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El Parc Nacional
Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera està
situat al sud de Mallorca, a
deu milles nàutiques del port
més proper, el de la Colònia
de Sant Jordi (Ses Salines).

L

a superfície protegida és de 10.021 ha, de
les quals 8.703 corresponen al medi marí i la
resta a les illes i als illots que formen l’arxipèlag:
na Foradada, l’illot de na Foradada, l’illot Pla,
na Pobra, na Plana, l’Esponja, l’illa des Conills,
na Redona, Cabrera Gran, l’illa des Fonoll, l’illa
de l’Olló, ses Bledes, l’Imperial, Estell de Fora,
Estell des Coll, Estell de s’Esclata-sang, Estells
Xapats i l’illa de ses Rates.
L’arxipèlag va ser declarat Parc Nacional el 29
d’abril de 1991 (Llei 14/1991). La seva gestió la
defineixen el PORN i el PRUG.

A més, compta amb el Pla de Pesca, que regula
l’única activitat extractiva del Parc. L’any 2009
en va ser transferida la gestió al Govern de les
Illes Balears.
L’arxipèlag de Cabrera està inclòs en una zona
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i és
lloc d’importància comunitària marina (LIC), per
la qual cosa forma part de la Xarxa Natura 2000
de la Unió Europea. Al 2003 va ser declarat
zona especialment protegida d’interès per al
Mediterrani (ZEPIM).

La terra i el passat
La relació entre l’ésser humà i la natura n’ha determinat la transformació mútua al llarg del temps.
La legislació proteccionista de Cabrera té com a
objectiu regular aquesta relació amb la finalitat de
garantir la conservació del medi natural.
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A Cabrera, l’existència de forns de calç, rotlos de
sitja, pedreres de marès, antics conreus i refugis
per a embarcacions, com el caló des Palangrers,
posa en relleu la petjada que els usos agrícoles i
tradicionals ha deixat sobre el territori. De l’intent
de produir vi duit a terme per la família Feliu, al
final del segle XIX, en queden l’antic celler (que
avui acull el museu etnogràfic) i Can Feliu.
La presència humana també ha comportat la
introducció d’espècies al.lòctones, conegudes
com biointrusos. És el cas d’animals com la
geneta, el ratolí domèstic i l’eriçó africà, i de
plantes com la vinagrella, el bàlsam i l’atzavara.
Algunes d’aquestes espècies introduïdes posen
en perill la flora i la fauna autòctones del Parc.

Els tresors naturals

El fet que la protecció afecti els mitjans marí i
terrestre de Cabrera confereix al Parc Nacional
unes característiques especials, a més d’una
rica diversitat. En les seves aigües cristal.lines,
entre fons rocosos, coves, fons sorrencs o en
les praderies amenaçades de Posidonia oceanica viu una gran quantitat d’espècies marines:
anfossos, pops, cigales de mar, corballs, espets,
sèpies, llagostes, estrelles de mar, etc., així com
els ocasionals cetacis o tortugues marines.
A terra tenim nombrosos endemismes entre els
coleòpters, aràcnids i gasteròpodes terrestres;
també entre els crustacis que habiten cavitats
subterrànies de les illes (com el minúscul Psammogammarus burri).
En els ambients costaners formats per penya-segats i illots, les aus marines i les rapinyaires
constitueixen un dels components més destacats
de l’ecosistema. Al llarg de l’any és possible veure
a Cabrera espècies com la gavina camagroga, la
gavina corsa, el corb marí, el falcó pelegrí, l’àguila peixatera, el virot petit, el virot gros, la noneta

i falcons de la reina; a les zones de
matoll no és difícil observar espècies
d’aus terrestres com els busquerets.
Trobam dotze subespècies pròpies
de sargantana balear (Podarcis lilfordi), així com cinc espècies de ratapinyades que viuen a Cabrera, únics
mamífers terrestres autòctons que
romanen a l’illa.
Dins la vegetació terrestre destaquen
la garriga o màquia mediterrània,
que domina gran part de la terra
ferma amb ullastres, aladerns,
ginesta borda o les endèmiques
llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris) i rogeta (Rubia angustifolia subsp. caespitosa). El bosc de pi blanc i
les agrupacions de joves savines van guanyant
espai a la muntanya sota el terreny perdut. A la
costa destaquen una sèrie de plantes ben adaptades a la influència marina, com els Limonium,
les pastanagues silvestres o el fonoll marí.

El Patrimoni cultural
El castell (de final del segle XIV) que presideix majestuós l’entrada
al port de Cabrera, i el far de n’Ensiola (1870) són dos dels elements
més característics del Parc Nacional. Així mateix, és rellevant la
riquesa del patrimoni arqueològic. Les seves aigües conserven les
restes de nombrosos vaixells enfonsats en època clàssica, i molt
a prop del port trobarem el conjunt arqueològic del Pla de ses
Figueres, on es concentren les restes d’una factoria de salaons
de peix, un taller de producció de porpra i part d’un monestir
bizantí, a més de les restes del campament dels presoners de
l’exèrcit napoleònic (de principi del segle XIX).
El museu etnogràfic, allotjat a l’antic celler, ens permetrà
conèixer una mica millor la història, l’etnografia i els recursos
naturals de l’arxipèlag amb l’exposició permanent.
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Normativa

Contacte i equipaments

Per navegar, fondejar o bussejar
amb escafandre autònom a les
aigües de Cabrera, cal sol.licitar
una autorització prèvia en línia
al portal web:

• Atenció telefònica del parc nacional: 971 65 62 82

Per anar a Cabrera, els mesos d’estiu surten
barques turístiques des de la Colònia de Sant
Jordi (ses Salines).
• Només està permès fumar a la zona del port i
als molls.
• L’amarrament al moll està prohibit, excepte
en casos de força major, emergència o
embarcacions autoritzades.
• El desembarcament solament està
permès en els dos molls del Parc Nacional,
exclusivament amb embarcacions auxiliars
i només durant el temps estrictament
necessari per a la visita.
• Està prohibit encendre foc a l’illa o fer torrades
en coberta.
• Seguiu les indicacions del personal del Parc,
tant per procurar la seguretat dels visitants
com per facilitar-ne el treball.
• Atendre les instruccions establertes per la
direcció del Parc ajudarà a la preservació
d’aquest espai natural privilegiat.
• Estan prohibits els animals de companyia.
• Estan prohibits els drons.

• Oficines del Parc Nacional Marítim
i Terrestre de Cabrera
C. del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma (polígon de Son Rossinyol)
Telèfon: 971 17 76 91 / Fax: 971 17 66 17.
• Oficina d’informació al port de Cabrera Telèfon:
630 982 363.
• Museu etnogràfic i històric Es Celler.
• Sala d’usos múltiples Cas Pagès.
• Itineraris guiats o autoguiats.
• Cantina al port de Cabrera.
• Banys públics al port i a Cas Pagès.
• Centre de visitants Ses Salines
C. de Gabriel Roca, s/n
07638 Colònia de Sant Jordi
Telèfon: 971 65 62 82.
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