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1. OBJECTIUS GENERALS PROGRAMA ANUAL D’EXECUCIÓ 2009
• Assolir un bon estat general de conservació del medi de les reserves naturals
des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
• Valoració del patrimoni natural contingut als illots que formen les Reserves i el
seu entorn marí protegit.
• Implicació dels usuaris de la zona en la conservació dels valors naturals de
l’Espai Protegit.
• Fomentar la comunicació entre l’equip de gestió de les Reserves i els diferents
sectors actius a la zona protegida.
• Projecció de la imatge de l’Espai Natural Protegit tant a l’àmbit insular com
autonòmic i estatal.
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2. ÀREA D’ÚS PÚBLIC
Objectius d’àrea:
• Procurar el gaudi de l’Espai Natural respectant els seus valors naturals i la
normativa vigent.
• Donar a conèixer la protecció de la zona i el perquè de la seva importància.
• Valoració, per part de la població general, del medi natural de les reserves des
Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
2.1. INTERPRETACIÓ AMBIENTAL.
2.1.1. Programa educatiu “Història i llegenda”.
Un any més es continuarà l’oferta educativa amb escolars que s’inicià al 2002
amb l’itinerari “Passejant per cala d’Hort”. Aquest itinerari es desenvolupa a la
finca pública de ses Païsses de cala d’Hort, propietat del Consell Insular d’Eivissa, i
està dirigida als alumnes de 4rt de primària, durant el curs escolar. En el
recorregut es treballen els recursos naturals, etnològics i paisatgístics de la zona i,
a més, es donen a conèixer els valors de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Ponent.
Des de fa dos anys les instal·lacions del museu etnològic a les dependències de
ses Païsses, del Consell Insular d’Eivissa, s’aprofiten com a suport de les
explicacions i han tingut molta acollida entre el públic visitant, pel que es preveu
continuar visitant-les durant la present campanya.
2.1.2. Programa educatiu a sa Conillera “Viu un illot, reserva’t un espai”.
Aquest Itinerari, que transcorre per l’illa de sa Conillera ha sorgit de la necessitat
de donar a conèixer aquest valuós espai natural protegit i aprofundir i involucrar
als joves en la creació i gestió d’aquests tipus d’àrees.
Aquesta activitat està dirigida (durant el curs escolar) als alumnes de segon cicle
d’ESO i batxillerat, per a grups no superiors als 25 alumnes. Consta de tres fases:
una activitat prèvia al centre, una visita guiada a l’illot i una activitat posterior que
hauran d’elaborar els propis alumnes amb ajuda dels seus tutors.
Per a l’execució d’aquest programa, es subvencionaran la majoria dels trasllats
fins a l’illot.
2.1.3. Programa educatiu “Setmana del Mar”.
Com ja és habitual, entre gener i abril de l’any 2009, es participarà en la
campanya “La Setmana del Mar”, organitzada pel Club Nàutic de Sant Antoni,
amb la mateixa dinàmica de temporades anteriors: cada grup d’escolars està
durant una setmana embarcada recorrent la costa oest de l’illa d’Eivissa.
Dins aquesta campanya s’emmarquen tot un seguit d’activitats amb un tema
comú que és el mar, els seus valors naturals i culturals així com la difusió de les
actituds que contribueixen a la seva conservació. En aquest context, l’equip
d’educació ambiental de les reserves naturals des Vedrà s’encarregarà, com
sempre, de la visita setmanal guiada per l’illa de sa Conillera.
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2.1.4. Programa educatiu “Taller Espart”.
Com a novetat i amb l’objectiu d’implicar en una sola activitat a diferents sectors
de la població, es preveu la realització d’un taller sobre l’espart. Constarà de dues
parts: en la primera es farà una vista en barca al voltant de l’illa on creix i a la
qual dona nom: s’Espartar. I en la segona s’elaborarà algun producte amb fibres
d’aquesta planta tan vinculada a l’espai protegit.
Durant el 2009 es pretén oferir aquest taller a les associacions de les Pitiüses per
tal de consolidar-lo en l’oferta pel públic general de les reserves naturals des
Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
2.1.5. Programa d’Agendes d’activitats.
Les agendes d’activitats de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots
de Ponent inclouen tot un seguit d’activitats dirigides al públic general que es
desenvoluparan en dos períodes: primavera-estiu i tardor-hivern. L’objectiu
principal serà continuar donant a conèixer l’Espai Natural Protegit i fomentar-ne la
participació.
Entre algunes de les activitats previstes per a l’agenda d’activitats 2009 en
destaquen: excursions en barca al voltant dels illots, visita a l’estació d’anellament
de Conillera, un curs d’astronomia i activitats infantils; entre d’altres.
Una de les novetats importants a l’agenda de primavera-estiu serà la realització
d’un concurs de fotografia submarina durant els mesos d’estiu. El lliurament de
premis corresponent a aquest concurs es farà coincidir amb una de les activitats
