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Presentació
Durant l’any 2011 la Reserva Natural de s’Albufereta ha complit el desè aniversari. Ja fa deu anys
que s’Albufereta és una reserva natural que es gestiona de manera activa per conservar els valors
d’aquesta zona humida del nord de l’illa de Mallorca. Els resultats del seguiment naturalístic que hi
hem dut a terme durant aquesta dècada posen en evidència els beneficis que la reserva natural
aporta a la biodiversitat. Les millores aconseguides han suposat, entre d’altres aspectes, que en
aquesta dècada la densitat d’aus que hivernen a s’Albufereta s’ha multiplicat per deu i que s’han
recuperat hàbitats com el sistema dunar i el prat de Can Cullerassa, ambdós en procés de
degradació en el moment de la declaració. Aquests petits avanços s’han de considerar una
contribució modesta i parcial al compliment dels compromisos adquirits per l’Estat espanyol com a
signatari del Conveni de diversitat biològica i també al compliment de les directives europees d’aus1
i hàbitats2.
D’altra banda, el coneixement sobre les espècies i els hàbitats de s’Albufereta s’ha ampliat durant
aquests anys, i ara per ara figuren 852 espècies catalogades al catàleg de biodiversitat de la
Reserva, malgrat que resten encara grups taxonòmics sencers per mostrejar, en espera de disposar
d’investigadors especialistes disposats a col·laborar en aquesta tasca.
Paral·lelament a la tasca de conservació de la biodiversitat, també s’ha treballat intensament per
donar a conèixer aquests valors a la societat balear i als visitants de diverses nacionalitats.
No obstant això, l’avaluació de l’efectivitat de la gestió feta per primera vegada a finals de 2011
posa de manifest algunes debilitats que s’han d’esmenar en un futur, esperem que no gaire llunyà,
sense perdre de vista les fortaleses que han generat resultats positius fins ara a s’Albufereta.

La directora de la Reserva Natural de s’Albufereta

Carolina Encinas Redondo

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la
conservació de les aus silvestres.
2 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres.
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1. Dades generals
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Municipis de s’Albufereta: Alcúdia i Pollença.
Figures de protecció: Reserva Natural Especial, ANEI, LIC i ZEPA.
Declaració: Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta Reserva Natural
(BOIB 130, de 30/10/2001).
Modificacions posteriors: Decret 58/2002, de 12 d’abril (BOIB 48, de 20/4/2002) i disposició
transitòria primera de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (BOIB 58, de 4/6/2005), que la requalifica de Reserva Natural Especial.
Superfície protegida: aproximadament 213 hectàrees de protecció estricta amb la figura de reserva
natural especial.
Perifèria de protecció: 290 hectàrees.
Superfície pública: 155,92 hectàrees (73 % de la Reserva Natural).
Instruments de planificació: Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufereta (PORN),
aprovat pel Consell de Govern el dia 19 d’octubre de 2001 (BOIB 130, de 30/10/2001). No disposa
de pla rector d’ús i gestió (PRUG) aprovat.
Valors més destacats
−
−
−
−
−
−
−

La riquesa ornitològica: més del 60 % de les espècies d’aus conegudes a les Illes Balears
s’han observat a s’Albufereta.
Important zona per a la reproducció, hivernada d’aus aquàtiques i zona d’alimentació.
Hàbitat potencial de reproducció d’espècies en perill d’extinció.
La població de Tamarix boveana i Tamarix canariensis més important de Mallorca. La
formació de bosc palustre de tamarells.
Els 349 tàxons vegetals descrits, entre els quals hi ha tres espècies (Pancratium maritimum,
Chamaerops humilis i Myrtus communis) i un gènere protegits (Tamarix).
La singularitat hidrogeològica dels Ulls del Rec.
El paisatge.

Objectius de la Reserva
1.
2.
3.

La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit
territorial, com també la restauració d’aquests valors en els casos en què sigui possible.
La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni mitjançant una utilització social
òptima.
L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors.
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2. Gestió de la Reserva Natural de
s’Albufereta

7

Òrgan de gestió
Espais de Natura Balear és una empresa pública que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori i gestiona la Reserva Natural de s’Albufereta. Durant la primera meitat de l’any
2011 els càrrecs han estat ocupats per les persones que s’indicaven a la memòria de gestió de 2010,
però la resta de l’any els càrrecs han estat ocupats per les persones següents:
President: senyor Gabriel Company Bauzá
Vicepresidenta: senyora Neus Lliteres Reche
Director: senyor José María Vicente Martorell

Junta Rectora de la Reserva Natural
La Junta Rectora és l’òrgan de participació dels diversos agents socials vinculats a la Reserva
natural. Els membres que l’han format durant l’any 2011 han estat:
1
2

President
Vicepresident

3

Secretària

4

Representant de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Representant de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats

5

6
7
8

Representant de la Conselleria de Turisme i
Esports
Representant del Consell Insular de Mallorca
Representant de l’Ajuntament d’Alcúdia

9

Representant de l’Ajuntament de Pollença

Sr. Francesc Moll Marquès
Sr. Vicens Vidal Matas
Director general de Biodiversitat
Sra. Carolina Encinas Redondo
Directora de la Reserva Natural de
s’Albufereta
Sra. Patrícia Arbona Sánchez
Directora general de Pesca
Sr. Miquel Perelló Oliver
Director general d’Innovació i
Formació del Professorat
Sra. Montse Berini Pérez
Secretària general de Turisme
Sra. Caterina Amengual Morro
Sra. Margalida Jaume Villalonga
Regidora de Medi Ambient,
Patrimoni i Política Lingüística
Sr. Jaume Plomer Salas
Regidor de Medi Ambient
Sra. Rafaela Vila Jaume
Sra. Sebastiana Reinés Tugores
Sr. Nicolàs Siquier Virgós

10 Representant dels propietaris dins la RN (I)
11 Representant dels propietaris dins la RN (II)
12 Representant de propietaris de la perifèria de
protecció
13 Representant de la UIB
Sr. Gabriel Moya Niell
14 Representant de la Cooperativa Agrària de Sr. Antoni Riusech Serra
Pollença
15 Representant de la Societat de Caçadors Sr. Jaume Buades Beltran
d’Alcúdia
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16 Representant de la Societat de Caçadors
Pollença
17 Representants
d’associacions
balears
conservació de la naturalesa (ONG) (I)
18 Representants
d’associacions
balears
conservació de la naturalesa (ONG) (II)
19 Representant dels agents turístics
20 Representant dels sindicats
21 Cap del Departament de la Direcció General
Biodiversitat
22 Cap del Servei d’Espais Naturals
23 Expert en conservació de la naturalesa (I)
24 Expert en conservació de la naturalesa (II)
25 Representant de l’Administració central

de Sr. José Luis Pons Cifre
de Sr. Miquel Àngel March
de Sr. Damià Vicens
Sra. M. José Aguiló Cerdà
Sra. Raquel Hernández Adrián
de Sra. Catalina Massutí Jaume
Sra. Catalina Canals Gili
Sr. Gabriel Perelló
Sr. Pere Tomás
Sra. Ana M. Garcia Vallejo

Recursos humans
El personal adscrit a la Reserva Natural de s’Albufereta durant el 2011 ha estat una directora
conservadora i un vigilant (vigilant contractat des del mes d’agost al mes de desembre).
A part d’això, personal no adscrit a la Reserva Natural també ha dut a terme tasques de
manteniment per cobrir les necessitats de la Reserva. De fet, la brigada de conservació d’Espais de
Natura Balear hi ha assumit el manteniment bàsic i algunes tasques de conservació a s’Albufereta,
com és habitual des de fa anys.
També una educadora ambiental del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca dedica part de la seva
activitat a la Reserva Natural de s’Albufereta per poder dur endavant actuacions destinades a l’ús
públic d’aquest espai natural protegit.
De la mateixa manera, l’agent de medi ambient destinat al municipi de Pollença s’ha encarregat de
la vigilància ambiental del territori de s’Albufereta i la perifèria de protecció (caça, abocaments,
control d’incendis, etc.).
Directora: Carolina Encinas Redondo
Vigilant: Humberto López Rodríguez (d’agost a desembre)

Equipaments
L’oficina administrativa de la Reserva continua ubicada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, a
la carretera d’Alcúdia-Artà, al Pont dels Anglesos (Muro). Telèfon: 971 89 22 50 i Fax: 971 89 21 58.
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La reserva natural disposa d’un vehicle tot terreny, canoes, equipament informàtic, instruments i
eines diverses.

