Resultats de la Unitat Vell Marí
El 14 de juliol de 2008 fou fotografiat i observat per un bussejador experimentat un
exemplar de vell marí (Monachus monachus) a la costa sud-est de Mallorca. Fet que va
motivar que la Conselleria de Medi Ambient decidí dur a terme una campanya
d’informació.
La feina va ser contractada a la consultora Pandion (Frontera i Font S.L.) per ser
executada durant el mes de juliol de 2008, mitjançant un equip anomenat ‘Unitat Vell
marí’. La Unitat Vell Marí, ha estat coordinada per Antoni Font i formada per una capità
(Mika Noguera) i una informadora (Carlota Viada).
L’objectiu de la Unitat Vell marí ha estat principalment informar a la gent de la mar i
altres usuaris del medi marí sobre la transcendència de la presència d’aquest exemplar
i demanar-los la seva col·laboració animant-los a que informin de qualsevol indici
d’albiraments telefonant a l’112 i que evitin aproximar-se a menys de 100 metres d’ell.
Se’ls entregava un fulletó informatiu en quatre idiomes (català, castellà, anglès i
alemany).

Resum dels resultats
Durant el mes de juliol de 2008, la Unitat Vell Marí ha sortit 25 dies, des de Port
Adriano, per informar un total de 3.000 usuaris (un 40% mallorquins, 20% anglesos,
15% alemanys, 8% francesos, 7% espanyols, 2% catalans i la resta principalment
holandesos, italians, belgues, suecs, suissos i portuguesos).
S’han registrat un total de 1.094 punts d’interès. La major part dels quals se
corresponen amb usuaris de la mar informats a embarcacions d’oci (un total de 677),
pescadors des de barca (131), pescadors de canyeta des de la costa (45), bussejadors
(21), personal de bars, restaurants i oficines d’informació turística (16) i patrons de
golondrines i altres activitats turístiques (16). A més, s’han registrat 19 crulls que
s’haurien d’explorar sota l’aigua per si fossin hàbitat de descans del vell marí, 13
possibles albiraments de vell marí i s’han realitzat 10 esperes per la detecció del vell
marí (totes elles amb resultat negatiu). A més, també s’han donat dues xerrades als
alumnes de l’Escola de Vela del Club Nàutic del Port d’Andratx.

S’han recollit 13 cites d’albiraments del vell marí realitzades entre el 2 i el 25 de juliol
de 2008 i ubicades geogràficament entre el Cap Blanc i el Cap Fabioler. Els
observadors eren tres pescadors mallorquins no professionals des de motores, un sudafricà empleat a un veler xarter, quatre mallorquins des d’embarcacions d’oci, un
monitor de vela des d’una zodiac i dos anglesos, un irlandès i un alemanys des
d’embarcacions d’oci.
L’objectiu d’informar s’ha assolit amplament, ja que segons avançava la campanya se
trobaven més persones ja assabentades. A més, se va aconseguir confirmar la
permanència d’aquest exemplar de vell marí a la costa de ponent de Mallorca.

