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Presentació
Tal com podreu comprovar amb la lectura d’aquesta memòria, l’any 2009 ha estat molt intens tant
des del punt de vista de la gestió administrativa de la Reserva, com per la magnitud de les
actuacions de conservació que s’han dut a terme.
Sens dubte, la restauració de l’hàbitat degradat al prat de Can Cullerassa és l’actuació estrella
d’aquest any que, gràcies al suport financer de l’Obra Social “la Caixa”, ha tingut una empenta
econòmica molt més decidida del que inicialment es va preveure en el Programa anual d’execució
2009.
L’any 2009 s’ha caracteritzat també per la redacció de projectes que, una vegada executats,
milloraran la gestió i la qualitat hídrica de s’Albufereta. Especialment rellevants són el projecte de
comportes i un estudi bàsic de connexió del nucli urbà enclavat en la Reserva a la xarxa de
clavegueram. Aquests projectes són el punt d’inici i plataforma de partida per a actuacions futures
de gran importància per a la reserva natural de s’Albufereta.
Finalment, també cal destacar que la Reserva natural ha ampliat l’oferta educativa per als centres
educatius amb una activitat més dirigida als nivells més baixos. A més a més, durant el 2009 s’han
superat les xifres de persones que han participat d’una manera o una altra en activitats de la
Reserva natural.

Carolina Encinas Redondo

Directora de la reserva natural de s’Albufereta
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1. Gestió de la reserva natural de
s’Albufereta
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Òrgan de gestió
Espais de Natura és l’empresa pública que depèn de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat que gestiona la reserva natural de s’Albufereta. Durant el 2009 el càrrecs han
estat ocupats per les persones següents:

President d’Espais de Natura
Vicepresident

Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert
Il·lm. Sr. Miquel Ferrà Jaume

Directora d’Espais de Natura

Sra. Josefina Martín Ferreira

Secretari d’Espais de Natura

Sr. Maties Cantarero Verger

Junta Rectora de la Reserva natural
La Junta Rectora és l’òrgan de participació dels distints agents socials vinculats a la Reserva
natural. Els membres que l’han composta durant el 2009 són:
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President

2

Vicepresident

3

4

Sr. Francesc Moll Marques
Sr. Miquel Ferrà Jaume
Director general de Biodiversitat
Sra. Carolina Encinas Redondo

Secretària

Directora de la reserva natural de s’Albufereta

Sr. Francisco L. Blasco Querol
Representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
Cap del Gabinet de la Conselleria d’Agricultura i
(titular)
Pesca
Sra. Patrícia Arbona Sánchez
(suplent)
Directora general de Pesca
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Sr. Josep Serra Colomar
Representant de la Conselleria d’Educació i Cultura
Director general d’Innovació i Formació del
(titular)
Professorat
Sr. Pere Joan Martorell Castelló,
(suplent)
Director general de Cultura
Sr. Carles Javier del Salvador Canzobre
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Representant de la Conselleria de Turisme (titular)

Director general d’Ordenació i Planificació
Turística
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Sr. Antoni Oliver Ensenyat
(suplent)
Gerent de l’INESTUR
Sr. Francesc X. Cladera Pomar,
Representant del Consell Insular de Mallorca (titular)
Director insular de Caça
7
Sr. Antoni Ferragut Llinàs
(suplent)
Departament d’Obres Públiques
Sra. Margalida Jaume Villalonga
Representant de l’Aj. d’Alcúdia (titular)

Regidora de Medi Ambient, Patrimoni i Política
Lingüística

(suplent)

Sr. Sebastià Sánchez Riera Dept. de Turisme
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Sr. Jaume Plomer Salas
9

Representant de l’Aj. de Pollença (titular)
Regidor de Medi Ambient

10

Representant dels propietaris dins la RN (I)

Sra. Rafaela Vila Jaume
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Representant dels propietaris dins la RN (II)

Sra. Sebastiana Reinés Tugores
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Representant de propietaris de la perifèria de
Sr. Nicolàs Siquier Virgós
protecció
Representant de la UIB (titular)

Sr. Gabriel Moya Niell

(suplent)