més rellevants de l’agenda de tardor: La III neteja de fons, que es durà a terme
previsiblement en el mes d’octubre. En aquesta neteja, igual que en la de l’any
passat, s’espera la participació de voluntaris de tota mena i es comptarà amb el
recolzament de la Xarxa de clubs de busseig amics de les reserves naturals des
Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
La difusió de les agendes, anirà a càrrec de les informadores mitjançant pòsters,
fulletons i via correu electrònic.
2.1.6. Projecte de formació del professorat: “Descobrim les Illes. Passejant els
nostres Espais Naturals”.
La fundació “Illes Balears sostenibles” organitza aquest any, amb l’objectiu de
donar a conèixer els Espais Naturals Protegits de les Illes Balears i la seva gestió;
una sèrie de jornades de formació adreçades a professors de primària i
secundària, amb aquest títol.
L’equip de gestió de les reserves naturals des Vedrà col·laborarà en aquest cicle
formatiu, en la seva edició a l’illa d’Eivissa.
2.1.7. Programa de participació en la “Setmana de la Ciència”.
Durant la tardor d’aquest any es celebrarà una nova edició de la “Setmana de la
Ciència”, iniciativa de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la
Conselleria d’Educació i Cultura. Aquesta activitat, adreçada a tots els públics, ha
estat aprofitada en edicions anteriors per donar a conèixer els projectes
d’investigació i conservació que es realitzen als Espais naturals de les Pitiüses.
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S’organitzaran xerrades o activitats de caire científic per a oferir a les escoles (i al
públic general) durant aquesta setmana, per a divulgar els estudis científics que
es desenvolupen a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent. Aquest any les activitats estaran relacionades amb la celebració de “l’Any
Darwin”.
2.2. PUBLICACIONS.
2.2.1. Projecte d’edició del fulletó d’informació general.
S’espera que enguany el Servei d’Espais Naturals pugui editar el tríptic actualitzat
d’informació bàsica referent a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent. Aquest tríptic, ja dissenyat i pendent només d’impremta, ajudarà
a donar a conèixer la nova condició de l’Espai Natural Protegit, ja que des de fa
cinc anys no es disposa de cap mena de fulletó informatiu sobre l’espai natural
protegit.
Està prevista l’edició en quatre idiomes (català, castellà, anglès i alemany) d’uns
10.000 exemplars.
2.2.2. Projecte d’edició d’opuscles informatius.
Com a material a distribuir entre els diferents sectors i usuaris de l’àmbit marí
protegit es preveu una edició actualitzada de 2.000 opuscles informatius en la
mateixa línia dels que disposem. Aquest material es considera de gran utilitat per
tal de donar a conèixer la protecció i normativa de les Reserves Naturals entre els
principals grups d’usuaris (navegants, submarinistes, pescadors, participants en
l’agenda d’activitats, etc.).
2.2.3. Projecte d’edició de la primera guia submarina.
Es preveu la publicació de la primera guia submarina sobre les principals espècies
d’observació usual en una immersió en l’àmbit marí protegit. Aquesta guia serà
sobre la Fauna nedadora: peixos cefalòpodes i borns. El text està redactat i ja es
disposa de la majoria de les imatges necessàries.
Aquest material estarà destinat bàsicament a un públic generalista, interessat
pels valors de les Reserves així com a un dels principals usuaris de l’àrea de
conservació marina: els bussejadors.
Es preveu l’edició d’una primera tirada en tres idiomes (castellà, català i anglès)
amb 1000 exemplars per idioma.
2.2.4. Projecte d’edició carpeta itineraris submarins.
Tal i com s’ha fet a la resta d’Espais Naturals Protegits de Balears es pretén
publicar una carpeta d’itineraris per a realitzar a l’àmbit de les reserves naturals
des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. En aquest cas, però, donades les
característiques de l’àmbit protegit es tractarà d’itineraris submarins pels
principals punts d’immersió de la zona protegida. Els itineraris foren dissenyats en
2007 i estan llestos per a ser editats.
Per motius de pressupost es preveu la publicació enguany de la carpeta amb tres
dels itineraris i en anys posteriors s’aniran publicant la resta de les rutes.
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Les carpetes d’itineraris es difondran entre els submarinistes i usuaris de l’àmbit
marí, i es repartiran a les oficines de la Conselleria de Medi Ambient.
2.2.5. Projecte d’edició d’un pòster per a les embarcacions turístiques.
L’any 2007 es va fer una presa de contacte amb els responsables de les
embarcacions turístiques per a obrir línies de col·laboració. Una de les propostes
que varen sortir d’aquesta trobada fou la de fer, des de l’equip de gestió de les
Reserves, uns pòsters amb informació bàsica referent a la zona protegida i
suggeriments per a contribuir a la conservació. La intenció és editar aquests