3. Despeses de 2011
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Despeses de l’any 2011
Durant l’any 2011 s’han invertit a s’Albufereta 67.994,06 euros (sense comptabilitzar la inversió de
les subvencions ni les depeses de personal). Aquesta quantia inclou 18.054 euros aportats per
l’Obra Social ”la Caixa” dins el marc del Conveni de col·laboració d’aquesta entitat amb la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Evolució de la inversió a la Reserva Natural de s’Albufereta (2003-2011) sense comptabilitzar
despeses de personal ni subvencions
La taula següent mostra la despesa efectuada per àrees de gestió comparada amb la pressupostada
en el Programa anual d’execució de 2011:
Àrea de gestió

Despesa de 2011

Programat per a 2011

Conservació

37.054,38 €

92.000,00 €

Desenvolupament socioeconòmic

18.934,71 €

18.934,71 €

3.065,79 €

5.000,00 €

253,11 €

15.000,00 €

3.312,67 €

4.000,00 €

0,00 €

7.000,00 €

5.373,40 €

0,00 €
141.934,71 €

Ús públic
Investigació i seguiment
Manteniment
Planificació
Administració
Total

67.994,06 €
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Despesa de
2011

Espais de Natura
Obra social ”la Caixa”
Total

49.940,06 €
18.054,00 €
67.994,06 €

Programat per a
2011

71.934,71 €
70.000,00 €
141.934,71 €

Diferència

21.994,65 €
51.946,00 €
73.940,65 €

Percentatge
executat

69 %
26 %
48 %

Cal remarcar que els 70.000 euros pressupostats per l’Obra Social ”la Caixa” destinats al projecte de
millora d’aigües dolces no s’ha executat dins l’any 2011 atès que s’ha hagut d’esperar per disposar
de la llicència municipal i les autoritzacions administratives per poder iniciar les obres. No obstant
això, es tracta d’una inversió que es manté per a l’any 2012.
D’altra banda, hi ha despeses que l’òrgan de contractació d’Espais de Natura va denegar, com a
mesura d’austeritat. Concretament, s’han vist afectats per aquesta circumstància el contracte de
seguiment naturalístic de la Reserva (àrea d’investigació i seguiment), la redacció d’un esborrany
del PRUG (àrea de planificació) i la compra de material per al manteniment dels tancaments de
fusta per controlar els accessos rodats i les zones d’estacionament.
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4. Actuacions
4.1. Àrea de gestió per a la conservació
4.2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic
4.3. Àrea d’ús públic
4.4. Àrea d’investigació i seguiment
4.5. Àrea de participació
4.6. Àrea de manteniment
4.7. Àrea de vigilància
4.8. Àrea d’administració
4.9. Àrea de planificació
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4.1. Àrea de gestió per a la conservació
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Control de la vegetació al·lòctona invasora
Durant l’any 2011 s’ha retirat manualment les llavors i els peus de penniset (Pennisetum villosum)
dels focus de Can Cullerassa. També s’han retirat peus de iuca (Yucca sp.) al sistema dunar de la
platja de sa Marina i pita (Agave americana) a les voreres de la carretera Ma-2220.

Campanya de control de depredadors antròpics
La presència de cans i moixos assilvestrats al medi natural suposa un perill per a la conservació de la
fauna de la Reserva, sobretot pel comportament depredador dels moixos durant l’època de
reproducció de les aus i les molèsties que els cans a lloure poden generar sobre espècies silvestres,
a part de la depredació.
Per això, durant l’any 2011 s’ha iniciat una campanya de control de depredadors antròpics
(sobretot moixos), centrada a conscienciar els veïns mitjançant entrevistes i conferències, que,
juntament amb les captures d’exemplars assilvestrats a la Reserva, han aportat informació molt
valuosa sobre la realitat d’aquestes espècies a s’Albufereta.
Concretament, s’han censat trenta-nou cans a les finques que conformen la Reserva i la perifèria de
protecció de s’Albufereta, i s’estima que hi ha una població de vuitanta moixos.
Gràcies a les enquestes s’han detectat dues colònies de més de deu moixos en cases particulars i
almenys una colònia incontrolada vinculada a contenidors de fems, on són alimentats
habitualment. La informació aportada als entrevistats anava dirigida a conscienciar els propietaris
sobre la necessitat de responsabilitzar-se plenament dels animals que alimenten (salut,
reproducció, moviments, microxips en el cas dels cans, etc.) i d’evitar alimentar animals
assilvestrats, ja que fer-ho ocasiona que proliferin els individus assilvestrats, amb els perjudicis
mediambientals consegüents.

Projecte de millora d’hàbitats per a les aus
Dels diversos elements faunístics propis de les zones humides, les aus són, amb diferència, el grup
zoològic millor estudiat i el més valorat de d’un punt de vista sociològic.
La disponibilitat d’espai adient és un dels factors que limiten la cria de les aus als ecosistemes
humits, on el medi aquàtic és el dominant, mentre que la terra ferma —lliure de molèsties i amb les
característiques de cobertura vegetal, orientació i grau d’insolació— és escassa i, malauradament,
en la majoria dels casos es troba sotmesa a pressions pertorbadores (presència i activitats
humanes, depredadors terrestres, etc.).
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Per això, en la gestió d’espais aquàtics és habitual la creació d’illots en el si de masses d’aigua per
augmentar l’hàbitat disponible i afavorir que l’ocupin determinats grups d’aus. Aquest nou hàbitat
que generen els illots se sol dotar d’una vorera molt poc inclinada per crear una superfície de platja
molt poc profunda, on els limícoles es puguin alimentar.
A la part sud-est de s’Albufereta hi ha un estany temporal, sa Barcassa, d’aigües salobres i poc
profundes, que normalment s’eixuga durant l’estiu. Serveix com a lloc de descans, d’alimentació i
de cria d’un important nombre d’espècies d’aus aquàtiques, tant sedentàries com migradores.
Amb la intenció d’avaluar possibles mesures per millorar l’hàbitat per a les aus a la llacuna de sa
Barcassa, durant l’any 2011 s’ha encarregat un estudi per analitzar les possibilitats de creació
d’illetes en aquest indret. L’estudi caracteritza la massa d’aigua, el sediment i la batimetria, i
analitza la presència o absència de possibles contaminants en el sediment i la massa d’aigua, per
descartar causes de contaminació per mobilització de metalls, organoclorats o altres tipus de
contaminants que hi podria haver acumulats al sediment.
Les concentracions de nutrients trobades al sediment es poden qualificar de normals, proporcionals
al contingut de matèria orgànica.
En cap de les dues mostres de sediment ni a la mostra d’aigua es detectaren organismes esporulats
vivificables de l’espècie Clostridium botulinum.
Els resultats obtinguts en la determinació d’elements metàl·lics i metal·loides en el sediment i en
l’aigua es recullen en la taula següent. Els valors procedents dels dos punts de mostreig són força
similars, la qual cosa vol dir que no s’aprecien diferències especials en les característiques del
sediment de la llacuna.
Paràmetre

Resultats del
sediment (mg/kg)

Punt

Resultats de
l’aigua
(micrograms/l)

1

2

Aigua

35878,88

39459,72

31,02

Antimoni (total)

< 1,00

< 1,00

< 1,00

Arsènic (total)

< 5,00

6,76

2,2

Bari (total)

136,53

192,42

32,3

Beril·li (total)

< 0,50

< 0,50

< 0,50

Bor (total)

352,33

448,53

1604,75

Cadmi (total)

0,2

0,2

< 0,50

Cobalt (total)

7,14

8,85

< 0,50

Coure (total)

14,05

20,57

4,1

Crom (total)

26,17

25,94

2,9

Alumini (total)
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Estany (total)

< 5,00

< 5,00

< 0,50

Estronci (total)

693,60

721,71

1641,46

22697,67

25299,53

99,28

Liti (total)

32,56

28,96

47,9

Manganès (total)

764,53

1175,55

21,0

Mercuri (total)

< 0,10

< 0,10

< 0,04

Molibdè (total)

< 1,00

< 1,00

4,9

Níquel (total)

22,61

24,23

3,29

Plata (total)

< 0,50

< 0,50

< 10,00

Plom (total)

19,30

25,1

< 0,50

Seleni (total)

< 5,00

< 5,00

1,31

Titani (total)

384,98

508,15

1,86

Vanadi (total)

26,67

29,56

1,1

Zenc (total)

61,14

65,40

< 20,00

Ferro (total)

