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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS

La conservació i gestió de les zones humides és avui en dia un dels
temes de més actualitat i que ocupa una gran part del debat internacional, nacional i
autonòmic sobre el medi ambient. La gran importància i els nombrosos valors
ambientals (tant de caire ecològic, com econòmic i cultural) dels ecosistemes aquàtics
són àmpliament reconeguts per la comunitat científica i conservacionista, i de cada
vegada més apreciats per la població.

1.1.1. INTERNACIONALS

Tot i això, les zones humides segueixen sotmeses, en la Mediterrània en
general i a les Illes Balears en particular, a nombroses agressions que estan causant la
seva degradació o destrucció. Una resposta a aquesta situació és el fet que les zones
humides són els únics sistemes naturals que tenen un conveni internacional dedicat
exclusivament a la seva conservació; es tracta del Conveni relatiu a les Zones
Humides d’Importància Internacional, conegut com a Conveni de Ramsar, perquè es
va aprovar en aquesta ciutat de l’Iran l’any 1971. L’Estat Espanyol és un dels 106
països que han ratificat el Conveni fins a l’actualitat i ha designat 38 zones humides
d’importància internacional per a la seva inclusió dins la Llista Ramsar, dues de les
quals es troben a les Balears: S’Albufera de Mallorca i les Salines d’Eivissa i
Formentera.
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La Conferència de les Parts d’aquest Conveni va adoptar l’any 1996 un
Pla Estratègic pel període 1997-2002 (Ramsar 1996a) el qual estableix en el seu
objectiu 6 la necessitat d’elaborar, actualitzar periòdicament i difondre inventaris de
zones humides, a més de destacar la necessitat de que es considerin les zones
humides en la planificació dels usos del sòl i la gestió integrada dels recursos
aquàtics. El mateix any, durant la Conferència sobre Zones Humides Mediterrànies,
es va aprovar la Declaració de Venècia i l’Estratègia sobre Zones Humides
Mediterrànies (MedWet 1996), la qual representa una adaptació regional del Pla
Estratègic de Ramsar pel Mediterrani, i també insisteix en la necessitat d’elaborar,
revisar i divulgar els inventaris de zones humides a tots els països i regions de la
Mediterrània.

A nivell Europeu, l’any 1995 la Comissió Europea va elaborar una
Comunicació al Parlament i al Consell de la Unió Europea, titulada Ús racional i
conservació de les zones humides (CCE 1995), i que va ser aprovada pel Parlament
Europeu. Aquest document, que és l’equivalent a una estratègia sobre zones
humides de la Unió Europea, pretén aconseguir el desenvolupament sostenible dels
recursos de les zones humides i la conservació de les seves funcions i valors per a
futures generacions. Un dels instruments per a aconseguir-ho és establir un sistema
coordinat a nivell de la Unió Europea d’inventari i seguiment de zones humides, en
especial per les àrees incloses a la xarxa Natura 2000. Aquest inventari serà
periòdicament actualitzat i, idealment, serà ampliable a tot el continent europeu.

D’altre banda, la Comissió Europea promou des de l’any 1992, juntament
amb altres institucions i entitats, el programa internacional MedWet de conservació de
zones humides mediterrànies. Una de les àrees principals d’acció d’aquest projecte
internacional es centra en la inventariació, caracterització i cartografia de les zones
humides mediterrànies. Com a resultat de la primera fase del projecte MedWet (199296) s’ha elaborat i posat a punt una metodologia estàndard d’inventari, delimitació i
cartografia de zones humides mediterrànies, publicada en un manual que consta de
cinc volums més un programa informàtic de base de dades (Costa, Farinha, Hecker i
Tomàs Vives 1996).
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1.1.2. ESTATALS

A nivell estatal, la Llei de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora
i Fauna Silvestres (4/1989, de 27 de març), estableix a l'article 25 l'obligació del
Govern central d'elaborar i mantenir actualitzat un Inventari Nacional de Zones
Humides en base a la informació subministrada per les Comunitats Autònomes. A
més, l’article 9 d’aquesta llei determina que els Plans Hidrològics de Conca han de
preveure les necessitats per a la conservació i restauració de les àrees naturals i en
particular de les zones humides. També la Llei d’Aigües (29/1985) estableix la
necessitat d’elaborar inventaris de zones humides, plans hidrològics, i contempla la
protecció, restauració i creació de zones humides. La Llei de Costes (22/1988)
determina que la delimitació ("deslinde") de las zones de domini públic marítimoterestre afecta a les zones humides d'influència marina.

Entre 1990 i 1991, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes va
elaborar un Inventari Nacional de Zones Humides (MOPT 1991) que cobreix unes
1.500 zones de l’Espanya peninsular, i per tant les Illes Balears no hi apareixen.
Actualment, a nivell estatal, s'estan elaborant diversos instruments estratègics i de
planificació amb una directa implicació en les zones humides; s’han de destacar
l’Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica, el Plan Hidrológico Nacional, i especialment el Plan Estratégico para la
Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Españoles.

Aquest Plan Estratégico estatal té com a finalitats principals, d’una
banda, establir els principis i mesures necessaris per a la conservació i ús racional
de les zones humides i, de l’altre, integrar la seva conservació en les polítiques
sectorials, en particular d’aigües, ordenació del territori i forestal. Una de les
nombroses mesures que es proposen és l’elaboració i actualització periòdica
d’inventaris de zones humides de cada Comunitat Autònoma.
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1.1.3. AUTONÒMICS

A nivell de la CAIB, la Llei d’Espais Naturals i de règim urbanístic de les
àrees d’especial protecció de les Balears (1/1991, de 30 de gener, coneguda com a
LEN), determina a l‘article 11 que les zones humides, juntament amb altres
ecosistemes, “son objecte del més alt nivell de protecció”. El mateix any, la Direcció
General d’Estructures Agràries i Medi Natural (DGEAMN) del Govern Balear va
publicar un Inventari de Zones Humides de les Balears (Amengual 1991), en el que
es recullen 49 zones humides de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per a
cada zona es presenta una fitxa amb dades de diversos tipus (medi físic, fauna,
flora, aprofitaments, impactes, propostes d’actuació, etc.), algunes de les quals estan
acompanyades d’un mapa.

D’altre banda, actualment està en procés d’elaboració el Pla Hidrològic
de les Illes Balears i les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), dos instruments
clau per a la conservació de les zones humides. Les Directrius del Pla Hidrològic
(Junta d’Aigües 1996) reconeixen que les zones humides juguen un paper
insubstituïble i un dels objectius generals del Pla és “definir les normes d’actuació
necessàries per a la conservació del medi ambient i dels recursos naturals”. Així
mateix, estableixen que la protecció de les zones d’acumulació d’aigües superficials
(embassaments, llacs, llacunes) es realitzarà en base a “una clara definició dels
límits del domini públic mitjançant una delimitació actualitzada i una assignació
d’usos del recurs”, i a “la protecció legal de que gaudeix cada zona[…]. Les zones
que en l’actualitat no es trobin protegides i que puguin ser considerades com a fràgils
o de rellevant valor natural, seran incloses en alguna de les figures de protecció, o
bé el Pla definirà els seus perímetres de protecció i assegurarà el propi recurs,
l’hàbitat i el paisatge” (Directriu 9,5). A més, “el Pla Hidrològic inclourà un Programa
per a l’estudi del funcionament hidrològic i hidrogeològic dels aiguamolls inclosos en
alguna de les figures de protecció.” (Directriu 9.6).
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L’anàlisi i diagnòstic de les DOT (Govern Balear 1997a) reconeix que
les zones humides constitueixen “un dels grups de comunitats més amenaçats degut
a la seva fragilitat i la seva reduïda extensió”. L’avanç de les DOT (Govern Balear
1997b) estableix, a l’article 8, que “es prohibeix la dessecació, ocupació o qualsevol
altre tipus de modificació de les zones humides d’aigua dolça o salada existents a les
Illes Balears i se’n promourà el manteniment”, i a l’article 9.e determina que es
declararan reserves marítimo-terrestres, procurant incloure “els àmbits litorals
ocupats per zones humides costaneres”.

