On és es Carnatge?

La funció des Carnatge

Un testimoni
del passat (I)

Es Carnatge és un espai natural costaner de Palma de
titularitat municipal que té una superfície aproximada
de 20 hectàrees. Està situat al centre de la badia de
Palma, entre les barriades del Coll d’en Rabassa i
Can Pastilla. Limita al nord amb la carretera PM 601
(Palma-s’Arenal), a l’est amb el carrer del Déntol
(Can Pastilla), a l’oest amb el nucli urbà del Coll den
Rebassa, i al sud amb la mar.

A la zona des Carnatge es troben uns dels
jaciments paleontològics quaternaris
més importants de la Mediterrània,
amb abundant fauna fòssil del plistocè
superior, especialment entre cala Pudent i
les cases des Carnatge.
L’estudi d’aquests jaciments proporciona
informació dels canvis climàtics recents, de
l’evolució de les espècies que s’hi trobaven
i, en sentit més ampli, de com era la vida
en aquella època.

Façana nord de les cases des Carnatge

Façana sud de les cases des Carnatge

Façana sudoest de les cases des Carnatge

Des del 1890 fins al 1959 hi va haver en
aquest espai natural el darrer carnatge
de Palma, que dona nom al paratge, i
del qual només es conserven les cases
en estat ruïnós.

UN ESPAI PROTEGIT
La part des Carnatge confrontada a la ribera de
la mar, juntament amb l’illot de sa Galera, és un
espai protegit de 4,5 hectàrees qualificat com
a Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de
Protecció (AANP). La resta de la superfície des
Carnatge, excepte una franja perpendicular a la
mar de servitud aeronàutica, està classificada
com a sòl rústic no urbanitzable i destinada a
l’esplai cultural i recreatiu dels ciutadans i a la
millora de les condicions ambientals de la ciutat.

Els carnatges eren instal·lacions que
donaven solució a l’eliminació de
l’elevat nombre d’animals de tir i
càrrega (cavalls, muls, ases, someres,
vaques i altres animals de gran
dimensió) de la part forana de Palma
que havien mort o que havien de ser
sacrificats perquè patien malalties
incurables o fractures, o perquè tenien
una edat massa avançada per treballar.

Així mateix, bona part del litoral va ser
declarada Centre d’Interès Cultural (CIC) per
l’existència de jaciments fossilífers del plistocè
superior catalogats amb la màxima valoració
científica.

Tot s’aprofitava
El producte més valuós que s’obtenia dels animals
eren les pells que es venien a les adoberies de Ciutat.
En canvi, el producte més abundant era la carn, que
després de coure-la, trossejar-la i secar-la al sol, es
venia com a pinso per als animals, especialment per als
cans llebrers que corrien en el canòdrom.
Un altre producte que s’obtenia era el seu, el greix fos
dels animals. El seu de cavall era molt apreciat per
nodrir el cuiro dels guarniments, les potes dels cavalls
i altres estris de pell. El d’altres animals, especialment
el d’ovella, s’utilitzava per fer sabó, per greixar els
eixos dels molins fariners de vent i per fer relliscar les
barques al varadors. Els ossos dels animals, un cop secs,
s’utilitzaven per fer foc per bullir l’aigua de les calderes
des Carnatge.

El quaternari va començar fa 2,6 milions d’anys i dura
fins a l’actualitat. Se subdivideix en dues èpoques
geològiques: el plistocè i l’holocè, que va començar
fa aproximadament 12.000 anys i que continua
actualment. En el quaternari es varen produir sis
grans períodes glacials, que eren èpoques en què els
gels ocupaven grans masses continentals.

PERÍODE INTERGLACIAL
Transgressió marina

Dins una glaciació hi ha èpoques més fredes,
anomenades períodes glacials, en què el gel avança,
i períodes interglacials, en què el gel retrocedeix.
Aquesta alternança de períodes glacials i interglacials
es caracteritzen per fluctuacions considerables
del nivell de la mar, que queden enregistrades
com a formes d’erosió o com a dipòsits acumulats
a diferents alçades respecte del nivell actual
(Text: Tomeu Moragues).

