seguit de recursos i elements d'interès i 
que funcioni com una guia interpretativa del medi natural de Menorca associada a la IDE menorca. Donada la 
complexitat tècnica que comporta la construcció d'aquesta eina, s'han encarregat els serveis per a la seva 
creació a l'empresa especialitzada Nexus Geogràfics, mentre que l'elaboració de continguts i l'habilitació i 
gestió del visualitzador web han estat a càrrec dels equips tècnics dels projectes LIFE+RENEIX i IDE 
menorca respectivament. 

Aquesta guia virtual es presenta en dos formats, el visualitzador web i el visualitzador per a dispositius 
mòbils. La informació es presenta en capes, que s'agrupen en els temes següents (Fig. 1): Xarxa Natura 2000, 
rutes (s'inclouen els itineraris florístics creats en el marc del projecte així com els itineraris de turisme actiu ja 
existents), punts i àrees d'interès ambiental (s'inclouen les àrees de concentració de biodiversitat vegetal, punts 
d'interès geològic, natural i del patrimoni històric, i les platges), altres punts d'interès (que inclouen els 
museus, esglésies, Xarxa Menorca Monumental, etc.) i altres capes de cartografia ambiental (com ara el mapa 
geològic, el de cobertes vegetals o el d'hàbitats naturals). També s'inclouen eines generals de cerca 
(localitzador de rutes, de punts d'interès, per topònims, carrerer, etc.) així com altres eines genèriques del 
portal de cartografia. Al visualitzador per a dispositius mòbils la informació es presenta de manera més 
esquemàtica, i s'estructura mitjançant les opcions de "cerca", "capes" i "prop d'aquí" (Fig. 3).  

Entre alguns dels aspectes d'interès que incorpora aquest visualitzador, podem destacar els 10 itineraris 
florístics que es proposen per donar a conèixer la singular flora de Menorca, els quals s'acompanyen 
d'informació i imatges de més de 100 espècies vegetals de l'illa (Fig. 2) i de més de 40 hàbitats naturals. 
També s'inclou informació rellevant i imatges de les àrees Natura 2000 de Menorca, i també d'aquelles zones 
d'interès florístic i de concentració de biodiversitat. 

Aquest recurs està dirigit tant a la població local com visitant, i en general a totes aquelles persones 
que freqüenten el medi natural i vulguin aprofundir en el seu coneixement. Els visualitzadors són multiidioma 
i de moment es presenten en català i en castellà, i són eines obertes en el sentit que la informació es pot 
actualitzar de manera dinàmica i es poden incorporar nous recursos en altres àmbits que quedaven fora de 
l'abast d'aquest projecte com ara el coneixement de l'avifauna o d'altres grups d'interès naturalístic. Es preveu 
fer una àmplia difusió del visualitzador, i que entitats interessades pel medi natural com ara excursionistes, 
ciclistes, grups de voluntariat, empreses de turisme de natura, grups de defensa del medi natural, etc., puguin 
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també fer-ne ressò mitjançant els seus portals web. Així mateix cal remarcar que en el desenvolupament dels 
visualitzadors s'ha prioritzat la reutilització de manera que es simplifica la creació de noves aplicacions en 
altres àmbits específics en el futur. 
 

 
Fig. 1. Imatge del visualitzador web, amb l'estructura en diferents capes de la informació.  
 

 
Fig. 2. Detall d'un itinerari florístic amb la fitxa informativa associada i el recorregut sobre el mapa. 
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Fig. 3. Pàgina d'entrada del visualitzador per a dispositius mòbils. 
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Projecte LIFE BASSES. La creació d’una bassa temporal com a recurs 
didàctic i de sensibilització per a la conservació d’un hàbitat prioritari  

 
Eva CARDONA1, Irene ESTAÚN1, Pere FRAGA1, Mònica ALLÈS1, Eugènia TORRES1 i Josep 
MASCARÓ1 
 
1Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca. 
laça de la Biosfera, 5, 07703 Maó. Web: http://web2.cime.es/lifebasses/ca/index.php; Email: 
life.reneix@cime.es  
 

El projecte LIFE BASSES (LIFE05/NAT/ES/000058), que es desenvolupà a Menorca entre els anys 
2005 i 2010, va assentar les bases per a la conservació de l'hàbitat prioritari 3170 (Basses temporals 
mediterrànies) a l'illa de Menorca. Una de les dificultats inicials amb què es trobà el projecte és la manca 
quasi total de coneixement per part de la població d'aquest hàbitat, i encara menys de la seva importància per 
al manteniment d'un patrimoni natural singular i exclusiu. Aquest hàbitat, tot i haver tingut una relació 
d'aprofitament i conservació en el context rural menorquí des de molt antic, va passar a ser un patrimoni 
oblidat i negligit, fins al punt de ser greument amenaçat dins el nou context socioeconòmic que es generà a 
partir de l'auge del turisme i la construcció, els canvis en les pràctiques agràries i l'abandonament agrari i els 
nous usos del territori en general.  

Per abordar la manca de consciència social sobre l'hàbitat es van destinar molts esforços a la 
sensibilització de la població a través de diferents mitjans i canals. Però una altra dificultat afegida al 
problema del desconeixement generalitzat era com aconseguir que aquesta consciència i estima per aquest 
patrimoni es pogués generar gràcies al contacte directe amb aquests ecosistemes, ja que aquests es troben 
situats a llocs de difícil accés, o bé dins propietats privades amb gestió agrària activa. A més, les 
particularitats d'aquest hàbitat i la seva extremada fragilitat a qualsevol alteració no aconsellen una promoció 
de les visites amb l'increment de la pressió humana que això comporta, ni l'establiment d'equipament educatiu 
al voltant del mateix. És per aquests motius que es va plantejar una actuació experimental dins el projecte, que 
consistia en la construcció d'una bassa de nova creació que pogués reproduir les condicions naturals de 
l'hàbitat però en un entorn públic, visitable i controlat. D'aquesta manera, a part de proporcionar una aula 
didàctica a l'aire lliure sense interferir amb la fràgil dinàmica ecològica d’aquests hàbitats naturals, es 
disposaria d'una mena de laboratori on poder estudiar l'evolució de l'hàbitat al llarg dels anys.  

La zona escollida va ser la finca pública de Santa Eularieta, pel fet de ser propietat del Consell Insular 
de Menorca, la qual cosa facilita la seva gestió, per disposar d'una casa de colònies, fet que incrementa el seu 
potencial educatiu, i per comptar amb un terreny molt propici per a la retenció superficial d'aigües pluvials, ja 
que es tracta de terres impermeables argiloses d'origen silícic, que acumulen l'aigua en superfície en èpoques 
plujoses.  

La construcció de la bassa, que es va fer al 2007, es va limitar a l'excavació de dues cubetes 
d'inundació amb morfologia i fondàries diferents, que queden connectades en les fases de més inundació i que 
se separen i segueixen patrons diferents de dessecació a l'inici de la temporada seca. La superfície d'inundació 
té uns 1000 m2, i uns 50 cm de fondària màxima. No es va afegir cap material d'obra ja que amb una 
compactació del substrat argilós es va assegurar la impermeabilització de les cubetes. Per als acabats i 
l'adequació de l'entorn de la bassa es va instal·lar un empedrat en sec perimetral, a més de diferents roques de 
penya de cot, la pròpia de la zona, per crear discontinuïtats i refugis per a la fauna i la flora.  

El procés de colonització de la bassa ha estat totalment natural, i segurament s'ha vist afavorit per la 
presència d'entorns aquàtics al voltant (torrents, sèquies i petits embassaments temporals i efímers), fins al 
punt que avui es poden observar representants de grups de flora i fauna invertebrada específica de les basses 
temporals mediterrànies que es troben a Menorca de manera natural damunt aquest tipus de substrat. 

Per completar la part educativa d'aquesta bassa, es va equipar amb petits plafons informatius per 
permetre la visita interpretativa autoguiada, i a més es va editar una unitat didàctica dirigida a la comunitat 
escolar del nivell d'ensenyament secundari (http://web2.cime.es/lifebasses/descargas/lifebasses278.pdf). 
Aquest material es va completar amb la realització d'un audiovisual amb el títol ''Cicle anual d'una bassa 
temporal'' (http://www.youtube.com/watch?v=QQRX6ccZZeg). La utilització d'aquest equipament per part de 
la comunitat educativa s'ha gestionat des de l'any 2009 mitjançant el programa Salut Jove del Consell Insular 
de Menorca (http://salutjove.cime.es/), que organitza les visites guiades a la bassa a petició dels centres 
escolars. 
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Fins al moment la resposta ha estat molt positiva, amb una mitja de 10 grups escolars que visiten la 
bassa cada any acadèmic, i un total de més de 700 alumnes que l'han visitada en el període 2009-2013. A més, 
la bassa es pot visitar de manera lliure per part de qualsevol persona que fa estada a la casa de colònies, com 
una part més de l'oferta educativa de la mateixa. 
 

 
Fig. 1. Imatge de la primera inundació de la bassa després de l'excavació 

 
Fig. 2. Imatge de les dues cubetes de la bassa en procés de dessecació 

 
Fig. 3. A les visites guiades de grups escolars es capturen identifiquen els diferents grups d'invertebrats 
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Cartografia detallada de la distribució d’espècies vegetals d’interès per al 
projecte LIFE+RENEIX a Menorca (FASE II) 

 
Cristina ROSIQUE1, Albert FERRÉ1, Jordi CARRERAS1 i Pere FRAGA2 

 
1Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG), Departament de Biologia Vegetal, 
Universitat de Barcelona, Av. Diagonal, 645, 08028 Barcelona. http://www.ub.edu/geoveg/ 
2Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca. 
Plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó. 
Email: crristinaa@hotmail.com  
 

Presentem la metodologia i els resultats de la segona fase de la cartografia detallada de les espècies 
vegetals considerades d’interès per al projecte LIFE+ RENEIX. En aquesta segona fase del projecte (2013) 
s’han actualitzat les dades i les distribucions de la primera fase (2010). Les espècies estudiades són: Anthyllis 
hystrix, Astragalus balearicus, Cneorum tricoccon, Cymbalaria aequitriloba, Cymbalaria fragilis, 
Echinophora spinosa, Femeniasia balearica, Orobanche foetida (paràsit d’Ononis crispa), Paeonia 
cambessedesii, Pastinaca lucida, Teucrium asiaticum, Teucrium marum s.l., Thymelaea velutina i Viola 
stolonifera. L’espècie Serapias nurrica no ha estat trobada a cap de les zones d’estudi. Els sectors objecte 
d’estudi són: Alocs-Alpilar, Binimel·là, Sa Mesquida-Es Murtar i Pas d’en Revull (barranc d’Algendar). Les 
dades provinents del primer mostreig de camp (realitzat durant la tardor de 2010) s’estructuren en un sistema 
d’informació geogràfica en mapes de polígons i de punts per a cada espècie, aquests han estat actualitzats amb 
un segon mostreig a la primavera 2013. El treball de camp s’ha dut a terme sobre ortoimatges del 2012 amb 
les antigues distribucions sobreposades. Un cop al camp, s’ha visitat cada polígon i punts on les espècies 
d’interès estaven al 2010. L’objectiu ha estat veure els possibles canvis, és a dir, de la distribució, regeneració 
o mort de les poblacions. Així s’han comptat el nombre de plàntules, individus molt joves i morts que s’han 
trobat a dins cada polígon, per comparar-ho amb les dades del 2010. Amb l’ajuda del GPS s’han  detallat els 
canvis de les distribucions dels polígons i les petites poblacions. També s’ha explorat la resta de l’àrea per 
trobar possibles noves poblacions inexistents o no trobades al 2010. S’ha avaluat si l’estat de conservació ha 
canviat. S’ha actualitzat la base de dades associada a la cartografia i s’ha creat un sol shapefile per a cada 
especie incloent-hi ambdues dades, del 2010 i el 2013. Al pòster es mostren els nous mapes i es detallen els 
canvis detectats durant aquest període, tals com poblacions minvades, crescudes i noves troballes. 
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Els itineraris florístics com a recurs didàctic per a la sensibilització social 
en la conservació de la flora 

 
Eva CARDONA1, Pere FRAGA1, Irene ESTAÚN1, Mireia COMAS1, Maria GONZÁLEZ1 i Carme 
GARRIGA1 
 
1Projecte LIFE+ RENEIX, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca. 
Plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó. Email: life.reneix@cime.es. Web: http://lifereneix.cime.es 
 

El contacte directe amb la natura és una de les vies més enriquidores i efectives per generar una estima 
cap al patrimoni i una consciència social sobre la seva importància i el seu valor. A més, com millor es 
coneixen els elements del patrimoni més es contribueix a generar un sentiment d'identitat i arrelament cap al 
medi natural com a generador d'un paisatge únic i definidor de la cultura i la idiosincràsia d'un territori. Un 
dels aspectes que més condicionen la configuració d'aquest paisatge és la vegetació, i a més, en el cas de 
Menorca, la flora conforma un dels aspectes més rics i destacables per la seva gran diversitat en relació amb 
l'extensió del territori i per la seva singularitat. Amb unes 1.300 espècies conegudes i una gran presència 
d'endemismes, és a dir, espècies exclusives de Menorca o que compartim amb altres illes mediterrànies, 
descobrir la flora de Menorca és una experiència que val la pena.  

Un dels principals objectius del projecte LIFE+RENEIX "Restauració d'hàbitats prioritaris a Menorca" 
és divulgar diferents aspectes del patrimoni natural de l'illa per generar una consciència i un ús públic 
respectuós, ja que les principals amenaces que s'aborden estan relacionades amb processos de degradació 
causats per un ús públic intensiu i desordenat. Una de les actuacions programades al projecte (acció D7) es 
dirigeix específicament a donar a conèixer la flora de Menorca com a element de màxim valor i rellevància 
dels nostres espais naturals, i per a aquest fi es proposà la creació de diversos itineraris interpretatius de la 
flora de Menorca. Inicialment es van preveure dos itineraris, un al pas d'en Revull (al cor del barranc 
d'Algendar) i un a Alfurí-el Pilar (al nord de l'illa, al llarg del recorregut peatonal cap a la platja), zones 
d'intervenció del projecte on, a més de les tasques de conservació i restauració ambiental, s'aprofita el seu 
potencial com a zones d'elevat ús públic per a la divulgació dels valors florístics. A més, es va crear un tercer 
itinerari a una finca pública del Consell Insular de Menorca (es Torretó) gràcies a la col·laboració amb el 
Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, que gestiona l'equipament.  

Aquests itineraris consten d'una senyalització interpretativa dels principals hàbitats existents al llarg 
del recorregut, complementada amb una senyalització informativa de les espècies d'interès. En conjunt, s'han 
instal·lat 9 cartells d'hàbitat (Fig. 1) i senyalitzat 52 espècies vegetals (Fig. 2). Un element important que es 
persegueix amb la cartelleria és mostrar la variabilitat d'hàbitats presents, per tal que el visitant pugui 
descobrir la gran biodiversitat que pot arribar a observar-se durant el recorregut. 

També s'ha tingut especial cura amb el material emprat per elaborar la senyalització. Atès que a l'illa se 
conserva la tradició del treball artesà de la llenya d'ullastre, es va optar per diferenciar els suports emprats en 
la senyalització dels itineraris de l'ús generalitzat de llenya de pi tractat. Així, tota la senyalització elaborada 
en el marc del projecte s'ha elaborat de manera artesanal amb fusta d'ullastre per un mestre artesà arader, i s'ha 
aconseguit així una millor integració dels elements de senyalitzció en el paisatge dels recorreguts .  

Complementàriament, des de l'any 2010, l'equip del projecte ofereix visites guiades a grups i escoles 
pels itineraris botànics creats en el marc del projecte, visites que s'engloben dins l'oferta educativa del 
programa Salut Jove del CIM (Fig. 3). L'acollida per part de la població escolar ha estat molt positiva, 
arribant fins al moment a més de 30 grups, i més de 600 escolars que han realitzat l'activitat . 

Un objectiu del projecte també ha estat trobar la millor manera de fer arribar i posar a disposició 
aquests recursos creats per la població en general. Per això, s'està treballant en la creació de dos recursos més. 
En primer lloc, una guia botànica de Menorca, que descriurà acuradament els trets essencials de la flora de 
Menorca, i oferirà, a més d'aquests tres itineraris, un conjunt de set itineraris addicionals per descobrir la 
biodiversita florística de l'illa.  

En segon lloc, s'està creant una aplicació web, també disponible per a dispositius mòbils, que 
incorporarà un visualitzador d'aquests itineraris botànics i més informació complementària. Aquesta aplicació 
estarà integrada dins la infrastructura IDE menorca (veure http://cartografia.cime.es/). Així, l'aplicació inclou 
informació sobre zones rellevants per la biodiversitat vegetal i un seguit de recursos i elements d'interès, de 
manera que l'aplicació funcionarà com una guia interpretativa virtual del medi natural de Menorca.  
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Fig. 1. Exemple de panell informatiu de l'itinerari del pas d'en Revull 

 

Fig. 2. Exemple de senyalització d'espècies al pas d'en Revull 

 

Fig. 3. Visita guiada a un grup escolar al pas d'en Revull 
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Caracterización de residuos recogidos durante el servicio de 
limpieza viaria manual 

 
Diego L GODOY1 
 
1HERBUSA, Carretera de Sant Antoni km 1,8 
 

Durante el Servicio de Limpieza Viaria Manual, los peones de limpieza retiran de la vía pública todos 
los residuos depositados, mediante recogida manual y barrido. La variabilidad de estos residuos determina los 
diversos orígenes de procedencia. Conocer estos orígenes puede ayudar a limitar, corregir y evitar el depósito 
de estos residuos en la vía pública.  Además permite orientar los servicios de limpieza en función del tipo de 
residuos predominante, y según la tipología de la vía. 