Sr. Antoni Martínez Taberner
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Representant de la Cooperativa Agrària de Pollença
Sr. Antoni Riusech Serra
(titular)
(suplent)
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Sr. Marti Solivellas Ferrer

Representant de la Societat de Caçadors d’Alcúdia
Sr. Jaume Buades Beltran
(titular)
(suplent)
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Sr. Joan J. Hernández Ferrer

Representant de la Societat de Caçadors de Pollença
Sr. José Luis Pons Cifre
(titular)
(suplent)
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Representants
d’associacions
balears
conservació de la naturalesa (ONG) (I) (titular)

Sr. Ricardo Navarro Torrandell
de

(suplent)
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Representants
d’associacions
balears
conservació de la naturalesa (ONG) (II) (titular)

Sr. Miquel Àngel March
Sr. Llorenç Llobera

de

Sr. Damià Vicens

(suplent)

Sr. Llorenç Llobera

Representant dels agents turístics (titular)

Sr. M. José Aguiló Cerdà

(suplent)

Sr. Ferran Porto Vila
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Representant dels sindicats

Sra. Raquel Hernández Adrián
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Cap del Departament de la DG de Biodiversitat

Sr. Pere Bonet Bonet

22

Cap del Servei d’Espais Naturals

Sra. Catalina Massutí Jaume

23

Expert en temes de conservació de la naturalesa (I)

Sr. Biel Perelló

24

Expert en temes de conservació de la naturalesa (II)

Sr. Pere Tomás
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Sra. Ana Mª Garcia Vallejo
Representant de l’Administració Central (titular)
25

Directora de l’Àrea d’Agricultura i Pesca
(suplent)

Sra. Margarita Monjo Mir,
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Equip de gestió
El personal adscrit a la Reserva durant el 2009 ha estat una directora conservadora i un vigilant
(mesos d’agost al novembre).
A part d’això, hi ha personal no adscrit a la Reserva que també realitza feines encarregades per la
Reserva natural. Així doncs, la brigada de conservació d’Espais de Natura ha realitzat feines
bàsiques de manteniment i conservació a s’Albufereta. Es tracta d’una brigada que fa feines als
distints espais naturals protegits de Mallorca.
També l’educadora ambiental del parc natural de s’Albufera de Mallorca dedica parcialment la seva
activitat a la reserva natural de s’Albufereta.
De la mateixa manera, l’agent de medi ambient destinat al municipi de Pollença s’encarrega de la
vigilància ambiental del territori de s’Albufereta i la perifèria de protecció (caça, abocaments,
control d’incendis, etc).

Directora de la reserva natural de s’Albufereta
Sra. Carolina Encinas Redondo
Vigilant de la reserva natural de s’Albufereta
Sr. Antonio Gallardo (entre els mesos d’agost a novembre)
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2. Despeses 2009
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Despeses 2009
La despesa efectuada en la reserva natural de s’Albufereta durant l’any 2009 ha estat de 235.714 €
(sense comptabilitzar la inversió de les subvencions ni les depeses de personal), dels quals 125.669
€ han estat finançats per l’Obra Social “la Caixa”. Concretament, aquesta entitat privada ha
finançat amb 120.000 € el Projecte de restauració d’hàbitats a Can Cullerassa i amb 5.669,23 € la
contractació de persones amb risc d’exclusió social que s’han dedicat als programes de
manteniment de la Reserva natural.
ENB+LA CAIXA

Conservació
Ús públic
Investigació i seguiment
Manteniment
Vigilància
Administració
Total

