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FORA DEL PARC
Oficina del Parc del Consell de Mallorca:
C/ del General Riera, 111 07010 Palma. Tel. 971 17 37 00 - Fax 971 17 37 32
Oficina d’Informació Turística a Sant Elm, Andratx. (De maig a octubre)
• Exposició del Far de Tramuntana “En els camins de la mar”
Espais de Natura Balear (CAIB): C/ del Gremi de Corredors, 10 1r.
Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma. Tel. 971 17 76 45 - Fax 971 17 76 47S
AL PARC
Centre de Visitants de Cala Lledó. Telèfon 971 18 06 32
El Parc disposa de quatre itineraris autoguiats:
Na Miranda, Far de Tramuntana, Far Vell, Far de Llebeig.
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SA DRAGONERA
PARC NATURAL

EQUIPAMENTs I SERVEIS
T AXA
S’aplica una taxa d’un euro per persona i dia de visita turística al Parc natural de
sa Dragonera, que es cobra a les embarcacions turístiques. Estan exemptes del
pagament les visites realitzades en dissabte pels residents a Mallorca, les visites
organitzades d’escolars, d’ONG i de caràcter cultural, esportiu, d’investigació o de
voluntariat -degudament autoritzades- i les realitzades per menors de 14 anys o
majors de 65.
AUTORITZACIONS
Es necessita autorització escrita per a les visites de grups d’entre 10 i 70 persones,
ja siguin particulars, organitzats o escolars. Prèviament a la visita s’ha de sol·licitar
l’autorització al Consell de Mallorca, amb un mínim de 7 dies d’antelació. També
estan subjectes a autorització les activitats d’investigació científica, la pernoctació,
la circulació fora dels camins i la filmació o fotografia professionals.
COM ARRIBAR AL PARC
Els visitants poden arribar a l’illa amb un servei de transport que fan embarcacions
petites que, de febrer a octubre, surten de Sant Elm i el port d’Andratx.
HORARI DE VISITA
El Parc està obert a les visites durant tot l’any.
L’horari és de 10 a 17 h des de l’1 d’abril fins al 30 de setembre,
i de 10 a 14.30 h la resta de l’any.
• Circulau només pels camins.
• No es permet recollir cap tipus de material, viu o inert.
• Està prohibit encendre foc.
• Els animals domèstics no poden entrar al Parc.
• Evitau fer renous, respectau el silenci.
• No es poden practicar activitats esportives distintes de l’excursionisme.
• Enduis-vos les vostres deixalles.
• No es permet alimentar les sargantanes ni cap altra fauna
• No es permet l’acampada.
• La pesca des de la costa i la recol·lecció d’organismes marins estan prohibides.

NORMATIVA
SA DRAGONERA

E

El Parc natural de sa Dragonera està format
pels illots des Pantaleu i sa Mitjana i per l’illa
de sa Dragonera. La superfície del Parc és de 274
ha terrestres i està declarat tot ell, juntament amb
una important superfície marina, Lloc d’importància comunitària (LIC) i Zona d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) i per tant, forma part de la Xarxa Natura 2000.
Sa Dragonera, situada al sud-oest de Mallorca, està
separada d’aquesta per un petit freu d’uns 800 m
d’amplada i una fondària màxima d’uns 15 m.

El camí cap a la conservació de l’espai no va
ser fàcil, i en bona part la seva protecció es
deu a la forta pressió popular en contra de
l’intent d’urbanització de l’illa els anys 70. És
per això que sa Dragonera és un dels símbols del conservacionisme balear. L’any 1987
el Consell de Mallorca va adquirir l’illa, que
fou declarada Àrea natural d’especial interès
(ANEI). Finalment, l’any 1995 es convertí en
Parc natural.
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ELS TRESORS NATURALS

L

es dimensions de l’illa, la seva aridesa, el seu relleu i la influència marina fan que sa Dragonera
disposi d’una riquesa natural excepcional.

es pot trobar enlloc més del món, així com el
caragol de serp (Iberellus balearicus), endèmic
de les Balears.

A sa Dragonera s’han identificat 361 espècies de
plantes en total, de les quals 18 són endemismes
de distribució balear. La comunitat vegetal més extensa al Parc és la garriga d’ullastre (Olea europaea)
amb l’olivella (Cneorum tricoccon). Menys esteses
però amb una diversitat florística alta hi ha les comunitats litorals, de penyal o les d’encletxes i parets,
afavorides pel caràcter abrupte de l’illa.

La relació d’aus marines catalogades del Parc és
extensa, entre les quals cal fer esment de la gavina roja (Larus audouinii) i el virot petit (Puffinus
mauretanicus), uns dels pocs ocells endèmics
de les Illes Balears. Entre els rapinyaires, a sa
Dragonera trobam la població més nombrosa
de falcó marí (Falco eleonorae) de l’arxipèlag.

La fauna del Parc és un dels altres aspectes més
interessants de l’espai. D’entre la fauna destaca la
població de sargantanes de sa Dragonera, una subespècie endèmica (Podarcis lilfordi giglioli) que no

EL PASSAT DE L’ILLA

E

ls testimonis més antics de la presència humana a sa Dragonera són les restes que s’han trobat de l’època
talaiòtica. També hi ha vestigis de les èpoques romana i musulmana. Segurament l’existència d’una font
d’aigua dolça prop de cala Lledó i la seva situació estratègica han estat els principals motius dels assentaments. Fou el primer lloc on la flota del rei Jaume I va desembarcar, per descansar i proveir-se d’aigua, just
abans de fer-ho a l’illa de Mallorca.
Els diferents aprofitaments dels recursos naturals que s’han donat al llarg dels segles, com l’obtenció de llenya
i carbó, a partir dels pins, i la introducció de la ramaderia i els conreus, modificaren la fesomia de l’illa. A l’edat
mitjana també s’empraven en falconeria els falcons que s’agafaven a sa Dragonera, i es recollia als penyasegats l’orxella (Roccella phycopsis), un liquen molt preuat a partir del qual s’obtenia un tint de color porpra.
La fulla del garballó (Chamaerops humilis) s’ha recol·lectat fins a èpoques recents per a la confecció de cistelles i senalles.
Les torres que es bastiren a na Pòpia i al cap des Llebeig evidencien la importància que l’illa tingué en la
defensa de Mallorca. Recentment restaurada, la torre de Llebeig, juntament amb els tres fars -el Vell, el de
Llebeig i el de Tramuntana- confereixen a sa Dragonera un valor històric i patrimonial notable.
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Pel que fa als mamífers, les ratapinyades són
l’únic grup de presència natural al Parc. S’hi han
detectat almenys 5 espècies, algunes d’elles
migrants. La resta de mamífers presents (rates,
conills i ratolins) han estat introduïts i la seva
presència es considera perjudicial per a la flora i
la fauna autòctones.
Les aigües i els fons marins estan inclosos a la
zona marina d’influència, que conté una mostra representativa i ben conservada dels ecosistemes submarins de la Mediterrània occidental.
Destaquen per la seva diversitat les praderies
de Posidonia oceanica, refugi de moltes espècies marines, i les comunitats coral·lígenes.
Limonium
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