Sípia (Sepia officinalis)

Pop (Octopus vulgaris)

Oblada (Oblada melanura)

El fons marí
del port de
Cabrera

Ensiola

restre. El 1991, amb la declaració de parc nacional, Cabrera esdevenia
el primer parc marítim i terrestre de la Xarxa de Parcs Nacionals del
Ministeri de Medi Ambient. Per a una millor conservació del medi, es
varen crear àrees de reserva marina, àrees restringides a la navegació
o a l’ancoratge, zones de busseig, etcètera.
Al port hi ha instal·lades boies, unes cinquanta, perquè les embarcacions s’hi puguin amarrar i no hagin de llençar l’àncora. Així s’evita
l’arrossegament de l’àncora per l’arena i sobretot per les praderies de

posidònia, una planta de creixement molt lent, fonamental per a les
nombroses espècies que viuen entre les seves fulles i un dels tresors
de l’arxipèlag, el qual ofereix, a més, altres al·licients: unes aigües
cristal·lines, una gran diversitat d’animals marins i un paisatge submarí de coves amagades i espectaculars penya-segats.
En aquesta immersió podrem conèixer els tipus d’ambients característics del port: els fons d’arena, de posidònia i de roca amb els
peixos, esponges i algues corresponents a cada un d’ells; algunes espècies animals, com les tutes (Chromis chromis), les oblades (Oblada melanura), els fadrins (Thalassoma pavo), les donzelles (Coris
julis) i les holotúries o cogombres de mar (Holoturia sp.). També
veurem esponges i estrelles de mar. Algues com la Padina pavonica i
l’Acetabularia acetabulum conviuen amb altres algues invasores com
la Caulerpa racemosa. Amagat als forats de les roques o dels fons
d’arena per ventura veurem algun pop (Octopus vulgaris) i camuflada al fons ens pot sorprendre una sípia (Sepia officinalis) o un petit
pedaç (Bothus podas).

Itinerari marí autoguiat
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El fons marí

El fons marí
Abans de començar l’excursió, hem d’anar al punt de trobada, situat
a la zona de sa Platgeta, devora cas Pagès, on els guies faran una petita introducció al món marí de la Mediterrània i del parc nacional de
Cabrera, faran els grups i repartiran el material necessari. En aquesta
caminadeta cap a la platja segur que ens acompanyaran les sargantanes (Podarcis lilfordi), tan conegudes pels visitants de l’illa.
En aquesta immersió podrem contemplar un dels valors més importants de Cabrera, el fons marí. De la superfície total del parc, 10.021
ha, gairebé el 90 % correspon al medi marí i el 10 % restant al ter-
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Itinerari guiat: Per fer aquesta excursió submarina vos heu de dirigir
al Servei d’Interpretació del parc, al port principal, perquè només es
pot fer els mesos estivals i amb grups reduïts, per motius de seguretat
i del material de què el Servei disposa.
Durada aproximada: 1,5 hores
És imprescindible saber nedar i tenir algunes nocions de bussejar
amb màscara i tub. Els infants sempre han d’anar acompanyats d’un
adult.
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Aquesta excursió es pot fer amb guia i sense, tal i com passarem a
explicar a continuació.
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s’Espalmador

sa Platgeta

Itinerari marí autoguiat
Així mateix, hi ha la possibilitat de fer una immersió autoguiada.
Sortint de sa Platgeta i cap a l’esquerra, mirant a la mar, unes boies
Submarinistes a la badia de Cabrera

Morena (Muraena helena)

Posidonia oceanica en floració

cas Pagès

Panell 2: Els fons d’arena
Tot i que aquest ambient a primera vista ens pot semblar despoblat,

si ens hi fixem bé trobarem espècies molt ben adaptades a l’entorn;
n’hi ha que tenen uns colors que els permeten camuflar-se i d’altres
que s’enterren per ocultar-se. Moltes són detritívores, ja que s’alimenten de les partícules de matèria orgànica que troben entre els
grans d’arena. Per ventura es podrà veure, cercant el seu aliment,
algun moll (Mullus barbatus).
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Dofins a la mar de Cabrera

Cançoner popular

Panell 1
Proposa un petit recorregut submarí i dóna una sèrie de recomanacions per poder fer una capbussada sense problemes:
· No hem d’espantar els animals ni donar-los menjar.
· Algunes espècies són verinoses, per tant no convé tocar ni els animals ni les plantes.
· No ens hem de posar drets damunt les roques submergides properes
a la vorera del recorregut, perquè això fa malbé les petites poblacions
d’éssers vius que viuen a damunt.
· No hem d’agafar copinyes ni restes d’altres éssers vius, ja que l’erosió de molts d’aquests elements donarà lloc a una part important de
l’arena.
· Quan tornem cap a sa Platgeta hem de nedar propers a la línia de
boies per no molestar els bussejadors que comencen el recorregut.

Posidonia oceanica

El fons marí

indiquen on estan submergits els panells explicatius. Són sis, amb
dibuixos i una petita explicació dels diversos tipus d’ambients que
trobarem.
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Serrà (Serranus scriba)

Panell 3: Les praderies de posidònia
La posidònia constitueix la base dels ecosistemes marins mediterranis. Hi ha una gran quantitat d’espècies que poden utilitzar-la per
viure-hi, amagar-s’hi dels depredadors, cercar-hi l’aliment, fer-hi la
fressa, etc. A més a més, té un importantíssim paper en la producció
d’oxigen i en la fixació de l’arena, car impedeix que aquesta es perdi
per causa dels temporals. Les nacres (Pinna nobilis) són molt característiques d’aquest indret, igual que les salpes (Sarpa salpa).

Panell 5: Les zones ombrívoles
A la foscor dels petits forats i les grans cavitats i a les parts més fosques de les roques viuen espècies que utilitzen aquests llocs per amagar-se dels depredadors o del sol. Algunes són molt territorials, i és
fàcil veure-les a l’entrada dels seus caus, protegint-los, com fa la mare
d’anfós (Apogon imberbis) de color taronja, l’anfós (Epinephelus marginatus) i la morena (Muraena helena).

Panell 4: La superfície rocosa
Aquí trobarem nedant espècies molt variades de petits peixos de colors vius. Aquests animals es mouen entre les anemones, els coralls
i altres organismes que cobreixen les roques. Aquí són freqüents les
esponges i peixos com els serrans (Serranus scriba).

Panell 6: Les aigües obertes
A les aigües obertes trobem una sèrie d’espècies que recorren grans
distàncies i només entren ocasionalment al port. Hi ha petits animals
com les diferents espècies de grumers, que són arrossegats pels corrents, i grans depredadors com els dofins.

A peu vaig anar a pescar
damunt s’illa de na Foradada,
i amb sa primera vegada
que pos sa llinya a la mar
amb un ham vaig agafar
cent saupes i un serrà

deu sards i una vargada
i un aubladell qui pesava
tres roves o un quintar
i aquell que m’escoltarà
si no és tonto ja vorà
que és mentida assegurada.

R. Ginard, Cançoner popular de Mallorca, (4 vol.), Palma, 1966-1975
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