Entre junio y septiembre de 2012, Herbusa, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu, el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia y la Fundación Deixalles, lleva a cabo un estudio piloto para 
caracterizar los residuos recogidos por el servicio de limpieza viaria manual, en función de diferentes 
tipologías de las vías donde se presta el servicio. El estudio se desarrolla en tres fases: 
1. Toma de muestras mediante recogida manual de las vías públicas.  

Se muestrean 4 zonas con diferentes tipologías: calle urbana residencia, calle urbana turística, 
carretera interurbana, carretera zona residencial. 
Se toma 1 muestra de cada zona en junio, agosto y septiembre. 

2. Caracterización de los residuos por muestra y época de recogida. Se realiza una separación, clasificación y 
pesaje de los residuos. 
3. Análisis de los resultados. Se realiza la representación gráfica simple de los resultados y se obtiene las 
primeras conclusiones.  
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla1, y las figuras adjuntas. 

(*gramos) 
CTRA 1 

(zona interurbana) 
CALLE 1 

(zona residencial) 
CTRA 2 

(zona residencial) 
CALLE 2 

(zona turística) 

ENVASES 2.884 745 974 4.136 

PAPEL/CARTON 2.041 131 469 3.386 

VIDRIO 2.460 210 0 2.888 

ÁRIDOS 5.305 14.760 24 1.862 

MADERA 74 0 0 0 

METAL 0 200 0 0 

RAES  40 0 0 0 

TEXTIL 130 0 19 0 

ORGANICOS 348 0 0 688 

PAQUETES TABACO 162 142 95 266 

COLILLAS 12 18 0 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Residuos totales  
muestreados. 

 
 

PROMEDIO RESIDUOS TOTALES (g)

ENVASES; 8.739; 19,6%

PAPEL,CARTON; 6.027; 13,5%

VIDRIO; 5.558; 12,5%

ARIDOS; 21.951; 49,3%

RAES; 40; 0,1% COLILLAS; 109; 0,2%

PAQUETES TABACO; 665; 1,5%

MADERA; 74; 0,2%

TEXTIL; 149; 0,3%

METAL; 200; 0,4%

ORGANICOS; 1.036; 2,3%



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 432 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Caracterización de residuos en función de la tipología de la vía. 
 
Conclusiones 

Los envases, el papel, el cartón o el vidrio son, junto con las colillas y los paquetes de tabaco, los 
residuos que más encontramos en la vía pública. El papel y el cartón representan un 16,7 por ciento del total 
de los residuos recogidos en las muestras de carreteras y un 11,9 por ciento de los que se encuentran en los 
viales urbanos estudiados. Los envases alcanzan el 16,5 y el 26,7 por ciento, y el vidrio constituye un 16,4 por 
ciento y un 10,5 por ciento, de lo recogido en carreteras y viales respectivamente. Por otro lado, los restos de 
áridos, en su conjunto, son otro de los “residuos” que recoge el servicio de limpieza en los municipios 
ibicencos. 

Respecto a los núcleos que se han estudiado existen diferencias significativas en cuanto a la 
procedencia de los residuos. Los resultados demuestran que existe un aumento importante en el volumen de 
residuos de envases reciclables que se encuentran en el suelo en las zonas turísticas.  
De este modo se pone de manifiesto el aumento de restos que se arrojan a la vía pública, sobre todo en 
determinadas zonas turísticas urbanas, lo que, conlleva una mayor exigencia de medios para la limpieza de los 
espacios públicos, concretamente para retirar un volumen elevado de residuos que nunca deberían haberse 
depositado en el vial.  

RESULTADOS COMPARADOS EN VIALES URBANOS Y CARRETERA S 
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Biodiversitat agrícola conservada a Eivissa i Formentera 
 
Raquel GONZÁLEZ1 I J. MARTÍNEZ1 
 

1Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera. Avinguda Espanya 49, 3r pis. 
07800 Eivissa. 
 
Introducció 

Fins a 1960, una part significativa de la població d’Eivissa i Formentera es dedicava al sector primari. 
En els últims 50 anys, amb el canvi de model econòmic que s’ha realitzat a les illes Pitiüses, existeix un risc 
real d’erosió genètica sobre la biodiversitat agrícola de les mateixes. 

Els treballs previs sobre varietats locals a les illes Pitiüses daten de l'any 84, quan es va realitzar una 
expedició per part del Centre de Recursos Fitogenètics, CRF, a Eivissa i Formentera, d’aquest any són les 
primeres entrades registrades al CRF. En total al CRF, abans de l’any 2006, es conserven 12 entrades 
d’Eivissa i Formentera, de les que 3 entrades corresponen a exemplar silvestres. 

Amb aquests antecedents, en 2004, dins del Programa LEADER+, es van oferir beques per estudiar 
varietats tradicionals de plantes conreades en les Pitiüses. Des de 2005 s’han realitzat prospeccions sobre 
varietats locals hortícoles d’estiu, i partir de 2009, mitjançant un projecte finançat pel programa LEADER, es 
va ampliar a altres hortícoles, cereals i lleguminoses a Eivissa i Formentera. 
 
Materials i mètodes 

L’àmbit de prospecció són les illes d’Eivissa i Formentera. Les prospeccions de varietats locals es 
realitzen a través de contactes establerts prèviament, que tenen alguna varietat local d’interès per a l’estudi. 
De cada entrevista realitzada es registra la informació etnobotànica i agronòmica de les diferents varietats 
tradicionals que coneix l’entrevistat, es localitza el lloc amb sistemes de posicionament globlal (GPS). En 
aquells casos en què és possible es recull una mostra de llavor de la varietat per a la seva conservació. Tota la 
informació es registra a una base de dades creada per aquest fi. 

Les llavors obtingudes es multipliquen a finques col·laboradores del projecte per a realitzar la seva 
caracterització, seguint criteris de Biodiversity International. 
 
Resultats i discussió 

Durant les prospeccions s’han realitzat 27 entrevistes. Les entrevistes realitzades han set generalment 
a jubilats o agricultors majors de 50 anys. També s’han realitzat 2 entrevistes a forners, en el municipi 
d’Eivissa i a 2 moliners, per a obtenir informació sobre els blats que es cultivaven tradicionalment a Eivissa i 
Formentera. 

Amb les llavors recol·lectades s’ha creat una col·lecció de varietats locals que actualment compta 
amb 108 entrades. Del total d’entrades 88 s’han recollit a l’illa d’Eivissa i 20 a l’illa de Formentera. Cada 
entrada és única, poden existir entrades de la mateixa varietat en la col·lecció, però són diferenciades perquè 
fins que es caracteritzin no es pot assegurar que sigui la mateixa varietat. 

El 41,25 % de les varietats recol·lectades durant les prospeccions han set lleguminoses, seguides de 
solanàcies (18,75%) i gramínies (13,75%). 
En la taula 1 es poden observar les entrades de la col·lecció distribuïdes per espècie. 

 
 
 
 
Taula 1. Distribució de les entrades per nom comú 

de l’espècie. 
 
 

En total s’han caracteritzat 78 entrades. Les 
caracteritzacions han set de llavors recuperades de 
les entrevistes i  també altres llavors existents a la 
Col·lecció de Varietats Locals que no s’havien 
caracteritzat, així com 3 entrades, 1 de lletuga i 2 de 
melons procedents del Centre de Recursos 

Nom comú de 
l'espècie

N entrades
Nom comú de 

l'espècie
N entrades

Alberginia 1 Guixes 3
Alls 2 Guixó 1
Blat 4 Lletuga 3
Cacahuets 1 Meló 9
Carbaça 3 Mongeta 10
Carbaçò 1 Nyora 1
Ceba 3 Ordi 4
Ciurons 4 Pebrera 20
Civada 4 Pèsol 9
Col 4 Tabac 1
Dacsa 2 Tomaca 13
Fava 2 Xindria 3

Total entrades 108
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Fitogenètics del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria). 
 
Agraïments 

Aquest projecte ha set possible gràcies a la financiaçió del programa LEADER. Agraïm als agricultors 
entrevistats la seva col·laboració. 
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Manteniment del paisatge agrari a les illes Pitiüses 
 
Raquel GONZÁLEZ1 i J. MARTÍNEZ 1  
 

1Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera. Avinguda Espanya 49, 3r pis. 
07800 Eivissa. 
 
Introducció 

Agropaisatges Insulars es un projecte de cooperació interterritorial entre les illes de La Palma, La 
Gomera, Eivissa i Formentera finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

Aquestes illes tenen en comú ser territoris insulars, petits, fràgils, amb una economia que depèn de 
l'atractiu del territori i compten amb paisatges agraris tradicionals en procés d'abandonament i en perill de 
desaparició. 

L'objectiu d'aquest projecte és incentivar i estimular els usos tradicionals del sòl que siguin sostenibles. 
Es promou la revaloració econòmica i paisatgística de sistemes agrícoles tradicionals conservacionistes des 
del punt de vista del sòl i de l'aigua o la biodiversitat de cada territori. 

S'aposta també per assajar models de gestió experimental de custòdia dels territoris amb la participació 
dels propietaris i gestors de les explotacions. 

En el cas d’Eivissa i Formentera, d’entre altes actuacions incloses al projecte, s’estudien els costos de 
manteniment del paisatge agrari insular. 
 
Materials i mètodes: 

Per a la consecució dels objectius plantejats al projecte es va realitzar un primer diagnostic on es varen 
definir les tipologies de les explotacions agràries illenques i les mesures a estudiar. 

Dins de les diferents tipologies es varen definir els criteris de sel·lecció d’explotacions per a 
la participació al projecte: el grau de conservació de la parcel·la (abandonament recent o en cultiu), si es 
tractava de canals amb més o menys pendent, tipus de feixa, arbres de fruits secs en secà, elements etnològics, 
etc., i aplicabilitat de les mesures establertes al diagnòstic. 

Una vegada sel·leccionades les parcel·les es firmava un acord de col·laboració entre el propietari i/o 
gestor de l’explotació pel subministrament d’informació sobre les activats que realitzava a la parcel·la així 
com la possibilitat de realitzar altres activitats que sol·licites el tècnic del projecte. 
 
Resultats i discussió 

Durant els 3 anys de duració del projecte han participat 10 explotacions per a l’anàlisi de costos de 
manteniment de paisatge agrari. 7  propietaris de l’illa d’Eivissa i 3 propietaris de l’illa de Formentera. Totes 
les explotacions perteneixian a propietaris menys una a Eivissa que la mantenía un agricultor / gestor. 

En la següent taula es descriveixen els costos de manteniment estudiats durant l’any agrícola d’octubre 
de 2011 a setembre de 2012 així com el cost que suposa de mitja a l’agricultor. 

MESURES UNITATS MITJANA
1. TIPOLOGIA DE CULTIVO
1.a. Cultiu de cereal €/ha 100,00 €               
1.b. Cultiu de lleguminosas €/ha 139,81 €               
1.c. Arbres de secà aillats. €/Ud 222,18 €               
1.d. Vinya en secà.. €/ha 67,69 €                 
2. GESTIÓ DE CULTIU
2.a. Trituració de restes de poda. €/ha 23,15 €                 
3. RAMADERIA
3.a. Aprofitament ramader a dent. €/ha 31,76 €                 
3.b. Raçes autoctones d'oví i caprí. €/ha 365,36 €               
4. GESTIÓ DELS ELEMENTS NATURALS.
4.a Franges forestales de baixa densitat de vegetació. €/m.l. 121,21 €               
4.b. Arbres no productius aillats. €/ud 44,32 €                 
5. ACTUACIONS COMPLEMENTARIES.
5.a. Manteniment de parets de pedra seca. €/m.l. 149,30 €                

Taula 1: Mesures estudiades al 2012 i cost per unitat mitja a les explotacions. 
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De l’estudi realitzat s’obtenen les següents conclusions: 
- Una part significativa de les explotacions es mantenen per l’interès dels propietaris per raons socials-

familiars, no pel benefici que s’extrau de les mateixes. 
- Nomes una de les finques estudiades tritura les restes de poda i els aplica al sol. Els col·laboradors 

han atribuit la no realització d’aquesta pràctica a la dificultat d’accedir a una trituradora pel preu de lloguer 
elevat a les cooperatives illenques. 

- Els agricultors amb races autóctones que perteneixen a una marca de garantia, Anyell d’e, no 
observen cap diferència en preu pel fet de vendre el seu producte dins d’aquesta marca. 

- Els gestors d’explotacions cada vegada tenen menys accés a parcel·les de cultiu, pel preu que 
demanen els propietaris i/o per la falta d’interès dels mateixos. 
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Ciència i Ramon Llull 
Maribel RIPOLL1, Antelm GINARD2 i Damià VICENS2 

 
1Càtedra Ramon Llull. Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7,5. E-07122 Palma. 
2Societat d’Història Natural de les Balears. Margalida Xirgu 16 baixos. E-07011 Palma. 
 

Ramon Llull és un dels autors més prolífics de l’Europa medieval. L’Art, el sistema original sorgit 
inicialment amb una finalitat estrictament apologètica com és la conversió dels infidels, va evolucionar 
(després de diverses reelaboracions), en un sistema d’unificació de les ciències. Les consideracions de 
Giordano Bruno, Descartes o Leibniz mateix demostren la transcendència del pensament lul·lià.  

Les aportacions científiques de Ramon Llull han estat estudiades en general, sempre relacionades amb 
el context històric en el qual han sorgit. Un dels aspectes de major relleu, i sobre el qual s’ha incidit a 
bastament, és de caràcter lingüístic: Llull va ser un dels primers en tractar les qüestions científiques en català, 
la qual cosa el vincula directament amb els corrents divulgadors del moment, com ha demostrat Lluís 
Cifuentes a La ciència en català a l’edat mitjana i Renaixement. 

Malgrat tots aquests avenços en la cartografia del pensament lul·lià, encara malda per analitzar 
estrictament les fonts científiques de Ramon Llull i determinar amb precisió la repercussió en el 
desenvolupament científic contemporani. Aquest és, a grans trets, l’objectiu del projecte. En un primer estadi 
se n’analitzaran les característiques generals, per fer-ne una aproximació per matèries que es concretarà en 
una segona fase. La tercera fase contemplarà la difusió dels resultats de la investigació. Per desenvolupar 
òptimament l’estudi es comptarà amb l’assessorament dels tècnics de la Càtedra Ramon Llull, que vetlaran 
per facilitar la documentació bibliogràfica necessària i que posaran a l’abast dels investigadors les fonts 
primàries que s’han de treballar, de vegades editades només en llatí.  
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Les Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 
 

Antelm GINARD1, Guillem X. PONS1, 2 i Damià VICENS1, 2 
 
1Societat d’Història Natural de les Balears. Margalida Xirgu 16 baixos. E-07011 Palma de Mallorca. 
2Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7,5. E-
07122 Palma de Mallorca. 

 
La Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) publica articles d'història natural mitjançant el 

seu Bolletí, que s'edita amb caràcter anual des de l'any 1955, articles que habitualment no formen part d'un 
conjunt. La SHNB també té altres canals per publicar temes d'interès, en ocasions en què es volen publicar o 
bé una sèrie d'articles d'un tema en concret fruit d’un congrés o d’una iniciativa dels seus socis, o bé un treball 
monogràfic que excedeix la mida d'un sol article. La SHNB encamina aquestes publicacions en llibres de la 
sèrie Monografies de la Societat. Aquestes monografies es van començar a publicar l'any 1990 i se n'han 
publicat 19 de llavors ençà, que han tractat temes de diversa índole. 

Un tema força especialitzat pot ser el motiu d'una monografia, tal és el cas de la monografia sobre la 
taxonomia, biogeografia i conservació de pteridòfits, editada per Joan Rita. 

L’esforç de la SHNB per a donar a conèixer aspectes naturalístics de distints espais naturals de les 

Balears. Aquest són els exemples de dues monografies; amb nombrosos col·laboradors conformaren un 
considerable nombre d'articles sobre la història natural de l'arxipèlag de Cabrera, en una edició a cura de 
Josep A. Alcover, Enric Ballesteros i Joan J. Fornós. Una altra monografia va tractar un altre lloc també 
emblemàtic, s'Albufera de Mallorca, en aquest cas editada per Antoni Martínez-Taberner i Joan Mayol.  

Altres obres col·lectives són la Geomorfología litoral del Migjorn y Llevant de Mallorca també s'ha 
tractat en una monografia, editada per Joan J. Fornós, Joaquín Ginés i Lluís Gómez-Pujol amb motiu de la IV 
reunión de Geomorfología Litoral de la Sociedad Española de Geomorfología (SEG) celebrada a Mallorca. 
Sobre l'illa de Menorca s'han editat dues monografies més, la primera es titulava Introducción a la geografia 
física de Menorca, i en són editors Vicenç M. Rosselló, Joan J. Fornós i Lluís Gómez-Pujol, com a guia de 
camp de les XVII Jornades de Geografia Fïsica, i la segona és la història natural del Migjorn de Menorca, 
editada per Joan J. Fornós, Antoni Obrador i Vicenç M. Rosselló. 
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També alguns temes més genèrics han estat objecte de monografies. Tenim el cas de la fauna endèmica 
de les Illes Balears, que la qual són autors Guillem X. Pons i Miquel Palmer. Aquest treball fou guardonat 
amb el premi Jaume I de la Generalitat (1996). Un altre cas va ser una publicació sobre l'ecologia de les Illes, 
coordinat per Josep A. Alcover i Javier del Hoyo. El canvi climàtic va ser el tema d'una altra monografia i els 
editors foren Guillem X. Pons i José A. Guijarro. Aquestes dues darreres monografies foren fruit de sengles 
cicles de conferències. 

Una guia, en aquest cas sobre la caça a les Illes Balears, va ser el motiu de la monografia de la qual 
s'encarregà Bartomeu Seguí. 