1.2. OBJECTIUS DE L’INVENTARI
D’acord amb el projecte, els objectius d’aquest inventari són els
següents:

1. Delimitar les zones humides de la CAIB per tal de facilitar l’aplicació
de la Llei d’Espais Naturals i Règim Urbanístic a les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears (Llei 1/1991 de 30 de gener) i així contribuir a la planificació territorial que
permeti la conservació de la biodiversitat.

2. Caracteritzar les zones humides segons una tipologia ecològica i el
seu estat de conservació.

3. Incrementar la informació disponible sobre les zones humides, en
especial per aquelles zones més vulnerables.

4. Proposar les actuacions de conservació, possible ús públic i
restauració, en el seu cas, que convingui en relació a les zones humides.

_______________________________________________________________________________________
Inventari Revisat de les Zones Humides de la CAIB
Pàg. 8

2. METODOLOGIA

2.1. METODOLOGIA DE TREBALL
Per a assolir els objectius anteriors, s’ha utilitzat com a marc de
referència la metodologia estàndard del programa MedWet, a fi de mantenir la
compatibilitat de l’Inventari de Zones Humides de la CAIB amb altres inventaris d'àmbit
nacional i internacional. La metodologia utilitzada ha consistit en diverses parts que
s’exposen a continuació.

a) Establir una definició objectiva de zona humida en base a un estudi
comparat de diferents definicions i conceptes legislatius, administratius i acadèmics
existents, entesa com a unitat ecològica. A més s’estableixen també uns criteris per a
la identificació de zones humides, basats en els criteris proposats per la metodologia
MedWet d’inventari.

b) Proposar una tipologia ecològica de zones humides i una
caracterització segons l’estat de conservació.

c) Aplicar la definició i tipologia a les zones humides incloses a l'inventari
elaborat l’any 1991 per la DGEAMN, amb la finalitat de delimitar les zones humides
catalogades sobre cartografia a escala 1:10.000 o 1:5.000 (depenent de la superfície
de cada zona). S’inclouen les zones humides considerades a la tipologia, d'una
superfície superior a 0,5 hectàrees. Aquest apartat, que ha suposat la major part de
l’estudi, ha consistit en tres fases:
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1. Fotointerpretació.

Interpretació de la fotografia aèria en color

corresponent al vol de l’any 1996, disponible a la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral (CMAOTL). A partir de les ampliacions
fotogràfiques a escala aproximada 1:11.000 s’ha fet la restitució dels límits
provisionals de cada zona humida sobre la base cartogràfica de la CMAOTL a
escala 1:5.000. En alguns casos ha estat necessari utilitzar les sèries
estereoscòpiques originals a escala 1:20.000, a fi de determinar els límits de
forma més precisa. També s’han delimitat dins cada zona humida les àrees
que han estat alterades per rebliment i abocament de sòlids, i que poden ser
restituïdes al seu estat original, si s’adopten les mesures adequades de
restauració.

2. Treball de camp. S’han realitzat visites a totes les zones humides
cartografiades (excepte al Prat de l’aeroport de Son Sant Joan, ja que AENA
no ha facilitat l’accés) per tal de verificar o revisar la delimitació provisional en
base als criteris establerts: dominància de plantes indicadores de zones
humides i la seva distribució dins la zona, presència i extensió d’una làmina
d’aigua i/o de sòls saturats.

3. Digitalització i elaboració de la cartografia definitiva. La delimitació
cartogràfica definitiva ha estat introduïda en el sistema informàtic de la
Secció de Cartografia de la CMAOTL, utilitzant el programa Microstat; per
això, els límits de cada zona humida han estat digitalitzats, la qual cosa
facilitarà en un futur accedir, actualitzar i revisar la delimitació, i a més
permetrà realitzar diversos anàlisis espacials de cada zona i del conjunt.

d) Recopilar la informació publicada sobre zones humides disponible.
S’ha fet una recopilació de referències bibliogràfiques que tracten sobre zones
humides i que han estat publicades a partir de l’inventari de 1991 (gran part de les
anteriors estan incloses en aquest inventari).
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2.2. DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE ZONES HUMIDES
2.2.1. ANÀLISI DE LES DEFINICIONS EXISTENTS

És molt important adoptar una definició precisa per permetre la
correcta identificació de les zones humides, a fi de poder aplicar amb efectivitat la
legislació i la normativa, així com les mesures de gestió.

Degut a la diversitat

d’hàbitats aquàtics i a les seves peculiaritats no existeix una sola definició de zona
humida. Amb la finalitat d’establir una definició objectiva de zona humida, entesa com
a unitat ecològica, s’han analitzat diferents definicions i conceptes legislatius,
administratius i acadèmics existents. Una anàlisi més exhaustiva dels diversos
aspectes metodològics per a la inventariació de zones humides als diferents països
mediterranis es pot trobar a Hecker i Tomàs Vives (1995). A continuació es
presenten algunes de les definicions més conegudes tant a nivell internacional com
nacional.

EL CONVENI DE RAMSAR

El Conveni de Ramsar (1971) estableix en els seus dos primers articles
una definició de zona humida d’àmbit mundial:

Extensions de maresmes, pantans i turberes, o superfícies cobertes
d’aigua, ja siguin naturals o artificials, permanents o temporals, estancades o
corrents, dolces, salabroses o salades, incloses les extensions d’aigua marina, la
profunditat de les quals en marea baixa no superi els sis metres (Art. 1.1).
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Podran incloure zones de ribera o costeres adjacents a la zona humida,
així com les illes i extensions d’aigua marina de profunditat superior a sis metres en
marea baixa, que es trobin dins la zona humida, i especialment les que tenguin
importància com a hàbitat d’aus aquàtiques (Art. 2.1).

Aquesta definició és acceptada internacionalment i es caracteritza per
incloure un ventall amplíssim d’habitats aquàtics (incloent rius, llacs, zones marines,
embassaments, etc.), i fins i tot alguns hàbitats que no es poden considerar
estrictament aquàtics (illes, platges, dunes, etc.). La seva aplicació pràctica és difícil
degut a la seva generalitat i a que inclou tipus d’hàbitat que tradicionalment no són
considerats com a zona humida; per tant, molts d’especialistes no la consideren la
més adequada per a la delimitació de zones humides.

L’INVENTARI DE ZONES HUMIDES DELS EE.UU. I EL PROGRAMA MEDWET

Com a pas previ a l’elaboració de l’inventari de zones humides dels
Estats Units, el US Fish and Wildlife Service (USFWS) va crear un equip
interdisciplinari per a determinar una definició que permetés identificar les zones
humides, que és la següent (Cowardin et al. 1979):

Terres de transició entre els sistemes terrestres i els aquàtics, en les
quals el nivell freàtic està habitualment al nivell de la superfície o pròxim a ella, o bé
el terreny està cobert per aigües poc profundes.

Les zones humides han de tenir un o més dels següents atributs:
1. Mantenir predominantment una vegetació hidrofítica, al menys
periòdicament.
2. El substrat està saturat d’aigua o cobert per aigües poc profundes,
en alguna ocasió durant l’estació més productiva de cada any.
3. El substrat és predominantment un sòl hidromorf no drenat.
_______________________________________________________________________________________
Inventari Revisat de les Zones Humides de la CAIB
Pàg. 12

Aquesta definició és molt pràctica ja que permet identificar una zona
humida en funció de tres atributs principals, que en molts de casos són fàcilment
apreciables: vegetació, hidrologia i sòls. Aquests mateixos atributs per a la
identificació d’una zona humida varen ser utilitzats pel programa MedWet per aplicar
al cas de la Mediterrània.

LA LLEI D’AIGÜES I EL REGLAMENT DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

L’article 103 de la Llei estatal 29/1985 d’Aigües estableix que les zones
pantanoses o embassades, fins i tot les creades artificialment, tendran la
consideració de zona humida.