Alguns d’aquests elements destaquen per les concentracions relativament elevades, com l’alumini i
el ferro. Aquests dos elements, juntament amb el silici, són els components mineralògics principals
de les argiles, que presenten una coloració més clara quan domina l’alumini, i més rogenca quan
domina el ferro. L’estronci, el bari i el manganès estan presents en concentracions importants, que
també es poden explicar per la naturalesa del material de la cubeta. Quant al bor, l’origen s’ha
d’atribuir a l’aportament que suposa l’aigua marina, la qual el conté en concentració elevada. De la
resta d’elements metàl·lics i metal·loides que han donat concentracions per damunt del nivell de
detecció del mètode utilitzat, en tots els casos les concentracions trobades estan per davall dels
llindars considerats com a segurs en les referències disponibles, tant a la mostra d’aigua3, com a les
mostres de sediment4. No obstant això, les concentracions de níquel trobades en ambdues mostres
(22, 61 i 24,23 mg/kg) són lleugerament superiors al llindar ERL (20,9 mg/kg) establert a Long et
al.(1995); és a dir, lleugerament per damunt de la concentració associada a efectes adversos sobre
els organismes que poden donar-se ocasionalment (les concentracions de níquel per damunt de
51,6 mg/kg es defineixen com a freqüentment associades a efectes adversos sobre els
organismes)4.
Pel que fa a les substàncies orgàniques considerades en les normatives ambientals com a nocives
per als organismes i el medi ambient (policlorbifenils (PCB), plaguicides, hidrocarburs aromàtics
policíclics i altres composts orgànics), val a dir que cap d’aquestes substàncies es trobava en
concentració superior al nivell de detecció del mètode analític corresponent utilitzat, el qual, a la
Reial decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política
d’aigües; Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
4 CEDEX, 1994 i Long et al 1995.
3
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vegada, era inferior als llindars que recullen les normatives, publicacions científiques o
recomanacions oficials. En conseqüència, es pot afirmar que no s’ha detectat la presència de cap
d’aquestes substàncies en els sediments analitzats de sa Barcassa, i que no hi ha risc de
contaminació química per mobilització des del sediment.
Finalment, l’estudi proposa la creació de dos illots a la llacuna de sa Barcassa, aprofitant la
naturalesa argilosa i oxidada del sediment per afavorir la disponibilitat de zones d’alimentació per a
diverses espècies reproductores lligades a aquests entorns, com són l’avisador (Himantopus
himantopus), el picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) o el picaplatges petit (Charadrius
dubius).

Imatge fictícia de l’aspecte que podria tenir l’estany de sa Barcassa després de la formació dels
illots, en la fase d’eixugada (imatge CBBA)

Projecte de restauració del sistema de comportes
Per millorar la disponibilitat de les aigües dolces a s’Albufereta i mantenir-ne uns nivells adequats
—també en període estival, quan l’aportació d’aigües és escassa—, és necessari instal·lar
mecanismes que possibilitin la regulació o la gestió dels nivells hídrics i que permetin mantenir
l’hàbitat de l’aiguamoll en condicions òptimes fins i tot durant bona part de la sequera estival.
En el transcurs de l’any s’han tramitat les autoritzacions i llicències d’obra corresponents del
projecte de restauració i millora del sistema de comportes per a la regulació hídrica a la Reserva
Natural de s’Albufereta. L’execució del projecte, finançat per l’Obra Social ”la Caixa”, es durà a
terme dins l’any vinent.
18

d’inversions als espais de rellevància ambiental per als anys 2009 i 2010 preveuen per a
s’Albufereta un finançament fins al 70% si es tracta d’actuacions encaminades a la instal·lació de
sistemes de depuració d’aigües residuals (el finançament ordinari d’activitats és de fins al 50%).

4.2. Àrea de desenvolupament
socioeconòmic
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Convenis de col·laboració
Durant l’any 2011 s’han renovat els vuit convenis de col·laboració entre Espais de Natura Balear i
diversos propietaris de la Reserva Natural de s’Albufereta per poder continuar oferint dos itineraris
per al públic en general (un al municipi d’Alcúdia i un altre al de Pollença) que travessen finques de
titularitat privada.
Aquests convenis fan viable un ús públic moderat i un acostament respectuós a la Reserva sense
que es malmetin els interessos de la propietat.

Subvencions per a inversions als espais de
rellevància ambiental
S’ha continuat la tramitació dels expedients corresponents a les sol·licituds presentades a la
Reserva corresponents a la convocatòria de subvencions publicada en el BOIB núm. 160, de 31
d’octubre de 2009 (bases publicades al BOIB núm. 96, de 25 de juny de 2005 i modificades en el
BOIB núm. 144, de 3 d’octubre de 2009). A finals de l’any 2011 la situació dels 45 expedientes de la
Reserva és la següent: 11 beneficiaris han sol·licitat una pròrroga de sis mesos, 22 han acabat les
activitats subvencionades, 3 sol·licituds han estat denegades i 9 sol·licitants han desistit de la
sol·licitud inicial.
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4.3. Àrea d’ús públic
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Dades de freqüentació
A partir del recompte de persones presents el migdia a les platges de la Reserva, fet pel zelador de
la Reserva durant els mesos de juliol a novembre, s’ha estimat, per primera vegada, el nombre total
de visitants que rep la Reserva Natural de s’Albufereta. El resultats indiquen que durant l’any 2011
aproximadament 8.154 persones varen visitar la Reserva. Aquesta xifra correspon majoritàriament
a les persones que utilitzen les platges de s’Albufereta durant els mesos d’estiu, sense
comptabilitzar les platges no incloses a la Reserva (es Gravet i el costat del torrent de Sant Jordi), i
inclou les visites guiades organitzades des de la Reserva.
A més a més, atès que durant l’any s’ha fet un esforç considerable per digitalitzar les dades
contingudes en els fulls de vigilància dels darrers anys, també s’ha pogut estimar el nombre de
persones que visitaren s’Albufereta durant els darrers quatre anys.
Les dades de visitants a la Reserva durant els l’any 2011, 2010, 2009 i 2008 són les que apareixen a
la gràfica següent:

Programa d’interpretació ambiental
A més d’oferir visites guiades per al públic en general (grups de 15 a 20 persones), s’ha mantingut
una oferta per als centres educatius amb les activitats següents:

Vet aquí què he trobat!
Adreçada a infantil i a primer cicle de primària. Els objectes que es troben a la platja de sa
Marina són el motiu per explicar com funciona l’ecosistema i quins són alguns dels impactes
que l’afecten.

Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l’aigua
Adreçada a segon cicle de primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius
i escola d’adults. En aquesta visita s’explica que només algunes plantes poden viure a la vorera
de la mar i amb aigües salabroses; s’expliquen també les característiques del salobrar, el
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tamarellar i la vegetació dunar, i s’observen alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua —
com s’Albufereta— per poder viure.

Volta en bicicleta
Adreçada a ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults. En una volta en bicicleta a la
Reserva s’ofereix una visió de conjunt del que significa s’Albufereta dins l’entorn de la badia de
Pollença. Fàcilment es pot comprendre quina ha estat la importància d’aquesta zona humida al
llarg del temps.
Per donar a conèixer aquesta oferta educativa als centres docents d’Alcúdia i Pollença, els mesos de
setembre i octubre es varen visitar els divuit centres docents per implicar el professorat en la
descoberta de les possibilitats que els ofereix s’Albufereta. Unes setmanes després, deu dels divuit
centres visitats varen concertar una visita guiada per a la primavera del curs escolar 2011-2012.
Aquest esforç de difusió pretén augmentar el nombre d’activitats que els centres docents
concerten amb la Reserva, atès que en l’actualitat es tracta de l’espai natural protegit de les Illes
Balears amb menor afluència d’escolars.

En el transcurs de l’any, 57 escolars han fet itineraris interpretatius a la Reserva per conèixer-ne els
valors naturals. La valoració global que el professorat dóna a les visites guiades realitzades és de 8
punts de mitja (sobre 10). També s’han guiat quatre grups de públic en general, amb un total de 37
participants.
Concretament, les visites escolars que enguany han visitat s’Albufereta han estat:
−
−

Entre els dies 4, 5 i 6 de maig, 38 alumnes de 1r d’ESO de l’IES Port de Pollença. Prèviament,
l’educadora ambiental havia fet una xerrada al centre escolar sobre l’espai natural.
El dia 19 de desembre, un grup de 19 alumnes de formació professional de l’IES Joan Taix
(sa Pobla).
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Com s’aprecia al gràfic, s’ha produït un descens en el nombre de persones que han participat, d’una
manera o una altra, en activitats organitzades per s’Albufereta durant el 2011, atribuïble a la falta
de suplència de la llicència per maternitat de la persona que fa les tasques d’educació ambiental a
la Reserva.

Producció audiovisual
El primer trimestre de l’any s’Albufereta va disposar, per primera vegada, d’un material audiovisual
com a recurs d’educació ambiental. Es tracta d’un audiovisual de 14 minuts de durada que explica a
grans trets quins són els valors de la Reserva. Actualment aquest audiovisual està inclòs en un DVD,
disponible per a les escoles, que també inclou els audiovisuals d’altres espais naturals protegits de
Mallorca.