pòsters per a què es pengin a les embarcacions i difonguin així la protecció de la
zona entre els usuaris.
2.2.6. Projecte d’exposició d’usos tradicionals lligats als illots.
Amb el principal objectiu d’oferir la cara amable i integradora de l’espai protegit a
la població local (parròquies des Cubells, sant Agustí i sant Josep), aquest any es
treballarà en l’edició d’una exposició sobre els usos tradicionals dels illots.
Aquesta exposició ha de servir com a eina per treballar amb la població local,
evitant alienar-los de l’espai protegit, reconeixent el que han significat aquest illots
i tractar d’involucrar-los en la seva gestió.
Un cop exposada, servirà també per a què la resta de la població de l’illa d’Eivissa
descobreixi la multitud d’aprofitaments, que des de temps immemorables, han
tingut els illots de les reserves naturals des Vedrà.
Però durant aquest any només es treballarà en la recopilació d’informació,
documentació i definició del format de l’exposició, deixant per l’any que ve les
tasques de maquetació i edició.
2.3. XARXA DE CLUBS DE BUSSEIG AMICS DE LES RESERVES NATURALS.
La “Xarxa de Clubs de Busseig Amics de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent” segueix essent aquest any un grup important amb
el que seguir treballant i fer tasques comunes.
Quan comenci la temporada dels centres de submarinisme, es reprendran els
contactes i es distribuiran novament els fulls de fulls de compromís de busseig
responsable per als submarinistes, els quals ajuden a tenir control del nombre i
nivell d’aquests usuaris, i a més, donen a conèixer als bussejadors coneixen la
protecció de la zona.
Es pretén també realitzar una segona edició del curs busseig sostenible per a
instructors de busseig. Després de l’èxit d’acollida l’any 2007, abans de l’inici de la
temporada s’impartirà novament aquest curs per sensibilitzar els instructors que
formen i acompanyen els bussejadors que visiten l’àmbit marí protegit.
S’organitzaran conjuntament neteges de fons i campanyes de sensibilització sobre
la zona. I es reeditaran les banderoles i enganxines que identifiquen els clubs
membres de la xarxa.
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2.4. PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ.
Al llarg del 2009 s’espera s’instal·lin els senyals prevists en el projecte de
senyalització realitzat l’any 2006 seguint el manual de senyalització establert per
Espais de Natura Balear per als Espais protegits i finques públiques de la
Conselleria de Medi Ambient. Aquests senyals s’instal·laran als principals punts de
desembarcament dels illots, al traçat de l’itinerari interpretatiu de sa Conillera i a
la franja costanera de l’illa d’Eivissa amb vistes a les RRNN des Vedrà.
2.5. PROGRAMA D’ANÀLISIS DE DADES.
2.5.1. Projecte d’anàlisis de les dades pesca submarina.
Des de l’any 2006 els pescadors submarins autoritzats a practicar la seva activitat
en aigües de les Reserves presenten la declaració de les seves captures a la zona,
mitjançant unes fitxes que lis són facilitades juntament amb les seves
autoritzacions.
Aquest any s’analitzaran les dades recollides en anys anteriors per a conèixer
quina és la situació de l’activitat a l’espai protegit i per avaluar-ne les
repercussions.
2.5.2. Projecte d’anàlisis de les dades vigilància.
La incorporació l’any passat en l’equip dels dos vigilants marins ha permès la
realització d’un informe on es recull tota la informació sobre els usuaris i els seus
costums a l’àmbit de les reserves naturals des Vedrà.
Aquest any es pretén seguir recollint aquestes dades, emetre informe en la
mateixa línia, i seguir analitzant-les per poder conèixer-ne la evolució al llarg del
temps.
2.6. PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE L’ECO-COMPTADOR.
Per tal de controlar les visites no autoritzades a l’illa de sa Conillera s’instal·larà de
nou l’eco-comptador, el qual s’haurà d’ubicar a una banda de pas on no resulti
visible. Per a poder instal·lar aquest aparell caldrà comprar la cèdula foto-sensible
ja que s’ha espatllat.
2.7. PROJECTE D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE PUNTS DE FONDEIG.
Amb la finalitat de resoldre una problemàtica present a l’àmbit protegit, i a petició
dels centres de busseig que desenvolupen la seva activitat en aigües de les
Reserves; l’any passat es va fer un estudi que valorava quins són els principals
punts d’immersió on s’haurien d’instal·lar fondejos.
Però aquest any volem conèixer del cert en quins d’aquestos punts l’impacte del
fondeig lliure fa necessari la instal·lació d’un punt de fondeig. És per això que
durant 2009 es faran les tasques de camp per a determinar-ho, i si es considera
necessari s’iniciarà la seva instal·lació.
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3. ÀREA DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Objectius d’àrea:
• Garantir les condicions ecològiques necessàries per al desenvolupament de les