L’article 275 del Reial Decret 849/1986 del Reglament de Domini Públic
Hidràulic estableix una definició més precisa de zona humida, d’altre banda molt
semblant a la del Conveni de Ramsar, i que per tant no és de fàcil aplicació per que
fa a la delimitació:

S’entenen com a zones humides:
a) les maresmes, turberes o aigües rases, ja siguin permanents o
temporals, estiguin integrades per aigües estancades o corrents, i bé siguin aigües
dolces, salabroses o salines, naturals o artificials.
b) els marges d’aquestes aigües i les terres limítrofes en aquells casos
en els quals, prèvia la tramitació de l’expedient administratiu adient, fossin
declarades com a tals, per ser necessari per evitar danys greus a la fauna i a la flora.
En relació a la delimitació, l’article 278 del Reglament estableix que: al
delimitar-se l’àmbit territorial d’una zona humida, es podrà fitxar un entorn natural o
perímetre de protecció als efectes que es preveuen en aquesta norma, mitjançant
expedient en el que es donarà audiència als propietaris afectats.
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Aquest article és molt important ja que proporciona la base legal per
determinar àrees perifèriques de protecció, que actuïn com a zona “buffer” o tampó, i
en les quals hi hagui una regulació específica de determinades activitats per tal
d’evitar o de mitigar els possibles impactes d’origen extern sobre la zona humida.

L’INVENTARI ESPANYOL DE ZONES HUMIDES

L’inventari espanyol de zones humides (MOPT 1991) va ser elaborat
entre 1990 i 1991 per un equip pluridisciplinari sota la coordinació del Departament
d’Ecología de la Universitat Autònoma de Madrid, i per encàrrec del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes. La definició de zona humida utilitzada en aquest
inventari és la següent:

Es consideren zones humides qualsevol unitat funcional del paisatge,
que no essent un riu, ni un llac, ni el medi marí, constitueix tant en l’espai com en el
temps, una anomalia hídrica positiva en relació amb un territori adjacent més sec.
Aquests components del paisatge es caracteritzen bàsicament per contenir sòls
hídrics i comunitats vegetals hidròfiles i/o higròfiles a més de tenir una fauna, una
micoflora i uns usos humans diferents dels que es troben a espais adjacents.

Quant a la delimitació, aquesta es realitza considerant com a límit
exterior de la zona humida la franja de vegetació hidrofítica que normalment l’envolta
i que sol coincidir amb la superfície d’inundació potencial màxima.

Aquesta definició és més concreta que la de Ramsar i incorpora els
atributs recollits en la definició nord-americana: vegetació, hidrologia i sòls, emprant
com a principal criteri per a la delimitació la vegetació hidrofítica. Tot i això, és
necessari una major precisió per a poder identificar clarament els hàbitats de cada
zona humida.
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2.2.2. DEFINICIÓ DE ZONA HUMIDA DE LA CAIB

Per a l’elaboració de l’Inventari de Zones Humides de la CAIB, s’ha
utilitzat una definició i uns criteris basats en els adoptats per l’inventari dels EE.UU.,
que també varen ser utilitzats pel programa MedWet. En el marc d’aquest programa
internacional, l’any 1996 es va publicar un Manual d’Inventaris de Zones Humides
(Costa, Farinha, Hecker i Tomàs Vives 1996) en el qual s’exposa com aplicar els
criteris per a la identificació de zones humides.

DEFINICIÓ DE ZONA HUMIDA

Es consideren zones humides a l’àmbit de les Illes Balears els
sistemes aquàtics continentals i les zones de transició entre els sistemes
terrestres i els aquàtics, en les quals el nivell freàtic està habitualment al
nivell de la superfície o pròxim a ella, o bé el terreny està cobert per aigües
poc profundes. La delimitació d’una zona humida es basarà en el compliment
d’un o més dels següents criteris.

CRITERIS PER A LA IDENTIFICACIÓ DE ZONES HUMIDES

1. Vegetació.
2.

La vegetació hidrofítica és dominant, al menys periòdicament.

Hidrologia. El substrat està cobert d’aigua o bé saturat durant un temps
determinat cada any.

3. Sòls.

El substrat predominant és un sòl hidromorf no drenat.
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APLICACIÓ DELS CRITERIS

Qualsevol àrea que compleixi un o més d’aquests criteris es considera
com a zona humida; l’aplicació d’aquests tres criteris d’identificació i delimitació
requereix coneixements de botànica, d’hidrologia i d’edafologia, i per tant és
necessària una visió multidisciplinària. En el cas de les Illes Balears, i per assolir els
objectius prioritaris d’aquest inventari, s’han utilitzat els criteris en el següent ordre
de prioritat: 1. vegetació, 2. hidrologia, i 3. sòls.

1. Vegetació
La dominància de determinades espècies o comunitats vegetals
característiques d’ambients aquàtics (hidrofítiques) permet el reconeixement d’un
hàbitat com a tal. A més, la permanència de certes plantes o comunitats hidrofítiques
al llarg de l’any i el seu port elevat facilita el seu reconeixement. Tot i això, en certes
ocasions la vegetació natural pot estar transformada per l’acció de l’home (ex:
cultius, pastures); en aquests casos cal tenir en compte la vegetació potencial de la
zona.

Una àrea es considera zona humida si presenta de forma
dominant alguna de les espècies vegetals hidrofítiques indicadores, o bé
presenta espècies vegetals indicadores que denotin una vegetació potencial
de caràcter higròfil.

L’annex recull els llistats de plantes hidrofítiques, amb indicació de les
considerades com a indicadores de zones humides a efectes de l’inventari.

_______________________________________________________________________________________
Inventari Revisat de les Zones Humides de la CAIB
Pàg. 16

L’aplicació d’aquest criteri es fa a través de fotointerpretació i
observacions directes a cada zona d’estudi per tal de comprovar la dominància o
presència d’alguna de les plantes o comunitats vegetals indicadores de zones
humides, així com la seva distribució dins la zona.

2. Hidrologia

La presència regular d’una làmina d’aigua o de sòls clarament saturats
d’aigua permet el reconeixement fàcil i directe d’una zona humida; això és més difícil
en certs casos tenint en compte el règim irregular d’inundació de moltes zones
humides, la manca d’informació sobre algunes d’elles i l’època d’elaboració d’aquest
inventari (estiu-tardor 1997).

Una àrea es considera zona humida si el substrat està cobert
d’aigua o bé saturat -per terme mig- durant un període superior a sis
setmanes per any.

Per aplicar aquest criteri s’ha realitzat fotointerpretació i observacions
directes a cada zona d’estudi per tal de comprovar la presència i extensió d’una
làmina d’aigua i/o de sòls saturats. En els casos on no s’han pogut apreciar aquests
aspectes, aquest criteri només s’ha aplicat si s’han trobat dades disponibles sobre
les condicions hidrològiques de la zona.

3. Sòls
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El criteri de sòls és el més difícil d’aplicar per ser molt complex, i per
tant s’ha utilitzat només en els casos que ofereixin dubtes amb els altres criteris i
pels quals s’han trobat dades publicades. Els sòls hidromorfs es troben habitualment
en les proximitats de les planes d’aigua (inundades temporalment i/o amb un elevat
nivell freàtic), en les quals el drenatge és deficient i que, en condicions naturals,
donen suport a vegetació hidrofítica. Poden ser de dos tipus:

a) sòls hidromorfs orgànics: composts principalment de restes de

plantes en diferents fases de descomposició i acumulats a zones humides com a
resultat de condicions anaeròbies generades per aigües embassades o drenatge
deficient (Mitsch i Gosselink 1993). Els sòls orgànics es poden originar a partir de
restes vegetals de canyet, sesquera, bova, joncs, Carex, etc. Els materials orgànics
poden presentar diferents estats de descomposició: en alguns casos la major part
del material està descompost (llot) i en altres només ho està parcialment (turba).
Solen ser sòls obscurs, que varien des dels sòls negres obscurs (llot) als sòls de
color marró obscur (turba).

Els sòls de turba són relativament poc freqüents a les Balears, encara
que es poden trobar a determinades zones d’aiguamoll (p.ex.: a s’Albufera).

b) sòls hidromorfs minerals: tenen poca o gens matèria orgànica. Es
caracteritzen per presentar un color gris característic, o bé blau-gris o verdós, a
causa de la reducció del ferro present degut a les condicions d’inundació permanent
o semipermanent.