PERÍODE GLACIAL
Nivell de la mar en l’anterior època glacial
Regressió marina

CALA PUDENT
Entre cala Pudent i les cases des Carnatge es troben dipòsits sedimentaris amb fauna fòssil que indiquen les variacions
del nivell de la mar assolides en el plistocè. Durant les transgressions marines la mar avança ocupant terreny continental
i es produeix el dipòsit de sediments amb restes d’organismes marins sobre la línia de costa. En canvi, en les regressions
marines la mar retrocedeix i es dipositen materials d’origen continental amb restes d’organismes terrestres.

AEROPORT DE SON SANT JOAN

COLL D’EN RABASSA

e
d
c

c
b

b
a

ES CARNATGE
CAN PASTILLA
Font del text:
Galiana Veiret, 2015. Es Carnatge i l’illot de sa Galera.
Ed. Lleonard Muntaner.
Dibuix: Xavier Canyellas
Fotografies: Tomeu Moragues.
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Actualment no es poden observar
els estrats de la part central de cala
Pudent perquè estan sepultats per una
acumulació de sediments produïda
per les excavacions d’instal·lació d’un
gasoducte del 2008.
Fotografia: Damià Vicens Xamena
(Figures reproduïdes a partir dels talls
estatigràfics de J. Cuerda. 1979)
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PANEL 03

a) Eolianita del Riss. Roca formada per la consolidació de l’arena de les
dunes que es formaren durant el penúltim període glacial del Riss, fa
entre 140.000 i 170.000 anys
b) Paleosol vermell-groguenc amb fòssils de mol·luscs terrestres
c) i d) Sediments marins amb fòssils de gasteròpodes i bivalves amb espècies
de fauna càlida anomenada senegalesa. (Nivell c: eutirrenià inferior.
Nivell d: eutirrenià superior)
e) Llims de color marró-groguenc amb mol·luscs terrestres

Les pedreres i el marès

un testimoni del passat (II)
a
u3
u1

u2

u4

Jaciment paleontològic de davant les cases des Carnatge.
Actualment hi ha una acumulació de sediments i restes de mol·luscs que el tapen en la
major part.
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els fòssils des Carnatge

Figura reproduïda a partir del tall
estratigràfic segons Vicens et al. (2012):
A) Eolianita del Riss.
B) Paleosol vermell.
U1) Platja amb abundant fauna càlida senegalesa
(eutirrenià).
U2) Platja amb fauna senegalesa, separada puntualment
de l’anterior per uns llims vermells (eutirrenià).
U3) Blocs cimentats dels nivells anteriors on desapareix
part de la fauna senegalesa, la qual cosa indica un
refredament respecte de les unitats anteriors
(neotirrenià).
U4) Unitat amb la base arenosa i la part superior constituïda
per conglomerats de platja amb nombrosos fòssils.
L’associació faunística és semblant a l’actual
(neotirrenià).

Multitud de pedreres de marès des
Carnatge foren explotades durant la
primera meitat del segle XX, algunes
de les quals varen ser reblides amb
enderrocs i actualment no són visibles
o ho són de manera parcial. La facilitat
d’extracció i de tall que permeten
extreure’n les varietats i les mides de
peces més adequades, juntament amb
l’abundància, expliquen la sistemàtica
utilització del marès en la construcció a
les Illes Balears.

Estrats.

Acumulació eòlica de làmines en
cicles alternants d’arenes fines i
gruixades.

Icnita.

Petjada
de Myotragus balearicus

Les pedreres de marès des Carnatge corresponen a les dunes formades
durant el penúltim episodi glacial, el Riss, fa entre 140.000 i 170.000
anys, que va comportar una baixada del nivell de la mar. Aquest
descens va deixar exposades grans extensions de la plataforma
marina cobertes d’arenes litorals, que, amb l’acció del vent, varen
donar lloc a la formació de dunes considerables.
Les roques de marès procedent des Carnatge estan formades per més
d’un 90 % de fragments de parts dures d’organismes marins.

Els fòssils són proves (restes, senyals d’activitat, etc.) de l’existència d’organismes que varen viure en el passat. La fauna
fòssil present en aquest espai està formada majoritàriament per mol·luscs, que donen informació de les condicions
climàtiques del plistocè.