espècies animals i vegetals de les Reserves.
• Eliminar riscos que degradin la biodiversitat.

3.1. PROGRAMA DE CONTROL DE CABRES.
El valor natural principal de l’illa des Vedrà és la vegetació present, amb gran
quantitat d’endemismes botànics, la qual cosa ha fet que sigui qualificat com a
molts investigadors com un laboratori botànic. Però la flora de l’illot es veu
amenaçada per la presència de ramats de cabres que afavoreixen l’erosió del
terreny i, d’una manera secundària, afecten també la conservació d’espècies de
fauna com les rates-pinyades.
Pel que respecta a aquesta situació el PORN estableix el següent:
- La funció fonamental de les Reserves Naturals és conservar d’una manera
íntegra els valors naturals excepcionals que tenen (article 14).
- Es prohibeix la introducció i manteniment en els illots de cabres, conills i altres
espècies que comprometin la conservació de les comunitats vegetals (article 34)
- En els illots no pot practicar-se cap activitat agrícola ni ramadera (article 38).
Així doncs, es pretén un any més, reobrir l’expedient administratiu per a tractar de
reduir progressivament de la població de cabres a l’illa des Vedrà amb la
col·laboració dels propietaris.
3.2. PROGRAMA DE CONTROL DE CONILLS.
El principal impacte que resta actiu sobre la vegetació de la majoria dels illots de
les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent; és la presència
d’herbívors com el conill (Oryctolagus cuniculus), amenaçant les comunitats
vegetals.
Els conills són responsables de l’empobriment de la vegetació herbàcia dels illots
on habiten; i a més, quan les poblacions són grans, causen importants efectes
erosius per excavació dels seus caus.
Més concretament, a l’illa de s’Espartar tenen un efecte notable sobre les
poblacions de Medicago citrina i Beta maritima subsp. marcosii, que només poden
subsistir en els penya-segats verticals i sobre les roques costaneres, lluny de la
seva acció. Aquestes espècies són endemismes exclusius d’illots, que segons els
experts, són els restes de la vegetació original dels illots abans de la introducció
dels herbívors.
Així doncs, el que es pretén aquest any és conèixer la situació actual de les
poblacions de conill als illots de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent. I, en funció dels resultats, tractar d’eliminar-les als illots on la
vegetació és més sensible.
9
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3.3. PROGRAMA DE CONTROL DE RATES.
L’any passat es va analitzar l’estat de les poblacions de rata (Rattus rattus) al
territori de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
A més, es va engegar també la campanya de desratització de l’illa des Bosc, amb
l’objectiu d’eliminar aquesta espècie completament de l’illa, i així potenciar una
zona de nidificació d’una important au marina com el virot, eliminat els predadors
d’ous i cries.
Els resultats obtinguts foren força satisfactoris, però la dinàmica de les poblacions
d’aquestes espècies, amb ràpides recuperacions dels contingents, fa que sigui
precís no abandonar el programa i fer el seguiment periòdic per poder actuar
novament al menor indici d’individus a l’illot.
Les tasques emmarcades en l’actuació prevista per a 2009 consistiran en la
realització d’aquestos controls periòdics a l’illa des Bosc i l’actuació puntual en les
zones que sigui necessari.
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4. ÀREA D’INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT
• Aprofundir en el coneixement de la fauna i flora present a l’Espai Natural
Protegit.
• Obtenció de la millor informació possible que permeti l’elaboració
d’estratègies de conservació de la biodiversitat.
• Obrir les reserves a la investigació en temàtica històrica i humanista.
• Comptar amb la col·laboració d’investigadors procedents de diverses
universitats i centres d’investigació.
4.1. PROJECTE DE CARTOGRAFIA BIONÓMICA DELS FONS MARINS.
Enguany es durà a terme la tercera i última fase del projecte d’estudi de les
comunitats bentòniques de les reserves naturals (illots de Ponent i Bledes) per un
equip d’investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Aquestes
tasques completaran les engegades a la zona des Vedrà en 2006 i els illots de
Ponent en 2008, i tenen com a principals objectius:
-