198.336
1.230
15.030
16.082
2.887
2.149
235.714

ENB
78.336
1.230
15.030
10.413
2.887
2.149
110.044

LA CAIXA
120.000

5.669

125.669

Evolució de la inversió a la reserva natural de s’Albufereta (2003-2009) sense comptabilitzar
despeses de personal ni subvencions.
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3.1. Àrea de gestió per a la
conservació
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Control d’espècies al·lòctones
En el transcurs de l’any es va detectar la presència de dues espècies vegetals al·lòctones invasores
que no s’havien descrit fins ara a s’Albufereta. Es tracta del lligabosc japonès (Lonicera japonica) i
del penniset (Pennisetum villosum). El focus de Lonicera japonica va ser desbrossat completament,
però com es tracta d’una espècie rebrotadora, caldrà aplicar tractaments successius en el futur i
segurament aplicar metodologies mixtes fins aconseguir l’eradicació completa.
Pennissetum villosum és una amenaça potencial per a s’Albufereta, atès que hi ha antecedents a
altres espais naturals protegits de l’Estat espanyol de ràpida expansió d’aquesta espècie i elevada
persistència en el medi. Durant el 2009 se n’han localitzats els focus i s’ha acordat amb el personal
del Servei de Protecció d’Espècies les tècniques que s’han d’aplicar per la seva erradicació.

Gestió de la vegetació
Per millorar el desenvolupament del pinar que hi ha a s’Albufereta es varen realitzar podes als pins
joves i retirada manual de bosses de processionària.
També es varen recollir esqueixos de tamarells per reproduir al viver genètic de Menut i es varen
plantar tamarells i Limonium algarvense amb voluntaris a partir del material produït al mateix viver.

Projecte de rehabilitació d’hàbitat
S’ha redactat un projecte de restauració d’hàbitat a Can Cullerassa per tal d’aconseguir la
restauració de la zona degradada del prat de Can Cullerassa (Pollença). El projecte està enfocat cap
a la naturalització de l’entorn (eliminació dels enderrocs existents a la zona, recuperació del règim
hídric, restauració de la vegetació natural, millora de l’hàbitat per les espècies) i cap al foment i
facilitació de l’ús públic regulat per a l’observació de la fauna i la flora del lloc.
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També es va encarregar la redacció d’un informe per a la gestió hídrica d’aquesta zona amb el
doble objectiu de prevenir danys per inundacions i conservar els valors naturals del lloc.

Retirada de residus de construcció i demolició a Can
Cullerassa
Durant l’any 2009 s’ha retirat de Can Cullerassa el centenar de tubs de 3 metres de llargària i
diferent amplada que hi havia abocats des de fa més de dues dècades i que s’havien d’utilitzar per
canalitzar l’aigua del lloc per evitar la inundació de la zona per urbanitzar.
En total s'han retirat del lloc 13.511,35 m3 de material de reblit (29.479,30 tones de material
d’excavació i enderrocs) de manera que s’ha ampliat una bona part de superfície d’aigua de la
bassa temporal que es forma en aquest lloc (s’han creat més de 3.000 m2 de llacuna temporal
nova).
El finançament per part de l’Obra Social “la Caixa” en aquesta actuació ha estat de 120.000 €.
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Zona reblida abans d’iniciar les actuacions

Després de les actuacions. Aiguamoll recuperat

Correcció de línies elèctriques i instal·lació de perxes
per a l’àguila peixatera
En el marc de les actuacions recollides en el Pla de conservació de l’àguila peixatera (Resolució del
conseller de Medi Ambient de 30 de juliol de 2007, BOIB núm. 120, de 7 d’agost de 2007)
realitzades pel Servei de Protecció d’Espècies, se’n varen capturar dos exemplars a s’Albufereta i es
varen marcar amb emissor via satèl·lit. Les dades obtingudes mostren amb precisió quins són els
moviments d’aquests individus. Els dos exemplars marcats demostren que s’Albufereta és una
zona de cabdal importància per a aquesta espècie catalogada com a vulnerable al catàleg nacional
d’espècies amenaçades.
Un dels exemplars (l’anellat amb el núm. 14) fa un ús intens de tota la badia de Pollença, pesca
habitualment a s'Albufereta i dorm a la península de Formentor. L’altre exemplar (anellat amb el
núm. 11) visita el Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera i utilitza de manera especialment
intensa la reserva natural de s’Albufereta.
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També dins les actuacions del Pla de conservació s’ha aïllat la fase central de 18 torres elèctriques
de s’Albufereta per tal de disminuir el risc d’electrocució que suposen per a l’àguila peixatera.
Altres dues torres han estat també modificades.