Agenda d’activitats
El 2011 han participat 198 persones en les activitats que s’indiquen a continuació, que s’han dividit
en dues agendes (primavera-estiu i tardor-hivern):
Data de
l’activitat

Tipus d’activitat

Nre.
d’assistents

4/3/2011

Presentació del vídeo sobre la Reserva Natural de s’Albufereta

10

19/3/2011

El teu jardí amb plantes autòctones

24

2/4/2011

Visitam el prat de Can Cullerassa, una zona humida rehabilitada

25

7/5/2011

Testing a la Gola

13

21/5/2011

Jornada de ioga en el medi natural

15

11/6/2011

Feim animals de d’Albufereta, reciclant

17

24

3/9/2011

Descobrim els ocells amb les seves siluetes

20

23/9/2011

Els moixos en zones periurbanes i protegides de Mallorca

7

24/9/2011

Visita guiada de tardor

17

1/10/2011

Les aus, vistes de prop. Jornada d’anellament

19

14/10/2011

Efecte de la declaració de la reserva natural sobre l’ornitofauna

10

5/11/2011

Els fongs i els seus fruits de tardor: els bolets
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A banda d’això, la directora de la Reserva va participar com a ponent en una xerrada sobre els parcs
i les reserves naturals a les Jornades d’Ecologia i Salut, que varen tenir lloc a la Victòria (Alcúdia) els
dies 17 i 18 de setembre, a la qual hi varen assistir 17 persones.

Control d’accessos rodats i zones d’estacionament
Els resultats de l’estudi sobre la població de picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinum)5
indiquen que la platja de Can Cullerassa conté gairebé la totalitat del contingent reproductor
d’aquesta espècie. Ateses les recomanacions d’aquest estudi, s’ha reforçat el tancament dissuasori
de la carretera de manera que l’accés a la platja s’ha concentrat en només dos punts.
Per una altra part, per evitar que vehicles motoritzats puguin accedir a la zona restaurada del prat
de Can Cullerassa, i impedir així nous abocaments de residus, s’hi varen instal·lar, a les entrades,
dues barreres de fusta amb pas lateral per a vianants.

García, D. Evaluación de los Beneficios del cercamiento del sistema dunar de la Reserva Natural de s’Albufereta sobre la
población reproductora de chorlitejo patinegro [informe inèdit]. Reserva Natural de s’Albufereta, Govern de les
Illes Balears. 2010

5
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També s’ha aconseguit l’autorització de la Demarcació de
Costes per instal·lar un tancament dissuasori amb pals a
la zona annexa al complex hoteler de la platja de Can Cap
de Bou, a fi d’evitar que la dispersió dels vehicles faci
malbé la singular flora d’aquest lloc. De fet, els estudis
disponibles6 identifiquen la proximitat d’una zona
d’aparcament com a amenaça principal per a una de les
tres poblacions de Limonium algarvense. Cal recordar
que aquesta espècie, a les Illes Balears, té una distribució
exclusiva a s’Albufereta, malgrat que també se la pot
trobar al litoral sud-oest de la península Ibèrica i la costa mediterrània del Marroc. No obstant això,
resta pendent la resposta de l’Ajuntament d’Alcúdia per poder dur endavant aquesta actuació.

Adequació per a vianants de l’itinerari circular de
sa Barcassa
Segons el que estava previst, s’ha tramitat, a la Demarcació de Costes, el Projecte d’adequació per a
vianants de l’itinerari circular de sa Barcassa per habilitar alguns punts amb aguaits i tarimes per
poder observar la fauna sense generar interferències.

Senyalització
S’han substituïts els senyals antics de la franja de seguretat de caça per altres normalitzades
d’Espais de Natura Balear i s’ha retirat la senyalística antiga. En total, dinou senyals informen de
l’entrada a la franja de seguretat de caça.
Així mateix, s’ha revisat que els dos refugis de fauna que hi ha a s’Albufereta estiguin ben
senyalitzats al començament de la temporada de caça, i s’han actualitzat els continguts del senyal
informatiu sobre les feines de restauració d’hàbitats que es varen dur a terme a Can Cullerassa
entre els anys 2009 i 2010.

Ll. Llorenç. Anàlisi de l’estat actual de les poblacions de Limonium alcudianum i Limonium algarvense a s’Albufereta.
Proposta de mesures per a la seva conservació. 2005
6
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4.4. Àrea d’investigació i seguiment
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Seguiment naturalístic
El cens d’aus aquàtiques hivernants de la Reserva Natural de s’Albufereta s’integra dins del cens
International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’aus
aquàtiques que hivernen a Europa. A s’Albufereta el
cens es realitza de manera coordinada amb el Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca.
El cens de gener de 2011 d’aus aquàtiques aporta
resultats molt interessants. De fet, s’ha batut el rècord
pel que fa al nombre d’exemplars comptabilitzats
(2.576 exemplars) i a la riquesa detectada (38 espècies).
Així mateix, l’índex de diversitat (índex de Shannon) és
un dels més elevats detectats a s’Albufereta (amb
2,58 bits).

Evolució de la diversitat d’aus a s’Albufereta

Els resultats semblen indicar que els limícoles continuen en augment des de la declaració de la
Reserva, amb petites variacions interanuals però amb una tendència molt clara a augmentar. Les
fotges es recuperen notablement, amb el segon major registre obtingut des que es tenen dades.

El grup dels anàtids és el que han sofert la davallada mes acusada respecte de l’any anterior. No
obstant això, els nivells es troben entre els mitjos i els alts. Finalment, els registres detectats als
dormidors d’ardèids mostren una important població lligada a l’entorn de la Reserva.
Per una altra banda, la restauració d’hàbitats que es va dur a terme a Can Cullerassa ha comportat
un resultat positiu durant aquest primer any. L’avifauna aquàtica l’ha ocupada ràpidament, i
posteriorment diverses espècies han utilitzat el territori per nidificar (en destaquen les vuit parelles
d’avisadors i les sis de picaplatges camanegra).
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Complementàriament, i gràcies a la participació d’experts micòlegs en el marc de la Setmana de la
Ciència, s’han recopilat dades sobre els fongs macroscòpics per actualitzar el catàleg de
biodiversitat de la Reserva. Això ha suposat la identificació inicial de les 38 espècies següents a la
Reserva Natural de s’Albufereta:
Hygrocybe conica
Inocybe sp.
MIXOMICETS
Fuligo septica var. septica
Inocybe arenicola
Inocybe dulcamara
ASCOMICETS
Inonotus tamaricis
Diatrype stigma
Lepiota brunneoincarnata
Geopora arenicola
Lepiota lilacea
Halotthia posidoniae
Leucoagaricus cf. Barsii
Leucoscypha patavina
Leucoagaricus leucothites var. Carneifolius
Morchella esculenta
Melanoleuca excisa
Nectria episphaeria
Panaeolus fimicola
Patellaria atrata
Parasola plicatilis
Peziza megalochondra
Phragmidium tuberculatum
Pluteus nanus
BASIDIOMICETS
Psathyrella candolleana
Agaricus bisporus
Psathyrella gracilis s.l.
Agaricus pseudopratensis var. pseudopratensis
Psathyrella marcescibilis var. elata
Agaricus sp.
Psathyrella melanthina
Agrocybe aegerita
Psathyrella prona var. prona f. orbitarum
Coprinellus callinus var. callinus
Suillus collinitus
Crinipellis subtomentosa
Suillus mediterraneensis
Gymnopus dryophilus
Volvariella gloiocephala

Amb aquestes noves aportacions, el catàleg de biodiversitat de la Reserva Natural de s’Albufereta
arriba als 852 tàxons identificats.
No obstant això, cal destacar que enguany no s’ha dut a terme el seguiment naturalístic quinzenal
per transsectes que es feia al llarg de tot l’any, malgrat que estava previst al Programa anual
d’execució de 2011. Per tant, no s’han recollit dades de l’estat de les espècies d’aus nidificants a la
Reserva, la migració d’aus o la fenologia de les papallones diürnes. El contracte corresponent no va
ésser autoritzat com a mesura d’austeritat.