Confeccionar un llistat de les espècies marines presents als nostres fons.
Realitzar la cartografia dels hàbitats marins fins a 40-50 metres de
fondària.
Caracteritzar bionòmicament els hàbitats marins.
Indicar les espècies i comunitats vulnerables així com les pressions a les
que estan sotmeses.
Recomanar les mesures de gestió encaminades a la preservació d’espècies
i hàbitats amenaçats.

4.2. PROGRAMA DE SEGUIMENT D’INVERTEBRATS ARTRÒPODES.
Un any més, mitjançant prospeccions periòdiques a cadascun dels illots, es
continuarà amb les tasques de seguiment d’invertebrats artròpodes a les reserves
naturals. Aquestes feines, que seran desenvolupades pel naturalista, tindran com
a objectiu principal el d’elaborar la corresponent col·lecció de referència, així com
de determinar el grau d’endemicitat d’aquestos invertebrats.
Per tal de completar les tasques, enguany es tractarà de comprar una trampa de
llum que ens permeti ampliar els coneixements referents als lepidòpters nocturns.
4.3. AUS.
4.3.1. Programa Piccole Isole.
Tot i la interrupció de l’any passat, segueix sent important continuar amb la
realització de la campanya de seguiment de migració primaveral a sa Conillera
emmarcada en el programa internacional Piccole Isole. Les tasques corresponents
a aquest programa consistiran en la realització d’una campanya intensiva
d’anellament d’un mes de durada, entre el 15 de març i el 15 d’abril.
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4.3.2. Programa d’estudi de les colònies de Paios (Hydrobates pelagicus).
Des de l’any 2004 es realitza el seguiment de la colònia de paios (Hydrobates
pelagicus) de s’Espartar. Enguany els principals objectius de la campanya seguiran
essent:
- l’estimació de la supervivència d’adults mitjançant marcatge i recaptura, i
com a novetat aquest any, fent un seguiment dels nius.
- l’anellament d’individus.
- la detecció de possibles amenaces.
A més, aquest any es treballarà també la colònia existent a les illes Bledes, per
controlar la seva evolució.
4.3.3. Programa de seguiment de les poblacions de Corb Marí (Phalacrocorax
aristotelis).
Iniciat a finals del 2008, i seguint el protocol facilitat per la Direcció General
d’Espècies, per unificar criteris entre tots els parcs de Balears; el seguiment de les
poblacions de corb marí a les Reserves Naturals es farà de novembre a finals
d’abril en de tres fases:
- cens d’aus en els llocs on dormen, des de l’embarcació i amb prismàtics,
- cens de la població reproductora mitjançant el recompte dels nius
aparentment ocupats (NAO),
- avaluació de la productivitat (nius ocupats/polls volanders).
4.3.4. Programa de seguiment de les poblacions de Virot (Puffinus mauretanicus).
Aquest any, des de l’equip de gestió de les Reserves, es reprendran els recomptes
de la població de virot (Puffinus mauretanicus) mitjançant els transectes amb
embarcació al vespre quan aquestes aus formen basses front als illots on crien.
4.3.5. Programa de seguiment de la colònia de Falcó Marí (Falco eleonorae).
Com cada any el naturalista de l’espai natural protegit realitzarà, a l’illa des Vedrà,
els censos de falcons marins. Des de l’embarcació i amb prismàtics, i des de juny
fins a setembre, es visitarà la colònia per al seu seguiment.
4.3.6. Programa de seguiment de la colònia de Gavina de bec vermell (Larus
audouinii).
Com cada any, i conjuntament amb el cos d’Agents de Medi Ambient, es
realitzaran les jornades necessàries pel cens de nius i anellament d’individus
juvenils de la colònia de gavina de bec vermell. Es visitaran tots els illots de les
reserves, a més de l’illa de cala salada, per poder conèixer l’estat d’aquesta
espècie a l’oest de l’illa d’Eivissa.
4.3.7. Programa de seguiment de la població de Gavina de pota groga (Larus
michahellis).
Amb l’ajut també del cos d’Agents de Medi Ambient, es realitzaran anellaments
d’individus juvenils a les poblacions de gavina de pota groga de les reserves
naturals des Vedrà, i així contribuir en l’estudi de les dinàmiques de poblacions
d’aquesta espècie.
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4.4. PROGRAMA DE CONTROL DELS CONTINGENTS DE SARGANTANES.
A més de continuar amb el seguiment demogràfic de les poblacions de
sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) en l’àmbit dels illots. Aquest any es
pretén obrir una via de col·laboració amb l’UIB, i un grup d’experts hepetòlegs.
Es treballarà per, a més d’actualitzar l’estudi de 2003, estudiar les
característiques de les poblacions existents a les Reserves, i al mateix temps,
obtenir informació d’ADN, per juntament amb les dades morfològiques, analitzar
l’estatus de les subespècies.
4.5. VEGETACIÓ.
4.5.1. Projecte d’actualització de l’atles botànic.
En 2003, un equip de botànics de la UIB realitzà un exhaustiu catàleg de les
espècies florístiques presents a cadascun dels illots. Enguany es pretén,
començant per l’illa des Vedrà, fer un seguiment d’aquestes espècies per tal de
determinar:
-

si han minvat o desaparegut algunes de les poblacions, especialment
aquelles més amenaçades i amb especial incidència als endemismes;
la localització de noves poblacions.