En el cas d’inundacions estacionals, entre la matriu grisa es

poden presentar taques (“mottles”) de color taronja/marró-vermellós (a causa de
l’oxidació del ferro en moments de sequedat), o bé de color marró-vermellós
obscur/negres (degut a l’oxidació del manganès) (Mitsch i Gosselink 1993).

A la pràctica, la determinació de si un sòl mineral és hidromorf és un
procés complicat, però que sovint es resol mitjançant la determinació del color del sòl
en relació a una escala de colors estàndard, com l’escala de Munsell.
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2.3. TIPOLOGIA DE ZONES HUMIDES
D’acord amb els objectius d’aquest inventari, s’inclouen les zones
humides dels següents tipus principals. Així mateix, s’indiquen els tipus de zona
humida corresponents segons la tipologia adoptada pel Conveni de Ramsar.

TIPUS DE ZONA HUMIDA

Tipus
Ramsar

LITORALS
Albuferes i llacunes litorals (generalment associades a prats litorals)

J, K

Basses de desembocadura de torrents

J, K

Prats litorals salats o salabrosos

H

INTERIORS
Llacunes endorrèiques
Prats interiors
Trams de torrent permanents o estacionals

Q, R
Tp, Ts
N

ARTIFICIALS o MODIFICADES
Salines

5

Embassaments

6

Basses artificials (pedreres, clots d’argila, basses de depuradora...)

7, 8
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2.4. CRITERIS PER A LA INCLUSIÓ DE ZONES HUMIDES
D’acord amb els objectius del projecte, s’han seguit uns criteris per a la
inclusió de zones humides en el present inventari. Com a criteri principal, s’han
inclòs totes les zones humides considerades a la tipologia, d'una superfície actual
superior a 0,5 hectàrees (5.000 m2). De totes maneres, s’han inclòs a la llista alguna
zona humida inferior a 0,5 Ha perquè presenta uns valors naturals o un interès que
ho justifiquen.

En qualsevol cas, no s’han cartografiat les zones de superfície molt
inferior a mitja hectàrea, tot i que poden presentar un elevat interès natural. Aquest
és el cas de les basses temporals de la marina de Llucmajor, de Menorca i de
Formentera, dels gorgs de torrent (tan abundants a la Serra de Tramuntana), de les
fonts (moltes de les quals creen petits prats vora les surgències), o de les zones
humides subterrànies (ara per ara, les grans desconegudes). Per la seva importància
i singularitat, és necessari que tots aquests tipus de zona humida siguin inclosos en
una posterior actualització de l’inventari.

D’altra banda, existeixen a les nostres illes nombrosos trams de torrent
que presenten vegetació hidrofítica, però pel fet de ser aigües corrents no han estat
l’objecte d’aquest inventari. Tot i això, s’han inclòs alguns trams de torrent que es
troben fortament lligats a alguna zona humida d’un altre tipus, que estan inundats tot
l’any o durant un llarg període continuat cada any -unes 6 setmanes- (bé sigui per
aportament de fonts, d’aigües depurades, etc.), i que presenten una vegetació
hidrofítica típica de zona humida. Un bon exemple és el cas del torrent del Reg i
l’Albufereta de Pollença, que es consideren com una sola unitat ecològica.

Pel que fa a les zones humides litorals considerades (albuferes, basses
de desembocadura i prats litorals), aquestes no tenen, necessàriament i en tots els
casos, influència marina directa, encara que presentin una vegetació hal.lòfila;
aquesta respon a la presència significativa de sals a nivell hídric o edàfic. Una gran
part de les zones humides litorals estan estretament lligades a sistemes dunars, dels
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quals no es poden separar ja que formen part del seu origen. Malgrat això, els
sistemes dunars no han estat cartografiats en aquest treball ja que no es poden
considerar estrictament com a zona humida, i a més han estat objecte recentment
d’un estudi exhaustiu i cartografia (Servera 1997). Per tant, aquest estudi sobre els
sistemes dunars i el present inventari de zones humides s’han de considerar
complementaris.

Quant a les zones humides artificials (que reben aigües de pluja, del
freàtic, depurades, etc.), s’inclouen aquelles que han recuperat un aspecte natural i
que tenen una certa importància (com a zona de pas, d’alimentació o de refugi d’aus,
presència d’espècies rares o amenaçades), les que es troben lluny d’altres zones
humides naturals (i que per tant suposen un hàbitat important localment), i les que
tenen un interès cultural i educatiu, actual o potencial.

2.5. CARACTERITZACIÓ SEGONS L’ESTAT DE CONSERVACIÓ
Una gran part de les zones humides mediterrànies en general i de les
Balears en particular han estat modificades al llarg de la història a causa de
processos naturals (colmatació, canvis de cursos fluvials, etc.) i, sobre tot, de les
intervencions humanes, bé siguin directes (dessecació, drenatge, canalització de
torrents, etc.) o indirectes (sobre-explotació d’aquífers, tales abusives o altres
intervencions dins la conca hidrogràfica, etc.).

Aquestes modificacions han provocat alteracions de la morfologia i
superfície de la zona humida, o de les seves característiques hidrològiques,
edafològiques i/o biològiques, en definitiva, de la biodiversitat de la zona.

Les principals alteracions que afecten a les zones humides
mediterrànies en general es presenten a continuació (Tomàs Vives 1996).
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destrucció directa de la zona humida, p.ex. a causa de rebliment,
drenatge per agricultura, urbanització, construcció de carreteres, formigonat de
voreres de torrents, etc.

canvis de l’hàbitat o de la vegetació de zona humida, a causa d’una
incorrecta gestió, per ús incontrolat del foc, ús d’herbicides, etc.

canvis en el règim hídric, tant directes com indirectes (inclosos els
canvis de salinitat) a causa de la sobre-explotació d’aquífers, desviament de torrents,
canalització, drenatge, etc.

contaminació orgànica d’origen urbà (fecal, fosfats) o agrícola
(nitrats), o bé inorgànica d’origen industrial (productes tòxics, metalls pesants),
agrícola (pesticides, herbicides), etc.

sobre-explotació dels recursos naturals, a causa d’una excessiva
pressió cinegètica, de pesca, de pastura, ús turístic i/o recreatiu excessiu, etc.

introducció

d’espècies

exòtiques

invasores,

depredadores

o

competidores amb espècies autòctones.

Actualment gaire bé cap zona humida de la CAIB resta totalment
inalterada, encara que el grau d’alteració és variable, i en una part dels casos
reversible si es posen en pràctica programes de recuperació o de restauració.

En funció de les alteracions i del seu grau, s’han determinat cinc
categories d’estat de conservació que s’han assignat a cada zona; a les zones
humides més extenses, que presenten parts en diferent estat de conservació, se’ls
ha assignat la categoria corresponent a la major part de la zona.
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CATEGORIES D’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES ZONES HUMIDES DE LA CAIB
Codi

Categoria

Descripció

Recomanacions

A

Molt ben conservada

Zones que han sofert alteracions molt febles o
que, en tot cas, han recuperat totalment el seu
caràcter ecològic original.

Mereixen una protecció estricta per tal d’assegurar
la seva integritat i el manteniment de les comunitats
existents.

B

Ben conservada

Zones que han sofert alteracions però que no han
afectat significativament al seu caràcter ecològic
original.

Són fàcilment recuperables amb una correcta
gestió, i mereixen un màxim nivell de protecció amb
la finalitat d’evitar possibles alteracions futures.

C

Moderadament alterada

Zones que presenten alteracions significatives del
seu caràcter ecològic, però que encara són
recuperables. Moltes d’aquestes zones han sofert
les alteracions fa bastant de temps (més de 30
anys), actualment estan abandonades i encara
presenten característiques típiques de zona
humida, sovint diferents de les originals.

Mereixen un alt nivell de protecció amb una gestió
destinada fonamentalment a la seva recuperació.
Algunes d’aquestes zones poden ser també
utilitzades per finalitats d’ús públic, sempre que
sigui regulat i controlat.