Fauna senegalesa

V Congrés de l’InQua

En els períodes càlids interglacials de l’eutirrenià proliferaren
espècies semblants a les que avui en dia habiten regions
tropicals denominades fauna senegalesa, que s’extingiren al
començament de la glaciació del Würmià.

Les publicacions de les investigacions de Joan Cuerda i Andreu
Muntaner en la dècada dels cinquanta del segle passat sobre els
valors geològics i paleontològics des Carnatge i de la resta de
la badia de Palma varen despertar l’interès del V Congrés INQUA
(International Quaternary Congress), un Congrés internacional
que va tenir lloc a Espanya l’any 1957, el qual va programar
una visita dels congressistes als jaciments des Carnatge, cosa
que va comportar que es coneguessin en l’àmbit internacional
(fotografia de la visita cedida per Andreu Muntaner Darder).

Strombus bubonius

Conus testudinaris

Cantharus viverratus

Cardita senegalensis

Polynices lacteus

Natica turtoni

L’extracció del marès

Les pedreres des Carnatge s’explotaren amb els mètodes tradicionals mitjançant l’escodra, el tallant i el molí de sang.
1. Escurar.
Després d’escollir el lloc
s’eliminava la vegetació
amb l’aixada i la terra
amb el càvec i les senalles.
A continuació, es retirava
la capa superficial.

2. Marcar capcers
i començar regates.
Els capcers es marcaven
amb un ferro i un regle
de fusta, i les regates es
picaven amb l’escodra a
la fondària de les peces
desitjades.

3. Picar les regates.
Es picaven dues regates
paral·leles que s’unien
amb unes altres regates
transversals per obtenir
peces de 40 x 80 cm.

4. Arrabassar les peces.
Feien una altra regata horitzontal a la
profunditat desitjada on hi posaven
unes proteccions metàl·liques i quatre
tascons de ferro; pegaven un cop als
tascons per rompre les peces senceres,
i les pujaven amb els molins de sang.

Brachyodontes
senegalensis

altres fòssils:

mol·luscs terrestres, rizoconcrecions i icnites

Tudorella
ferruginea

Xerocrassa
prietoi

Chondrula gymnesica,
extingit amb l’inici
de la glaciació del Würm

Petjada (icnita)
de Myotragus balearicus

Fotografies: Col·lecció Joan Cuerda Barceló (SHNB)

Pistes d’arrels
(rizoconcrecions)
Fotografia: Damià Vicens
Font del text de l’extracció del marès: Galiana Veiret, 2015. Es Carnatge i l’illot de sa Galera. Ed. Lleonard Muntaner. Dibuixos: Pau Oliver
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La vegetació des Carnatge:
entre la sal, el vent i l’aigua
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La fauna des Carnatge

La vegetació des Carnatge:
entre la sal, el vent i l’aigua
5

3. Comunitat vegetal amb presència de setge
A la planura que hi ha entre cala Pudent i les cases des Carnatge, coneguda com el camp de tir, sobre un sòl arenós i gruixut (dunes fòssils del Riss) no
exposat directament al ruixim de l’aigua salada, hi ha una formació vegetal poc densa dominada per plantes baixes, que s’anomena timoneda. La
singularitat d’aquesta timoneda és la presència de l’única població mallorquina de la petita estepa anomenada popularment setge. A les zones més
properes al passeig de vianants i ciclistes hi ha espècies vegetals ruderals pròpies d’espais alterats. Cap a l’interior, en una segona zona, es redueix la
densitat de les espècies ruderals i augmenta la densitat del setge i de les espècies característiques de la comunitat vegetal: herba de setge, flor de tot
l’any, herba de Sant Ponç i trèvol d’arena, acompanyades d’altres espècies com el peu de milà, la mata i l’esparreguera marina.