Seguiment de la qualitat de les aigües
Des de l’any 2002 es du a terme un programa de seguiment de la qualitat de les aigües en el marc
d’un conveni de col·laboració entre la Reserva Natural de s’Albufereta i el Laboratori de l’Aigua. La
periodicitat de recollida de mostres d’aigua ha anat disminuint al llarg dels anys, passant d’una
periodicitat mensual durant els primers anys de gestió de la Reserva a una periodicitat trimestral en
l’actualitat.
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La Directiva marc d’aigües (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
octubre) té per objectiu l’organització de la gestió de les aigües superficials, continentals, de
transició, costeres i subterrànies. La finalitat és prevenir i reduir la contaminació, i millorar la
situació dels ecosistemes aquàtics.
L’article 8 de la Directiva recull l’obligatorietat dels Estats membres de fer un seguiment de l’estat
de les aigües superficials, subterrànies i de les zones protegides. Concretament estableix:
«Els Estats membres han de vetllar per l’establiment de programes de seguiment de l’estat de les
aigües amb l’objectiu d’obtenir una visió general coherent i completa de l’estat de les aigües en
cada demarcació hidrogràfica. [...]
»En el cas de les aigües superficials, els programes han d’incloure: [...] El seguiment de l’estat
ecològic i químic i del potencial ecològic.»
En el marc d’aquesta referència normativa, i també de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat, periòdicament s’analitzen les característiques
fisicoquímiques (salinitat, pH, nutrients, etc.) i microbiològiques (coliformes fecals) de les aigües.
Els resultats del seguiment periòdic de la qualitat de les aigües ens indica el següent:
Paràmetre

Observacions
Els valor màxim detectat ha estat de 8,44 a sa Barcassa. I els valor mínim
pH
detectat ha estat de 7,3 també a sa Barcassa.
Els màxims detectats de conductivitat elèctrica i salinitat són:
- Es Grau: 51.3 mS/cm i 38.1 % salinitat (19/09/2011)
- Font Salada: 24.4 mS/cm i salinitat 16.8 % (18/07/2011).
Conductivitat elèctrica
- Es Rec (després de les fonts): 12.2 mS/cm i 7.8 % salinitat (19/9/2011)
a 20ºC i Salinitat
- Pas des Cero: 27,2 mS/cm i salinitat del 18.8 % (19/9/2011)
- Sa Barcassa: 54,4 mS/cm i 40.5 % salinitat (18/07/2011).
(L’aigua de la mar té una salinitat de 37,9 %o (Platja de Can Cullerassa)
Valors màxims detectats han estat el dia 21/11/2011 al Torrent de Can
Xanet amb 28.5 mg/l i el dia 7/2/2011 també al torrent de Can Xanet (19,1
Nitrats
mg/l), séquia (16.1 mg/l), torrent del Rec (abans de les fonts) amb una
concentració de 10.1 mg/l i a la Font Salada (9.9 mg/l).
La concentració mínima és inferior a 2 mg/l.
El valor màxim detectat de 0.46 mg/l en el Torrent des Rec (desprès de les
Nitrits
fonts) el 19/9/2011)
Fosfats
Els valor màxim detectat ha estat de 1,66 mg/l al canal del Conradís.
Els valors més alts s’han detectat a la desembocadura de Can Cap de Bou
(6.600 UFC/100 ml el 18/07/11), al torrent de Can Xanet, Torrent de la Font
Coliformes fecals
de Malany, la sèquia i Font Salada els valors màxims oscilen entre 3.400 –
3.900 UFC/100 ml). Al Canal del Conradía es vàren detectar 3.200 UFC/100
ml i la desembocadura de la urbanització Club del Sol (2.100 UFC/100 ml).

Com a incident de l’any relatiu a les variacions en la qualitat de l’aigua, cal remarcar que durant
l’estiu de l’any 2011 (9/8/2011) es va detectar que els peixos morien per anòxia a diversos punts de
s’Albufereta per les elevades temperatures i nivell d’aigua baix.
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Junta Rectora
La Junta Rectora es va reunir el dia 6 d’abril de 2011 i va informar favorablement sobre la memòria
d’actuacions de 2010 i el Programa anual d’execució de 2011.

Voluntariat
Malgrat que un grup de voluntaris es va interessar per participar en tasques de manteniment i
conservació de la Reserva, no es varen poder organitzar jornades de voluntariat a causa de la
manca de personal d’educació ambiental.
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4.6. Àrea de manteniment
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La brigada de conservació d’Espais de Natura Balear (que fa tasques als diversos espais naturals
protegits de Mallorca) ha dedicat 20 dies (52 jornals) a diverses tasques de la Reserva Natural de
s’Albufereta.

Brigada de reinserció social
Una brigada constituïda per sis persones en risc d’exclusió social va treballar en el manteniment i la
conservació dels hàbitats a la Reserva Natural de s’Albufereta gràcies al finançament de 21.500
euros de l’Obra Social ”La Caixa”. El grup de treball ha dedicat una atenció especial a mantenir en
bon estat la franja litoral, i molt especialment els tancaments de pals i corda del projecte de
restauració del sistema dunar.
Així mateix, com és habitual a les platges que són Reserva, la neteja de la platja s’ha fet
manualment, sense retirar les fulles de posidònia de la platja.
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4.7. Àrea de vigilància
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D’agost a desembre, s’ha contractat un vigilant per intensificar la vigilància a la Reserva, sobretot a
la franja litoral. Els esforços s’han centrat majoritàriament a informar els usuaris de la platja a fi que
la visita a la Reserva sigui respectuosa i es garanteixi la regeneració natural de la vegetació dunar.
La recollida sistemàtica d’informació de camp en fitxes diàries de vigilància i el tractament posterior
de les dades ha permès constatar quin és el grau de pressió d’algunes amenaces sobre els valors
naturals de la franja litoral. Amb aquestes dades s’ha constatat també que la tasca de vigilància,
juntament amb una senyalització adequada de la platja, ha produït un descens important de la
presència de cans a la platja.

Per una altra banda, si comparam les dades actuals amb les d’anys anteriors veurem que s’ha
incrementat el nombre de vehicles estacionats en front i a la vorera del complex hoteler (es
Gravet), i també a la platja ubicada entre Can Cullerassa i la desembocadura del torrent de Sant
Jordi.

Durant les jornades de vigilància es varen detectar activitats sense autorització, com excursions a
cavall i ponis i cursos de kitesurf a la platja, ambdós casos amb finalitat lucrativa. La vigilància en
dies hàbils de caça han complert una funció exclusivament preventiva, però no hi ha hagut cap
incident durant la pràctica cinegètica a la perifèria de protecció de s’Albufereta.
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A més, l’agent de medi ambient encarregat de la vigilància de la Reserva ha continuat les tasques
de vigilància i inspecció del territori dins la planificació que ha establert la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori. A diferència d’altres anys, el nombre d’actes de denúncies que s’han estès
durant l’any 2011 ha estat molt baix, amb tres úniques actes redactades.
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4.8. Àrea d’administració
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La tasca administrativa de la Reserva inclou la redacció d’informes tècnics per valorar les diverses
intervencions que es pretenen dur a terme a l’entorn de l’espai natural protegit i que poden
afectar-ne els valors. Aquest tipus de feina s’inclou dins les accions de gestió preventiva de l’espai
natural protegit, com a complement a les actuacions de gestió proactiva que es duen a terme al
territori. Durant l’any 2011 s’han emès trenta informes tècnics.
També formen part de les tasques administratives ordinàries de la Reserva la tramitació de
contractes i el pagament de factures, taxes i impostos.
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4.9. Àrea de planificació
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La Junta Rectora de la Reserva Natural de s’Albufereta va manifestar unànimement, a la reunió de
l’any 2010, la preocupació pel fet que gairebé deu anys després de la declaració d’aquest espai
natural protegit encara no se n’hagi aprova un pla rector d’ús i gestió (PRUG), com també la
voluntat que s’aprovi l’any 2011, amb motiu del desè aniversari de la Reserva.
No obstant això, l’òrgan de gestió, com a mesura d’austeritat, va suspendre la contractació de la
redacció dels estudis inicials per poder elaborar un PRUG que hi havia prevista al Programa anual
d’execució de 2011.
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5. Avaluació de la gestió
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L’avaluació de la gestió d’espais naturals protegits està fortament condicionada per una manera de
treballar metòdica i ordenada, en la qual les decisions quedin documentades i hi hagi registres de
les accions que s’hi han dut a terme. Amb aquest propòsit s’han enriquit els continguts d’aquesta
memòria de gestió per acostar-se al màxim possible al model de memòria d’Europarc-Espanya7, per
convertir-la en una eina essencial per l’avaluació de la gestió.
Després d’una dècada de gestió a la Reserva Natural de s’Albufereta, és més que recomanable ferne una anàlisi de les fortaleses i les debilitats, i una quantificació del grau d’efectivitat de la gestió
de l’espai natural protegit. Per aquest motiu, s’ha fet servir, per primera vegada a les Illes Balears,
el mètode internacional METT (Management Effectiveness Tracking Tool)8, elaborat pel Banc
Mundial i WWF, que ja ha estat utilitzat a més de 37 països d’arreu del món. Adjunta a aquesta
memòria trobareu la fitxa METT de la Reserva Natural de s’Albufereta.
Segons el resultat de l’aplicació de la metodologia METT, el grau d’efectivitat en la gestió a la
Reserva Natural de s’Albufereta és del 49 %. Majoritàriament, les fortaleses detectades són de
context: hi ha un estatus legal ben definit i mecanismes més o menys efectius per complir la
normativa. Per una altra banda, amb relació als recursos disponibles (entrades), cal remarcar que
fins ara la inversió pressupostària ha estat acceptable i la capacitació professional adequada. Quant
a la planificació, els objectius estan ben definits i l’àrea es gestiona per aconseguir-los. Pel que fa als
processos (l’eficàcia), s’ha de destacar que la millor fortalesa de la Reserva Natural és la resposta
adequada per a la gestió proactiva dels ecosistemes crítics, les espècies i els valors culturals. També
hi ha una comunicació regular entre els propietaris i la direcció de l’espai natural protegit. El grau
d’efectivitat detectat es fonamenta en el fet que els valors de l’espai natural protegit es troben
majoritàriament intactes, que hi ha programes actius de restauració de llocs degradats i que es
controlen els accessos a la Reserva.
Les debilitats detectades a la Reserva Natural de Albufereta són: l’escassa estabilitat
pressupostària, la mancança de personal i també la mancança d’un programa de monitoratge
orientat a la gestió de l’espai natural protegit. Aquestes debilitats, referides als recursos disponibles
a la Reserva, van acompanyades d’uns altres, com la falta d’un pla de gestió aprovat. La debilitat de
la gestió financera i la falta de definició d’un programa d’educació ambiental, a més d’una
estratègia global de monitoratge regular, són aspectes que cal millorar en el futur. També
destaquen les debilitats detectades per la falta d’equipament, l’escassa participació de les
comunitats locals en la presa de decisions i, finalment, la falta de contribució dels agents turístics a
la gestió de l’espai natural protegit.