Amb motiu de l'exposició Les Balears abans dels humans i d'una sèrie d'activitats al seu voltant es va 
editar una publicació amb el mateix títol, que coordinaren Josep A. Alcover, Margalida Llabrés i Lluís 
Moragues, amb textos, il·lustracions i fotografies de molts des socis i amics de la SHNB. 

L'homenatge a Joan Cuerda Barceló, que havia estat President Honorífic de la Societat, reuní una sèrie 
d'articles de diversos col·laboradors en una publicació que es va titular Geomorfologia litoral i Quaternari, 
els editors de la qual foren Guillem X. Pons i Damià Vicens. 

La SHNB va organitzar un simposi internacional sobre l'evolució dels vertebrats insulars i amb les 
comunicacions del simposi es va editar la monografia titulada Proceedings of the international symposium 
insular vertebrate evolution the palaeontological approach,  edició a càrrec de Josep A. Alcover i Pere Bover. 
Recentment, un altre congrés internacional fou el motiu de la monografia titulada Mallorca: a Mediterranean 
Benchmark for Quaternary Studies, edició de la qual s'encarregaren Àngel Ginés, Joaquín Ginés, Lluís 
Gómez-Pujol, Bogdan P. Onac i Joan J. Fornós. 

Les monografies també han servit per commemorar alguns esdeveniments. L'any 2005, la SHNB i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) van organitzar unes jornades per commemorar l'estudi que es va fer de 
l'eclipsi de Sol a la Mallorca de 1905; les conferències d'aquestes jornades es van transcriure en una 
publicació que va ser editada per Antoni Amengual, Guillem X. Pons i Joan March. Quatre anys més tard, el 
2009, la SHNB en col·laboració amb l'Observatori Astronòmic de Mallorca i la UIB també va commemorar 
els 40 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, i va organitzar unes conferències que es varen transcriure en 
una  monografia titulada Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna i 
editada per Antelm Ginard, Guillem X. Pons i Damià Vicens. 

La Monografia número 3, El carst i les coves de Mallorca, va ser un compendi sobre el carst de 
Mallorca, que es va editar conjuntament amb la Federació Balear d'Espeleologia (FBE), l'any 1995. 
Recentment, l'any 2011, per actualitzar l'estat del coneixement sobre el carst i a més abastar a totes les Illes 
Balears, la SHNB va organitzar unes jornades sobre el carst, conjuntament amb la UIB, la FBE i l'Speleo 
Club Mallorca. D'aquestes jornades es va publicar la monografia El carst: patrimoni natural de les Illes 
Balears, edició a cura de Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Guillem X. Pons, Antelm Ginard i Damià Vicens. 

La darrera monografia publicada tracta sobre la gestió de platges i dunes, editada l'any 2012, titulada 
La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa, a càrrec de Antonio 
Rodríguez-Perea, Guillem X. Pons, Francesc X. Roig-Munar, José Á. Martín-Prieto, Miquel Mir-Gual i J. 
Alfredo Cabrera. Aquesta monografia de caràcter internacional ha estat presentada a distints països 
latinoamericans, la darrera presentació fou vinculada a un congrés de gestió litoral a Lima (Perú). 
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20 anys de Naturalesa i Societat, 
 la circular de la Societat d'Història Natural de les Balears 

 
Antelm GINARD1, Guillem X. PONS1, 2 i Damià VICENS1, 2 

 
1Societat d’Història Natural de les Balears. Margalida Xirgu 16 baixos. E-07011 Palma de Mallorca. 
2Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7,5. E-
07122 Palma de Mallorca. 
 

El primer número de Naturalesa i Societat, la Circular, va veure la llum el juliol de 1994 i de llavors 
ençà, durant aquests 20 anys, se n'han redactat un total de 40. 

A la presentació del primer número de la circular, en una mena de declaració d'intencions, diu: 
“Un dels punts programàtics que es va proposar el nou equip de la Junta Directiva era el de 
tirar endavant la redacció d'una circular, de caràcter trimestral o semestral, que serveixi de 
vehicle de comunicació entre la Junta de la Societat i els socis. Teniu la primera d'aquestes 
circulars a les mans. Vos demanam benevolència davant aquest primer producte que vos 
oferim. La Junta està oberta a tota casta de crítiques i de suggerències que contribuesquin a 
millorar tant la forma com el contingut d'aquesta circular. Tots els socis que vulguin 
transmetre informacions científiques als restants membres de la Societat poden sol·licitar la 
seva inclusió a la circular contactant amb en Guillem PONS. Dintre d'aquesta circular 
s'intentarà mantenir algunes seccions fixes, tot i que no d'una manera molt rígida. Aquestes 
seccions seran: Noticiari de la Junta, el Museu de la Naturalesa de les Illes Balears, 
Naturalesa i Home, els Nostres Naturalistes, Activitats de la Societat, Novetats de la Biblioteca 
i totes aquelles que siguin del vostre interès. Estam oberts a tots els vostres suggeriments”. 
Durant aquests 20 anys la circular ha intentat mantenir els objectius fixats en el número 1 però, si més 

no, ha sofert petits canvis, com ara, el format, les seccions, la freqüència d'aparició o el nombre de pàgines. 
Els darrers anys, s'han aprofitat les noves tecnologies per estalviar paper i abaratir despeses de 

repartiment, així, els 31 primers números de la circular es van imprimir i es van repartir a tots els socis, amb 
la consegüent despesa que això significava. A partir del número 32, la circular adopta el format de document 
digital, així els socis que ho desitgen reben per correu electrònic un document en format pdf, la qual cosa fa 
que només s'hagin d'imprimir un nombre reduït d'exemplars que es reparteixen entre els socis que prefereixen 
rebre la circular en paper. Aquest canvi facilita d'una banda que la circular pugui arribar força més aviat als 
socis i d'altra banda dóna l'opció de poder consultar totes les circulars a la web de la SHNB. L'objectiu de la 
Junta Directiva seria aconseguir que el màxim nombre de socis puguin rebre la circular en format de 
document digital. Amb el canvi a format de document digital, es va fer també un canvi a la capçalera de la 
circular (Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1. Els dos tipus de capçaleres que ha tingut la Circular. A l'esquerra la capçalera de la primera circular 
i a la dreta la capçalera actual. 

 
Les seccions de què parlava el número 1 de la circular (Noticiari de la Junta, el Museu de la Naturalesa 

de les Illes Balears, Naturalesa i Home, els Nostres Naturalistes, Activitats de la Societat i Novetats de la 
Biblioteca) s'han mantingut amb més o menys assiduïtat. Les seccions de notícies de la Junta Directiva o 
activitats de la Societat han aparegut gairebé a cada número; la circular és el lloc més adient per informar de 
les convocatòries de les assemblees, convocatòries de premis, anuncis de conferències, jornades, congressos, 
tallers, cursets, excursions, etc. També tenen cabuda les notícies sobre la publicació d'un nou Bolletí, una 
nova Monografia de la Societat o qualsevol nova publicació en què hagi participat la Societat. 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 442 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Les novetats de la biblioteca també solen esser present a la circular, encara que els darrers anys aquesta 
secció té un altre punt per donar informació: la web de la Societat. 

El Museu de la Naturalesa de les Illes Balears era una secció informativa i alhora reivindicativa, secció 
que ha anat perdent força amb el pas dels temps, fet que s'ha agreujat els darrers anys a causa de l'actual crisi 
econòmica. 

Naturalesa i Home, a vegades titulada Naturalesa i Societat, és una secció força habitual en la que 
apareixen notícies sobre ciència tant de les Illes Balears com de la resta del món. 

Una secció important de la circular és la que fa referència als Nostres Naturalistes, secció en la qual 
han anat apareixent alguns dels naturalistes més importants de les nostres illes. Cal destacar Andreu Muntaner 
i Guillem Mateu, actualment Presidents Honorífics de la SHNB, i Miquel Trias, Soci d'Honor de la SHNB. 

Segons la freqüència d'aparició, es poden diferenciar fins a 3 etapes; la primera etapa, que va ser la 
més prolífica, de 1994 a 2002, sortiren 3 o 4 circulars per any, llevat del primer any que en sortiren només 
dues. A continuació, va haver-hi una segona etapa, que podem anomenar de transició, que va de 2003 a 2006, 
en què només es va redactar una circular en 4 anys. Finalment, la tercera etapa, que va començar l'any 2007, a 
partir de la qual cada any surten 1 o 2 circulars (Fig. 2). 
 

Fig. 2. Nombre de circulars editades per any. 
 

El nombre de pàgines per circular no ha variat massa, gairebé totes les circulars tenen o bé 12 pàgines 
(fins a 23 vegades) o bé 16 pàgines (fins a 9 vegades). Molt poques vegades la circular ha tingut un nombre 
de pàgines diferent: 2 vegades la circular va sortir amb 8 pàgines; en una ocasió va excedir el nombre habitual 
i va sortir amb 20 pàgines, una altra vegada el nombre de pàgines va ser força petit, només 2 pàgines, i en 4 
ocasions més el nombre de pàgines era més habitual, d'11 a 15 pàgines (Fig. 3). 
 

Fig. 3. Nombre de circulars segons el nombre de pàgines. Més de la meitat tenen 
12 pàgines (23 circulars) o 16 pàgines (9 circulars). 

 

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

0

1

2

3

4

5

2

3

4

3 3

4 4

3 3

0

1

0 0

1 1

2

1

2 2

1

20 16 15 14 13 12 11 8 2

0

4

8

12

16

20

24

28

1

9

1 1 1

23

1 2 1

Nombre  de  pàgines

N
o

m
b

re
 d

e
 c

ir
cu

la
rs



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 443 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

Per a la redacció de la circular, cal destacar que l'idioma que s'ha fet servir gairebé sempre ha estat el català. 
Els altres idiomes que també s’han fet servir han estat el castellà i l’anglès. 
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Estudi comparatiu de les col·leccions històriques de nàiades  
(Bivalvia: Unionida) conservades a Menorca. Dades preliminars 

 
Josep QUINTANA1, 2 
 
1Gustau Mas, 79-1er; 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 
2Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP); Universitat Autònoma de Barcelona; 08193 
Bellaterra (Barcelona) 

 
El grup de les nàiades (ordre Unionida Stoliczka, 1871) engloba més de vuit-centes espècies de 

bivalves d’aigua dolça repartides en quatre famílies diferents: Unionidae Rafinesque, 1820 (unes sis-centes 
espècies distribuïdes per Amèrica del Nord i Central, Eurasia, Àfrica i Nova Guinea), Etheriidae Deshayes, 
1830 (tres-quatre espècies distribuïdes per Àfrica i Madagascar, India i Amèrica del Sud), Margaritiferidae 
Henderson, 1929 (una dotzena d’espècies repartides per Amèrica del Nord, Eurasia i nord d’Àfrica), 
Mycetopodidae Gray, 1840 (quaranta espècies distribuïdes per Amèrica Central i Sudamèrica), Hyriidae 
Swainson, 1840 (unes setanta espècies distribuïdes per Amèrica del Sud, Australia, Nova Zelanda, Nova 
Guinea i les Illes Salomon) i Iridinidae Swainson, 1840 (representada per unes quaranta espècies a l’àrea Sub-
Sahariana i la conca del Nil) (dades extretes de http://www.mussel-project.net).  
 
 Nº d’exemplars Nº de famílies Nº de gèneres Nº d’espècies Incertae Sedis 

Museu de 

Menorca 
427 2 36 66 30 

Ateneu de Maó 253 4 35 71 4 

Museu Diocesà 9 1 3 3 1 

Total 689 4 46 102 35 

Taula 1. Número d’exemplars, tàxons i lots no identificats (Incertae Sedis) en les tres col·leccions estudiades. 
Al contrari que en el número d’exemplars i de lots no identificats, el número total de tàxons no es acumulatiu, 

degut a l’existència de tàxons comuns en les tres col·leccions. 
 

Les dades aquí exposades són el resultat de l’estudi de les col·leccions malacològiques conservades al 
Museu de Menorca (Quintana i Tarruella, 2011), a l’Atenenu Científic, Literari i Artístic de Maó (Menorca) 
(Quintana et al., en premsa) i al Museu Diocesà (Ciutadella de Menorca). La presència de nàiades al Museu 
Diocesà és anecdòtica (taula 1). La col·lecció de l’Ateneu és la que presenta, proporcionalment, una major 
riquesa taxonòmica (malgrat el menor número d’exemplars) (taula 1). Els uniònides hi estan representats per 
quatre famílies diferents (Unionidae: 196 exemplars, 27 gèneres i 59 espècies; Margaritiferidae: 8 exemplars, 
1 gènere, 2 espècies; Hyriidae: 21 exemplars, 4 gèneres i 6 espècies; Mycetopodidae: 19 exemplars, 3 gèneres 
i 4 espècies), enfront de les dues famílies del Museu de Menorca (Unionidae: 405 exemplars, 35 gèneres i 63 
espècies; Margaritiferidae: 22 exemplars, 1 gènere i 3 espècies). Com que en el Museu de Menorca el número 
de lots no identificats (Incertae Sedis) és major (taula 1) l’esbiaxament taxonòmic també és més gran. Es 
probable que la revisió taxonòmica d’aquesta col·lecció equilibri el número de famílies amb les existents a 
l’Ateneu en un futur. 

Pel que fa a les regions biogeogràfiques de les quals procedeixen els exemplars (taula 2), hi dominen 
els uniònids neàrtics dels Estats Units. En conjunt, les tres col·leccions conserven un número gens 
menyspreable d’espècies (102) (taula 1), algunes d’elles en perill d’extinció o vulnerables (Margaritifera 
auricularia (Spengler, 1793), Unio ravoisieri Deshayes, 1847, entre d’altres). Aquestes col·leccions també 
són especialment interessants des d’un punt de vista corològic, taxònomic i genètic per: 1) l’elevat número de 
localitats d’algunes especies (incloses en els gèneres Unio Philipsson in Retzius, 1788 i Anodonta Lamarck, 
1799); 2) el fet de que algunes d’aquestes “espècies” són en realitat grups d’espècies, tal com han suggerit 
alguns autors en el cas, per exemple, del gènere Anodonta (Altaba, 1990; Altaba i Lascurain, 2001; Araujo et 
al., 2009) i 3) el seu potencial a l’hora de realitzar estudis genètics a partir de la recuperació d’ADN 
relativament antic (les tres col·leccions tenen més de cent anys d’història). D’aquesta manera, queda ben clar 
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que les col·leccions malacològiques històriques menorquines no són “velles col·leccions de closques 
polsegoses”, ans al contrari, tenen un elevat interès científic, museogràfic, didàctic i històric. 
 
 Paleàrtiques Neàrtiques Neotropicals Indotropicals Afrotropicals 

Museu de 

Menorca 
16 % 80 % 3 % 1 % - 

Ateneu de 

Maó 
17 % 65 % 16 %  1 % 1 % 

Museu 

Diocesà 

100 % - - - - 

Taula 2. Zones biogeogràfiques de les quals procedeixen els exemplars. Els percentatges s’estableixen a 
partir del número d’espècies de cada col·lecció (segons dades de Quintana i Tarruella, 2011 i Quintana et 

al., en premsa). 
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La Colección Mineralógica y Paleontológica de Jaime Conrado i Berard 
(Mallorca) a través de su cuaderno de gabinete19 

 
Bernat MOREY1 i Miquel FRONTERA2 
 
1Carrer Juníper Serra, 19. Sta. Eugenia. Baleares. Bernatmoreycolomar@yahoo.com ; SHNB. Societat 
d´Història Natural de les Illes Balears.  
2Bisbe Perelló, 12. 07320. Santa Maria del Camí. Mallorca, mqlfrontera@gmail.com. SHNB. Societat 
d´Història Natural de les Illes Balears. 
 

Los estudios geopaleontológicos en Mallorca se inician con las descripciones de Jovellanos y los 
trabajos de Beaumont y De la Marmora (Darder, 1946). La afición por la Ciencias Naturales se documenta ya 
en el siglo XVIII con estudios y tratados de ilustrados locales o foráneos la mayoría desaparecidos y de poca 
relevancia científica. A partir del primer tercio del siglo XIX proliferan pequeñas colecciones naturalistas 
recogida por aficionados de las clases pudientes y liberales y sin demasiada base científica. Algunas como la 
de Jaime Conrado i Berard Marqués de Font Santa si bien modestas sirvieron de referencia a algunos estudios 
geológicos de Haime (1855) o Bouvïj (1867) punto de partida estos a su vez a los importantes estudios de 
Hermite o de Fallot y Darder ya en el primer tercio de siglo XX. 

La guerra acabó con casi todas ellas. Solo se salvó parte de la colección Rosselló estudiada a posteriori 
(Morey y Pons, 2008) y la Colección Conrado y Berard conservada hoy en el convento de los padres Mínimos 
de Sta. Maria del Camí.  

La recuperación del cuaderno de gabinete de la colección (Borrador sobre mi colección de minerales) 
supone acceder de primera mano al contenido original de la misma, mucho ya perdido o descontextualizado. 
El cuaderno consta de unas 50 páginas, listados y notas manuscritas donde se describen y clasifican cerca de 
60 rocas y minerales de la isla (muestra significativa), unos 30 tipos de fósiles variados, listados de conchas 
de la isla, piezas arqueológicas y otras curiosidades. 