D

Molt alterada

Zones que presenten alteracions importants del
seu caràcter ecològic, en tota o en part de la seva
superfície, a causa del rebliment o modificació
dràstica del seu règim hídric, o de la destrucció de
les comunitats vegetals existents.

Algunes d’aquestes zones són encara recuperables
si s’apliquen programes de restauració intensiva, i
es poden destinar a un ús públic recreatiu, amb un
elevat potencial turístic.

E

Desapareguda

Zones que han estat totalment alterades o
destruïdes, i que són pràcticament irrecuperables.

Un petit nombre d’aquestes zones presenten
actualment àrees relictes de zona humida, que
encara podrien ser recuperables amb finalitats
recreatives i turístiques mitjançant projectes de
recreació de zones humides.
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3. RESULTATS

3.1. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS
En el present inventari, s’ha realitzat la delimitació cartogràfica de 69
zones humides, de les quals 41 es troben a Mallorca, 21 a Menorca, 5 a Eivissa i 4 a
Formentera (Taula 3.1). Això suposa un augment respecte a l’inventari de l’any 1991
(Amengual 1991) de 25 noves zones, tot i que 8 de les zones anteriorment
inventariades no han estat delimitades perquè actualment han desaparegut, o bé
perquè es troben en un lamentable estat de conservació que fa gaire bé impossible la
seva recuperació.

Taula 3.1. Nombre de zones humides cartografiades.

Illa

Nº zones
Nº zones
humides 1997 humides 1991

Nº noves
zones
1
incloses

Nº zones
humides no
2
incloses

Mallorca

41

26

17

5

Menorca

21

18

5

3

Eivissa

5

2

3

-

Formentera

4

3

-

-

Total

71

49

25

8

1

El nombre de noves zones humides incloses en el present inventari no coincideix amb la diferència
entre el nombre de zones de 1997 i el de 1991, ja que algunes àrees que l’any 1991 es varen
considerar conjuntament, ara s’han considerat com a zones diferents.

2

En el present inventari no s’han cartografiat les zones humides desaparegudes.
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La superfície total de zona humida a les Illes Balears és molt petita, no
arribant a l’1% de la superfície total de l’arxipèlag (Taula 3.2); tot i això, destaca
l’elevada proporció (7,31%) sobre la superfície de Formentera que suposen l’Estany
Pudent, l’Estany des Peix, i les Salines.

Si es compara amb les dades històriques aportades per Amengual
(1991), es pot comprovar que a Mallorca i a Menorca, ha desaparegut més d’una
tercera part de la superfície existent en el segle XVIII, mentre que a les Pitiüses es
conserva un gran percentatge de la superfície original.

Taula 3.2. Superfície de les zones humides cartografiades.

Illa

Superfície
1
actual (Ha)

Superfície
illa (Ha)

Mallorca

3.067,2

364.016

0,84

5.000

61,34

Menorca

511,0

70.184

0,73

800

63,88

Eivissa

560,6

54.122

1,04

1.200

96,74

Formentera

600,3

8.208

7,31

4.739,1

496.530

0,95

7.000

67,7

Total

1

2

% sobre
Superfície
% sobre
superf. illa aprox. segle segle XVIII
2
XVIII (Ha)

Els totals inclouen algunes parts de zona humida que han estat reblides, però que encara són
recuperables.
Dades del segle XVIII segons l’inventari de 1991 (Amengual 1991).

Les diferències entre aquests resultats i els de l’inventari de 1991, es deuen principalment a les
respectives metodologies emprades per a la delimitació de les zones humides i a la inclusió de noves
zones.
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L’estat de conservació de les zones humides de les Illes Balears és en
conjunt, molt preocupant ja que dues terceres parts (66,7%) es troben alterades per
algun tipus d’impacte o agressió, o desaparegudes. Entre aquestes, el 10,3% del
total ha desaparegut (8 zones), més d’una quarta part està molt alterada (20) i quasi
un terç estan moderadament alterades (24 zones). En canvi, quasi una quarta part
(18) de les zones humides tractades es consideren ben conservades i només un
10,3% (8) molt ben conservades.

Taula 3.3. Estat de conservació de les zones humides.

Illa
(Nº zones1)

A. Molt ben
conservada

B. Ben
conservada

C. Moderadament alterada

D. Molt
alterada

E. Desapareguda

Mallorca2

4

6

12

18

5

%

8,9

13,3

26,7

40,0

11,1

Menorca

3

10

7

1

3

%

12.5

41,6

29,2

4,2

12,5

Eivissa

-

1

3

1

-

%

-

20,0

60,0

20,0

-

Formentera

1

1

2

-

-

%

25,0

25,0

50,0

-

-

Total (70+8)

8

18

24

20

8

%

10,3

23,0

30,8

25,6

10,3

(40+5)

(21+3)

(5+0)

(4+0)

1
2

Nº zones = nº zones delimitades + nº zones desaparegudes.
A Mallorca, no s’ha considerat el prat de l’Aeroport ja que l’accés no ha estat possible.
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Mallorca i Eivissa són les illes amb una situació més greu ja que a
ambdues quasi el 80% de les zones estan alterades, en major o menor grau.
D’aquestes, a Mallorca 5 àrees (11,1%) han desaparegut (Prat de Sant Jordi,
Salobrar de Santa Ponça i les basses de Cala Santanyí, Cala Llombards i Cala
Llonga), 12 zones (26,7%) es troben moderadament alterades i altres 18 (40%) molt
alterades. Per contra, les 4 zones que presenten el millor estat de conservació
(8,9%) són les que tenen difícil accés i que no han estat sotmeses a usos intensius
recents (estanys de ses Gambes, des Tamarells, de Son Real i de Cala Magraner).
A Eivissa, d’un total de cinc zones inventariades una sola (de superfície molt petita)
es considera ben conservada, una altre està molt alterada (ses Feixes), mentre que
les tres restants (incloses les Salines) es consideren moderadament alterades. Les
quatre zones humides de Formentera, presenten en general poques alteracions i un
relativament bon estat de conservació, amb determinats impactes puntuals sobre tot
a l'Estany des Peix i a ses Salines.

A Menorca, tot i que han desaparegut 3 zones humides, l'estany de
Son Xoriguer, la Maresma de Binillautí i el Prat de la Colàrsega de Maó (que
suposen el 12,5%), més de la meitat gaudeix d’un estat de conservació considerat
bo (41,6%) o molt bo (12,5%), moltes de les quals estan situades a la part de
Tramuntana (sa Torreta, Morella, Lluriac-Tirant, Salines de la Concepció i de
Fornells, Algaiarens, Binimel.là). Només una zona (4,2%) és considerada com a molt
alterada (Cala Galdana) i 7 (29,2%) com a moderadament alterades, entre d’altres,
s’Albufera des Grau, el prat de Mongofre, s’Albufera de Mercadal i la Gola de Cala’n
Porter.

3.2. DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ
Cal destacar com a causes principals de la destrucció de les zones
humides balears, d’una banda, el drenatge i conversió en terres agrícoles en el segle
XIX que va afectar a les principals zones humides de Mallorca, fent desaparèixer per
_______________________________________________________________________________________
Inventari Revisat de les Zones Humides de la CAIB
Pàg. 27

complet l’extens Prat de Sant Jordi i transformant significativament s’Albufera i, en
menor grau, l’Albufereta. D’altre banda, i ja dins el present segle, la dessecació i
rebliment per a la urbanització i la construcció d'infrastructures turístiques i de lleure
han fet desaparèixer la major part de s’Albufera ubicada dins el terme d’Alcúdia
(“Ciudad de los Lagos”, Hidropark), els salobrars de Santa Ponça i de Sa Porrassa,
la bassa de Cala Llonga, Sa Colàrsega de Maó, l’estany de Son Xoriguer, part de
l’Albufera des Mercadal i de les salines de sa Sal Rossa.; o bé han provocat greus
alteracions (cimentació de vores, modificació de la connexió amb la mar, construcció
d’aparcaments, ús com a embarcador, etc.) -entre d’altres- a la Gola, els riuets de
s’Illot i del Port de Manacor, l’estany d'en Mas, Son Bou, el prat de Mongofre, Cala
Galdana, Cala’n Porter o ses Feixes.