Projecte de restauració i millora del sistema de
comportes per a la regulació hídrica
La gestió dels nivells d’aigua a s’Albufereta és de prioritat màxima per beneficiar directament
espècies d’aus aquàtiques com el bitó (Botaurus stellaris) i el toret (Ardeola ralloides), totes dues en
perill d’extinció.
Altrament, el control dels fluxos d’aigua mitjançant comportes és un mecanisme idoni per evitar
danys per inundació i afavorir la recuperació d’hàbitats.
Per això, durant el 2009 s’ha redactat un projecte de restauració de comportes a s’Albufereta per
tal que sigui possible la regulació del nivell hídric de la zona.

Estudi de viabilitat de connexió dels nuclis urbans
englobats o annexos a la reserva a la xarxa de
clavegueram
La Directiva marc de l’aigua estableix com a objectiu no només mantenir la qualitat ecològica de les
aigües superficials i prevenir-ne el deteriorament, sinó també millorar i restaurar totes les masses
d’aigua superficial, la qual cosa s’ha d’haver assolit l’any 2015.
Per millorar la qualitat de les aigües de s’Albufereta cal atenuar els actuals focus de contaminació
existents. Els focus més importants de contaminació són per aigües residuals dels nuclis urbans
englobats o annexos a la Reserva natural que encara no estan connectats a la xarxa de sanejament
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municipal, encara que també hi contribueixen altres focus de contaminació puntual eventual i
constant difusa (p. ex. fosses sèptiques dels habitatges unifamiliars aïllats).
Per aquest motiu, es va estudiar la viabilitat d’unir el nucli urbà de Can Cap de Bou, enclavat dins
s’Albufereta, a la xarxa de sanejament municipal d’Alcúdia. Es va encarregar la redacció d’un
avantprojecte i un estudi d’impacte ambiental que s’ha fet arribar a l’administració competent per
tal de catalitzar l’execució del projecte. Els resultats analítics del seguiment de la qualitat de l’aigua
del 2009 posen en evidència la necessitat que s’executi aquest projecte.

Per altra part, l’Ajuntament d’Alcúdia va presentar un projecte finançat pel Pla E per connectar a la
xarxa de sanejament les cases del nucli urbà de sa Marina, annexes a la Reserva.
Els projectes esmentats contribuiran de forma important a assolir l’objectiu abans esmentat de la
Directiva marc d’aigües.
Finalment, amb vistes a mitigar els focus de contaminació difusa produïts per fosses sèptiques dels
habitatges unifamiliars aïllats, les bases de convocatòria pública de subvencions per al finançament
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%).

Estudi de viabilitat de translocació/reintroducció de
la tortuga d’aigua
La tortuga d’aigua, Emys orbicularis, és una espècie del Catàleg balear i nacional d’espècies
amenaçades.
Com que la informació disponible fins ara a s’Albufereta sobre la tortuga d’aigua era molt escassa i
sense cites actuals, es varen fer prospeccions i trampejos amb nanses per obtenir dades de camp.
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No s’ha pogut detectar cap exemplar de tortuga d’aigua, malgrat l’existència de cites
bibliogràfiques que ho confirmen (Mayol,2003; Bertolero et al., 2007). En el cas d’haver-n’hi seria
en una densitat molt baixa, per sota del nivell de detecció de la metodologia emprada.
La validesa dels mètodes emprats a l’estudi està comprovada, ja que els tres mètodes emprats
(especialment el mètode de captura amb nanses) s’han utilitzat amb molt d’èxit per a l’estudi de
tortugues d’aigua a altres zones humides de l’illa de Mallorca.
Les entrevistes personals realitzades dins el marc d’aquest
estudi pareixen indicar que fa més de 20 anys que no hi ha
presència de cap espècie de tortuga d’aigua dins la Reserva.
Per altra part, a les prospeccions fetes tampoc no s’ha detectat
la presència de cap espècie de tortuga d’aigua exòtica dins la
Reserva.