La colección constituye la primera referencia mineralógica y el primer registro paleontológico 
efectuado con intencionalidad científica en la isla. El cuaderno plasma la curiosidad y las inquietudes 
científicas del Marqués y su interés en la Ciencias Naturales en forma de lógico y experimental método de 
clasificación de sus rocas y minerales. Notable es también su bibliografía científica de referencia con algunas 
de las citas internacionales del momento y su estrecha relación con muchos de los geólogos y estudiosos 
foráneos llegados a Mallorca a mediados de siglo. Dos notas adjuntas referentes al descubrimiento del Carbón 
en la isla o el primer informe mineralógico mallorquín dirigido a la Comisión Estatal de Ciencias Naturales de 
Madrid complementan un trabajo que merece ser analizado en profundidad tanto por su siempre interesante, 
aunque a priori modesta, aportación científica como aún más por su importancia histórica y cultural. 
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L’arenoteca de Menorca de la Societat d’Història Natural de les Balears 
(SHNB) 
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1Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), publicacions@shnb.org 
2Institut Menorquí d’Estudis (IME) 
 

La Societat d’Història Natural de les Balears compta amb un important fons documental de treballs, 
revistes, fòssils, herbaris i col·leccions faunístiques, però és el primer cop que la Societat disposa d’una 
arenoteca de caire didàctic, en aquest cas la de Menorca, amb un conjunt de 69 mostres d’arenes de totes les 
platges i cales arenoses que juntament amb el treball publicat per Gómez-Pujol et al. (2012) representa un 
important material per al coneixement i enmagatzament de la tipologia i sedimentologia de les platges. De 
l’estudi de Gómez-Pujol et al. (2012) se’n desprén quina és la naturalesa del sediment de platja de Menorca, 
majoritàriament arenós, carbonatat i estretament vinculat a ecosistemes com els de les praderies de Posidonia 
oceanica. Així com també es posen de manifest les diferències entre la sedimentació entre les platges de 
Tramuntana i les de Migjorn. 

 

 
Fig. 1. Mapa de Menorca amb les platges mostrejades. 

 
Aquest document, conjuntamanet amb les seves mostres és d’especial valor degut a la naturalesa del 

turisme que visita les illes Balears és el que s’anomena un flux talassotròpic, on les platges de les illes 
Balears constitueixen el principal actiu del medi ambient en què es basa l’economia de les Illes. Les platges 
són espais que pertanyen a sistemes naturals molt fràgils i molt dinàmics (Rodríguez-Perea et al., 2000). La 
seva preservació està estretament relacionada amb la possibilitat que s'hagin d’adaptar als canvis dinàmics 
que provoca l’onatge, a més a més de conservar la reserva d’arena que formen les dunes al darrera seu. Les 
construccions físicament assentades sobre les dunes o la mateixa platja, dificulten o impedeixen la dinàmica 
natural pròpia de la platja i, per tant, la seva conservació. La font del sediment que nodreix d’arena a les 
platges és un fet de trascendental importància a Balears. En general, i al contrari del que ocorre a moltes altres 
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platges fora de les Illes, on l’arena que forma les platges és quasi bé en la seva totalitat terrígena, a les Illes 
Balears és principalment biogènica. No obstant, a Menorca, malgrat l’escàs dinamisme dels cursos dels 
torrens del nord de l’illa, apareixen fraccions imporants de terrígens, a platges silícies, tot relacionat amb la 
litologia d’aquestes zones i el desmantellament dels seus penya-segats. Les platges del sud presenten un 
component biogènic molt elevat, de característiques semblants a la resta de platges de les Balears, com a 
conseqüència una abassegadora presència de fragments durs d’organismes marins. 

 

  
Fig. 2. Mostra de les diferents arenes de Menorca (fotos d’Elia Mariel Martínez). 

 
Aquesta arenoteca, conformada per mostres de 30 cm3 d’arena, és la part més visible del treball de 

caracterització de la textura i de la composició del sediment de platja del litoral menorquí. Tot i que aquesta 
mena d’estudis són bàsics, atès que les platges són sistemes molt fràgils i dinàmics, i essent com són actius 
ambientals de l’important economia turística, cal fer-ne una gestió el més adient possible d’acord amb les 
seves característiques genètiques. Més encara quan es pretén desenvolupar una política territorial sostenible. 
És per açò que la Societat ha recollit les mostres del litoral menorquí. L’arenoteca representa un llegat per la 
Societat d’Història Natural de les Balears, que amb l’ajuda del socis ha pogut obtenir aquesta arenoteca i que 
pretén ampliar a la resta d’illes Balears. 
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Un dels objectius estatutaris de la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) és d’augmentar i 

impulsar les relacions de col·laboració amb entitats afins a la SHNB i també promoure la creació d’un Museu 
de la Naturalesa de les Illes Balears. La SHNB, gràcies als seus socis, té com a objectiu la conservació i 
preservació d’aquestes col.leccions científiques. Una primera passa és la catalogació de tot el material que ha 
ingressat. Recentment la SHNB ha rebut una petita col·lecció de vertebrats provinents del col·legi de Sant 
Alfons Maria de Ligouri dels pares Teatins, del carrer des Vi de Palma. Prèviament, la col·lecció de vertebrats 
taxidermitzats comptava amb algunes donacions, les més importants del nostre soci Josep Maria Palau i 
Camps, algunes peces de Maximino Sanmiguel, i una cigonya negra (Ciconia nigra) capturada a Sóller que 
fou motiu d’una nota científica d’un jove i apassionat naturalista mallorquí (Mayol, 1969). 

La donació dels pares teatins de Palma ingressà a la SHNB el 18 de desembre de 2012, i el 8 de gener 
de 2013, es va incorporar a la base de dades informatitzada, amb determinacions específiques de quasi totes 
les peces dins del Museu de la Naturalesa de les Illes Balears MNIB-SHNB. Aquesta col.lecció consta de 81 
entrades, bàsicament d’aucells (66 ítems), 13 mamífers i 2 rèptils taxidermitzats. La immensa majoria de la 
fauna vertebrada de les Balears (només 4 ítems són de fora). Entre els aucells, hi ha rapinyaires, aucells 
marins, limícoles i passeriformes, cal destacar un voltor i un virot. També seria interessant confirmar la seva 
captura a les Balears de la gavina de tres dits (Rissa tridactyla) o la grua (Grus grus). Bubo bubo 
possiblement no fos capturada a les Balears, doncs històricament era molt típic disecar aquest animal a la 
península, pel que no es descartaria que fos un animal de fora de les Balears. Si fos de les Balears seria una 
cita molt interassant, la primera. Bubulcus ibis comenta a criar a s’Albufera durant 1997. Possiblement comú 
en el passat i después més rar, fins que s’ha recuperat en els darrers anys. Seria interessant poder confirmar la 
data i localitat d’aquesta espècie. La majoria de les espècies d’aucells crien o són hivernants (a excepció dels 
exòtics). 

Malauradament, a hores d’ara, d’aquesta col·lecció no consta ni la localitat, ni la data de recol·lecció, 
ni el recol·lector de les peces. La seva conservació tampoc no ha estat massa adquada i alguns exemplars 
estan greument deteriorats. Malgrat tot, des de la SHNB s’està realitzant un esforç per mantenir aquest 
material en el millor estat de conservació possible. Sembla ser que la col·lecció s’inicià abans dels anys 1940 
pel pare Vidal i el seu deixeble el pare Gabriel Cabot, que després abandonaria l’ordre, treballant per a la seva 
conservació (Maximino Forés, com. pers.). 
 

  
Fig. 1. Una de les sessions de treball de catalogació i nova ubicació (7 de gener 2013) de la col·lecció dels 

Pares Teatins a la seu de la Societat d’Història Natural de les Balears. 
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La cova des Coral·loides va ser descoberta a principis de gener de 2008. L’exploració i topografia de la 
cavitat es va realitzar entre els anys 2008 i 2009 i va sortir publicada a l’Endins 33 (Ginard et al., 2009). 

Es tracta d’una cavitat amb un recorregut de 324 m i una profunditat de 27 m. És una cavitat 
d’enfonsament d’estructura cupuliforme que es pot incloure dins el tipus sales d’enfonsament. La cavitat 
presumiblement ha sofert diferents col·lapses que s’han superposat uns als altres i juntament amb processos 
de concrecionament han format una cavitat amb una planta força complexa.  

Pocs dies després del seu descobriment, el dia 19 de gener, durant les tasques inicials de topografia i 
exploració, tres del signants (DC, AG i DV) varen trobar unes restes de Myotragus a una sala interior de la 
cova. Alguns fets van cridar la nostra atenció: en primer lloc, l’esquelet semblava d’un únic individu, cosa 
que no és molt freqüent ja que en els jaciments càrstics se solen trobar ossos mesclats de diferents individus; 
en segon lloc, l’esquelet es trobava situat en un lloc molt visible de la cavitat; finalment, a Internet s’havien 
incrementat notablement les informacions sobre les cavitats de la zona, la qual cosa incentivava la curiositat 
de molts excursionistes inexperts i d’algun desaprensiu espoliador; fets que van determinar que sol·licitéssim 
un permís d’excavació al Consell de Mallorca (patrimoni), permís que ens va ser concedit, ostentant la 
direcció de l’excavació dos dels autors d’aquesta comunicació (DV i GXP). 

Cal destacar que, encara que l’estat de preservació d’alguns ossos no era òptima, l’esquelet estava 
força sencer (fins i tot es varen localitzar la darrera vèrtebra caudal i ambdues fíbules, ossos de difícil 
localització en condicions d’excavació normals). 

També es va trobar un esquelet gairebé complet del glírid fòssil Hypnomys morpheus a l’interior d’un 
gorg. S’ha d’esmentar que aquest esquelet d’Hypnomys presenta un estat de conservació extraordinari, encara 
que concrecionat de manera fina. El crani és molt complet. Normalment, als cranis de rosegadors resulta 
complicat trobar-hi l’occipital associat a la resta del crani degut a que presenta una unió molt fràgil. En el cas 
d’Hypnomys de la cova des Coral·loides, la concreció va fer que l’occipital quedàs adherit i, actualment, és un 
dels cranis en millor estat de conservació d’aquesta espècie que s’ha trobat fins ara. En total, dins la cova 
s’han trobat 7 esquelets parcials associats de la rata cellarda fòssil de les Balears H. morpheus, a banda de 
nombroses restes dispersades per diferents racons de la cavitat. Cal destacar també la troballa d’alguns ossos 
de sargantana (Podarcis sp.), espècie actualment extingida a l’illa de Mallorca. A més de les espècies fòssils, 
també s’han localitzat diferents restes de quiròpters, rata cellarda actual (Eliomys quercinus), ocells i un 
húmer d’amfibi, molt possiblement de Bufo viridis. 

L’excavació va ser duta a terme per l’equip d’espeleòlegs responsables de la troballa de la cova des 
Coral·loides (els firmants de la comunicació, a més de Mateu Vadell i Miquel Àngel Barceló). Un dels 
membres de l’equip (PB) va realitzar les tasques de laboratori a l’IMEDEA, com ara, la neteja, la 
consolidació i la preparació dels fòssils per al seu posterior emmagatzemament. També va classificar, 
catalogar i etiquetar els fòssils. 

Una vegada que el material va arribar al laboratori es varen seguir tres línies d’actuació depenent de 
l’estat de conservació dels ossos: 

1-En el cas del Myotragus, l’estat de les restes no recomanaven la seva neteja amb aigua, per la qual 
cosa, es va deixar assecar durant uns dies, realitzant una neteja posterior en sec amb l’ajuda de pinzells. Una 
vegada netejats es va procedir a la consolidació dels materials. L’esquelet va ser acomodat dins de diverses 
caixes de cartró.  

2-Els materials de vertebrats més petits que es trobaven en un millor estat de preservació, es varen 
poder rentar amb aigua. Una vegada secs es varen dipositar dins de bosses amb tancament hermètic. 

3-L’esquelet d’Hypnomys més complet va rebre un tractament especial. L’extraordinari estat de 
conservació i el fet de que es tractàs d’un esquelet pràcticament complet va fer que es prioritzàs la seva neteja 
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per al seu estudi. Davant la preocupació de que un tractament no precís amb àcid acètic pogués provocar el 
trencament del crani, inicialment es va decidir deixar el material tal com es va trobar, i simplement es va 
deixar assecar. A causa de la importància científica de l’espècimen, sobre el qual s’havien de realitzar 
mesures biomètriques que s’haguessin vist distorsionades per la capa de concrecionament, es va decidir 
realitzar un tractament molt controlat amb àcid acètic dels ossos de l’extremitat d’un costat. Com a 
conseqüència d’aquest tractament s’ha aconseguit tenir ossos en condicions òptimes per a ser estudiats. Els 
ossos tractats amb acètic varen ser consolidats. 

Tot aquest material, procedent d’aquesta excavació, es troba a la seu de la Societat d’Història Natural 
de les Balears i ja ha sortit un primer estudi sobre una part d’aquest material (veure Bover et al., 2010). 

Creiem que no s’hauria de fer pública la situació d’aquesta cavitat per preservar-la de possibles 
espoliadors i col·leccionistes afeccionats. Si la situació de la cavitat es fa pública, pensam que immediatament 
se’n faran ressò algunes pàgines web amb poc rigor científic, la prioritat de les quals sol ser més del tipus 
aventurer, la qual cosa pot arrossegar la destrucció de material valuós. 
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La col·lecció no catalogada de Joan Cuerda Barceló.  
Inici de la seva catalogació a la SHNB 
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Quan el dia 16 d’abril de 2005 es va fer el trasllat de la col·lecció Joan Cuerda al local de la Societat, 
apart de la col·lecció catalogada, també es va dur tota una sèrie de material no catalogat que es trobava 
majoritàriament dins capses de detergent. Dins cada capsa de hi havia material divers, la majoria del qual es 
trobava dins bosses de plàstic; també hi havia algun pot de vidre, alguna capsa de cartró, de metall i algun tub 
de plàstic. La majoria dels paquets de material tenen una etiqueta on diu el jaciment d’on provenen. També 
s’han trobat espècimens sense etiqueta i etiquetes soltes. 

El primer que es va fer va substituir les bosses velles i/o deteriorades que contenien els espècimens, 
per bosses noves; i es varen posar aquestes bosses dins capses de cartró noves. Les etiquetes originals es varen 
conservar. 

En una primera aproximació és por dir que sembla que la major part del material és del Quaternari de 
les Illes Balears, almenys en quant a volum. 

Fins hores d’ara hi ha 468 entrades de registre i s’han classificat un total de 1547 espècimens. Hi ha 4 
entrades de Cabrera, 13 de s’Espalmador, 16 d’Eivissa, 30 de Formentera, 22 de Menorca, 342 de Mallorca, i 
41 entrades que no se sap la procedència. 

Si es fa una mica d’estadística ens trobam que aproximadament un 9% de les entrades es desconeix la 
localitat. Si fem el percentatge referit al nombre d’espècimens, surt un percentatge semblant, un 9% ja que 
dels 1547 espècimens ni ha 142 que no es sap la localitat de procedència. 

Només 1 entrada és de cronologia del Primari; 2 del Secundari; 33 del Terciari; la resta és del 
Quaternari, 74 de l’Holocè-Actual i 358 del Pleistocè. 

També s’ha trobat dins alguna bossa algun esbós de tall estratigràfic recollit al camp, i s’ha procedit a 
fotografiar-lo i conservar-lo (reproduïm un tall de cala Galdana de Menorca). 

Fa mal dir el que queda per a catalogar d’aquesta col·lecció, però vist el volum que queda poden 
quedar unes 1000 entrades més d’aquesta col·lecció de referència del Quaternari balear. 

 
Fig. 1. Esbós de tall estratigràfic de J. Cuerda de Cala Galdana (Menorca). 
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 Es fa una revisió del fòssils quaternaris de l’ordre Archaeogastropoda (Classe Gastropoda) de les 
col·leccions històriques de la Societat d’Història Natural de les Balears, procedents d’ambients marins i 
salobres de les Illes Balears. Es pretén actualitzar la nomenclatura taxonòmica dels espècimens i  aclarir i 
corregir topònims dels jaciments.  Del subordre Docoglossa hi ha dues fàmilies amb representants, la família 
Patellidae i la família Lottiidae; del subordre Vetisgastropoda, quatre famílies, la Fissurellidae, la Haliotidae, 
la Trochidae i la Phasianellidae; i del subordre Neritimorpha, la família Neritidae. A la SHNB hi ha 37 taxons 
procedents de tres col·leccions històriques: la col·lecció Joan Cuerda, la col·lecció Andreu Muntaner, i la 
col·lecció La Salle-Palma. 

Dins l’ordre Archaeogostropoda hi ha els tàxons menys evolucionats dels Gastropoda. Gofas (2010) 
dins l’ordre Archaeogastropoda distingueix els següents subordres: Docoglossa, Vetisgastropoda, 
Cocculiniformia i Neritimorpha. Tots els subordres anteriors tenen representants a les col·lecions de la SHNB, 
referits als fòssils de les Illes Balears, excepte el subordre Cocculiniformia. 

Per a la realització del treballs s’ha consultat la base de dades de les col·leccions catalogades per la 
SHNB; s’ha revisat i actualitzat l’ordenació sistemàtica i denominació dels taxons; s’ha actualitzat la 
denominació toponímica del jaciment sempre que s’ha pogut, ja que encara queden dubtes sobre la toponímia 
i situació precisa d’alguns jaciments.  

S’han obtingut diferents taules per a cada tàxon on a dalt de tot consta el tàxon i el total 
d’espècimens presents a les col·leccions de la SHNB. Després consten dades presents a l’etiqueta original: la 
denominació del tàxon, el nom del jaciment, l’alçada sobre el nivell de la mar, la cronologia, el nombre 
d’exemplars. També figura la col·lecció on es troba l’espècimen i el número que té a la base de dades. A les 
taules, també figura la denominació actual del jaciment i el nivell on es va trobar el fòssil. 

Encara queden dubtes per a resoldre, com la toponímia més adient per alguns dels jaciments citats o 
el nivell del que provenen alguns espècimens. 