Encara avui en dia, les zones humides pateixen agressions que
provoquen la seva destrucció o bé una forta degradació. L’any 1996 es va destruir la
bassa de Can Ferrer Nou, part de Maristany que encara tenia un excel·lent estat de
conservació, a causa de la construcció de la carretera variant del Port d’Alcúdia i, a
l’hora d’escriure aquesta memòria, l’ampliació de la carretera d’Es Murterar amenaça
a una petita zona humida situada entre el Parc Natural de s’Albufera i la central
tèrmica. A més contínuament es produeixen abocaments d’enderrocs i reblits
puntuals de moltes zones humides (s’Albufera, Albufereta, Maristany, ses Feixes,
ses Fontanelles).

D’altre banda, l’aportament d’aigües dolces a determinades zones
humides es veu fortament reduït a causa de la retenció d’aigües en els torrents, de
l’extracció d’aigua directament de la zona humida o bé dels aqüífers, sigui per
consum humà o per reg de conreus i de camps de golf (en molts de casos, fins al
punt de provocar la seva dessecació i/o salinització); entre d’altres, pateixen
alteracions del règim hídric -en diferent magnitud- s’Albufera des Grau, el prat de
Lluriac-Tirant, el prat de Morella, Son Bou, Cala Galdana, s’Albufera de Mallorca, el
Reg i l’Albufereta, es Salobrar de Campos, el Riu de Santa Eulàlia o ses Feixes.
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Un altre factor que és necessari millorar a moltes zones humides és la
qualitat química de les aigües que es veu afectada pels abocaments d’aigües residuals
mal depurades als torrents o directament a la zona humida, com és el cas de Son
Bauló, Na Borges, Canyamel, Fonts de n’Alís, el torrent de Sant Jordi, l’Albufereta, el
torrent de Sant Miquel i s’Albufera de Mallorca, Son Bou, Cala’n Porter, Cala Galdana
o el torrent de Trebalúger. En certs casos, com a les Albuferes de Mallorca, la
contaminació es pot deure també als aportaments no localitzats de nutrients i
pesticides procedents de les zones agrícoles properes.

Altres activitats que afecten negativament a les zones humides i els
hàbitats associats (platges, sistemes dunars) són la massificació i les activitats
recreatives incontrolades, com el trànsit de vehicles, motos o cavalls (Salobrar de
Campos, Son Real, Na Borges, Albufera de Mercadal, Son Bou, Bellavista, Binimel.là,
Salines d’Eivissa i de Formentera), l'accés massiu de visitants (s’Espalmador, parts de
s’Albufera, s’Amarador, Fonts de n’Alís) i la pertorbació de la fauna per trànsit de
persones i vehicles (Na Borges, Salines d’Eivissa, prat de Mongofre); la caça
(Albufereta, Son Real, s’Albufera, Na Borges, prat de Morella, Albufera de Mercadal);
la construcció d’edificacions i obertura de camins dins la zona humida i voltants (Na
Borges, s’Albufera, Salines d’Eivissa); les neteges de torrents (torrent de Sant Jordi,
Riu de Santa Eulàlia, torrent de s’Aguador, Son Bou) i les extraccions d’arena
(Tirant-Lluriac, Cala Canutells, Salobrar de Campos); les esteses aèries (Albufera de
Mercadal, prat de Lluriac-Tirant, Salines d’Eivissa, Albufereta de Pollença, s’Albufera
de Mallorca, sa Porrassa); els incendis i les cremes incontrolades (s’Albufera,
Albufereta, Riu de Santa Eulàlia); la introducció d’espècies alòctones, p.ex.
Carpobrotus (Na Borges, Son Real, ses Fontanelles, Son Bou, Salines d’Eivissa, ses
Feixes, estany des Peix, estany Pudent), cranc americà (s’Albufera, Canyamel, Na
Borges, Albufereta, prat de Lluriac-Tirant, Son Bou), ànneres domèstiques (Son
Bauló, Canyamel, Cala Murada, Albufera des Grau, Binimel.là, Riu de Santa Eulàlia),
tortuga de Florida (Son Bou, Algaiarens, Canyamel) que fins i tot ha arribat a criar a
s'Albufera de Mallorca.

_______________________________________________________________________________________
Inventari Revisat de les Zones Humides de la CAIB
Pàg. 29

3.3. NIVELL DE PROTECCIÓ ACTUAL
La situació global de les zones humides de les Illes Balears es pot
qualificar de preocupant tant en relació al seu estat de conservació (com ja s’ha vist)
com pel que fa al seu nivell de protecció. En l’actualitat (desembre 1997), només sis
zones humides es troben incloses total o parcialment dins espais naturals legalment
protegits d’acord amb la Llei 4/1989 de Conservació i gestionats, tots ells com a parc
natural. És el cas de s’Albufera de Mallorca, s’Amarador i ses Fonts de n’Alís
(ambdues incloses al Parc Natural de Mondragó), i s’Albufera des Grau, el prat de
Morella i el prat de sa Torreta (compreses dins el Parc Natural de s’Albufera des
Grau, de Menorca). D’altre banda, cinc zones humides pitiüses (Salines d’Eivissa,
estany Pudent, estany des Peix, Salines de Formentera i estany de s’Espalmador)
estan incloses dins la Reserva Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, ara per
ara sense cap tipus de gestió efectiva.

La resta de zones humides gaudeix només de la protecció urbanística
atorgada per la Llei 1/1991 d’Espais Naturals (com a ANEI o ARIP), o bé no tenen
cap figura de protecció legal. En qualsevol cas, les zones humides afectades per la
LEN, no són objecte de mesures de gestió efectives que garanteixin la seva
conservació, i els instruments de planificació (Plan d’Ordenació del Medi Natural i Pla
Especial), que d’acord amb l’article 9 d’aquesta Llei s’havien de redactar i aplicar,
encara resten pendents en la major part dels casos.

És per tant necessari prendre tota una sèrie de mesures per tal
d’assegurar la conservació de totes les zones humides de la CAIB, evitar qualsevol
tipus de degradació i, fins i tot, invertir la tendència actual, d’acord amb la meta de la
Conferència de Grado i de l’Estratègia de Zones Humides Mediterrànies (MedWet
1996).
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3.4. RECOMANACIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Les recomanacions i mesures proposades es poden agrupar en els
diferents apartats que es presenten a continuació.

A. MESURES URBANÍSTIQUES

A1. Classificar totes les zones humides de les Illes Balears com a sòl
no urbanitzable d’especial protecció. Cal suspendre cautelarment qualsevol projecte
urbanístic i d'infrastructura que pugui afectar a alguna zona humida, mentrestant es
revisa el planejament.

A2. En el cas de zones humides classificades com a sòl urbà (Ses
Feixes, Maristany, Estany des Ponts, Ses Fontanelles, Sa Porrassa, Santa Ponça,
etc.), reclassificar-les com a sòl no urbanitzable o, en qualsevol cas, com a zona
verda no edificable.

B. MESURES LEGALS

B1. Declarar Parc Natural a tota la zona humida i, en el seu cas, als
ecosistemes naturals lligats a la zona humida (sistemes dunars, boscos, garrigues,
etc.) al Salobrar de Campos-Es Trenc, les Salines de la Colònia de Sant Jordi, Son
Bou. En el cas de que Llei 26/1995 de creació de la Reserva Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera fos derogada, declarar parc natural a tota la zona actualment
inclosa dins la reserva natural.

B2. Ampliar el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca a tota la zona
humida.
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B3. Declarar Reserva Natural a tota la zona humida i, en el seu cas, als
ecosistemes naturals lligats a la zona humida (sistemes dunars, boscos, garrigues,
etc.) a l’Albufereta de Pollença, els Estanys de sa Vall (ses Gambes i Es Tamarells),
Estanys del NE de Mallorca (Son Real, Na Borges, Son Bauló, Canyamel), zones
humides de la Tramuntana de Menorca (Algaiarens, Binimel.là, Salines de Fornells i
de la Concepció, Cala Roja, Mongofre), estanys de Migjorn de Menorca (Bellavista,
Macarella, Cala Galdana, Trebalúger, Cala’n Porter, Es Canutells), Prat de LluriacTirant (Menorca).