Annex: Resum de la Fitxa METT de la Reserva Natural de s’Albufereta

Herramientas para la evaluación de las áreas protegidas: modelo de memoria de gestión. Manual 08. Serie manuales
Europarc-España. Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013.
8 Stolton et al. 2007
7
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Herramienta de evaluación de la efectividad del manejo para
áreas protegidas
Adaptación de la ficha METT (v. 2007) para las Islas Baleares

EVALUACIÓN
NÚMERO:

1

DATOS DEL EVALUADOR
Persona responsable de
completar la ficha METT
Fecha y lugar en que se llevó a
cabo la evaluación

Teléfono: cencinas@espaisnb.caib.es
629873835

Nombre y apellidos:
Carolina Encinas Redondo
Muro 15/2/2012

Personas involucradas en completar esta evaluación (indique los nombres de las personas en las casillas
correspondientes)
Director/a del ENP: C. Encinas
R.

Técnico/a del ENP: 0

Indicar el motivo por el cual la evaluación fue llevada a cabo
(fin de legislatura, elaboración memoria anual,
conmemoración 5º o 10º aniversario de la declaración,…)

Expertos externos,
consultores: 0

Otros:

Elaboración memoria anual 2011, décimo
aniversario declaración y finalización
legislatura.

DATOS DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
Nombre del ENP
Ubicación del ENP (localidad,
isla, comunidad autónoma)

RESERVA NATURAL DE LA ALBUFERETA
Municipios de Pollensa y Alcúdia.

Fecha de declaración

19/10/2001

Superficie del ENP

213 Ha. y 290 Ha. la periferia
protección (no reserva pero sí Red
Natura 2000)
Número de personas
Permanente:
1
asignadas directamente al ENP

Superficie pública:

Presupuesto operativo anual
aproximado (sin gastos de
personal)

Por proyectos o
variable
(promedio)

Regular o fijo
No

155.92 Ha
(73%)

Temporal:

1 (6 meses)

114.950 €

1. Biodiversidad
Valores naturales o culturales
por los cuales el área fue
declarado

2. Formaciones de bosque
palustre de tamarindos
3. Singularidad hidrogeológica de Els 4. El paisaje
Ulls del Rec
5. Lagunas costeras y su contribución
6. Hábitat potencial de
a los flujos migratorios anuales de
reproducción de sp. en peligro de
aves.
extinción
Preservación de especies y diversidad genética
X
Mantenimiento de procesos y servicios ambientales

Marque los principales
objetivos del ENP extraídos a
partir de la norma de
declaración o instrumento de
gestión

X

Control de la erosión y protección de fuentes de agua
Manejo sostenible de recursos naturales

X

Investigación científica
Turismo y recreación

X

Educación

X
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Protección de patrimonio cultural
Otros (indicar)
Información sobre la
equivalencia del ENP en
categoría(s) de la UICN

X

Categoría pendiente de homologación. Posiblemente categoría Ib Área
Natural Silvestre: área protegida manejada principalmente con fines de
protección de la naturaleza, o bien Categoría IV (a). Área de Manejo de
Hábitat / Especies: área protegida manejada principalmente para la
conservación, con intervención a nivel de gestión.

Información sobre otras categorías de protección
Figura de protección

Designación

Observaciones

¿Forma parte (total o
parcialmente) de un lugar de la
Red Natura 2000?
Sí (ES0000226)
¿Ha sido incluida (total o
parcialmente) en alguna de las
categorías de patrimonio
mundial de la UNESCO?
No
¿Forma parte de un área
RAMSAR?

No, aunque podría
incluirse.

Información sobre certificaciones, adhesiones, hermanamientos o convenios de colaboración
¿Dispone de un Sistema de
Gestión Medioambiental?
¿Está adherido a la Carta
Europea de Turismo
Sostenible?

No

No

Otras
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ANÁLISIS DE AMENAZAS Y PRESIONES SOBRE EL ÁREA PROTEGIDA

Amenaza

Pérdida y modificación de habitat por
asentamientos humanos

Severidad
Actual
(0-3)

Potencial
Futuro
(0-3)

1.1 Viviendas y asentamientos urbanos

3

1

1.2 Áreas industriales y aeropuertos

0

0

1.3 Infraestructura para turismo y recreación (depuradoras, parques
recreativos, aparcamientos de vehículos, campos de golf, etc)

2

3

0

0

2

Fuente de presion (puntuar 3 alto, 2 medio , 1 bajo, 0 inexistente o no aplicable)

1.4 Puertos e instalaciones portuarias para la navegación o navegación
recreativa.
2.1 Caminos, carreteras y autopistas
2.1 Canales de regadío o drenaje
Pérdida y modificación de habitat por
sistemas de transporte y los vehículos
que los usan, incluyendo mortalidad
asociada de fauna.

2.2 Vías férreas

0

2
1
0

2.3 Líneas de transmisión eléctricas y líneas telefónicas

2

1

2.4 Oleoductos, gaseoductos
2.6 Rutas de vuelo

0
0
1

3.1 Cultivos agrícolas anuales o perennes

1

3.2 Plantaciones forestales de madera y pulpa

0

3.3 Cría de ganado y pastoreo. Poblaciones asilvestradas de cabras.

0

0
0
1
1
0
0

3.4 Cultivos marinos, de agua dulce y/o acuícolas en tierra

0

0

4.1 Minería a cielo abierto (canteras)

0
0
0
0

0
0
0
0

1

1

5.1 Construcción de represas y otras barreras al flujo natural del agua.

1

1

5.2 Alteración de calidad del agua por usos no domésticos (temperaturas,
oxígeno disuelto, materia orgánica, composición química)

3

3

2.5 Rutas de navegación comercial

Pérdida y modificación del habitat por
expansión e intensificación de la
actividad agrícola, incluyendo
plantaciones forestales, cultivos
marinos y cultivos acuáticos en tierra

4.4 Minería bajo suelo
Pérdida y modificación por explotación 4.5 Extracción de áridos (incluye arena) y sal.
de recursos del suelo e infraestructura
4.1 Refinerías / procesamiento de minerales
energética
4.2 Centrales termoeléctricas, infraestructuras para la creación y distribución
de energía (p.ej. centros distribución)
Pérdida y modificación del habitat por
explotación o uso de recursos hidricos
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1

5.3 Intrusión marina por disminución del caudal freático.

2

3

0

0

1

2

1

2

0

0

2

1

6.4 Educación y otras actividades al aire libre

1
0
0
2
3
0
0
0

1
0
0
2
3
0
0
0

6.4 Actividades de manejo del área protegida (vigilacia, monitoreo,
mantenimiento)

1

1

6.5 Vandalismo deliberado, actividades destructivas por parte de residentes
o visitantes del área protegida

0

0

1
1

1
1

2

1

0

0

3

3

3

3

0

0

5.4 Destrucción/degradación y cambios de habitat significativos por
inundación artificial
5.5 Destrucción/degradación y cambios de habitat significativos por drenaje
( incluye la limpieza torrentes)
5.6 Disminución nivel de la capa freática por extracción de aguas
subterráneas.
5.7 Otras modificaciones del régimen hídrico para el uso/administración del
agua:
5.1 Caza, muerte o colecta de animales terrestres (incluyendo muerte de
animales como consecuencia de conflictos)
Pérdida y modificacion del habitat por 5.2 Recolección de plantas silvestres u otros productos no maderables
extracción de recursos biológicos
5.3 Explotación maderera con fines comerciales
silvestres, maderables y no maderables
5.3 Colecta de leña o madera
5.4 Pesca, muerte o recolección de recursos acuáticos
6.1 Frecuentación: actividades recreativas y turismo
6.2 Campamentos o ejercicios militares
6.3 Investigación científica
Pérdida o modificación del habitat por
actividades humanas asociadas a usos
no extractivos de recursos biológicos.