El grup de vertebrats més
abundant i divers des Carnatge
és el de les aus.
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Estructura de la vegetació litoral des Carnatge
1. Comunitat de saladines i fonoll marí
En els roquissars més pròxims a la mar, amb escassetat de sòl, nutrients i aigua dolça, i afectats per la salinitat i el vent que transporta minúscules
gotes d’aigua salada (esprai salí), hi viuen comunitats de petits arbusts d’escassa cobertura, com les saladines i el fonoll marí, acompanyades d’altres
espècies com el gram de platja, l’esparreguera marina, el salat blanc, molt abundant as Carnatge, o el rave de mar. Aquestes plantes han desenvolupat
distintes estratègies vitals per fer front a aquestes severes i singulars condicions: fulles carnoses, capacitat de germinar amb concentracions
relativament elevades de sal, presència de glàndules excretores de sal, cutícules foliars gruixades, etc.

Herba de Sant Ponç
(Teucrium capitatum subsp. majoricum)

Peu de milà o bufalaga marina
(Thymelaea hirsuta)

Setge
(Helianthemum marifolium
subsp. origanifolium)

El setge (Helianthemum marifolium
subsp. origanifolium) és una petita
planta reptant que pertany a la
família de les estepes amb una àrea
de distribució que inclou Eivissa,
Formentera, Mallorca (únicament as
Carnatge), punts de la península Ibèrica
i el nord d’Àfrica. L’estat de degradació
en el qual es trobava el camp de tir
des Carnatge va impulsar, en el 2005,
la inclusió de la població mallorquina
d’aquesta espècie al Catàleg balear
d’espècies amenaçades. La població
total de setge d’aquesta zona està
constituïda per uns 18.500 exemplars,
que ocupen una àrea de 2,5 hectàrees.

4. Vegetació de la duna reconstruïda
Entre els anys 2003 i 2005 es va reconstruir una duna artificial estabilitzada amb materials inerts recollits en la neteja de les pedreres des Carnatge
i dels voltants de la zona. El relleu transcorre paral·lel a la costa, des de ses cases des Carnatge fins al turó de sa cova de sa Gata. Sobre aquesta duna
reconstruïda es varen plantar espècies de la zona, com la savina, el pi blanc i la mata, utilitzant llavors d’exemplars que ja hi eren, i també espècies
pròpies del litoral balear, com la ginesta borda, la botja de cuques, el romaní, l’estepa blanca o l’alfals arbori.

Fonoll marí
(Crithmum maritimum)

Saladina
(Limonium companyonis)

Salat blanc
(Atriplex halimus)

1. Aus marines i de litoral
Els ocells marins que s’hi poden veure tot l’any són la gavina camagroga o vulgar i el corb marí. A l’hivern és habitual observar-hi la gavina d’hivern i
la corpetassa eixugant-se les ales sobre les roques. Entre l’abril i el setembre freqüentment hi vola la gavina roja, i a partir del setembre hi arriben els
primers exemplars hivernants o migrants de llambritja de bec llarg, la més marina de totes les llambritges europees.
Entre els ocells de ribera, és comú observar-hi tot l’any el tiroril·lo camanegre, i a l’hivern o en migració, el tiroril·lo gros i la xivitona. Ocasionalment s’hi
poden veure exemplars migrants de picaplatges i corriols tres-dits, i també algun agró blanc.

Gavina roja
(Larus audouinii),
espècie endèmica de la Mediterrània.

Corb marí
(Phalacrocorax aristotelis).

Corriol tres-dits
(Calidris alba).

Picaplatges camanegre
(Charadrius alexandrinus).

Girapedres
(Arenaria interpres).

Fotografia: Tomeu Moragues

Fotografia: Juan J. Bazán

Fotografia: Ferran Pestaña

Fotografia: Juan J. Bazán

Fotografia: Ferran Pestaña

2. Aus de matollars i espais oberts
En els espais més oberts i en els arbustius és molt freqüent observar-hi durant tot l’any el vitrac, posat damunt alguna branca destacada, la inconfusible
mèrlera, el passarell, el teulader o gorrió i el més comú de tots els busquerets: el busqueret de cap negre. En canvi, són menys habituals el puput i la
cucullada, amb les seves crestes característiques. A l’hivern s’hi afegeix l’intrèpid ropit i, eventualment, alguna titina. De tant en tant es pot veure la silueta
del xoriguer en el cel, fent les característiques aturades en vol, bategant les ales per detectar alguna presa.