Amb aquest treball es pretén aconseguir una sèrie d’objectius com són els següents: 
- Corregir errades de les bases de dades de la SHNB. 
- Rectificar errades al catàleg de Cuerda (1987). 
- Actualitzar la nomenclatura taxonòmica. 
- Unificar registres toponímics de jaciments. 
En definitiva es vol millorar la documentació sobre les col·leccions i a part del dit fins ara, aquest 

treball serveix per preparar tota una documentació per a la revisió física de les col·leccions i poder corregir 
errors a la base de dades. 

Tot seguit, després de la bibiografia, es dona el llistat provisional de tàxons del Pleistocè de l’ordre 
Archaeogastropoda a les col·leccions històriques abans esmentades. 
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ARCHAEOGASTROPODA  Thiele, 1925 
Subordre Docoglossa.Troschel, 1866 
Superfamília Patelloidea Rafinesque, 1815 
Familia Patellidae Rafinesque, 1815 
Gènere Patella Linné, 1758 

Patella caerulea Linné, 1758 
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Patella ferruginea Gmelin, 1791 
 Patella rustica Linné, 1758 
 Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 
 Superfamilia Lottioidea Gray, 1840 
Familia Lottiidae Gray, 1840 
Gènere Tectura Gray, 1847 

Tectura virginea (Müller O. F., 1776) 
 
Subordre Vetisgastropoda Salvini-Plawen, 1980 
Superfamilia Fissurelloidea Fleming, 1822 
Família Fissurellidae Fleming, 1822 
Gènere Fissurella Bruguiëre, 1789 

Fissurella  nubecula (Linné, 1758) 
Gènere Diodora Gray,1821 

Diodora gibberula (Lamarck, 1822) 
Diodora graeca (Linné, 1758) 

Gènere Emarginula Lameark, 1801 
Emarginula octaviana Coen, 1939 
Emarginula huzardii Payraudeau, 1826 
Emarginula sicula Gray 1825 

Superfamília Haliotoidea Rafinesque, 1815 
Família Haliotidae Rafinesque, 1815 
Gènere Haliotis Linné, 1758 

Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 
Superfamília Trochoidea Rafinesque, 1815 
Família Trochidae Rafinesque, 1815 
Subfamília Trochinae Rafinesque, 1815 
Gènere Clanculus de Montfort, 1810 

Clanculus cruciatus (Linné, 1758) 
 Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) 
Gènere Clelandella Winckworth, 1932 

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) 
Gènere Jujubinus Monterosato, 1884 

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 
 Jujuvinus gravinae (Dautzenberg, 1881) 
 Jujuvinus striatus (Linné, 1758) 
Gènere Gibbula Risso, 1826 ex Leach ms. 

Gibbula adansoni (Payraudeau, 1826) 
 Gibbula ardens (Dautzenberg, 1881) 
 Gibbula divaricata (Linné, 1758) 
 Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) 
 Gibbula guttadauri (Philippi, 1836) 
 Gibbula magus (Linné, 1758) 
 Gibbula philberti (Récluz, 1843) 

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829) 
 Gibbula turbinoides (Deshayes, 1855) 
 Gibbula umbilicaris (Linné, 1758) 
 Gibbula varia (Linné, 1758) 
Gènere Osilinus Philippi, 1847 

Osilinus articulatus (Lamarck, 1822) 
 Osilinus lineatus (Costa, 1778) 

Osilinus turbinatus (Born, 1778) 
Superfamilia Turbinoidea Rafinesque, 1815 
Família Turbinidae Rafinesque, 1815 
Subfamília Turbininae Rafinesque, 1815 
Gènere Bolma Risso, 1826 
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Bolma rugosa (Linné, 1767) 
Família Phasianellidae Swainson, 1840 
Subfamília Tricoliinae Woodring, 1928 
Gènere Tricolia Risso, 1826 

Tricolia pullus pullus (Linné, 1758) 
 Tricolia speciosa 

Tricolia tenuis (Michaud, 1829) 
  
Subordre Neritimorpha Golikov & Starobogatov, 1975 
Superfamília Neritoidea Rafinesque, 1815 
Família Neritidae Rafinesque, 1815 
Gènere Smaragdia Issel, 1869 

Smaragdia viridis (Linné, 1758) 
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El Museu de Ciències Naturals de Menorca 
 

Juan CARRERAS1 i Miquel CARRERAS1 
 

1C/ de la Pau, 36; 07750 Ferreries, e-mail:miguelcarreras54@hotmail.com 
 
A partir d'ara ja pot visitar el Museu de Ciències Naturals de Menorca, un projecte museístic que serà, 

sens dubte, un referent en l'estudi, la conservació, la divulgació i tot el relacionat amb la història i les ciències 
naturals, amb una especial atenció a la rica i variada biodiversitat de Menorca. 

 
El nou museu creat pels naturalistes Juan i Miguel Carreras Torrent es troba situat en les àmplies i 

senyorials cases de la finca Binissuès del segle XVIII, en plena natura i amb unes precioses vistes al camp 
menorquí. Binissuès es troba a la carretera entre Ferreries i Ciutadella, al km 36 desviament Camí ets Alocs, 
del municipi de Ferreries. 

La presentació va tenir lloc dia 12 de gener de 2013 al restaurant Binissuès, al costat mateix del museu, 
amb l'assistència d'unes 250 persones. En el mateix acte també es va presentar la Fundació Museu de Ciències 
Naturals de Menorca. Col•leccions Carreras Torrent. 

La presentació va anar a càrrec de Juan i Miguel Carreras Torrent, que han constituït la fundació, i de 
tots els membres del patronat. 

Entre els diversos fins que figuren en els estatuts de la fundació, a més de la creació i gestió del Museu 
de Ciències Naturals de Menorca, figuren, entre altres, la realització i promoció d'accions i activitats dirigides 
a la investigació, estudis científics, sensibilització, educació ambiental, divulgació, la protecció i conservació 
del patrimoni natural i del medi ambient i qualsevol altra actuació relacionada amb la biodiversitat i les 
ciències naturals, especialment en l'àmbit de Menorca i les illes Balears. 

 
Les diverses col·leccions que es poden veure al Museu de Ciències Naturals de Menorca són el fruit de 

més de 42 anys de treball i estudi científic que han realitzat els naturalistes Miguel i Juan Carreras Torrent 
perquè puguem apreciar la gran riquesa d'animals, vegetals, minerals i de fongs que encara tenim a Menorca i 
també en altres parts del món. 
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Actualment estan exposades de forma permanent les següents col·leccions: 
- A la secció de zoologia,  els vertebrats estan representats per més de 200 espècies d'aus, mamífers, 

rèptils i amfibis tots ells procedents de Menorca. Els exemplars es troben exposats en apartats diferents 
figurant el seu hàbitat natural. 

 - Una mostra d’unes 100 espècies de peixos de Menorca. 
 - Els invertebrats tenen una representació de més de 6.000 exemplars. D'aquests, més de 2000 són de 

Menorca. Dins d'aquesta àmplia representació destaca una gran varietat d'espècies d'insectes, aràcnids, 
miriàpodes i crustacis. 

Destaca la importància de la col·lecció de papallones diürnes de Menorca. En ella estan representades 
totes les espècies existents a Menorca i també pot presenciar-se quatre noves cites de papallones fins ara 
desconegudes a Menorca i les Illes Balears. 

- A la secció dedicada a la malacologia, els bivalves i gasteròpodes estan representats per més de 1.000 
espècies tant de Menorca com de la resta del món. En el cas dels cargols terrestres de Menorca, al museu 
estan representades totes les espècies que es coneixen actualment a Menorca. 

- En la secció dedicada a la geologia, en les diferents vitrines es poden veure unes 300 espècies de 
minerals de tot el món i també compta amb mostres reals de roques, minerals i fòssils de Menorca. Mitjançant 
cartells explicatius es pot veure l'evolució geològica de Menorca des de fa més de 500 milions d'anys. 

- La secció dedicada a la micologia té per títol "Els bolets de Menorca". Es poden veure uns 1.000 
bolets que representen unes 225 espècies diferents. Cada bolet és una peça única feta amb fang, modelada i 
pintada a mà. Els bolets estan distribuïts en vitrines, figurant el seu hàbitat natural. Són rèpliques de bolets 
trobats al bosc. 

Tota aquesta mostra està acompanyada per cartells explicatius tant des del punt de vista científic 
(explicació de les parts d'un bolet, com es reprodueixen, el paper que juguen en la natura, ecologia ...) com del 
punt de vista més pràctic (conèixer si són tòxics, comestibles, el valor culinari ...). 

Actualment s'està treballant per ampliar la col·lecció en uns 500 exemplars més i la idea de cara al 
futur és exposar uns 3.000 exemplars en representació d'unes 700 espècies que són totes les que podem trobar 
a Menorca. 

A la part audiovisual, el museu disposa d'uns 1.000 documentals de temes relacionats amb la natura. A 
més, estan exposades unes 90 fotografies sobre el mateix tema. 

Totes aquestes col·leccions estan exposades de manera permanent al Museu de Ciències Naturals de 
Menorca i constantment s'estan ampliant tant en el nombre d'exemplars com en la forma d'exposar-los. 

A més, el museu disposa d'un fons científic d'uns 70.000 exemplars principalment d'artròpodes 
(insectes, aràcnids, miriàpodes i crustacis) de tot el món. 

Des de fa uns anys s'està treballant intensament en temes d'investigació científica i alguns dels 
exemplars exposats van servir per donar a conèixer quatre noves espècies de papallones que no havien estat 
citades mai a Menorca ni a les illes Balears. 

Actualment s'ha acabat la feina per catalogar una nova espècie d'escarabat per a les illes Balears i nova 
subespècie per a la ciència. Es tracta de Potosia cuprea ferreriesensis, en honor al poble on primer el van 
trobar els seus descobridors, els germans Carreras Torrent. Segurament es tracta del primer escarabat que duu 
el nom de Ferreries. 

També està molt a prop la creació d'una nova secció dedicada a la botànica. Es podrien exposar unes 
400 fotografies de plantes i flors de Menorca amb una fitxa amb el nom científic, nom vulgar o comú, data i 
lloc en què es va fer la fotografia i altres dades d'interès científic. 

Per poder realitzar tots aquests projectes i activitats, la Fundació està duent a terme la firma de 
convenis de col·laboració amb museus, universitats, centres d’investigació, administracions, entitats locals i 
autonòmiques, societats i qualsevol entitat, ja sigui pública o privada per promoure la realització de qualsevol 
activitat relacionada amb les finalitats d’interés general que té la fundació. 

Poder apreciar la bellesa de totes les espècies exposades de forma real no ens ha de fer oblidar que allò 
realment important és l'estudi científic i la importància que té cada espècie per a l'equilibri ecològic i 
conservació del nostre planeta. 
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El Herbario General de Menorca (HGM). Informatización y publicación 
de las bases de datos de sus colecciones en la red de GBIF 
 

Iván FERNÁNDEZ-REBOLLAR*1, Xec PALLICER**2, Samuel PONS1, Pere FRAGA3, Cristòfol 
MASCARÓ2, David CARRERAS1, Òscar GARCIA3, Martí PONS2, Magda SEOANE2 y Miquel TRUYOL3 

 
* Conservador, gestor y encargado del Herbario HGM y sus colecciones (agro.obsam@cime.es) 
 **  Colector y montador principal de la Colección de Plantas Vasculares del Herbario HGM. C/Bisbe Sever, 
34, 07750 Ferreries, Menorca                 
1 Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Institut Menorquí d’Estudis (IME). Camí des Castell, 
28, 07702 Maó, Menorca 
2 GOB-Menorca, Camí des Castell, 53, 07702 Maó, Menorca 
3 Comissió de Botànica, Institut Menorquí d’Estudis (IME). Camí des Castell, 28, 07702 Maó, Menorca                             

 
Proyecto 

Recientemente y tras un largo y complejo proceso, el Observatori Socioambiental de Menorca 
(OBSAM), como oficina técnica del Institut Menorquí d’Estudis (IME), y su técnico Iván Fernández 
Rebollar, en colaboración con Xec Pallicer Allès y otros botánicos menorquines, han completado con éxito el 
Proyecto para gestionar integralmente, revisar, e informatizar el Herbario General de Menorca (HGM) y sus 
colecciones, así como publicar las bases de datos resultantes en la red de GBIF. Este proyecto de dos años de 
duración, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el ámbito del Plan Nacional de 
I+D+I y el Subprograma Personal Técnico de Apoyo (PTA), ha culminado con la inclusión oficial del 
Herbario HGM en el registro internacional de herbarios (Index Herbariorum) y con la publicación de la 
información contenida en sus colecciones en la mayor red mundial de bases de datos de biodiversidad (GBIF) 
(Fernández-Rebollar, 2013). 

El desarrollo de los trabajos ha logrado asimismo que las colecciones que constituyen el Herbario, 
antes prácticamente desconocidas a pesar de la importancia y el valor científico de alguna de ellas, hayan 
empezado a tener un creciente reconocimiento, difusión y relevancia nacional e internacional, facilitando así 
futuros usos y estudios científicos y divulgativos (Ibíd.). 

Las labores de informatización y otras tareas enmarcadas en el Proyecto han ido acompañadas durante 
todo su desarrollo de una serie de trabajos igualmente necesarios para la correcta gestión, manejo, crecimiento 
y conservación de las colecciones del Herbario. Es el caso de la recolección de especímenes en campo, la 
revisión y homogeneización de pliegos y registros, el establecimiento de labores de conservación preventivas 
y las vitales actividades de control de plagas, que han permitido minimizar los graves daños que los insectos 
estaban comenzando a provocar en la Colección de Vasculares del Herbario HGM (Ibíd.). 

 
Resultados: registro en el index herbariorum y publicación de las datos en GBIF 

El Index Herbariorum, gestionado por el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG, por sus siglas en 
inglés), es un directorio documentado de los 3.400 herbarios principales que se calcula que existen en el 
mundo. Para tener acceso a este exclusivo Registro se exige a cada herbario un mínimo de 5.000 especímenes 
en sus colecciones, la gestión y conservación activa de los materiales y la accesibilidad científica (Thiers, 
s.f.). 

El Herbario General de Menorca, con 5.600 especímenes declarados en el momento del registro, 
cumplió todos esos requisitos, pasando así a ser una institución con reconocimiento internacional y código de 
herbario identificativo oficial HGM (Thiers, 2013, Herbarium details). 

La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés) es una 
organización intergubernamental estructurada como una red de nodos nacionales con una secretaría 
internacional en Copenhague, que comprende en la actualidad 53 países y 43 organizaciones internacionales. 
Se concibe como una red de bases de datos interconectadas que dan acceso (vía internet, de forma libre y 
gratuita) a la información sobre biodiversidad de todo el mundo (Unidad de Coordinación de GBIF en 
España, 2013), constituyendo la mayor y más importante organización de estas características de todo el 
planeta.  

GBIF España es el nodo de información en biodiversidad de ámbito nacional con el que se ha estado 
trabajando directamente durante el desarrollo del Proyecto. Patrocinado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se articula como 
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una red de colecciones, proyectos y bases de datos con una Unidad de Coordinación ubicada en el Real Jardín 
Botánico de Madrid (Ibíd.). 

En el contexto de GBIF, el Herbario HGM  ha conseguido dos hitos destacados: la incorporación al 
Registro de Colecciones, Proyectos y Bases de Datos de Biodiversidad en España mantenido por la Unidad de 
Coordinación de GBIF en España, y la publicación de la información de sus tres colecciones en dos bases de 
datos principales, HGM y HGM-Femenias, con 1.470 y 3.947 registros respectivamente (Unidad de 
Coordinación de GBIF en España, 2013, Registro de Colecciones, Proyectos y Bases de Datos de 
Biodiversidad en España). 

 
El herbario HGM y sus colecciones 

 El Herbario General de Menorca fue creado en 1999 a 
iniciativa de un grupo de científicos y botánicos del Institut Menorquí 
d’Estudis (IME) y el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa (GOB)  en Menorca, con los objetivos de profundizar en 
el estudio y conocimiento de la flora de Menorca, así como incentivar 
la sensibilización pública con propósitos educativos y 
conservacionistas (Pons-Fàbregues et al., 2007). 

 

 
 
 
 
Alojado en la sede del IME, el Herbario HGM cuenta actualmente, tras los progresos y novedades 

introducidos durante el Proyecto,  con tres colecciones principales: 
- Colección de Plantas Vasculares (HGM): Colección que cuenta con aproximadamente 1.500 

especímenes y 3.000 pliegos de unos 800 taxones vasculares diferentes. Durante los dos últimos años se le ha 
proporcionado un fuerte impulso a esta colección puesto que se partía, en el momento de inicio del Proyecto, 
de 640 registros y 680 pliegos de 375 taxones distintos (Fernández-Rebollar, 2013). La Colección de 
Vasculares del HGM se encuentra en constante crecimiento y presenta como principal objetivo conseguir la 
plena representación en sus fondos de todos  aquellos taxones que forman parte de la flora vascular 
menorquina. 

- Colección de Briófitos (HGM-Briòfits): Colección de musgos y hepáticas recientemente incorporada 
al Herbario General de Menorca en el marco del presente Proyecto. Cuenta con 62 especímenes de 62 taxones 
diferentes (Ibíd.). 

- Colección Histórica de Rodríguez Femenías (HGM-Femenias): Colección histórica del siglo XIX de 
plantas vasculares que cuenta con 3.953 valiosos especímenes y unos 4.000 pliegos de 2.600 taxones 
diferentes. Por su especial importancia y valor histórico y científico se trata de la joya de la corona del 
Herbario HGM. Esta colección, perteneciente al eminente botánico menorquín Juan Joaquín Rodríguez 
Femenías (1839-1905), alberga plantas recogidas por el propio Rodríguez Femenías y otros importantes 
botánicos de la época en multitud de localidades de Menorca, Mallorca, el Norte de África, la Península 
Ibérica y el resto de Europa entre los años 1811 y 1899 (Ibíd.). 