4.5.2. Programa de seguiment de les comunitats vegetals de s’Espartar.
El control aquest any de la població de conills a l’illa de s’Espartar fa necessari
tant una avaluació inicial de la situació, com un seguiment sistemàtic de les
comunitats vegetals de l’illa.
És per això i per conèixer l’impacte d’una actuació com aquesta, que aquest any
es pretén dissenyar i posar en marxa, des de l’equip de gestió de les reserves
naturals des Vedrà, una estratègia de seguiment de la vegetació d’aquest illot.
4.6. PROJECTE DE DETERMINACIÓ DE L’ESTAT COMUNITATS ICTÍCOLES.
L’important pressió que reben les comunitats ictícoles de l’àmbit marí protegit per
la pesca recreativa fa necessari la realització d’una assistència tècnica que realitzi
un estudi seriós on s’avaluï el seu estat, i que pugui servir d’eina per prendre
decisions a l’hora de gestionar la zona protegida. A més, haurà de definir un
protocol senzill de seguiment d’aquestes espècies que es pugui realitzar per
l’equip de gestió de l’espai periòdicament.
4.7. PROJECTE DE CREACIÓ DE LA BASE DE DADES DE BIODIVERSITAT.
Amb l’ajuda d’una assistència tècnica es pretén crear una base de dades àgil i de
senzill maneig on s’unifiqui tota la informació existent en els estudis realitzats a
les reserves naturals des Vedrà, que s’anirà completant amb el temps i les
observacions de l’equip de gestió de l’espai.
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4.8. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA.
La troballa, en gener d’aquest any, d’una mandíbula humana d’uns 300 anys
juntament amb restes de ceràmica a l’illa de sa Conillera, ha obert la possibilitat
d’una nova àrea d’investigació a les reserves naturals des Vedrà.
Durant l’any 2009 es treballarà en la campanya arqueològica per obtenir
informació sobre aquestes restes i intentar esclarir si corresponen a un antic
assentament de l’Edat Moderna.
4.9. PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB AUTORITAT PORTUÀRIA.
Aquest any es pretén tornar a intentar promoure un conveni de col·laboració amb
l’Autoritat Portuària de Balears per a la creació d’una estació biològica al far de
l’illa de Conillera.
Una de les possibilitats que es contemplen des de l’administració de les Reserves
Naturals és oferir que els treballadors de biodiversitat realitzin les tasques de
manteniment o restauració d’aquests edificis sota la coordinació de l’Autoritat
Portuària, a canvi de que ens cedeixin alguna estança del far de sa Conillera com
a recolzament per les activitats, tant científiques com d’educació ambiental, que
es realitzin a les Reserves.
4.10. PROGRAMA DE FOMENT DE L’INVESTIGACIÓ A LES RESERVES.
Un any més l’equip les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent donarà suport als investigadors autoritzats que es desplacin a l’àmbit
protegit per a dur a terme estudis de tota mena.
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5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
Objectius d’àrea:
• Incentivar les propostes de desenvolupament socioeconòmic sostenible.
• Fomentar les relacions i possibles col·laboracions amb els diferents sectors
implicats en la gestió de la zona.
5.1. PROGRAMA DE REUNIONS SECTORIALS.
Es continuarà, en la mateixa línia engegada en 2007, amb les reunions amb els
principals grups d’usuaris de les Reserves Naturals. Posant especial interès en
clubs de busseig i pescadors submarins aquest 2009, es pretén d’aquesta manera
mantenir i reforçar les vies de comunicació amb els diferents sectors per a
conèixer les seves necessitats i obtenir beneficis mutus.
5.2. REUNIÓ AMB ELS PROPIETARIS DE L’ILLA DES VEDRÀ.
Prèvia a la campanya per reduir la població de cabres de l’illa des Vedrà es pretén
organitzar una reunió amb els propietaris dels illots. On es tractarà d’assolir un
consens en el nombre d’exemplars que romandran a l’illa i s’intentarà aconseguir
la seva ajuda i coneixements pels dies en que s’actuï.
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6. ÀREA DE VIGILÀNCIA
Objectiu d’àrea:
• Fer complir la legalitat vigent en matèria de conservació del medi.
• Dur un control de la pesca submarina en aigües de l’àrea de conservació.
6.1. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA.
La parella de vigilants marins contractats l’estiu de 2008 per les reserves naturals
des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent ha estat reduïda a un sol membre i
aquest forçat a compartir amb el Parc Natural de ses Salines.
Per aquest motiu aquest any es tornarà a demanar la contractació exclusiva, a
partir dels mesos d’estiu, de la brigada de vigilants marítims a l’Espai Natural,
amb l’objecte que es puguin intensificar les tasques de vigilància destinades al
control del desembarcament i desenvolupament d’activitats a l’àmbit dels illots
així com el control especial de la pesca submarina a la zona marina protegida.
A més, aquest any es tractarà de que el cos d’Agents de Medi Ambient recolzi
seriosament les tasques de vigilància de l’espai, sortint com a mínim 2 cops per
setmana en temporada baixa i un en època d’incendis.
6.2. PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB ALTRES COSSOS DE VIGILÀNCIA.
Un any més es seguirà potenciant la coordinació amb altres cossos de vigilància
de l’illa d’Eivissa, com són el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la
Guardia Civil (GEAS), SEPRONA, Cos inspectors de pesca del CIEF i Zeladors de
Costes. Per això se’ls facilitarà periòdicament els llistat de persones autoritzades a
realitzar diferents activitats en l’Espai Natural Protegit i se’ls informarà de
qualsevol canvi en la normativa.
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7. ÀREA DE MANTENIMENT
7.1. PROGRAMA DE NETEJA DELS ILLOTS.
La brigada de treballadors de biodiversitat seguirà realitzant les tasques de neteja
de tot l’àmbit de les Reserves Naturals de manera periòdica.
A més de les tasques rutinàries es tindrà especial cura en la retirada, un cop
finalitzada la campanya de desratització, de tots els materials emprats a l’illa des
Bosc.
7.2. PROJECTE RETIRADA DE XARXES DELS FONS MARINS.
Les xarxes enrocades suposen un important impacte pels fons marins protegits
amb totes les conseqüències que se’n deriven. Es per això, que aquest any es
donarà un nou impuls a les tasques d’enretirada d’aquestes xarxes amb un equip
de professionals, i no només amb grups de voluntaris com fins ara.
7.3. PROGRAMA DE MANTENIMENT I NETEJA DE VEHICLES.
El manteniment i neteja dels vehicles i de la maquinària que es fa servir a l’àmbit
protegit es també una de les tasques habituals de la brigada dels treballadors de
biodiversitat assignats als espais protegits de les Pitiüses.
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8. ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
8.1. PERSONAL ADSCRIT.
•
•
•
•
•
•
•