Gram de platja
(Sporobolus pungens)

2. Comunitat de camamil·la de mar i pare-i-fill
En una situació immediatament interior, a una desena de metres de la mar, es troben espècies com el pare-i-fill i la camamil·la de mar, que són
característiques de zones costaneres riques amb substàncies nitrogenades, el trèvol d’arena, l’eriçó o socarrell, el salat ver i el ballester.
Aquestes dues darreres espècies són més abundants entre cala Gamba i cala Pudent. Quant als arbres de la primera línia de costa, únicament hi ha
tamarells i savines.

Pi blanc
(Pinus halepensis var. ceciliae)

Savina
(Juniperus phoenicea
subsp. turbinata)

Alfals arbori
(Medicago citrina),
espècie que només viu a alguns illots de l’arxipèlag de
Cabrera, d’Eivissa i a les illes Columbretes

Ginesta borda
(Ephedra fragilis)

5. Pinar litoral
L’única zona forestal que queda a la zona des Carnatge és un pinar d’aproximadament 5 hectàrees ubicat sobre dunes fossilitzades.
És un pinar alterat, on s’observen restes d’abocaments incontrolats d’enderrocs i un gran nombre de camins causats per un ús recreatiu excessiu. Segons
alguns documents històrics, aquest pinar és un testimoni del que fa més d’un segle ocupava tot l’espai comprès entre el Coll d’en Rabassa i Can Pastilla.

Vitrac
(Saxicola torquata).

Busqueret capnegre
(Sylvia melanocephala).

Rupit
(Erithacus rubecula).

Puput
(Upupa epops).

Xoriguer
(Falco tinnunculus).

Fotografia: Ron Knight

Fotografia: José Manuel Armengod

Fotografia: Ferran Pestaña

Fotografia: Ferran Pestaña

Fotografia: Bernard Stam

3. Aus arborícoles
En el pinar des Carnatge es troben, tot l’any, tres de les espècies de la
família dels fringíl·lids més corrents i vistosos dels boscos de les Illes
Balears: la cadernera, el verderol i el gafarró.
Salat ver
(Suaeda vera)

Pare-i-fill
(Asteriscus maritimus)

Camamil·la de mar
(Anthemis maritima)

Trèvol d’arena
(Lotus cytisoides)

Tamarell
(Tamarix sp.)

Sanguinària blanca o arracades
(Paronychia capitata)

Eriçó o socarrell
(Launaea cervicornis)

Rave de mar
(Cakile maritima)
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Gafarró
(Serinus serinus)

Fotografia: Juan Emilio

Fotografia: Juan Emilio

El major interès faunístic des Carnatge probablement recau en la presència
de dues especies d’escarabats (coleòpters) endèmics de Mallorca i Menorca:
l’escarabat fura i l’escarabat Tentyria schaumi.

Escarabat fura
(Pimelia criba).

Fotografia: Mateu Vadell
Text: Tomeu Moragues. Fotografies: Guillem Quetglas, Tomeu Moragues

Text: Tomeu Moragues. Fotografies: Guillem Quetglas, Tomeu Moragues

Cadernera
(Carduelis carduelis)

Escarabats endèmics de Mallorca i Menorca

Text i il·lustració: Tomeu Moragues
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Escarabat Tentyria
(Tentyria schaumi).
Fotografia: Cati Ginart

Les praderies marines
En el fons marí del litoral des Carnatge hi trobam dues espècies
de plantes superiors —amb arrels, tija i fulles— que s’anomenen
fanerògames marines: la posidònia (Posidonia oceanica), la més
abundant, i l’algueró (Cymodocea nodosa). Aquestes espècies solen
formar praderies o herbeis fins a una fondària d’uns 40 m.