El Herbario HGM y sus colecciones albergan en sus fondos materiales de gran importancia botánica y 
patrimonial, entre los que destacan algunos tipos nomenclaturales que validan los taxones descubiertos en 
Menorca que han supuesto una novedad para la ciencia, endemismos menorquines y de otras islas del 

Fig. 1. Pliego de la Colección Histórica de 
Rodríguez Femenías con un ejemplar de 
Equisetum telmateia procedente de Suiza 

recogido en el año 1871. 

Fig. 2. Etiqueta manuscrita de la Colección Histórica de Rodríguez Femenías 
perteneciente a un ejemplar de Equisetum ramosissimum recogido en 1875 en el 

antiguo departamento francés de Orán (actual wilaya de Sidi Bel Abbés, 
Argelia). 
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Mediterráneo Occidental, taxones de plantas de notable rareza exclusivos de la Cuenca del Mediterráneo y 
especímenes de casi 200 años de antigüedad con un destacado valor científico y cultural (Ibíd.). 
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Novetats a la biblioteca de la Societat d’Història Natural de les Balears 
 
Martín LLOBERA1 
 
1Biblioteca de Societat d’Història Natural de les Balears; C/ Margarida Xirgú 16 baixos. 07011 Palma 
biblioteca@shnb.org ; www.shnb.org  
 

La Biblioteca està especialitzada en temes naturalístics i medi ambientals, sobre tot de les Illes Balears. 
És propietat de la Societat d’Història Natural de les Balears (aprox. 300 socis) i és d’accés lliure. Des de fa 7 
anys està dipositada al local propietat de la SHNB. En aquests moments els fons de la biblioteca ocupen uns 
550m lineals.  

La temàtica preferent de la biblioteca és de caire naturalístic. Rebem moltes publicacions periòdiques 
de tipus similar al nostre Bolletí, que recopilen articles científics de disciplines naturalístiques variades 
(zoologia, botànica, geologia, paleontologia,...) de zones concretes. També rebem publicacions periòdiques 
més especialitzades en que es tracten només certs temes: zoologia, malacologia, entomologia, 
coleopterologia, lepidopterologia, ornitologia, herpetologia, botànica, micologia, briologia, vegetació, 
paleontologia, geologia, mineralogia, geomorfologia, espeleologia, limnologia, ecologia, oceanografia, 
biologia marina, meteorologia,... 

A més a més, també incorporem temàtiques no directament naturalístiques, però relacionades amb el 
coneixement de la naturalesa i el patrimoni: caça, arqueologia, antropologia, geografia, contaminació, gestió 
ambiental, educació ambiental, conservació, espais naturals, museologia, pesca, ciència en general,... 

La Biblioteca té els següents tipus de fons: 
Llibres . Aproximadament 2500 volums. L’origen principal d’aquesta col·lecció és la donació 

esporàdica per part dels socis. També es compren llibres de temàtica balear i es completen col·leccions 
especialment interessants de caire naturalístic. 

Publicacions Periòdiques. És el tipus de fons més variat, nombrós i actiu. Les publicacions 
periòdiques de la Societat d’Història Natural de les Balears s’originen en les següents activitats: 

- Intercanvi amb el nostre Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears. Aquesta publicació 
és anual i com a intercanvi rebem la quasi totalitat de publicacions que apareixen a la taula següent com a 
publicacions en curs. El intercanvi de publicacions periòdiques és un sistema tradicional d’increment dels 
fons bibliogràfics de les societats semblants a la nostra, així com universitats i centres d’investigació. El 
mecanisme és senzillament el d’intercanviar les nostres publicacions amb les que editin altres entitats 
parescudes, amb l’únic cost addicional de la remesa per correu. Actualment (2012) hi ha 306 intercanvis vius 
(94 Espanya, 173 resta d’Europa, 39 fora d’Europa). 

- Subscripcions. No és el mecanisme més habitual d’aconseguir publicacions. Actualment estam 
subscrits a dues revistes. 

- Donacions. Alguns dels nostres socis fan donació de publicacions periòdiques i llibres, que 
incorporam a la nostra biblioteca. També rebem donacions ocasionals d’institucions, com ara les Conselleries 
de Medi Ambient o d’Agricultura i Pesca i Ministeri competent en Medi Ambient. 

- Subscripcions gratuïtes, especialment circulars informatives de caire mediambiental, d’educació 
ambiental o conservacionista. 

Anualment s’incorporen per aquest mitjans a la biblioteca uns 400 exemplars. Actualment (setembre 
2013) tenim 1.420 publicacions periòdiques fitxades i el registre està actualitzat. El nombre total d’exemplars 
és de poc més de 20.000. 

Separates de publicacions periòdiques i llibres. A més de les publicacions periòdiques, es fan 
importants donacions de separates, especialment de temàtica balear. En l’actualitat hi ha unes 10.600 
separates. 

Col·leccions de Mapes. La biblioteca té uns 400 mapes, de temàtica geològica majoritàriament, però 
també d’altres temes. 

Documents no publicats. La biblioteca té una petita col·lecció de documents no publicats, entre els 
que destaquen les Tesis, sovint donades pels autors. Actualment hi ha unes 60. 

Darrerament s’ha fet un gran esforç en catalogar les publicacions donades. Les darreres donacions 
fitxades són les següents: 

- Andreu Muntaner. En total es tracta, si incloem totes les remeses des de l’any 2008, de 1.280 
publicacions, entre llibres, revistes, separates i mapes. Destaquen les nombroses separates sobre quaternari, 
llibres clàssics de geologia i separates i llibres històrics sobre geologia de les Illes Balears.  
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- Juan Gamundí. Durant aquest any 2013 hem rebut la donació de publicacions y preparacions d’en 
Juan Gamundí, apotecari, expert en diatomees i un dels fundadors de la Societat d’Història Natural de les 
Balears. La donació l’ha fet la seva neta, na Juana Gamundí. Es tracta de 112 publicacions enquadernades. Hi 
ha sobre tot llibres de diatomees de finals del segle XIX i inicis del XX, però també llibres de farmàcia. Es 
tracta de 112 publicacions enquadernades.  

- Servei d’Estudis i Planificació. Direcció General de Recursos Hídrics. Conselleria de Medi Ambient 
. 74 publicacions i informes tècnics.  
Donacions recents fitxades Total Referències de les Illes 

Balears 
Andreu Muntaner 1262 777 
Juan Gamundí 132 15 
Servei d’Estudis i Planificació. Direcció General de 
Recursos Hídrics. Conselleria de Medi Ambient 

74 34 

Servei de Qualitat Ambiental. 
Conselleria de Medi Ambient 

14 9 

 
Hi ha altres donacions o cessions encara no fitxades. Les més nombroses són les següents: 
• Juan Cuerda 
• Jaume Damians 
• Aina Carbonell 
• Pere Bover 
• Joan Pons 
• ABAP (Associació Balear d’Amics dels Parcs) 
• Col·legi La Salle 
Donacions pendents de recollida: 
- Arxiu Bartomeu Barceló 

Entre les diverses tasques que es duen a terme a la biblioteca de la Societat d’Història Natural de les 
Balears destaca el manteniment de la Base de Dades Bibliogràfica d’Història Natural de les Illes Balears 
(SOCBA). Qualsevol publicació que arriba a la biblioteca de la SHNB i que afecti a l’àmbit geogràfic de les 
Balears és fitxat a una base de dades bibliogràfica. Aquesta tasca s’ha fet per part de la biblioteca i per part de 
Becaris de Geografia de la UIB (Daniel Capó i Paula Bibiloni).  

Actualment hi ha 7.577 registres en aquesta base de dades, referents a les Illes Balears i tots presents a 
la biblioteca de la SHNB. Aquesta base de dades reuneix una gran part de les referències bibliogràfiques en 
temes d’història natural de les Illes Balears.  
 
Illes Balears SOCBA 

(1990-
2001) 

SOCBA 
(2001-
2012) 

Becaris Donacions 
recents 

TOTAL 

Llibres i referències a llibres 206 404 5 137 752 

Separates 4207  265 593 5065 

Referències a publicacions 
periòdiques 

1096 122 417 37 1672 

Altres   7 81 88 

TOTALS 5509 526 694 848 7577 

Les principals tasques que s’han de dur a terme en un proper futur són les següents: 
- Uniformitzar les diferents bases de dades i posar-les a l’abast dels usuaris a la pàgina web de la SHNB. 

Algunes de les bases de dades fitxades han de menester millorar alguns dels camps, com ara  les 
paraules clau i la localització dels ítems.  

- Continuar amb el fitxatge de donacions i més referències de les Illes Balears, que no aturen d’arribar. 
- Rebre noves donacions (per exemple arxiu Dr.Bartomeu Barceló). 
- Re-ordenar la Biblioteca per aconseguir més espai. 
- Revisar la viabilitat de continuar amb els intercanvis actuals.  
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El Bioatles 2.1: un SIG imprescindible en la gestió de la biodiversitat de 
les Illes Balears 

Ivan RAMOS1 i Joan MAYOL1 

 
1Servei de Protecció d’Espècies; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; Gremi Corredors, 10 
07009 Palma de Mallorca, e-mail: iramos@dgcapea.caib.es 
 

El projecte Bioatles fou iniciat i presentat a la comunitat científica en una comunicació durant les IV 
Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, l’any 2004. 

En aquell moment, el Bioatles es trobava en estat embrionari, en fase de construcció. S’hi havia 
introduït 3.000 espècies i uns 20.000 registres. Però aquella informació encara no era accessible “on line” 
mitjançant el visor. Posteriorment, es desenvoluparen noves versions, incorporant el visor i millorant diferents 
aspectes de l’aplicació. Un punt d’inflexió fou l’any 2011, quan aparegué la versió 2.0, de manera que 
actualment es poden fer consultes des de qualsevol ordinador i des de qualsevol lloc. També es va traslladar la 
base de dades d’Access a Oracle, aconseguint una capacitat molt superior. Tanmateix, encara existien 
mancances i calia fer el Bioatles més intuïtiu. En aquest sentit, es presenta ara la versió Bioatles 2.1, encara en 
fase de proves, que contindrà les següents millores: 

Més intuïtiu 
Integració del visor amb el sistema de cerques 
Accés dels usuaris a les metadades 
Possibilitat d’introduir dades amb precisió mètrica (només per a l’administrador) 
Formulari de comunicació de cites 
 
Els SIG són eines informàtiques molt modernes i en contínua evolució. Per tant, es fa necessari un 

replantejament continu de les necessitats reals dels usuaris del Bioatles per implementar noves versions que 
s’hi adaptin.  

En l’actualitat (30/09/2013), la base de dades del Bioatles conté 1.129 fonts, 6.951 espècies (terrestres i 
d’aigua dolça)  i 132.537 registres. 

L’estima del nombre de tàxons existents a les Illes Balears és d’uns 10.000. Per tant, la cobertura del 
Bioatles és prou bona. Tanmateix, a la base de dades manca informació d’alguns grups d’invertebrats i fongs. 
Aquest aspecte s’anirà esmenant de mica en mica. Vertebrats i fanerògames estan quasi exhaustivament 
inventariats. 

Al visor és possible veure la distribució dels tàxons a una escala de 1x1 km en funció dels registres 
introduïts a la base de dades. Únicament un nombre molt reduït d’espècies (aproximadament una desena) es 
poden visualitzar a una escala mínima de 5x5 km per motius de conservació.  

Els requisits per bolcar una dada al Bioatles és que la cita sigui georeferenciada almenys a una escala 
de 1x1 km i que provengui d’una font consultable. Aquelles cites considerades dubtoses no són introduïdes al 
Bioatles.  

El sistema de referència aplicat en l’actualitat per al Bioatles és l’ED50. 
Els registres provenen de diferents fonts, principalment llibres i articles científics (que s’han bolcat a la 

base de dades de forma sistemàtica), i també documents inèdits, comunicacions personals (contrastades i 
verificades), inventaris de camp, herbaris, arxius digitals, etc. En qualsevol cas, les aportacions han estat 
altruistes, i no han suposat cap cost per a l’administració. Consideram que el nivell de precisió i de fiabilitat 
d’aquesta informació és similar al de les publicacions científiques disponibles. 

El projecte Bioatles és un projecte obert a la participació de tots els naturalistes, i la seva utilitat 
s’incrementa exponencialment amb la informació que s’hi acumula. Suposa, per part de la comunitat 
científica, posar a disposició d’institucions i particulars la informació necessària per conèixer i conservar les 
espècies de les Balears, de forma que la ignorància no pot ser excusa per a decisions destructores. No és un 
projecte de cap administració, sinó de la societat per a la societat. 

Des d’aquestes línies volem agrair a tots els col·laboradors la seva implicació en aquest projecte en 
favor de la biodiversitat de les Illes, i convidar aquelles persones i institucions que disposen de dades 
d’aquesta naturalesa a què els donin tota la utilitat que mereixen, integrant-les en aquesta eina de coneixement 
i gestió del patrimoni natural de les Balears. 

Podeu accedir a l’aplicació a través del següent enllaç: http://bioatles.caib.es  
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Mancances i febleses en la conservació del llocs inclosos a la Xarxa 
Natura 2000 marina de les Illes Balears 

 
Joan MORANTA1, Carmen BARBERÁ1 i Bemjamí REVIRIEGO2 

 
1Instituto Español de Oceanografía, Centre Oceanogràfic de Balears, Moll de Ponent s/n, 07015, Palma. 
2Centre Balear de Biologia Aplicada S.L., Llucmajor 18 baixos, 07006, Palma. 
 

“No s'ha assolit la meta acordada el 2002 pels governs del món, d'aconseguir per a l'any 2010 una 
reducció significativa del ritme actual de pèrdua de la biodiversitat, com a contribució a la reducció de la 
pobresa i en benefici de totes les formes de vida a la terra”1. Aquesta és una de les principals conclusions 
després d'analitzar l'evolució del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB). Dels diferents indicadors 
utilitzats per analitzar l'avanç cap a la consecució de la meta del 2010 únicament la cobertura d'àrees 
protegides ha evolucionat positivament. Encara que en l'últim decenni s'ha produït un augment significatiu de 
la cobertura de les àrees protegides, moltes regions ecològiques, especialment els ecosistemes marins, 
segueixen estant poc protegides i l'efectivitat del maneig de les àrees protegides és variable. 

La Xarxa Natura 2000 (XN 2000) consisteix en un conjunt d'espais naturals designats pels Estats 
membres de la Unió Europea (UE), en aplicació de la Directiva Aus (DA)2 i la Directives Hàbitats (DH)2. 
L’objectiu de la XN 2000 és la protecció de les espècies i els hàbitats mitjançant la integració de llocs amb 
presencia d’aquelles espècies i hàbitats que millor representen el patrimoni natural de la UE. La XN 2000 està 
constituïda per dos tipus d'espais: les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i els Llocs 
d’Importància Comunitària (LIC). Aquests últims s'han de declarar, com a màxim sis anys després de la seva 
designació, com Zones Especials de Conservació (ZEC), el que implica l’aprovació del seu pla de gestió. 

El procés de designació dels espais protegits de XN 2000 ha sofert un important retard, sobretot a la 
part marina. Segons la base de dades oficial Natura 2000 d'Espanya, la seva Xarxa està formada per 1.448 
LIC i per 598 ZEPA, amb una superfície total d’uns 147.000 km2 (un 27% del territori espanyol). D'aquesta 
extensió, un poc més de 137.000 km2 corresponen a superfície terrestre, i menys de 10.000 km2, a superfície 
marina. Tan sols un 11.5% dels LIC i un 3 % de les ZEPA tenen els plans de gestió aprovats3. A les Illes 
Balears, la XN 2000 està constituïda per 134 LIC y 55 ZEPA (2.028 i 1.395 km2 de superfície, 
respectivament), encara que part dels LIC i ZEPA se solapen en superfície. La Xarxa abasta el 19 % de la 
superfície de la CCAA i el 7% del seu mar territorial. De totes aquestes àrees 43 LIC són completament 
marins o tenen una part marina, i 14 d’aquest són a més ZEPA. Únicament 14 LIC tenen el pla de gestió 
aprovat. 

En aquesta comunicació es presenta una revisió dels Formularis Normalitzats de Dades (FND) dels 
LIC i ZEPA marins que integren la XN 2000 de les Illes Balears. Els FND s’utilitzen per a la declaració dels 
espais de la XN 2000 i recullen la informació ecològica més rellevant de cada lloc i els criteris utilitzats en la 
seva selecció. La informació ecològica de la part marina, és escassa si se compara amb la informació de la 
part terrestre. Per exemple, s'ha descrit la presència de 42 hàbitats terrestres de la DH i apareixen 49 espècies 
d'aus que figuren en la DA. Es llisten també 143 espècies d'aus migratòries de presència regular que no 
figuren en aquesta directiva. De la DH apareixen 5 espècies de mamífers, 11 plantes, 3 rèptils i 1 invertebrat, 
totes elles especies terrestres. A més, es llisten altres 256 espècies importants de flora i fauna no incloses en 
ambdues directives, de les quals únicament 51 espècies són marines. 