Rehabilitació de l’entorn del Rec
A proposta d’un membre de la Junta Rectora de s’Albufereta s’ha encarregat la redacció d’un
projecte per rehabilitar l’entorn de la síquia del molí d’Almadrava.
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3.2. Àrea de desenvolupament
socioeconòmic
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Convenis de col·laboració
Durant l’any 2009 s’han redactat 11 esborranys de convenis de col·laboració entre Espais de
Natura i diversos propietaris de la reserva natural de s’Albufereta per tal de poder habilitar dos
itineraris (un al municipi d’Alcúdia i un altre al de Pollença) que travessen per finques de
titularitat privada.
La formalització futura d’aquests convenis permetrà un ús públic moderat i un acostament
respectuós a la Reserva sense que es vegin malmesos els interessos dels propietaris.

Subvencions per a inversions als espais de
rellevància ambiental
Convocatòria 2007
S’ha continuat amb la tramitació dels expedient de subvencions de la convocatòria 2007.
Concretament s’han realitzat les inspeccions finals i els pagaments de les activitats que s’havien
realitzat.
Així doncs, una vegada finalitzats els tràmits de la convocatòria les subvencions atorgades
sumen les quantitats que apareixen a la taula següent.

Tipus activitat (només
atorgades)

núm.
subv.

Import subvenció
atorgada per tipus
d'activitat

Aigua

1

974,27 €

Compra de maquinària

21

217.448,08 €

Manteniment agrícola

2

11.141,97 €

Sanejament

1

1.505,55 €

Rehabilitació d'exteriors

4

25.160,88 €

Tancaments

4

7.305,68 €

GLOBAL

33

263.536,43 €

Denegades

7
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De les 33 subvencions concedides 3 d’elles s’han acollit a la convocatòria d’ajuts 2009 perquè
no tenien acabades les actuacions que havien demanat. L’activitat per a la qual s’ha sol·licitat
més subvencions és la compra de maquinària i dins aquesta categoria destaca l’adquisició de
tractors (14 unitats subvencionades).

Convocatòria 2009
Per altra banda, en el BOIB núm. 160, de 31 d’octubre de 2009, es va publicar una nova
convocatòria de subvencions (bases en el BOIB núm. 96, de 25 de juny de 2005, modificades en
el BOIB núm. 144, de 3 d’octubre de 2009) a la qual s’han presentat 45 sol·licituds a la Reserva.
El 23 de novembre es va fer una reunió informativa a la Cooperativa Pagesa de Pollença per
explicar les condicions per acollir-se a aquesta convocatòria.
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3.3. Àrea d’ús públic
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Programa d’interpretació ambiental
A part d’oferir visites guiades per a públic en general (grups de 15-20 persones), enguany s’ha
ampliat l’oferta dirigida als centres escolars amb un itinerari dirigit al primer cicle de primària. Així
doncs, durant el 2009, les activitats ofertes als centres educatius han estat les següents:

Vet aquí el que he trobat!
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
Segon cicle de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults
Només algunes plantes poden viure a la vorera de la mar i amb aigües salabroses. En aquesta
visita s’expliquen les característiques del salobrar, el tamarellar i la vegetació dunar. També
s’aprofita la visita per observar alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua com
s’Albufereta per poder viure.

Volta en bicicleta
ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults
En una volta amb bicicleta a la Reserva s’ofereix una visió de conjunt del que és s’Albufereta
dins l’entorn de la badia de Pollença. Fàcilment es pot comprendre quina va ser la importància
d’aquesta zona humida al llarg del temps.
Amb aquesta oferta, durant l’any 2009, un total de 117 escolars han fet itineraris interpretatius a la
Reserva per conèixer els seus valors naturals i la seva importància. No obstant això, no hi ha hagut
demanda per realitzar cap visita guiada per a públic en general.
Concretament, les visites realitzades han estat:
•

25-02-09: itinerari en bicicleta amb alumnes de 1er d’ESO de l’IES Port d’Alcúdia. Varen
participar 63 alumnes.

•

17-03-09: itinerari a peu per la zona pública de la Reserva. 18 alumnes de l’IES Port de
Pollença de 1er d’ESO.

•

19-03-09: itinerari a peu per la zona pública de la Reserva. 18 alumnes de 1er d’ESO de l’IES
Port de Pollença.

