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La protecció activa del patrimoni natural és una obligació de l’Administració ambiental i de tota la
societat, que requereix d’un esforç continuat i conjunt. És per aquest motiu que resulta necessari generar,
periòdicament, documents de referència que permetin fonamentar les reflexions i valoracions sobre les
quals establir millores de les feines en favor de les espècies i els espais naturals.
Des de la Direcció general, s’han generat diversos llibres vermells, tant de flora com de fauna, i les
revisions que els actualitzen quan convé. L’any 2007 es va publicar el Llibre Blanc de Protecció
d’Espècies, molt centrat en les actuacions d’aquest servei, que va gaudir d’una bona acceptació. També
cal esmentar com a publicació de referència “El Rumbo del Arca”, les actes del I Congrés Tècnic de
Conservació de Fauna i Flora Silvestres, que va aparèixer un any més tard.
Hem considerat oportú, darrera els llibres vermells i blancs, publicar un recull de treballs amb el color de
l’esperança, el verd, indicador de la confiança en els bons resultats d’una tasca diversa i intensa en molts
de camps. El lector trobarà en la publicació present resums i balanços (sempre provisionals) de projectes
de la direcció general de naturalesa molt diversa: recuperació d’espècies amenaçades, reintroduccions,
gestió d’espais naturals, protecció d’espècies marines, gestió forestal, activitats d’educació ambiental,
inventaris recents d’espècies de distints grups biològics, control d’espècies invasores i fins i tot
contribucions històriques al coneixement i la dinàmica de la biodiversitat illenca.
Conservar i protegir les espècies es essencial per a la conservació del patrimoni natural, ja que són les
integrants dels ecosistemes, de les comunitats biològiques que ocupen i donen valors als espais naturals,
que omplen de vida els nostres paisatges, que permeten la continuïtat dels processos de la Biosfera.
Conservam i protegim amb l’atenció a les espècies amenaçades, amb la prevenció o solució de problemes,
amb la bona gestió dels espais protegits, amb una correcta administració forestal, amb una sanitat adient
dels boscos i garrigues, i amb la difusió d’informació i actitud positives a tots els nivells socials. Aquest
llibre aspira a contribuir a tot això, a estimular el desenvolupament de les bones pràctiques, tan
necessàries en totes les activitats humanes que poden incidir sobre la natura. N’esperam, en fí, una utilitat
pràctica.
Estam especialment satisfets d’haver aconseguit reunir aquests texts amb contribucions alienes a la pròpia
administració: Dels 55 treballs que publicam, quasi la meitat han estat redactats per autors externs a la
Conselleria, que en general han col·laborat (o han rebut la col·laboració) de la casa en iniciatives
relacionades amb la conservació de la fauna o la flora. El bon esperit de complicitat que això palesa és un
valor que val la pena destacar.
Podríem dir que aquest llibre ha estat el darrer servei com a funcionari de Joan Oliver, ja que els autors
varen ser convocats a contribuir a l’obra en homenatge a la seva tasca de tants d’anys, en el moment de la
seva jubilació: la resposta ha estat massiva, i ens consta que diversos imponderables han impedit encara
més col·laboracions d’altres amics i companys, que havien manifestat la intenció d’aportar articles. En
conseqüència, em pertoca agrair al biòleg Joan Oliver no sols els seus anys d’esforços pacients per
assumir la gran diversitat de tasques i responsabilitats que li han estat confiades, sinó també la pròpia
publicació d’aquest volum, que s’uneix als ferrerets, les rates-pinyades, els cetacis o les tortugues que
viuen a les Balears gràcies, en part, a la seva tasca professional.
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