Direcció.
Una tècnica polivalent.
Naturalista compartit amb el parc natural de ses Salines.
Dos educadors ambientals compartits amb el parc natural de ses Salines
Dues informadores compartides amb el parc natural de ses Salines.
Un agent de Medi Ambient assignat a les Reserves Naturals.
Una brigada de treballadors de biodiversitat formada per un capatàs i dos
peons (places sense cobrir), compartida amb el parc natural de ses Salines.
• Un vigilant amb per a les embarcacions d’Espais de Natura.
L’any passat, durant temporada alta, es va contractar una parella de vigilants
marítims, a un d’ells va ser acomiadat i l’altre hem estat obligats a compartir-lo
amb el Parc Natural de ses Salines, es per això que aquest any l’objectiu és
aconseguir consolidar aquesta parella de vigilants marins durant tot l’any i en
exclusivitat per a les Reserves, per a tenir presència a l’àmbit protegit donat
informació als usuaris.
8.2. FORMACIÓ.
Al llarg del present any, des de la direcció de les Reserves es pretén dinamitzar la
formació del personal adscrit mitjançant jornades, cursos, intercanvis, etc. Un
exemple serà la visita del naturalista al parc natural de s’Albufera de Mallorca per
rebre formació especialitzada a càrrec del seu naturalista amb molta més
experiència.
8.3. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS.
Actualment es compta amb:
- Oficina a la seu de la delegació de la Conselleria de Medi Ambient a Eivissa.
- Dos automòbils tot-terreny.
- Una embarcació pneumàtica i el seu remolc per a transportar-la.
8.4. REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS DE L’ANY 2009.
Es redactarà la corresponent memòria d’actuacions de l’any 2009 on s’explicaran
els resultats obtinguts de les actuacions previstes en el present Programa Anual
d’Execució, per a la seva presentació a la Junta Rectora.
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9. ÀREA DE PLANIFICACIÓ
9.1. PLA ANUAL DE L’EXERCICI 2010.
A finals del present any es redactarà la proposta de programa anual d’execució
per l’any 2010, recollint les actuacions que es duran a terme durant l’any que ve a
les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent; per a presentar
davant l’Autoritat de Gestió per a la seva aprovació.
9.2. REDACCIÓ DEL PORN.
Amb l’acord del Consell de govern de 19 d’octubre de 2007, es va declarar
caducat i novament iniciat el procediment d’elaboració del pla d’ordenació dels
recursos naturals de cala d’Hort i cap Llentrisca; en el qual s’està treballant des
del Servei de Planificació de la DG de Biodiversitat del Govern de les Illes Balears.
Encara que oficialment no hem rebut cap comunicació oficial al respecte, l’equip
de gestió de les Reserves oferirà els seus coneixements del territori per a
participar i col·laborar en la redacció d’aquest document.
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10. ÀREA DE PARTICIPACIÓ
10.1. CONVOCATÒRIES DE LA JUNTA RECTORA.
Des de març de 2007 no s’ha reunit la Junta Rectora de les reserves naturals des
Vedrà. Així doncs, durant el primer trimestre de 2009 es tractarà de reunir aquest
òrgan per a presentar la memòria d’actuacions de 2007 i 2008, i el present
document (Programa Anual d’Execució 2009).
10.2. CONVOCATÒRIA DE L’AUTORITAT DE GESTIÓ.
Previ a la convocatòria de la Junta Rectora de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent, es reunirà l’Autoritat de Gestió per a aprovar tant
les memòries 2007 i 2008 com el PAE 2009.
10.3. VOLUNTARIAT.
Un any més una de les activitats estrella de l’agenda d’activitats de primavera –
estiu 2009 serà la jornada de neteja submarina amb voluntaris dels clubs de
busseig de l’illa d’Eivissa, i altres entitats col·laboradores com la Creu roja,
Protecció Civil, GEAS o Voluntaris sense fronteres.
On a final de temporada i amb una jornada amb dinar inclòs, es recullen tant els
residus dels fons marins de l’espai protegit com es recuperen xarxes enrocades
dels pescadors tradicionals de la zona.
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11. ÀREA D’AVALUACIÓ
11.1. PLA DE SEGUIMENT DE LES RRNN DES VEDRÀ.
Una altra de les propostes d’aquest any és l’inici de l’elaboració del “Pla de
seguiment de les reserves naturals des Vedrà”.
Des de la creació de l’espai natural protegit, en el 2002 s’han anat elaborant
diferents estudis, censos, etc., tant d’ús públic com de conservació, sense cap
repercussió clara en la gestió de l’espai. I és per integrar aquestos estudis, i per
tenir una eina per valorar tant els efectes de les pràctiques de gestió com les
tendències d’evolució a llarg termini, que tenim la intenció d’elaborar aquest pla.
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ANNEX: PRESSUPOST.

2.-

ÚS PÚBLIC

2.1. Educació i interpretació ambiental
2.1.1.
Prog. educatiu ”Història i llegenda”
Mitjans propis
2.1.2.
Prog. educatiu a sa Conillera ”Viu un illot, reservat un espai”
Mitjans propis
2.1.3.
Prog. educatiu ” Setmana del Mar” Mitjans propis/CN St. Antoni
2.1.4.
Prog. educatiu “ Taller d’espart”
Mitjans propis
2.1.5.
Agenda d’activitats
Mitjans propis
2.1.6.
Proj. de formació del professorat Mitjans propis/DG d’EA
2.1.7.
Prog. de participació” Setmana de la Ciència” Mitjans propis/ C. Innovació