•

20-03-09: itinerari a peu per la zona pública de la Reserva. 18 alumnes de 1er d’ESO de l’IES
Port de Pollença.
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Programa comarca
S’han elaborat i preparat dues agendes d’activitats (primavera-estiu i tardor-hivern).
En total han participat 62 persones a les activitats organitzades, les quals han estat les següents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volta en bicicleta per la Reserva (24-01-09). Es va haver de suspendre l’activitat per
condicions climatològiques adverses. Hi havia 18 persones apuntades.
Feim un tamarellar (07-02-09). Activitat que es va haver d’anul·lar per mal temps.
Els rèptils i amfibis del teu poble. Xerrada a la Fundació Torrens d’Alcúdia. Hi assistiren 2
persones.
Acota’t i mira les orquídies (14-03-09). L’activitat es va suspendre perquè la floració de les
orquídies anava endarrerida.
Els padrins visiten la Reserva (28-03-09). El grup de persones grans que tenia previst venir
va anul·lar a darrera hora la visita.
Vine al contapapallones (25-04-09). Itinerari a la Reserva amb una experta en papallones
per observar i conèixer les papallones de la zona. Hi varen assistir 11 persones.
Com hem de fotografiar la natura? (15,16,17 de maig). Curset de fotografia de natura. Hi
varen assistir 15 persones.
Demostració d’anellament i observació d’hivernants (17-10-09). Els ornitòlegs varen fer
una jornada pràctica d’anellament. Hi va haver 6 participants.
Taller de manualitats: els falcons presents a la Reserva (14-11-09). Activitat infantil feta a
la biblioteca de Can Torró d’Alcúdia. Hi varen assistir 14 nins.
Projecció de la pel·lícula-documental “La hora 11” (27-11-09). Hi assistiren 12 persones.
Projecció del documental “Microcosmos, el petit món dels insectes” (11-12-09). Hi
assistiren 2 persones.

A part de les activitats previstes a l’agenda, es va impartir una Xerrada informativa sobre la gestió
de la reserva natural de s’Albufereta al Club Pollença el 29 d’abril de 2009. Hi assistiren 9 persones.
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Al marge d’això, es va col·laborar amb una ponència a les II Jornades d’Estudis Territorials. Curs de
gestió i planificació del medi natural i agrari, que varen tenir lloc els dies 28, 29 i 30 de maig a Ca
s’Hereu, a Lloseta.

Senyalització
S’ha redactat un informe de necessitats de senyalització i adaptació a la nova imatge corporativa.
S’han dissenyat i produït els senyals i s’han iniciat els tràmits administratius per a la seva
instal·lació.

Espai web
La Conselleria de Medi Ambient ha creat un espai web dedicat als espais naturals protegits de les
Illes Balears. www.espaisnaturals.cat
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3.4. Àrea d’investigació i seguiment
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Seguiment de la biodiversitat
Cens anual d’aus aquàtiques
Un any més el mes de gener es va realitzar el cens d’aus d’aquàtiques de forma coordinada amb el
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.
Aplicant aquesta metodologia, la densitat d’aus aquàtiques a l’any 2009 ha estat de 2,9
anàtids+fotges /hectàrea. Amb l’anàlisi de l’evolució de les dades al llarg del temps s’observa que,
des de la declaració de la Reserva natural (2001), es va produir una primera etapa, fins al 2004, de
tendència positiva mentre que en una segona etapa (a partir del 2005) s’aprecia una tendència
decreixent en el valors obtinguts, encara que amb resultats molt per sobre dels enregistrats abans
de tractar-se d’un espai natural protegit.