7.1 Incendios o alteracion de régimen de fuegos naturales
Alteración del régimen natural del área 7.2 Acumulo de sedimentos o procesos de erosión
que degradan el habitat o cambian la 7.3 Aumento de la fragmentación dentro o en el entorno del área protegida
forma en que los ecosistemas funcionan (cercados, infraestructuras…)
7.4 Pérdida de especies clave (depredadores tope, polinizadores)
8.1 Plantas invasoras
Alteración del medio natural por la
introducción de especies no nativas, ya 8.2 Animales invasores no nativos, incluídos domésticos
sean terrestres o acuáticas, incluyendo
plantas, animales, patógenos, microbios 8.3 Patógenos (nativos o no nativos, pero que generan nuevos problemas o
un aumento en los problemas)
o material genético
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Alteración del hábitat por emisión de
contaminantes, sean naturales o
sintéticos, o derivadas de la emisión
artificial de energía

8.4 Material genético introducido ( hibridación con variedades no nativas,
organismos genéticamente modificados)

1

2

9.1 Aguas de residuos domiciliarios urbanos, de viviendas aisladas o
asentamientos humanos incluyendo la infraestructura del área protegida
(centros de información, casa administración, refugios, hoteles)

3

3

9.2 Aguas residuales provenientes de instalaciones ganaderas, lecherías,
granjas, centros de producción animal

0

0

0

0

2

2

0

0

3
1

3
2
1

1

1

0
0
0
1
2
2
1

0
0
0
3
3
3
2

2

3

3
3

3
2

9.3 Residuos líquidos industriales, mineros, desaladoras, desnitrificadoras y
otros efluentes de productos químicos
9.4 Contaminación difusa por efluentes de actividades agrícolas y silvícolas
(exceso de fertilizantes o pesticidas)
9.5 Contaminación difusa por arrastre de sedimentos provenientes de
caminos o áreas deforestadas con suelo descubierto
9.6 Depósito de basura y residuos sólidos domiciliarios
9.7 Depósito de residuos sólidos industriales y escombros
9.8 Contaminantes atmosféricos transportados por el aire
9.9 Disipación de exceso de energía (contaminación térmica por calor
residual, iluminación, vibración, ruido)

Alteración del hábitat por eventos
geológicos
Alteración del hábitat causadas por
cambio climático y eventos climáticos
extremos fuera del rango natural de
variación

Amenazas al patrimonio cultural del
área protegida

10.1 Volcanes
10.2 Terremotos/tsunamis
10.3 Avalanchas/deslizamientos de tierra
11.1 Alteraciones y cambios de clima (subida nivel mar)
11.2 Sequías
11.3 Temperaturas extremas
11.4 Tormentas e inundaciones
12.1 Pérdida de vínculos culturales, conocimiento tradicional y/o prácticas
de manejo tradicionales
12.2 Deterioro natural de sitios que contienen valores culturales
12.3 Destrucción de construcciones/paisajes/sitios con valor patrimonial
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3

FORMULARIO METT
Elemento
de
evaluación

Asunto

Criterio

1. Estatus legal ¿El área protegida tiene estatus legal?

Puntuación Verificad
(0-3)
ores

3

Comentarios

D.CREAC.,
CONV.

Mantener vigentes los convenios de
colaboración con la propiedad.
Mantener y reforzar el estatus legal.
Consolidar la vigilancia efectiva en la
Reserva durante todo el año. Unificar
los criterios de vigilancia de los AMAs a
las necesidades del ENP.

Contexto

CUADRNT.
, ACTAS.

2. Reglamentos para el área protegida ¿Se controlan los usos
de la tierra y las actividades y no-apropiadas? (p.e. furtivismo)

2

3. Aplicación de las leyes. ¿Se aplican los reglamentos en
forma satisfactoria?

2

4. Objetivos del área protegida ¿Hay objetivos establecidos?

3

Contexto

Contexto

I. TÉCN.

Planificación

5. Diseño del área protegida. ¿Se necesita aumentar el área o
implementar corredores biológicos para lograr los objetivos?

2

Planificación

6. Demarcación de los límites ¿Se conoce la ubicación de los
límites y se demarcaron en el campo?

2

Contexto

7. Plan de manejo ¿Existe un plan de manejo?¿Está siendo
implementado?

0

Planificación

8. Plan de trabajo ¿Existe un plan de trabajo anual?

1

Contexto

9. Inventarios de recursos ¿Existe información suficiente para
el manejo del área?

2

Planificación
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D.CREAC.,
PA, MEM.
AN.
PORN, E.
HIDR.

Los Agentes medioambientales (personal que
no es de la Reserva) cubren sólo parcialmente
las necesidades de vigilancia. Un celador
contatado por medio año refuerza la temporada
de verano y principio de temporada de caza.
Existen limitaciones de personal que impiden el Definir el tamaño de plantilla ideal de la
cumplimiento de todos los preceptos
Reserva.
contenidos en el PORN.
Preparar un estándar para evaluar el
logro de los objetivos.

La periferia de protección no es parte de la
reserva, aunque parece haberse diseñado
inicialmente como una zonificación interna. Las
actividades que se llevan a cabo en esta área
afectan a los valores de la Reserva. Algunos
aspectos (p.e. uso pesticidas) debería
desarrollarlos el PRUG, pero eso será inviable en
la periferia de protección.
MEM. AN. La principales vías de acceso a la reserva están
2010,
señalizadas. También lo está la entrada en la
2011
zona de seguridad de caza de la Reserva.
Pendiente la demarcación del DPMT en terreno.
El Programa anual 2009 y el P.A. 2011
incluyeron recursos económicos para la
redacción del PRUG. Un problema de definición
de funciones en la estructura de la
Administración competente impidió su
ejecución.
PA
MEMO.
PORN

Pasos próximos a dar

Exiten estudios inéditos sobre valores naturales
y culturales de la reserva.

Aprovechar el plan de gestión del lugar
Red Natura 2000 para articular medidas
de mitigación de impactos sobre el ENP,
pero actuando en la periferia de
protección.

Mejorar la señalización de los itinerarios
de la Reserva para evitar conflictos con
la propiedad.
Redactar un PRUG de forma coordinada
con el servicio de Planificación de la
CAMAT

Aplicar estándar de calidad para la
conservación de los ENP (Europarc)

10. Investigación ¿Hay un programa de investigación y
monitoreo orientado hacia el manejo del área?

1

Insumos

11. Manejo de recursos ¿El manejo del área protegida (p.e.
incendios, especies invasoras, furtivismo) es lo indicado?

3

12. Cantidad de personal ¿Se cuenta con personal suficiente
para manejar el área protegida?

1

13. Manejo de recursos humanos ¿Los recursos humanos
son bien manejados?

1

14. Capacitación ¿Existe capacitación suficiente para el
personal?

2

CENSOS,
TRANSECT
OS,
INVENTAR
IOS DE SP.
MEMO.
PORN, Y
M. A.

Procesos

Insumos

Procesos
Insumos

15. Presupuesto actual ¿El presupuesto actual es suficiente
para el manejo del área?

2

Insumos

16. Estabilidad presupuestaria ¿El presupuesto es seguro?

El seguimiento no ha sido planificado bajo un
marco general, aunque sí hay algún tipo de
monitoreo que se han usado de forma más o
menos continua (censo acuáticas, analíticas
agua, transectos aves, etc.)
En las memorias de gestión se puede verificar
que se realiza una gestión pro-activa para
conservar diversos hábitats (sistema dunar,
control de sp. invasoras, recuperación del
prado de Can Cullerassa, actuaciones para la
conservación del águila pescadora y otras sp.)

RLT personal funcionario CAIB y RLT laborales
ENB
Informes Los recursos de personal existentes se destinan,
justificativ además, a otras tareas mediamentales fuera de
os de la
la Reserva (apoyo a la gestión del Consorcio la
necesidad
Gola)
de
personal.

COMUNIC.
PA, MA,
I.T.
FINANC.
AN.

Procesos

Procesos

18. Equipamiento ¿La infraestructura y los equipos son
suficientes y adecuados?

1
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Definir el tamaño de plantilla ideal de la
Reserva. Dotar mínimamente de
personal a la Reserva.
Cubrir las necesidades básicas personal
de la Reserva, de manera que puedan
cumplirse satisfactoriamente los
objetivos de manejo.

Los inversiones realizadas, teniendo en cuenta
las privadas, son aceptables para la Reserva,
aunque muy variables en el tiempo

Dar estabilidad presupuestaria a la
gestión del ENP mediante, p.e. un
proyecto de inversión inmaterial
plurianual que cubra necesidades
básicas.