200 €
4.000 €
0€
1.500 €
6.000 €
0€
0€

2.2. Publicacions
2.2.1.
Proj. d'edició fulletó Informació general Assistència tècnica any 2008
2.2.2.
Proj. edició opuscles informatius
Assistència tècnica
2.2.3.
Proj. edició guia submarina
Assistència tècnica
2.2.4.
Proj. edició carpeta itineraris submarins
Assistència tècnica
2.2.5.
Proj. edició pòsters informatius sectorials
Assistència tècnica
2.2.6.
Proj. Exposició "Usos tradicionals dels illots"
Assistència tècnica
2.3. Xarxa de clubs de busseig amics de les rrnn des Vedrà
2.4. Senyalització
Assistència tècnica
2.5. Prog. d'anàlisis de dades
Mitjans propis
2.6. Proj. Instal·lació de l'Eco-comptador
Mitjans propis
2.7. Proj. d'avaluació del sistema de punts de fondeig
Assistència tècnica

8.000 €
600 €
8.000 €
60.520 €
600 €
3.000 €
600 €
12.000 €
0€
400 €
20.000 €

SUBTOTAL

3.-

125.420 €

GESTIÓ PER A LA CONSERVACIÓ

3.1. Programa de control de cabres
3.2. Programa de control de conills
3.3. Programa de control de rates

Assistència tècnica
Assistència tècnica
Mitjans propis

SUBTOTAL

4.-

300 €
20.000 €
300 €
20.600 €

INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT

4.1. Proj. de cartografiat bionòmic dels fons marins III
4.2. Prog. seguiment invertebrats
4.3. Aus
4.3.1.
Prog. Piccole Isole
4.3.2.
Prog. seguiment paios
4.3.3.
Prog. seguiment corb marí
4.3.4.
Prog. seguiment virot
4.3.5.
Prog. seguiment falcó marí
4.3.6.
Prog. seguiment gavina de bec vermell
4.3.7.
Prog. seguiment gavina de pota groga
4.4. Prog. seguiment sargantanes
4.5. Vegetació
4.5.1.
Proj. actualització atles botànic
4.5.2.
Prog. seguiment comunitats vegetals Espartar
4.6. Proj. estat comunitat ictícoles
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Assistència tècnica
Mitjans propis
Assistència tècnica
Assistència tècnica
Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis
Assistència tècnica
Assistència tècnica
Mitjans propis
Assistència tècnica
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6.000 €
2.000 €
6.000 €
3.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
12.000 €
300 €
20.000 €

4.7. Proj. creació base dades biodiversitat
4.8. Proj. investigació arqueològica
4.9. Proj. de col·laboració amb Autoritat Portuària
4.10. Prog. foment investigació a les Reserves

Mitjans propis
Assistència tècnica
Mitjans propis
Mitjans propis

SUBTOTAL

5.-

1.500 €
2.000 €
0€
0€
64.800 €

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

5.1. Programa de reunions sectorials
5.2. Reunió amb els propietaris de l'illa des Vedrà

Mitjans propis
Mitjans propis

SUBTOTAL

6.-

300 €
300 €
600 €

VIGILÀNCIA

6.1. Programa de vigilància
6.2. Programa de coordinació amb altres cossos de vigilància

Mitjans propis
Mitjans propis

SUBTOTAL

7.-

500 €
0€
500 €

MANTENIMENT

7.1. Programa de neteja dels illots
7.2. Projecte de retirada de xarxes dels fons marins
7.3. Programa de manteniment i neteja de vehicles

Mitjans propis
Mitjans propis
Veure administració

SUBTOTAL

8.-

600 €
10.000 €
10.600 €

ADMINISTRACIÓ

8.1. Personal adscrit
Directora

43.000 €

Tècnica

36.000 €

2 Educadors ambientals

compartits

30.000 €

Naturalista

compartit

14.500 €

compartides

28.000 €

compartits

40.000 €

2 Informadores
Brigada (1 capatàs i 2 peons)
Dos vigilants marítims (1 tot l'any i un 6 mesos)

30.000 €

8.2. Formació del personal

1.000 €

8.3. Mitjans tècnics i materials
Material Fungible
Copisteria
Correus
Material d'oficina
Dietes i viatges
Material Inventariable

Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis

500 €
20 €
500 €
800 €
1.000 €

Vehicles
subministrament combustible
assegurances
reparacions i conservació
remolc
extintors i altres

Mitjans propis

Mitjans propis

2.000 €
1.500 €
4.000 €
200 €
50 €

subministrament combustible

Mitjans propis

800 €

Mitjans propis
Mitjans propis
Mitjans propis

Embarcacions
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assegurança
reparacions i conservació
altres aprovisionaments
8.4. Redacció de la memòria d'actuacions 2009

Mitjans propis
Mitjans propis

SUBTOTAL

9.-

500 €
3.000 €
600 €
0€

Mitjans propis

237.970 €

PLANIFICACIÓ

9.1. Pla anual de l'exercici 2010
9.2. Redacció del PORN

Mitjans propis

0€
0€
0€

10.1. Convocatòria Junta Rectora

Mitjans propis

300 €

10.2. Convocatòria Autoritat de Gestió

Mitjans propis

300 €

10.3. Programa de Voluntariat

Mitjans propis

3.000 €

Mitjans propis

SUBTOTAL

10.-

PARTICIPACIÓ

SUBTOTAL

11.-

3.600 €

AVALUACIÓ

11.1. Pla de seguiment de les RRNN des Vedrà

Mitjans propis

SUBTOTAL

0€
0€

TOTAL 464.090 €
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