B4. Incloure a la LEN, com a ANEI o ARIP, les zones humides que per
la seva singularitat o valors naturals, culturals i paisatgístics mereixen un
reconeixement i una protecció especial (Ses Feixes d’Eivissa, Maristany).

B5. Delimitar una àrea perifèrica de protecció a l’entorn de cada zona
humida protegida. En aquesta àrea, que ha d’actuar com a zona “buffer” o tampó,
s’ha d’establir una regulació específica de determinades activitats per tal d’evitar o
de mitigar els possibles impactes d’origen extern sobre la zona humida, i s’ha de
realitzar una contínua vigilància i control.

C. MESURES DE PLANIFICACIÓ I DE GESTIÓ

C1. Elaborar un Pla d’Acció de les Zones Humides de la CAIB, en
aplicació a les Illes Balears del Plan Estratégico sobre Humedales de España.
Aquest Pla d’Acció, en el que s’hauran d’implicar les diverses administracions i
entitats socials, haurà d’especificar de manera detallada les mesures que s’han de
prendre i establir les prioritats d’acció.

C2. Dotar a totes les zones humides protegides d’un Pla d’Ús i Gestió,
així com d’un òrgan supervisor de la gestió (Junta Rectora, Consell de gestió).
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C3. Dotar a les zones humides afectades per la LEN d’un Pla
d’Ordenació del Medi Natural o d’un Pla Especial, d’acord amb l’article 9 d’aquesta
Llei.

C4. Dotar a totes les zones humides protegides de mitjans humans,
materials i econòmics suficients per a realitzar una adequada gestió de conservació i
de l’ús públic.

C5. Regular l’accés de visitants i les activitats recreatives a les zones
humides, per tal d’evitar-ne la massificació; elaborar programes interpretació i d'ús
públic i establir instal·lacions d’acollida utilitzant edificis existents, a l’exterior de la
zona humida.

C6. Posar en marxa un Programa per a l’Estudi del Funcionament
Hidrològic i Hidrogeològic dels aiguamolls inclosos en alguna de les figures de
protecció, dins el marc del Pla Hidrològic.

C7. Impedir i sancionar qualsevol activitat que pugui causar la
degradació de les zones humides, en particular la contaminació de les aigües,
l’abocament d’enderrocs i rebliment, la construcció d’edificacions i d'infrastructures,
el trànsit incontrolat de vehicles, la caça i pesca abusives, i la introducció d’espècies
exòtiques.

D. RECUPERACIÓ I RESTAURACIÓ DE ZONES HUMIDES
D1.

Elaborar un Pla Integral de Recuperació de zones humides

degradades, que inclogui els aspectes següents.

D2. Restauració de zones humides degradades, en particular
d’aquelles que es troben lluny d’altres zones humides (p.ex. prats de la Font de la
Vila i de l’Aeroport), o bé les que són properes a nuclis turístics i que per tant tenen
un elevat potencial per al seu ús recreatiu i/o turístic (Maristany, sa Porrassa, ses
Fontanelles, la Gola, les basses de Cala Marçal i de Cala Murada, riuets de s’Illot i
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del Port de Manacor, Estany d’en Mas, Prat de Manacor, salobrar de Santa Ponça,
Son Bou, Albufera de Mercadal, Cala Galdana, ses Feixes).

D3. Rehabilitació de Pedreres i Mines abandonades que presenten
característiques de zona humida, a fi de mantenir o donar-lis un caràcter més
natural: Mines de Sineu, Pedrera de Son Fe, Clots de Son Noviet, Clots de Son
Llampaies. Algunes d’aquestes zones (Mines de Sineu, Son Fe, Son Llampaies)
poden tenir un ús educatiu molt important, si es gestionen de forma adequada.

D4. Adequació de les zones humides creades per al tractament
d’aigües depurades (Son Navata, Binissalem), a fi de donar-lis un caràcter més
natural i d’afavorir la colonització per espècies autòctones pròpies de zona humida.
S’insisteix en l’aplicació de criteris naturalístics en la creació de noves zones
d’aquest tipus, i es recomana donar un caràcter més natural a zones ja existents
(llacunatge de Muro, bassa del Pla de Sant Jordi, etc.).

E. RECOMANACIONS I MESURES COMPLEMENTÀRIES
E1. Incorporar progressivament les zones humides a titularitat i gestió
pública (estatal, autonòmica, insular o municipal), mitjançant la fórmula que es
consideri més adequada en cada cas (adquisició, permuta, conveni, arrendament,
expropiació, etc.).

E2. Adoptar una delimitació dels sistemes dunars en base a la
cartografia realitzada per Servera (1997), a efectes de la seva consideració com a
zones objecte del més alt nivell de protecció, d’acord amb el que estableix la LEN.

E3. Actualitzar periòdicament (cada 5 anys) aquest inventari i la
delimitació cartogràfica, i ampliar-lo a les basses temporals, els gorgs de torrent, els
trams de torrent ben conservats, les fonts i les zones humides subterrànies, i en
general a zones humides inferiors a 0,5 Ha.
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INVENTARI REVISAT DE
LES ZONES HUMIDES
DE LA CAIB

LLISTA DE
ZONES HUMIDES
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Codi

Nom

Superfície *
(Ha)

Estat de
Conservació

MALLORCA
MA001

Albufera de Mallorca *

1.978

C

MA002

Salobrar de Campos *

339

B

MA003

Albufereta de Pollença *

204

B

MA004

Estany de ses Gambes

55

A

MA005

Estany des Tamarells

55

A

MA006

Salines de la Colònia de Sant Jordi

28,5

C

MA007

La Gola *

3,1

D

MA008

Gola del Torrent de Sant Jordi

1,3

D

MA009

Estany de Son Bauló

2,9

C

MA010

Estany de Son Real

4,7

A

MA011

Estany de Na Borges

8,5

B

MA012

Estany de Canyamel

3,9

C

MA013

Estany d'en Mas

0,7

D

MA014

Estany de Cala Magraner

0,5

A

MA015

Estany de Cala Murada

1,2

D

MA016

Bassa de Cala Marçal *

0,9

D

MA017

Riuet de s'Illot *

1,8

D

MA018

S'Amarador

1,5

B

MA019

Fonts de n'Alís

1,7

C

MA020

Prat de Porto Petro

1,1

D

MA021

Estany des Ponts *

65

D

MA022

Prat de Maristany *

65

D

MA023

Sa Porrassa *

77

D

MA024

Clot des Pujol

0,5

D
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Codi

Nom

Superfície *
(Ha)

Estat de
Conservació

MA025

Prat de les dunes de Sa Ràpita

2

B

MA026

Prat de Ses Fontanelles *

32

D

MA027

Prat de l’Aeroport Son Sant Joan #

3,4

-

MA028

Prat d'Es Pil·larí

4,7

C

MA029

Prat de Son Amer

1,2

B

MA030

Prat de l’Ullal *

5,8

D

MA031

Prat de la Font de la Vila

1,7

D

MA032

Riuet del Port de Manacor

1,7

D

MA033

Embassaments de Mortitx

1

C

MA034

Embassament del Gorg Blau

54

C

MA035

Embassament de Cúber

46

C

MA036

Son Navata

3,6

C

MA037

Depuradora de Binissalem

1,2

D

MA038

Pedrera de Son Fe

0,4

C

MA039

Clots d’argila de Son Llampaies *

2,5

D

MA040

Mines de Sineu

2,3

C

MA041

Clots d’argila de Son Noviet *

2,9

D

-

Prat de Sant Jordi (+)

-

E

-

Bassa de Cala Santanyí (+)

-

E

-

Bassa de Cala Llombards (+)

-

E

-

Bassa de Cala Llonga (+)

-

E

-

Salobrar de Santa Ponça (+)

-

E

Superfície total

3.067,2

* Incloses parts d’algunes zones humides que han estat reblides, però que són recuperables.
#

No es proposa cap categoria d’estat de conservació ja que no va ser possible l’accés.