La designació dels espais inclosos a la XN 2000 marina de les Illes Balears d’acord a les DH i DA s'ha 
realitzat principalment per l'existència de l'hàbitat 1120 (Praderies de Posidònia), i en menor mesura pels 
hàbitats 1110 (Bancs de sorra coberts permanentment per aigua marina poc profunda); 1150 (Llacunes 
costaneres) i 1160 (Grans cales i badies poc profundes). L'extensió de les praderies de Posidonia oceanica als 
LIC de les Illes Balears és ben coneguda gràcies als resultats del projecte LIFE Posidònia Balears (2001-
2006), que tenia com objectiu enfortir la viabilitat i la riquesa biològica de les praderies en l'arxipèlag i 
millorar l'estat de conservació d'altres espècies d'interès comunitari. Quant a les espècies marines incloses en 
els annexos d’ambdues directives, apareixen: la tortuga careta (Caretta caretta); la Gavina d’Audouin (Larus 
audouinii); el corb marí (Phalacrocorax aristotelis desmarestii); el virot petit (Puffinus mauretanicus) i el 
dofí mular (Tursiops truncatus). Encara que aquests llocs s'han designat per l'existència d'aquests hàbitats o 
espècies prioritaris, alberguen altres hàbitats i espècies marines d'importància comunitària, i que a nivell 
ecològic, representen la biodiversitat i productivitat dels ecosistemes marins del Mediterrani, atorgant un gran 
valor a la XN 2000 de les Illes Balears, però que no han estat catalogats ni cartografiats en els LIC de les Illes.  
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Els fons de maërl i detrític costaner amb rodòlits, molt estesos a la Illes Balears i no catalogat en els 
LIC, alberguen dues espècies d'algues coral·linals (Lithothamnion coralloides i Phymatolithon calcareum) 
incloses en l'Annex V de la DH, per a les quals és necessari establir mesures de gestió que regulin la seva 
extracció. Un altre tipus d'hàbitat important en les Illes, també molt estès i no catalogat en els LIC, és el 
coral·ligen, que forma un dels hàbitats marins més complexos i diversos del Mediterrani i on es pot trobar el 
corall vermell (Corallium rubrum), inclos en l'Annex V de la DH. Altres espècies marines bentòniques 
d’importància comunitària que es poden trobar en els LIC són la nacra Pinna nobilis, la cigala Scyllarides 
latus, el bogamarí de pues llargues Centrotephanus longispinus i el dàtil de mar, Lithophaga lithophaga 
(incloses en Annex IV o V de la DH). La primera té una distribució previsible, ja que va lligada a praderies, 
hàbitat que actualment gaudeix d'un bon estat de protecció i conservació. De la resta d'espècies, lligades a 
substrat dur rocós o coral·ligen, existeix escassa informació, en moltes zones la seva distribució és 
desconeguda i en general no són objecte de mesures de conservació i gestió, encara que sofreixen diverses 
amenaces amb un impacte també desconegut. 

Complementàriament als objectius de protecció de les DH i DA i les espècies dels seus annexes, la 
informació dels FND i les mesures gestió dels LIC i ZEPA haurien de tenir en compte altres reglamentacions, 
com La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el Llistat d'Espècies 
Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. 

 
1 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 

Biológica 3. Montreal, 2010. 94 páginas. 
2 Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres; Directiva 

92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 
3 Informe WWF. 2012. La Red Natura 2000 en España. Situación por comunidades autónomas. 
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Indicador de pressió humana 
 

Anna GALLOFRÉ1, Sergi MARÍ1 i Sònia ESTRADÉ1 
 
1Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Institut Menorquí d’Estudis 
 
Introducció 

La càrrega demogràfica que suporten molts territoris pot ser molt diferent a la que reflecteixen les 
dades oficials de població, en especial en zones turístiques. De fet, el nombre de persones que “oficialment” 
viuen a Menorca no reflecteix en absolut la realitat de la societat menorquina. Menorca és una illa de 700 km2 
amb una població de 95.178 habitants, segons les xifres oficials (població registrada en el padró municipal 
d’habitants a 31 de desembre de 2012). Per tant, la densitat de població de l’illa és de 136 habitants per km2, 
però aquesta xifra es duplica cada any durant la temporada turística. En la última dècada, Menorca ha acollit 
un promig anual d’un milió de turistes, que vénen sobretot per gaudir de les platges. Per tant, el turisme és 
molt estacional, com en la majoria de les zones de l’àrea mediterrània. Això fa que la xifra real de la població 
de l’illa sigui molt variable durant tot l’any. Però, quant major és la població a l’agost?, com es distribueixen 
realment les arribades d’aquest milió de turistes? Les xifres oficials de població no proporcionen suficient 
informació per respondre aquestes preguntes, ja que únicament proporcionen una sola xifra anual. L’indicador 
de pressió humana es desenvolupa amb la finalitat de conèixer la grandària exacte de la població en tot 
moment. Aquesta variable proporciona informació sobre la població molt més propera a la realitat de l’illa, ja 
que inclou els visitants que no figuren en cap registre oficial i, en canvi, exerceixen una evident pressió sobre 
els recursos ambientals, socials i econòmics de l’illa.  
   
Metodologia  

Construcció de l’indicador PHD
20

 
La Pressió Humana Diària, d’ara endavant PHD, és una variable que compta el nombre de persones 

que hi ha cada dia damunt l’illa. La variable es construeix com un saldo diari: a partir de la xifra de població 
del cens del 1996 atribuïda a 1 de gener, cada dia es suma el nombre de persones que entren a l’illa i es resta 
el nombre de persones que en surten. Les entrades i sortides s’obtenen dels registres diaris de passatgers de 
l’aeroport, del port de Maó i del port de Ciutadella. A final d’any es rectifica la sèrie amb el creixement 
vegetatiu (naixements – defuncions). 
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Gràfic 1. Pressió humana diària, anys 1996, 2001, 2011, 2012 i 2013 (fins juliol). Unitats: persones. 

Font: OBSAM. 

                                                           
20 La variable PHD va ser introduïda en una comunicació en les IV Jornades de Medi ambient de les Illes 
Balears, al 2004, en el resum de gestió ambiental “La població estacional a Menorca i la seva relació amb la 
generació de RSU” (p.301 del llibre de ponències i resums). 
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Pressió humana global: població permanent i població flotant 
L’indicador PHD serveix com a estimació del nombre total de persones damunt l’illa, sense distinció 

de residents o visitants.  Tanmateix la gràfica anual permet determinar el volum de població que roman a l’illa 
durant tots els dies de l’any. Aquesta xifra correspondria al que anomenem població permanent i esdevé 
constant al llarg dels 365 dies de l’any. D’altra banda la població flotant quedaria determinada pel volum de 
població restant, que fluctua per damunt la població permanent. La pressió humana global la composen la 
suma de les dues anteriors, significant la pressió humana acumulada durant els 365 dies de l’any, i queda 
representada per l’àrea total que dibuixa la gràfica de la PHD dins d’un any. 
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Gràfic 2. Població Humana Global: població permanent i població flotant, any 2012. Unitats: persones. 

Font: OBSAM. 
 
 
Resultats 
Anàlisi de l’indicador PHD 

Es disposa de la sèrie contínua des del 1 de gener de 1996 fins el 31 de juliol del 2013, que composen 
un total de 6.422 observacions representades en el gràfic 3, juntament amb les dades oficials de població que 
provenen de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de cada any. La taula 1 resumeix les 
dades en mitjanes i valors extrems de temporalitat anual. 
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Gràfic 3. Sèrie continua de PHD i xifres oficials de població (Padró municipal d’habitants a 1 de gener),  

2000-2012. Unitats: persones. Fonts: OBSAM i IBESTAT. 
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Any 
Mitjana 

anual 
Màxim 

anual Mínim anual  
Mitjana   

Temporada Alta * 

Mitjana   
Temporada Baixa 

* 
1996 92.526 157.967 60.695 117.830 64.023 
1997 89.862 160.400 55.214 117.058 58.433 
1998 87.546 158.161 52.142 117.235 55.995 
1999 94.210 169.140 53.263 127.661 68.833 
2000 103.873 181.849 65.392 137.469 72.508 
2001 107.397 186.172 69.087 140.913 74.470 
2002 103.700 184.498 59.448 135.668 64.325 
2003 97.352 182.067 60.611 129.401 65.048 
2004 95.813 176.630 60.730 126.187 65.253 
2005 96.398 181.479 61.395 126.562 66.686 
2006 99.538 187.025 62.032 129.601 74.296 
2007 105.046 191.421 70.266 134.139 77.105 
2008 104.247 187.740 72.585 130.790 77.689 
2009 103.650 181.915 74.184 127.827 81.633 
2010 106.055 190.850 74.411 130.984 79.501 
2011 107.831 196.237 75.264 134.554 83.166 
2012 112.014 201.634 79.953 139.325 86.513 

 
Taula 1. Pressió Humana Diària: mitjana anual, màxim anual, mínim anual, mitjana en temporada alta i 

mitjana en temporada baixa, anys 1996 a 2012. Unitats: persones. Font: OBSAM. 
* Es consideren les temporades ininterrompudes: la temporada alta inclou els mesos de maig a octubre de 

l’any t. La temporada baixa inclou els mesos de novembre i desembre de l’any t, i els mesos de gener a abril 
de l’any (t+1). 

 
El gràfic 3 evidencia el patró estacional que es repeteix cada any amb el començament de la temporada 

turística. A més del màxim anual, s’observen també dos màxims locals recurrents, que corresponen a dues 
dates molt concretes: la primera coincideix amb les vacances de Setmana Santa, que es repeteix cada any en 
dates diferents; la segona fita la trobem el 24 de juny, coincidint amb la tradicional celebració de Sant Joan, 
que atrau a molts visitants de fora de l’illa. Aquests dos màxims locals esdevenen preludis de la temporada 
turística. 

La mitjana anual de PHD queda lluny encara de la capacitat màxima d’allotjament de l’illa, que 
lOBSAM estima en 207.810 llits l’any 2012, el que significa una cobertura mitjana del 53%. Considerant el 
màxim històric assolit l’any 2012 obtenim que puntualment s’arriba a cobrir fins al 97% del total de 
l’allotjament de l’illa; en canvi la cobertura mínima l’any 2012 va estar del 38%.  

La sèrie creix a un ritme sostingut d’entre un 2 i un 1% anual. Aquest creixement ve generat 
bàsicament pels moviments migratoris, amb una escassa influència del moviment natural de la població. Els 
darrers cinc anys el saldo migratori ha davallat molt, però anys anteriors les xifres rondaven les 2000 persones 
anuals. La seva repercussió en la sèrie de PHD és immediata, però en les xifres oficials de migració, per 
motius administratius, hi ha un important desfàs temporal, tant en les xifres en sí com en la seva disponibilitat. 
Una vegada més la sèrie PHD reprèn valor davant altres informacions oficials. 

Un altre de les oportunitats de la sèrie és l’estimació indirecte de la població dels municipis, mitjançant 
la utilització de la mateixa distribució municipal dels residus. Aquesta metodologia ja va ser presentada en les 
IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears del 2004, en el resum de gestió ambiental “La població 
estacional a Menorca i la seva relació amb la generació de RSU” (p.301 del llibre de ponències i resums). 
Així s’obté una estimació indirecta de la població estacional de cada municipi per períodes mensuals. 
 
Estacionalitat. Població flotant i població permanent 

El rang intranual definit per la diferència entre el valor màxim anual i el valor mínim anual representa 
el 152% del valor mínim registrat el 2012, el que significa que les xifres de població es dupliquen amb escreix 
dins un mateix any, donant una dimensió a l’estacionalitat de la població menorquina. 
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Una desestacionalització de la sèrie PHD, mostra com els factors estacionals extrets mitjançant el 
mètode multiplicatiu corresponents als mesos de maig a octubre es situen en valors iguals o superiors a 100%, 
mentre que la resta dels mesos presenten factors per sota del 70%. Queda així determinada la distribució dels 
mesos entre ambdues temporades alta i baixa. Efectivament, les mitjanes mensuals per cada any representades 
en el gràfic 4 suggereix la mateixa classificació dels mesos segons temporada alta i baixa. Amb l’extracció 
dels factors estacionals de diferents períodes correlatius podem avaluar l’evolució de l’estacionalitat de la 
població. 
 

gen feb mar abr maig juny jul ago set oct nov des 
0,67 0,68 0,70 0,76 1,08 1,31 1,50 1,70 1,28 0,96 0,69 0,66 
TB TB TB TB TA TA TA TA TA TA TB TB 

 
Taula 2. Factors estacionals, mètode multiplicatiu. Classificació temporada alta (TA), temporada baixa (TB). 

Font: OBSAM. 
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Gràfic 4. Mitjanes mensuals de PHD, anys  2003 a 2012. Classificació TA i TB. Unitats: persones. 
Font: OBSAM. 

 
Un altre enfoc de l’estacionalitat es presenta amb l’anàlisi de la distribució de la població global. A 

Menorca la població flotant durant els mesos de juliol i agost esdevé més del 50% del total, mentre que els 
mesos de temporada baixa es manté per davall del 10%. 
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Gràfic 4. Distribució de la pressió humana global segons població permanent i població flotant, any 

2012. Font: OBSAM. 
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Conclusions 
La necessitat de conèixer la mida de la població al llarg de l’any és essencial per a qualsevol estudi 

d’un territori delimitat, com l’adequada distribució i la gestió de recursos i serveis en els sectors públic i 
privat (serveis de salut, previsions de consum d’aigua i energia, generació de residus, transport públic, lloguer 
de vehicles, subministrament de comestibles, etc.).  

L’indicador  PHD esdevé una variable molt representativa de la població de fet i una base molt 
significativa per a l’estudi de l’estacionalitat turística. En contrast amb les dades oficials de població 
disponibles, l’indicador PHD aporta una informació molt més actualitzada i precisa (atès que dóna xifres 
diàries) sobre el comportament estacional de la població de fet i per tant de l’economia i de la pressió sobre 
els recursos naturals. La seva comparació amb dades oficials de població i el contrast amb d’altres variables 
com la capacitat d’allotjament de l’illa dona lloc a conclusions interessants que mereixen la nostra atenció.  
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Parcela demostrativa de resalveo de conversión en monte bajo de encina 
en la Serra de Tramuntana 
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Diagnóstico selvícola de los encinares de la Serra de Tramuntana 

Los encinares de la Serra se han aprovechado históricamente para leña y carbón gracias a su elevada 
capacidad rebrotadora. Estos aprovechamientos fueron paulatinamente abandonados y desaparecieron en los 
años 60 y 70. La condición de monte bajo no es la más favorable para su vitalidad en la actualidad, debido a 
que aumenta su probabilidad de decaimiento físico y biológico, llevando a un verdadero problema ambiental 
en la Serra debido a la fosilización de dichos encinares. 

En general, podemos diagnosticar selvícolamente las masas de encinar de la Serra de la siguiente 
manera: 

- Han superado (y doblado) la edad del turno con el que se habían diseñado. 
- El número de recepes se desconoce, aunque se podría aproximar entre 4 y 6. 
- En las estaciones buenas presentan una espesura trabada. 
- Paralización del crecimiento de los pies (descompensación masa aérea/subterránea) 
- Escasa o nula fructificación de los chirpiales. 
- Elevada presencia de poblaciones caprinas. 
- Bajo riesgo de incendio. 
- Elevada presencia de Cerambyx cerdo. 

 
El método selvícola de resalveo de conversión en monte bajo 

Se hace necesario estudiar y aplicar unas intervenciones selvícolas que garanticen la estabilidad a 
corto, medio y largo plazo con el objetivo final de que sean capaces de autoregenerarse de forma sexual. Para 
ello, entre las diferentes alternativas que ofrece la bibliografía forestal española, se considera una de las 
mejores opciones para la gestión de los montes bajos regulares (MBR) de encinar de la Serra de Tramuntana 
la conversión a monte alto regular (MAR) mediante el resalveo de conversión. 

El objetivo del resalveo de conversión consiste en que a partir de un MBR, con o sin resalvear, obtener 
un MAR mediante claras programadas adecuadamente para que mantengan la vitalidad y favorezcan el 
crecimiento de los pies. Se puede considerar alcanzado el modelo cuando se convierte en un fustal sobre cepa 
que supere los 20 cm de diámetro medio. Llegados a este punto, es hora de plantear las cortas de regeneración 
para obtener un verdadero MAR. 

La acción del resalveo de conversión en monte bajo consiste básicamente en reservar los mejores pies 
de la masas (resalvos) para que sean los futuros fustales sobre cepa. Los indicadores para iniciar el método 
son a partir de una altura media de la masa de 4 m., diámetro medio de 7 cm. y edad de 20-40 años. Las 
intervenciones sucesivas se realizarán cada 10-12 años. En las dos primeras intervenciones es básico mantener 
la misma densidad de cepas. La acción a ejecutar en cada intervención consistirá en una clara por lo bajo, 
eliminando los pies dominados, torcidos, deformes, inclinados y puntisecados. A igualdad de condiciones, se 
eliminarán los resalvos del interior de la cepa. 

El peso de esta clara por lo bajo debe ser como máximo un 50 % de la densidad y un 50 % del área 
basimétrica (AB) para evitar un rebrote muy intenso que competiría con los resalvos e impediría la respuesta 
de estos a la liberación de competencia. 
Como norma general se establece los siguientes indicadores para realizar los resalveos: 

1) Primer resalveo: diámetro medio de 10 cm y edad entre 30-50 años.  
2) Segundo resalveo: diámetro medio de 15 cm y edad entre 40-60 años  
3) Tercer resalveo: diámetro medio de 20 cm y edad entre 50-70 años  

 
Esta técnica tiene los siguientes aspectos positivos: masas más estables y evolucionadas en el tiempo; 

mayor calidad paisajística; mayor estabilidad ecológica; mayor valor de biodiversidad; mayor compatibilidad 
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con la ganadería extensiva. Como aspectos negativos cabe señalar la poca superficie donde se ha aplicado esta 
técnica y la poca rentabilidad económica de estos montes. 
 
Datos de la parcela demostrativa y criterios para su ejecución 

Ubicada en el Monte de Utilidad Pública nº2 de Menut (T.M. de Escorca), se trata de una parcela de 
1,01 ha poblada por Quercus ilex de edad aproximada de 50 años, donde al menos ya se ha realizado un 
resalveo. 