L’itinerari
1

Punta del Reflector

2

Cala Pudent i jaciment paleontològic

3

Camp de tir

4

Cases des Carnatge i jaciment paleontològic

5

Duna reconstruïda

6

Pedreres del turó de sa cova de sa Gata

7

Bateria antiaèria de Can Pastilla

8

Pinar des Carnatge

1

Fotografia: Enric Ballesteros

En el fons marí de la part més oriental des Carnatge,
prop del caló de Son Caios, hi conviuen la posidònia
i l’algueró (primer pla), el qual ocupa el fons
arenós de més hidrodinamisme, delimitat entre
la línia de costa i el límit superior de la praderia
de posidònia. Fotografia: Juan M. Ruiz

La posidònia creix de manera molt lenta (3-4 cm/
any),i presenta rizomes de creixement horitzontal,
que fixen la planta al substrat, i de creixement
vertical, que eviten que quedi sepultada pel
sediment. Fotografia: Juan M. Ruiz

Cymodocea nodosa pot colonitzar una àmplia
varietat d’ambients marins. A la zona des
Carnatge presenta una extensió reduïda en
comparació de la de la posidònia, i es troba
precedint-la en zones de poca profunditat.

2

Fotografia: Juan M. Ruiz

La vida a les praderies

Les praderies de posidònia són ecosistemes altament productius amb una gran quantitat de microhàbitats on viu una gran diversitat d’espècies. Les fulles són
colonitzades per hidrozous, algues, briozous, poliquets, foraminífers i altres organismes que hi viuen fixats però que no se n’alimenten (epífits). En l’entramat
de rizomes viuen una gran varietat de petits animals (cucs anèl·lids, bivalves, copèpodes, etc.). Altres grups d’organismes es desplacen per tota la praderia,
com els equinoderms (eriçons, holotúries, estrelles de mar, etc.), els mol·luscs (caragols, calamars, sèpies, etc.), o els peixos (salpes, cavallets de mar, agulletes,
fadrins, donzelles, tords flassaders, vaques, escórpores, cabots d’alga, etc.).

Nacra (Pinna nobilis),
bivalve gegant endèmic de
la Mediterrània.
Fotografia: Juan M. Ruiz

Fauna associada a la
posidònia. Adalt: estrella
(Asterina pancerii).
Abaix: cavallet de mar
(Hippocampus guttulatus).

Diversos epífits sobre fulles
de posidònia.
Fotografia: Juan M. Ruiz

Eriçó
(Paracentrotus lividus)
alimentant-se de fulles
de posidònia.
Fotografia: Juan M. Ruiz

Fotografia: Juan M. Ruiz
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Salpa (Sarpa salpa),
un dels pocs organismes
que s’alimenten
directament de fulles
de posidònia.

5

Fotografia: Juan M. Ruiz

La posidònia i l’arena
Banquetes:
absorbeixen l’energia de l’impacte de
l’onatge i minimitzen l’arrossegament
dels sediments mar endins.

Fulles:
dissipen l’energia de les onades i
retenen els sediments en suspensió.

Producció de sediment: molts dels
organismes de la praderia tenen
esquelet calcari; quan moren, l’esquelet
passa a formar part de l’arena.

8

Cymodocea
Acumulació de fulles mortes:
augmenten la viscositat de l’aigua
i esmorteeixen l’onatge.

Posidonia

Escull de posidònia: esmorteeix l’acció dels corrents i
les onades evitant l’erosió de la platja. A més, forma una
barrera que evita que l’arena es desplaci mar endins.
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Les amenaces de les praderies

A principis del segle XX les praderies de posidònia ocupaven la major part del fons de la badia de Palma entre 5 i 30 m de fondària. Durant el darrer segle
l’extensió d’aquest hàbitat ha sofert una regressió considerable com a conseqüència de diverses pressions humanes:

Ampliacions d’infraestructures,
com la del port de Palma,
construïdes sobre superfícies
d’aquest hàbitat.
Fotografia: IDEIB

Restes de posidònia dins
un art de pesca. Durant el
s. XX les praderies varen
ser danyades per la pesca
d’arrossegament.

Els abocaments d’aigües
residuals són una amenaça
notable per a les praderies.
Fotografia: Manu San Félix

Danys produïts pel fondeig
d’embarcacions sobre les
praderies per l’acció de les
àncores i les cadenes.

Espècies invasores introduïdes.
Desenvolupament massiu
d’una alga invasora en una
praderia de posidònia.

Fotografia: Juan M. Ruiz

Fotografia: Juan M. Ruiz

Fotografia: Xavi Mas
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