(+) Zones humides desaparegudes, incloses a l’inventari de 1991.
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Codi

Nom

Superfície *
(Ha)

Estat de
Conservació

MENORCA
ME001

Albufera des Grau *

139,6

C

ME002

Prat de Morella

11,1

A

ME003

Prat de Son Bou *

79,4

B

ME004

Prat de Lluriac-Tirant

100,7

A

ME005

Prat i Salines de Mongofre (Addaia)

31,9

C

ME006

Albufera de Mercadal - Son Saura (Nord)*

40,5

C

ME007

Salines de la Concepció

24,7

B

ME008

Salines de Fornells

10,1

B

ME009

Bassa de Cala Molí

0,9

B

ME010

Gola de Cala'n Porter *

13,4

C

ME011

Maresma des Canutells

1,3

B

ME012

Prat de Cala Roja

3,0

A

ME013

Gola del Torrent d’Algaiarens

2,2

B

ME014

Gola i maresma de Binimel.là

11,5

B

ME015

Prat de Macarella

1,0

C

ME016

Aiguamolls de Cala Galdana *

14,7

D

ME017

Gola del Torrent de Trebalúger

6,4

C

ME018

Prat de Bellavista - Son Saura (Sud)

11,2

C

ME019

Prat de sa Torreta

2,6

B

ME020

Port de sa Nitja

1,5

B

ME021

Basses de sa Mesquida, Es Murtar i
Binissarmenya

3,3

B

-

Estany de Son Xoriguer (+)

-

E

-

Maresma de Binillautí (+)

-

E

-

Prat de la Colàrsega de Maó (+)

-

E

Superfície total

511,0

* Incloses parts d’algunes zones humides que han estat reblides, però que són recuperables.
(+) Zones humides desaparegudes, incloses a l’inventari de 1991.
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ALTRES ZONES HUMIDES D’INTERÈS A MENORCA

Nom *
Prat des Pla de Mar
Bassa Verda de La Vall
Bassa de Mongofre
Bassa des Mal Lloc
Bassa dels Tres Jurats
Bassa dels Alocs
Bassa de s’Arenal Gran
Clot de guix de Binixems
Ullal del camí d’en Kane
Maresma de sa Cudia
Basses de Biniparratx

* La major part tenen una superfície inferior a 0,5 Ha.
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Codi

Nom

Superfície *
(Ha)

Estat de
Conservació

EIVISSA
EI001

Salines d'Eivissa *

508

C

EI002

Feixes de Talamanca i de Vila *

49

D

EI003

Riu de Sta. Eulàlia

3

C

EI004

Estanyol del Torrent de s’Aguador

0,6

C

EI005

Bassa d’Albarca

0,01

B

Superfície total

560,61

* Incloses parts d’algunes zones humides que han estat reblides, però que són recuperables.
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Codi

Nom

Superfície *
(Ha)

Estat de
Conservació

FORMENTERA
FO001

Estany Pudent *

425

B

FO002

Estany des Peix *

117

C

FO003

Salines de Formentera

49

C

FO004

Estany de s'Espalmador

9,3

A

Superfície total

600,3

* Incloses parts d’algunes zones humides que han estat reblides, però que són recuperables.
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ANNEX. TAXONS VEGETALS HIDROFÍTICS

A continuació es presenta una llista de taxons vegetals característics
d’ambients aquàtics, incloses les zones inundades o embassades. Les espècies en
negreta i marcades amb un asterisc (*) són plantes emergents, de port més o menys
elevat, que romanen durant bastants mesos i que en molts de casos són dominants.
Per tant aquests són els principals taxons utilitzats com a indicadors de zones
humides.

Les espècies marcades amb el símbol (#) han estat catalogades com a
taxons d'interès singular a nivell nacional per Cirujano et al. (1992).

FANERÒFITS
− Agrostis stolonifera L.
− Alisma plantago-aquatica

L.

− Apium nodiflorum (L.) Lag.
− Artemisia gallica Willd.
− Arthrocnemum fruticosum

(L.) Moq. *

− Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris *
− Arthrocnemum perenne

(Mill.) Moss.

*

− Arundo donax L. *
− Aster tripolium L.
− Atriplex halimus
− Atriplex hastata

L.
L.

− Baldellia ranunculoides (L). Parl.
− Calistegia sepium (L.) R. Br.
− Callitriche stagnalis Scop
− Callitriche brutia Petagna
− Carex sp. *
− Centaurium spicatum

(L.) Fritsch
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FANERÒFITS
− Ceratophyllum demersum L.
− Ceratophyllum submersum L.

− Cladium mariscus

(L.) Pohl.

− Cyperus sp. *
− Damasonium alisma

*

Mill.

− Elatine macropoda Guss.
− Eleocharis palustris (L.) Roem. & Shultes
− Festuca arundinacea

*

Schreb.

− Frankenia hirsuta
− Frankenia pulverulenta
− Galium palustre

L.

L.

− Halimione portulacoides (L.) Aellen
− Inula crithmoides L.
− Hordeum marinum Huds.
− Iris pseudacorus L. *
− Juncus sp. *
− Lemna gibba L.
− Lemna minor L.
− Lythrum hyssopifolia

L.

− Lythrum junceum Banks & Sol. in Russel
− Myosurus minimus L.
− Myriophyllum spicatum L.
− Myriophyllum verticillatum

L.

− Najas marina L.
− Nerium oleander L.
− Nymphaea alba L.
− Oenanthe globulosa

L.

− Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.
− Orchis palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
− Phragmites australis
− Plantago crassifolia

(Cav.) Steudel

*

Forskal

− Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
− Polypogon maritimus subsp. suspathaceus (Req.) Bonnier et
Layens
− Potamogeton pectinatus L.
− Potamogeton nodosus Poir.
− Potamogeton crispus L.
− Potentilla reptans L.
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FANERÒFITS
− Ranunculus aquatilis

L.

− Ranunculus macrophyllus Desf.
− Ranunculus ophioglossifolius Vill.
− Ranunculus peltatus

Schrank

− Ranunculus trichophyllus Chaix
− Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayeck
− Ruppia cirrhosa
− Ruppia maritima

(Petagna) Grande
L.

− Ruppia maritima L. var. Brevirostris
− Salicornia europaea L.

C. Agardh #

− Samolus valerandi L.
− Schoenus nigricans L. *
− Scirpus cernuus

Vahl. *

− Scirpus holoschoenus

L. *

− Scirpus lacustris

L. *

− Scirpus litoralis

Schrad. *

− Scirpus maritimus

L. *

− Sparganium erectum L. *
− Tamarix africana Poiret
− Tamarix anglica
− Tamarix boveana

Webb
Bunge

− Tamarix canariensis Willd.
− Triglochin maritimum L.
− Typha angustifolia

L. *

− Typha dominguensis

(Pers.) Steudel *

− Typha latifolia L. *
− Veronica anagallis-aquatica

L.

− Veronica beccabunga L.
− Vitex agnus-castus L.
− Zannichellia palustris L.
− Zannichellia pedunculata Reichenb.
− Zannichellia peltata

Bertol.
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PTERIDÒFITS
− Equisetum sp.
− Isoetes durieui

Bory

#

− Isoetes velata A. Braun
− Marsilea strigosa Willd.
− Pilularia sp.

BRIÒFITS
− Ricciela fluitans

ALGUES
− Chaetomorpha linum
− Chara vulgaris L.
− Chara aspera Deth. Ex Willd.
− Chara hispida L.
− Chara globularis Thuill.
− Chara connivens Salzm. ex. A.Braun
− Chara major Vaillant
− Chara canescens Desv. & Lois
− Chara galioides
− Cladophora sp.

DC.

− Enteromorpha intestinalis
− Lampothamnium papulosum J. Groves
− Nitellopsis obtusa

(Desv.) J. Groves
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