La masa se describe como MBR de espesura media, formada por 787 brotes/ha, de los cuales 29% 
tienen buena calidad, 54% una calidad media, 15% se encuentran en mal estado y el 2% están muertos. Estos 
brotes están repartidos en 504 cepas/ha, cuya distribución es de 309 cepas con un único resalvo, 136 cepas 
con 2 resalvos, 40 cepas con 3 resalvos, 14 cepas con 4 resalvos y 6 cepas con 5 resalvos. 

El diámetro medio es de 16,5 cm, el área basimétrica de 19,81 m²/ha, el volumen 71,81 m³/ha y el peso 
son 64,6 t/ha. La masa presenta un índice de Hart-Becking (IH) del 42,6%. 

Los criterios de la masa a extraer (resalveo) ha sido en base a los siguientes criterios: 
1. Eliminación de los pies muertos 
2. Aplicación de un segundo resalveo, mediante una clara por lo bajo 
3. Se mantendrá la misma densidad de cepas, esto implica que las cepas con un resalvo no se cortarán, 

y las de 2-3-4-5 resalvos se eliminarán la mayoría, dejando entre 1-2 resalvos por cepa. Los resalvos 
a eliminar son los que sean pies dominados, torcidos, deformes, inclinados y puntisecados. A 
igualdad de condiciones, se eliminarán los resalvos del interior de la cepa 

Estos criterios se han analizado a nivel teórico para obtener los indicadores dendrométricos, y después 
se ha realizado en marqueo en monte sobre toda la parcela. Los resultados de los datos son: 

- La masa a extraer está formada por 344 brotes/ha (43% respecto a la masa inicial) con un volumen 
de 21,28 m³/ha, un peso de 19,1 t/ha y un AB de 5,56 m²/ha (28%).  

- La masa final consta de 443 brotes/ha con un volumen de 50,53 m³/ha, un peso de 45,5t/ha y un AB 
de 14,25 m²/ha. El IH es 56,7% y el diámetro medio 19,2 cm. 

Con este diseño de resalveo, hemos iniciado la selección de los pies que se convertirán en fustales 
sobre cepa, además de regularizar la masa que estaba con una distribución diamétrica excesiva de pies 
menores de las clases diamétricas 5-10-15. En dicho diseño se han respetado los criterios límites (máximo un 
50 % de la densidad y un 50 % del área basimétrica) y se ha obtenido una masa final equilibrada a nivel 
diamétrico y de densidad. El IH se ha incrementado en valores aceptables. 

La ejecución de los trabajos de resalveo están previstos para finales del 2013 y obtener los resultados 
de la respuesta de la masa a mediados del 2016. La elección de la parcela se ha realizado en una zona de fácil 
acceso en Menut  para que sea usada como parcela de demostración y experimentación forestal. En el 
colindante monte de Binifaldó se ejecutará un proyecto similar de una superficie aproximada de 4 ha con unas 
condiciones selvícolas y de estación forestal de mayor calidad. 
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Evolució tectono-sedimentària dels dipòsits Plio-quaternaris de les 
cubetes sedimentàries de Palma, Inca i Sa Pobla 

 
Antonio CAPÓ1 i Celso GARCÍA1 

 
1Departament de Ciències de la Terra. Universitat de les Illes Balears. 

 
L’illa de Mallorca és l’enclavament més gran de la part emergida del promontori balear, relleu 

submarí que geològicament correspon a l’extrem septentrional de les Serralades Bètiques. Després d’una 
complexa evolució geològica del Mediterrani occidental des del Mesozoic, on s’alternaren etapes d’extensió i 
compressió, es donà lloc a l’actual relleu de les Balears. Es poden distingir tres unitats geomorfològiques 
fonamentals: la Serra de Tramuntana, el Pla de Mallorca i les Serres de Llevant. En el Pla central és on 
trobem les tres conques sedimentàries que són l’objectiu d’aquest estudi: les cubetes de Palma, Inca i Sa 
Pobla. 

Mitjançant l’anàlisi del rebliment de les conques durant el Pliocè i el Quaternari, s’han extret 
paràmetres com les taxes de sedimentació, subsidència així com la distribució dels gruixos de sediment. El 
procediment consistí en l’elaboració d’un mapa de gruixos de sediment mitjançant la informatització de 436 
sondeigs i el tractament digital amb sistemes d’informació geogràfica. Posteriorment, es va realitzar la 
descompactació d’aquest gruix de sediment, transformant la porositat actual dels sondeigs en la porositat 
inicial sense l’efecte de la càrrega de sediment. Per últim, es va realitzar una anàlisi de la subsidència 
tectònica, que és el procés pel qual el substrat sobre el que es recolza la càrrega de sediment cedeix pel pes 
d’aquest, enfonsant literalment la litosfera. Es basa en la teoria de flotabilitat d’Airy. 

Els resultats mostren com la conca de Palma és la que, en aquest marc temporal, ha rebut més volum 
de sediment (Fig. 1), el que provoca també que sigui la conca amb més taxa de subsidència (Fig. 2). En 
general, a les tres conques les taxes de sedimentació han anat disminuint progressivament des del Pliocè 
inferior (Fig. 3), descartant les reactivacions de la tectònica extensiva, i es dedueix com el propi fet del 
desmantellament orogènic i del rebliment de les pròpies conques. Per una altra part, la distribució de la xarxa 
de drenatge entre les conques de Palma i Inca, juntament amb l’anàlisi dels perfils longitudinals dels torrents, 
suggereixen la possibilitat d’una captura fluvial en algun moment del Quaternari, modificant part del drenatge 
que transcorria en direcció a la badia d’Alcúdia passant a drenar cap a la badia de Palma (Fig. 4); fet que 
explicaria l’augment en la taxa de sedimentació mitjana en aquesta conca durant el Quaternari. 

 
Fig. 1. Gruix del sediment acumulat des del Pliocè inferior fins a l’actualitat. P: Palma. I: Inca. LL: Llubí. 

M: Muro. PM: Puig de Santa Magdalena. SP: Sa Pobla. PA: Port d’Alcúdia. 
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Fig. 2. Evolució de la subsidència mitjana en les tres conques analitzades des del Pliocè inferior fins a 

l’actualitat. 

 
Fig. 3. Evolució de les taxes de sedimentació mitjanes i màximes en les tres conques analitzades des del 

Pliocè inferior fins a l’actualitat. 

 
Fig. 4. Perfils longitudinals dels torrents on es remarca la zona susceptible d’haver estat capturada 

modificant la direcció de drenatge. Co: Coanegra, So: Solleric, Au: Aumedrà, Ma: Massanella, TG: Torrent 
Gros, SM: Sant Miquel, SMA: Anticlinal de Santa Maria, SF: Falla de Sencelles. 
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Pollen content in Muslim vessels found in Mallorca21 
 
Marzia BOI1, José Luís FRONTERA1, Gloria FLORIT1, Jaume DEYÀ1, Pablo GALERA1 and Lleonard 
LLORENS1 
 
1Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. 
 

Almallutx is a town which formed part of the Muslim resistance during the Christian invasion by 
James I. This settlement is found in the Tramuntana mountain range (Mallorca, Balearic Island, Spain) and 
was discovered in 2011. It dates back to between the beginnings of the 13th, in the Almohad period and seems 
it may have been a place of refuge for three years (from 1229 to 1232). 

The site is of some 60,000 metres square (equivalent to 7 football pitches) and is being studied by a 
group of archaeologists. The settlement has had urban planning, seen in the fact that it has been built using 
advanced construction techniques to provide residential areas, areas for government and for burials and also a 
mosque. 

Among the archaeological remains with its network of streets, houses with inner central patios, a 
temple and two Muslim cemeteries, different pieces of Islamic pottery have been found. The town has been 
submerged since the middle of the past century in a reservoir. For that reason it can not be excavated very 
quickly, since only 30% becomes visible during the summer drought.  

The preliminary study has been presented of the contents of two pots which were found sealed and 
with some substances inside during the 2012 dig. These vessels can help us to get closer to knowing about the 
inhabitants’ customs and way of life. One of the containers is an urn found at the dig site (two samples) and 
the second is a pot with handles, from which part of the content has been extracted (four samples). 

The palynological fossil method of Faegri & Iversen has been applied, with the subsequent acetolisis. 
 

                                                           
21 Comunicació presentada al congrés Biotecnología, Diversidad y Función del Polen en un Medioambiente 
en Cambio Global (del 17 al 20 septiembre 2013). 
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Pseudoniphargus Chevreux 1901 is a genus of stygobiontic amphipods consisting of 68 recognized 

species. Little is known about these animals that live in perpetual darkness. In addition, stygobionts often are 
subject to convergence rendering taxonomical work difficult. Our goal is to elucidate aspects of their biology, 
like their phylogeny and their evolution history using both classical morphology and molecular analysis. 
Preliminary analysis of this work shows a complex network of lineages and geographical monotypes that will 
have to be redefined as species or not. Further work incorporating entire mitochondrial genomes will help to 
resolve this relatively large and enigmatic genus.  
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La ferrassa (Dasyatis pastinaca) és un dels elasmobranquis més abundants al litoral de les Balears. Es 
distribueix sobre fons arenosos preferentment en els primers 50 m de fondària, per la qual cosa les seves 
captures es deuen sobretot a la pesca artesanal. Malgrat la seva abundància, es té molt poca informació sobre 
la seva biologia, fruit de l’escassesa d’estudis sobre l’espècie (Capapé, 1975, 1976; Ismen, 2003) a tot el seu 
àmbit de distribució (Atlàntic oriental, des de Noruega fins a Sud-àfrica, incloent tot el Mediterrani). 

D. pastinaca és una espècie vivípara, que forma agregacions estacionals al litoral balear 
presumptament relacionades amb la reproducció (Morey et al., 2006). Tot i que no és una espècie diana, 
aquestes agregacions fan que la ferrassa sigui molt vulnerable a la pesca artesanal, essent freqüents les 
captures massives en produir-se les agrupacions. 

Amb la finalitat de descriure les agregacions de l’espècie, durant el 2013 s’ha fet un seguiment de la 
presència de ferrasses a la reserva marina de la Badia de Palma (RMBP), on en anys anteriors ja s’havia 
observat l’existència d’aquestes agregacions. Dins la RMBP es triaren 4 zones de mostratge (2 dins la reserva 
integral i 2 a la zona de reserva parcial) corresponents a àrees amb extensos fons d’arena. El mètode de 
mostratge han estat censos visuals en immersió amb escafandre. La unitat de mostratge han estat censos de 5 
minuts, durant els quals s’han enregistrat els individus observats dins transsectes aleatoris de 10 m d’amplada, 
així com la seva talla (amplada del disc). Cada dia de mostratge s’han dut a terme 48 censos, totalitzant 720 
censos entre els mesos de febrer i setembre. 

En aquest període s’han enregistrat 769 exemplars de D. pastinaca, trobant-se el 85% d’ells en una 
sola zona dins la reserva integral. Entre la segona quinzena d’abril i la primera de maig s’ha observat la 
màxima abundància de ferrasses (Fig. 1), amb densitats situades en el rang 0-39 individus/transsecte 
(mitjana= 10.5 ± 1.54 EE). La proporció de sexes ha estat de 223 mascles: 206 femelles. 

La talla de maduresa de les ferrasses difereix entre els dos autors que l’han estudiat. Així, Capapé 
(1976) la situà en 32 cm d’amplada de disc (AD) per als mascles, i en 38 cm per a les femelles, mentre que 
Ismen (2003) la rebaixà a 22 i 24 cm, respectivament. Aquest darrer autor fixà la talla de naixement de 
l’espècie en 8 cm d’amplada, però aquesta talla sembla estar basada en embrions. En algunes campanyes 
realitzades a Mallorca s’han pogut observar embrions avortats amb talla semblant, i a més s’han midat 
individus nascuts en captivitat l’amplada dels quals estava entre 17 i 18 cm (obs. pers.). Per tant, els individus 
amb talla inferior a 20 cm d’amplada foren considerats com a recent nascuts. Els mascles entre 20 i 34 cm AD 
foren considerats immadurs, i com a madurs amb AD>35 cm. Les femelles es consideraren immadures entre 
20 i 39 cm AD, i madures en assolir els 40 cm AD. 

L’abundància d’individus madurs i immadurs fou major en els mesos d’abril i maig (Fig. 2), coincidint 
amb el període de màxima abundància de ferrasses a l’àrea estudiada. En canvi, l’abundància de nounats fou 
màxima el juliol i l’agost, tot just desprès de la pràctica desaparició dels adults. Això sembla indicar que la 
majoria de parts ocorren a finals de juny. 

Durant els censos s’han observat nombroses femelles embarassades, i s’han detectat agrupacions a 
petita escala (distància entre individus < 2m) d’exemplars d’ambdós sexes. Així mateix, en dues ocasions 
s’observà un comportament mai reportat en D. pastinaca similar al descrit per a Raja eglanteria, consistent en 
elevació del llom i batec d’ales, i que es correspon a moviments per atreure els mascles (Luer i Gilbert, 1985). 

En definitiva, l’estudi demostra que les agregacions de ferrasses a les costes de les Balears estan 
relacionades amb la reproducció. Les zones on es produeixen aquestes agregacions esdevenen hàbitats 
essencials per a l’espècie, on es produeix el naixement de les cries i a l’hora actuen com a nursery, tot i que 
cal determinar el seu temps de residència. Així mateix, malgrat no s’hagi observat l’aparellament, els 
agrupaments de mascles i femelles adults suggereixen que aquest fet es dóna de manera simultània en 
aquestes àrees. Un dels principals reptes per seguir en l’estudi de l’ecologia de D. pastinaca és determinar el 
seu rang de moviments i la localització dels seus hàbitats durant els mesos d’hivern. 
 



VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013) 

 

 482 Soc. Hist. Nat. Balears 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Nombre d’exemplars de D. pastinaca enregistrats a cadascun dels diez de mostratge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Abundància d’individus madurs, immadurs i recent nascuts de D. pastinaca enregistrats als 
mostratges realitzats. 
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A través de fonts orals, es descriuen les inundacions que hi ha hagut al Pla de Portmany (a l’illa 
d’Eivissa) des dels anys 1940.  

El pla de Portmany (conegut també com a pla de Sant Antoni) és d’origen al·luvial i està situat a l’oest 
de l’illa d’Eivissa. El travessen dos torrents, el de Buscastell (el tercer més important de l’illa amb una conca 
de 60,87 km2 de superfície) i el des Regueró (amb una conca de 16,12 km2) i la seua desembocadura està 
separada per només 150 m.  

En el Pla de Portmany, s’hi han produït diversos episodis d’inundació, però el més recent d'ells es va 
produir ja fa més de 50 anys. 

S’exposen les característiques i l’àrea afectada pels dos episodis d’inundació del pla de Portmany que 
s’han identificat des dels anys 40 del segle passat. 

L'episodi de 10 d'agost de 1947 fou molt breu, de només unes tres hores de duració, i es correspon a 
una torrentada provocada per una tempesta d’estiu a la conca del Torrent de Buscastell; al pla pràcticament no 
hi va ploure. No s’ha disposat de dades pluviomètriques.  
 

 
Fig. 1. Representació gràfica de la hipòtesi del perímetre màxim de les inundacions del 10 d’agost de 1947 

segons la informació obtenguda. La hidrologia superficial actual segons el Mapa topogràfic de les Illes 
Balears de 2008, s’ha complementat amb part del sistema de sèquies que hi havia al pla en aquell moment. 

S'indica l'altura de l'aigua en els punts on s'ha pogut determinar. Ortofoto: WMS de l’IDEIB. 
 

L'episodi del 26 de d’octubre de 1958 va ser molt més greu. Les dades de pluviometria del mes 
d’octubre de 1958 dels observatoris situats a Sant Antoni de Portmany mostren un mes anormalment plujós, 
en el qual es varen recollir 391 mm a l’observatori del far de les Coves Blanques. El 26 d’octubre es varen 
recollir 107 mm a l’observatori de Sant Antoni i 120 mm al del far de les Coves Blanques. És versemblant 
pensar que el mecanisme pel qual s’hauria produït la inundació del pla és un procés que ha estat habitual a les 
nostres illes consistent en què, a la tardor, un temporal o un mes molt plujós, deixa el terreny totalment amarat 
i, posteriorment, una pluja molt intensa provoca la revinguda. La duració de la inundació va ser de l'ordre de 
24 hores i va destruir el pont situat en la carretera de Sant Antoni a Sant Agustí (actual av. del Dr. Fleming) a 
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la desembocadura del torrent (sèquia) de sa Bassa Roja. La zona que va quedar inundada en aquest episodi és 
molt extensa, com es pot observar a la Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Representació gràfica de la hipòtesi del perímetre màxim de les inundacions del 26 d’octubre de 1958. 
La hidrologia superficial actual segons el Mapa topogràfic de les Illes Balears de 2008, s’ha complementat 

amb part del sistema de sèquies que hi havia al pla en aquell moment. S'indica l'altura de l'aigua en els punts 
on s'ha pogut determinar. Ortofoto: WMS de l’IDEIB 

 
També s’identifiquen els principals canvis (relatius als usos del sòl, al règim i estat dels torrents, i 

d'altres) que s’han produït al pla i a la seua conca des de l'últim episodi d'inundacions.  
Finalment, s’examinen aspectes com l’afecció que suposaria avui en dia un episodi de magnitud 

semblant al major dels descrits, el tractament que en fan els instruments territorials i urbanístics, així com els 
elements que augmenten el risc. D’altra banda, es planteja una hipòtesi que requerirà d’estudis posteriors per 
confirmar-la, relativa a què els canvis en els usos del sòl a la conca dels torrents que desguassen al pla de 
Portmany podrien haver provocat una eventual modificació de la recurrència dels episodis d’inundació. 
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