Dels resultats obtinguts al llarg del temps amb aquesta metodologia es constata un increment en la
riquesa d’espècies (aus aquàtiques) a s’Albufereta.
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Seguiment de l’avifauna
Per altra banda, s’ha continuat amb el seguiment de l’avifauna amb transsectes en banda,
observacions des de punts fixos per a les espècies aquàtiques i mostrejos nocturns amb reclam
artificial per a les rapinyaires nocturnes. Per a cada espècie s’ha calculat l’índex d’abundància
(individus/hora) als distints hàbitats presents a Reserva.
El comptatge d’aus es du a terme al llarg d’unes rutes predefinides i l’observador enregistra
qualsevol individu detectat (observat o escoltat).
El disseny de la xarxa de transsectes ha vingut definit en funció de l’accessibilitat del territori, una
bona distribució homogènia a la Reserva i la cobertura de tots els hàbitats descrits. Així doncs, s’han
fixat un total de 24 transsectes caracteritzats per hàbitats.
Durant el període de l’estudi es varen realitzar 168 transsectes, 28 observacions des de punts de
comptatge directe i diversos mostrejos no protocol·litzats que, durant l’any 2009, han permès
obtenir registres d’un total de 108 especies d’aus presents, en major o menor grau, a la Reserva
natural.

Proporció d’aus reproductores, estivals no reproductores, hivernants, migrants exclusius
i visitants ocasionals obtinguts durant el període d’estudi.

Ampliació de dades sobre mamífers
Fins al 2009 no hi havia dades recollides sobre la presència de ratapinyades a s’Albufereta i no
figurava cap espècie esmentada a l’inventari faunístic de la memòria del PORN. Ara, utilitzant
detectors d’ultrasons i enregistradora digital, s’ha constatat que a la Reserva es troben, com a
mínim, les sis espècies següents:
Familia Vespertilionidae: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo
savii, Miniopterus schreibersii
Familia Molossidae: Tadarida teniotis
Per altra banda, amb les prospeccions de camp del 2009, s’ha detectat la presència de mostel
(Mustela nivalis), marta (Martes martes), llebre (Lepus granatensis) i eriçó (Atelerix algirus). També
s’ha detectat la presència de moixos (Felis silvestris) i cans (Canis lupus familiaris) dins la Reserva
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natural. Aquests animals domèstics suposen una important amenaça per a les poblacions
ornítiques, sobretot durant el període reproductor.
En aquest sentit, durant el 2009 s’ha iniciat el seguiment de carnívors domèstics amb la finalitat
d’avaluar la situació actual i planificar mesures correctores.

Ampliació de dades sobre invertebrats
Per altra banda, gràcies a la tasca investigadora totalment desinteressada dels investigadors del The
Albufera International Biodiversity Group (TAIB) s’han identificat 50 espècies de microlepidòpters a
la reserva natural de s’Albufereta a partir d’un únic mostratge amb trampa de llum realitzat la nit
del 26 de maig de 2009. Es tracta d’una contribució important si es té en compte que tampoc no hi
havia dades sobre aquest grup als inventaris faunístics de la memòria del PORN de s’Albufereta.

Seguiment hídric
S’ha continuat amb el seguiment de la qualitat de l’aigua amb la presa de mostres quatre vegades
l’any a 15 punts de mostratge establerts des de l’any 2006 i anàlisi per part del Laboratori de l’Aigua
(de la Direcció General de Recursos Hídrics) dels paràmetres de pH, conductivitat elèctrica,
terbolesa, salinitat, nitrats, nitrits, fosfats, clorurs, carboni orgànic i coliformes fecals. A part, s’han
realitzat dos mostrejos extraordinaris a tres punts concrets sospitosos de focus de contaminació
orgànica.
Dels resultats obtinguts es pot deduir la presència d’un focus de contaminació fecal aigües amunt
dels ulls del Rec. Atesos els resultats es pot veure clarament un efecte de dilució aigües avall del
torrent del Rec com s’aprecia a la gràfica següent.

UFC coliformes fecals a tres punts del torrent del Rec (mostra del 27/4/2009).
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Per altra part, els resultats analítics també indiquen que el canal que hi ha darrera el complex
hoteler de la platja de Can Cap de Bou està sotmès a episodis aguts de contaminació orgànica
intensa.

Concentració (mg/l) de nitrats, nitrits i fosfats detectada al canal de darrere del complex hoteler.

29

3.5. Àrea de participació
1.Autoritat de gestió, Junta Rectora
/Patronat, Equip de Gestió del
parc/reserva/ de gestió
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Junta Rectora
La Junta Rectora va reunir-se el 3 de març de 2009, després de més de 3 anys sense convocar-se. Es
va informar favorablement sobre les memòries d’actuacions dels anys 2008, 2007 i 2005 i el
Programa anual d’actuacions 2009.