0

1

Definir el sistema de gestión de las
compuertas para que el nivel de agua
mejore la calidad del hábitat.

Formación específica recibida en materias
directamente aplicables en el lugar de trabajo

Insumos

17. Manejo financiero ¿El manejo financiero atiende a las
necesidades críticas de manejo?

Definir un Programa de seguimiento
necesario para la Reserva enfocado
hacia el manejo del área.

MA,
Circular
contrataci
ón,
autorizaci
ones gasto
y
contratos.
Los equipamientos disponibles son: un vehículo,
una piragua, herramientas, equipo informático y
material óptico (telescopio). No hay oficina

Mejorar la autonomía financiera y
facilitar la ejecución de proyectos
recogidos en los programas anuales
Dotar a la Reserva de un punto de
información al visitante.

propia ni centro de información a visitantes.
Procesos

19. Mantenimiento de equipo ¿Se mantienen los
equipamientos de forma adecuada?

1

20. Programa de educación y concienciación ¿Existe un
programa planificado de educación?

1

21. Relación con la propiedad ¿Existe cooperación con los
vecinos del área protegida?

2

22. Comunidades locales ¿Las comunidades locales (internas
y externas al ENP) tienen acceso a la toma de decisiones?

1

23. Infraestructura para visitantes ¿La infraestructura para
visitantes (turistas y visitantes nacionales y locales) es
suficiente?

0

24. Agentes turísticos ¿Contribuyen los agentes turísticos a la
gestión del espacio natural protegido?

1

25. Cuotas o tasas ¿Existen cuotas o tasas que apoyan el
financiamiento de la gestión de los espacios protegidos?

0

Procesos

Procesos

Procesos

Productos

Procesos

Productos

26. Evaluación de condiciones ¿Se maneja el ENP en forma
consistente con los objetivos de conservación?

3

27. Evaluación de acceso ¿Los mecanismos para controlar el
acceso al área son funcionales?

2

Productos

Productos
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Se hacen revisiones y reparaciones anuales.
Hay que definir un programa de educación
Aunque hay una oferta educativa preparada
para la población, identificando actuaciones
para diferentes niveles, no hay elaborado un
Programa de educación y concienciación sobre concretas para los diferentes actores con más
incidencia en la Reserva y centrada en las
la población. La oferta preparada es para
necesidades de concienciación social del ENP.
PA, MA
educación formal.
CONV.
En el marco de los convenios de colaboración, Renovar los convenios de colaboración y
Composic. se establece línea directa con los propietarios.
reforzar los mecanismos de
Junta
Además, hay representación de propietarios (de
cooperación.
Rectora
reserva y de periferia) en la Junta Rectora.
Composic. A parte de la representación de los propietarios,
Junta
también hay representación de los dos
Rectora,
municipios en la Junta Rectora.
Actas J.R.
Los visitantes no causan daños en la reserva.
Pero como no existe punto de información ni
infraestructura para visitantes, pueden
producirse incursiones fuera de los itinerarios
por desconocimiento.
Composc.
Los puntos de información turística suelen
llamar pidiendo información sobre normas de
Junta
Rectora
visita. La Junta Rectora tiene representación de
los agentes turísticos de la zona, aunque no hay
una línea de trabajo conjunta.
No hay cuotas o tasas que apoyen la gestión del
ENP.

MA,
El censo de aves hivernantes durante más de 10
CENSOS,
años permite asegurar que ha habido una
TRANSECT mejora en la diversidad y densidad de aves que
OS
utilizan el área desde su declaración. (C. Herrero
2010). Las
Se ha limitado el acceso en vehículo a zonas de dunas
MA,
y en fincas que se producían vertidos de residuos
Proyecto
sólidos
urbanos y voluminosos. No obstante, el acceso
recuperaci
a los itinerarios no está controlado y a veces se
ón del
producen visitas de grupos a caballo y bicicleta de
sistema montaña (totalmente inadecuado por las dimensiones
dunar,
del itiner.)
Proy.
Cercamien
to

28. Evaluación de los beneficios económicos ¿El área
protegida provee beneficios económicos a las comunidades
locales?

1

Productos

29. Monitoreo y evaluación ¿Está planificado el monitoreo en
el ENP y se utiliza para la toma de decisiones en el manejo?

1

Puntos adicionales: El proceso de planificación permite la
participación de los actores claves en el diseño del plan de
manejo. (+1 punto)
Los resultados de investigación, monitoreo y evaluación son
incorporados en forma regular a la planificación del área. (+ 1
punto)

2

Procesos

Planificación

Productos

Productos

Puntos adicionales: Se implementan programas para mejorar
el bienestar de la comunidad local y a la vez conservar los
recursos.(+1 punto)

1

Puntos adicionales: Hay programas activos de restauración de
sitios degradados para el área protegida y/o zona de
amortiguamiento. (+1 punto)

1
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CENSOS,
TRANSECT
OS,
INVENTAR
IOS DE SP.

Los municipios de Alcúdia y Pollensa son
eminentemente turísticos, pero la Reserva no
tiene aún entidad propia para ejercer como
atractivo dinamizador de esa actividad
económica. La actividad agrícola que se
desarrolla en la Reserva es testimonial. La
pérdida del derechos cinegéticos sí afectó
intereses económicos individuales.
El seguimiento no ha sido planificado bajo un
marco general, aunque sí hay algún tipo de
monitoreo que se han usado de forma más o
menos continua (censo acuáticas, analíticas
agua, transectos aves, etc.)

Definir métodos para evaluar la
efectividad de la gestión. Definir un
programa de seguimiento necesario
para la reserva enfocado hacia el
manejo del área.

Ha habido varias convocatorias de subvención a
las que han podido acogerse los propietarios de
la reserva y de la periferia (compra maquinaria
agrícola, restauración patrimonio, etc)
Proyecto de restauración de Can Cullerassa,
Proyecto de recuperación del sistema dunar,
etc.

Definir el sistema de gestión de los
niveles de agua mediante el uso de
compuertas.

TABLA DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Elemento evaluado:

Contexto

Planificación Insumos

Procesos

Productos

¿Cuál es la situació actual?
Evaluación de la prioridad
relativa del área, las amenazas y
las directrices

¿A dónde queremos
llegar? Evaluación
del diseño y
planificación del ENP

¿Qué se necesita? Determina los
recursos necesarios para la
gestión.

¿Cómo lo haremos?
Evaluación de los procesos
por los cuales se gestiona
el ENP

Significado, amenazas
vulnerabilidad, contexto
regionaL.

Legislació, diseño del Recursos destinados para el ENP
ENP
en concreto (presupuesto,
personal,…)
Recursos
Apropiado o no

Idoneidad de los procesos
de manejo

¿Qué hicimos? Evaluación de la
implementación de los
programas de manejo,
incluyendo acciones realizadas,
los servicios y bienes provistos
Resultados directos,
participación, bienes y servicios
producidos

Criterios evaluados
Enfoque Estatus
Puntuación del
ENP
Puntuación
máxima
Grado de efectividad
de la gestión (global y
por elemento
evaluado)

49%

Eficacia e idoneidad

Efectividad

6
11

8

15

15

73%

53%

13

8

15

30

18

40%

43%

44%

Mayoritariamente las FORTALEZAS detectadas en la Reserva Natural de Albufereta son de contexto: el Estatus legal está bien definido y existen mecanismos
más o menos efectivos para el cumplimiento de la normativa. Por otro lado, en relación a los recursos disponibles (insumos), cabe destacar que la inversión
presupostaria realizada hasta la fecha ha sido aceptable como también es adecuada la capacitación profesional. En cuanto a la planificación, están bien
definidos los objetivos y el área está siendo manejada para lograrlos. En cuanto a los procesos (eficacia) cabe destacar que la mejor fortaleza de la reserva
natural es que existe una respuesta adecuada para el manejo proactivo de los ecosistemas críticos, especies y valores culturales. También hay comunicación
regular entre propietarios y la dirección del ENP. El grado de efectividad detectado se fundamenta en que los valores del ENP están mayoritariamente intactos,
que hay programas activos de restauración de sitios degradados y en la aplicación de control de acceso moderadamente efectivo para el ENP.
Las DEBILIDADES detectadas en la Reserva Natural de Albufereta son: la poca estabilidad presupostaria, la falta de personal y la falta de un Programa de
monitoreo orientado hacia el manejo del ENP. Estas debilidades, referidas a los recursos disponibles para la reserva, van acompañadas de otras como la falta
de un Plan de gestión. La debilidad del manejo financiero y falta de definición de un programa de Educación Ambiental, además de una estrategia global de
monitoreo regular son aspectos a mejorar de cara a un futuro. También destacables son las debilidades detectas por falta de equipamiento, así como la escasa
participación de las comunidades locales en la toma de de decisiones y, finalmente, la falta de contribución de los agentes turísticos a la gestión del ENP.
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