Voluntariat
Durant l’any 2009 s’ha dut a terme una única activitat de voluntariat a la reserva natural de
s’Albufereta que ha consistit en una plantació (20 Limonium i 80 Tamarix) i la neteja d’uns terrenys
de titularitat municipal. L’activitat va tenir lloc el dia 24 de febrer de 2009 i hi varen participar 25
escolars de 3er cicle de primària del Col·legi Públic s’Albufera (Alcúdia).
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3.6. Àrea de manteniment
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La brigada de conservació d’Espais de Natura (que realitza tasques als distints espais naturals
protegits de Mallorca) ha dedicat un total de 51 dies (239 jornals) a tasques de la reserva natural de
s’Albufereta.

Programa de neteja de torrents, canals i sortides a
la mar
Dins les actuacions de neteja de torrents planificades al municipi d’Alcúdia per ABAQUA (empresa
pública que depèn de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat) es va realitzar el desbrossament
del torrent de Can Xanet dins les primeres setmanes de desembre (fora de temporada de cria de
aus).

Torrent de Can
desbrossament

Xanet

després

del Brigades de reinserció social s’han dedicat a la
neteja de la platja

Programa de manteniment del sistema platjaduna
Amb el finançament de l’Obra Social “la Caixa” (5.669 €) es varen contractar les brigades d’AMADIP
i Fundació Deixalles per tal que persones amb risc d’exclusió social o discapacitat fossin les
encarregades de la neteja de les platges de s’Albufereta durant la temporada d’estiu. També la
brigada de la Fundació Estel de Llevant va dedicar-se en aquestes tasques. Conjuntament sumen un
total de 32 dies (148 jornals).
La brigada de conservació d’Espais de Natura ha estat l’encarregada del manteniment dels tancats
que delimiten l’àrea de vegetació a la platja-duna.

33

3.7. Àrea de vigilància
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Entre els mesos d’agost a novembre es va contractar un vigilant per tal d’intensificar la vigilància a
la franja litoral. La tasca realitzada se centrava majoritàriament a informar els usuaris de la platja
per tal que fessin una visita respectuosa amb la Reserva i garantir així la regeneració natural de la
vegetació dunar.
Així doncs, durant el 2009 s’han invertit un total de 77 jornals de vigilància efectiva a la reserva
natural de s’Albufereta, temps que s’ha de sumar al que dediquen els agents de medi ambient de
la comarca a aquest espai natural protegit.
Les denúncies aixecades durant l’any 2009 són un total de dotze, de les quals set són per
incompliment de normativa urbanística i/o d’ordenació territorial, tres per incompliment de
normativa de residus, una per incompliment de la normativa de pesca i una per abandó de vehicle
motoritzat.

Atès que la pressió urbanística és l’impacte que ha generat més denúncies a s’Albufereta des de la
seva declaració es va realitzar un estudi a partir de les fotografies aèries disponibles (1968-2006)
per tal d’analitzar l’evolució de les edificacions a s’Albufereta.
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3.8. Àrea d’administració

36

Gestió administrativa general de la Reserva
La tasca administrativa durant el 2009 ha estat força intensa a causa de la finalització del tràmit de
la convocatòria de subvencions de l’any 2007 i l’obertura d’un nova convocatòria.
Com es pot comprovar a la gràfica, l’any 2009 ha estat en el que més informes tècnics s’han emès
des de la reserva natural de s’Albufereta (tant si es comptabilitzen els informes de subvencions com
si es mantenen al marge del còmput).

Sobre subvencions

13

Sobre investigació

7

Sobre denúncies

5

Previs a llicència

8

Consulta
entre
administracions

6

Informes interns

4

Per filmacions

3

Altres

3

INFORMES TOTALS
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Equipaments
L’oficina administrativa de la Reserva continua ubicada al parc natural de s’Albufera de Mallorca.
Ctra. Alcúdia – Artà, Pont dels Anglesos (Muro). Tel.: 971 89 22 50 Fax: 971 89 21 58.
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