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Presentació
S’Albufera des Grau i el seu entorn, es van declarar parc
natural amb el decret 50/1995, de 4 de maig. El 16 de
maig de 2003, per decret del Govern Balear, s’aprova la
modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals
(PORN) i s’amplien els límits del seu àmbit terrestre i
s’inclou una zona marítima.
El Parc, es troba situat a l’extrem nord-est de l’illa de
Menorca ,en els termes municipals de Maó i des
Mercadal, i compta amb una superfície de 5200 Ha de les
quals una tercera part són d’àmbit marí(àrea de
conservació marina).
El Parc ha estat declarat Zona d’Especial Protecció per a
les Aus (ZEPA) d’acord amb la Directiva Europea 79/409
de protecció de les aus que obliga a mantenir les
poblacions d’aus i els seus hàbitats en bon estat. També
s’ha proposat com a Lloc
d’Interès Comunitari(LIC)
segons la directiva 92/43. Aquestes zones conformen la
xarxa Natura 2000.
El Parc representa la zona nucli de la reserva de la
biosfera de Menorca, distinció que va ser atorgada a l’illa
per la UNESCO a l’octubre de 1993. Aquesta figura té
l’objectiu de fer compatibles el desenvolupament
socioeconòmic i la conservació del patrimoni natural a
diferents parts del món, i implica un comprimís ferm per
part de les administracions competents per intentar
mantenir un equilibri entre la conservació dels recursos
naturals i les activitats humanes.
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1.Autoritat de gestió, Junta Rectora,
Equip de Gestió del Parc
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1.1 AUTORITAT DE GESTIÓ
Presidenta
Sra. Margarita Petrus Melià
Tinent de Batlle de Ciutat i Medi Ambient, representant de
l’ajuntament de Maó. Presidenta de la Autoritat de Gestió
Representants de la Conselleria de Medi Ambient
Sr. Vicenç Vidal Matas
Director general de Biodiversitat, representant de la Conselleria de
Medi Ambient.
Sr. Francesc Aguiló Capellà
Director d’Espais de Natura Balear.
Representants del Consell Insular de Menorca
Sra. Clara Fullana Faner
Directora Insular d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Representants dels ajuntaments
Sr. Ramon Orfila Pons , representant de l’ajuntament des
Mercadal
Sr. Viçens Tur i Marti, representant de l’ajuntament de Maó
Secretari
Sr. Martí Escudero Portella,
s’Albufera des Grau

Director del Parc Natural de

1.2 JUNTA RECTORA
Durant el present any la Junta Rectora no s’ha reunit.
La Junta Rectora és l’òrgan de participació on es troben
representats tots els sectors implicats en la gestió, conservació i
altres activitats relacionades amb el Parc. Assessora a
l’administració i vetlla pel seu compliment.
La composició de la Junta Rectora de l’any 2011 és la següent:
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President

Félix de Pablo

Vicepresident

Sr. Vicenç Vidal Matas, Director.Gen
Biodiversitat

Secretari

Marti Escudero Portella, Director del
Parc

Repres.Dir.Gen. Rec.Hid.

Sr. Antoni Rodriguez Perea: Director
general de RecursosHídrics.

Repr.Cons. Edu. i Cultura

Josep Serra Colomar
(DirGen.d’inovació i formació )

Rep.Cons. de Turisme

Monserrat Berini Perez , Directora
general de Turisme i Treball

Rep. Dir. Gral. Caça Protec. Esp. I
E.A.

Joan Mayol Serra: Cap de servei de
protecció d’espècies.

Rep. Dir. Gral. de Qual.Amb. i Lit.

Josep xx: Director gerent de Qualitat
Ambiental i Litoral.

Rep. Cons. Agricultura

Patrícia Arbona Sánchez: Directora
general de Pesca.

Representant Aj. Maó

Margarita Petrus Melià: Tinent de
Batlle de ciutat i medi ambient.

Representant Aj. Maó

Vicenç Tur Marí: Tinent de Batlle
d’urbanisme

Representant Aj. De Mercadal

Damià Coll Pons

Expert en temes de conservació

Dr.Joan Lluis Pretus

Representant de l’Institut Menorquí
d’Estudis

Samuel Pons Fàbregues

Rep.Ass.Cons.Nat(GOB)

Joan Florit Pujol

Rep.Ass.Cons.Nat(GOB)

Joan Bosco Febrer

Rep.Prop. Shangril.là

Mikel Martin
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Rep.Propietaris Shangril·là

Juan Ramón Rosselló Garriga

Rep. Ass. Veïns des Grau

Roser Perello Tur

Rep. Demarcació Costes

Eugenio Hernández Aguado
(CapSecA.p)

Rep.Propietaris Parc

Gabriel Seguí de Vidal

Rep.Propietaris Parc

Andrés Martínez Jover

Rep.Propietaris Parc

Antoni Roca

Rep.Propietaris Parc

María Gràcia Rosselló
Sr. Martí Xavier March Cerdà

Rep. Universitat de les Illes Balears
Vicerector Primer
Rep. Associacions agràries

Guillermo d’Olives Vidal

Rep. Associacions agràries

Antoni Moll Marqués

Cap Servei Espais Naturals

Catalina Maria Canals Gili

Directora insular d’Agricultura ,
Ramaderia i Pesca del Consell Insular Clara Fullana Faner
de Menorca
Servei de Costes i Litoral

Sr. Jose Mª González Ortea

Representant Fed. Balear de Caça

Carlos Lozano Lozano

1.3 EQUIP DE GESTIÓ 2011 DEL PN DE S’ALBUFERA DES GRAU
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE GESTIÓ

ESPAIS DE NATURA BALEAR - Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori
Martí Escudero Portella

Director
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Ricard Borràs Tejedor

Facultatiu tècnic

Julia Álvarez Escolano

Educadora ambiental

Begoña Rodríguez i Barberán

Educadora ambiental

Llorenç Capellà

Agent de Medi Ambient (SGT)

Fernando Mozos Schmitt

Naturalista

Gabriel Mascaro Fedelich

Capatàs

Naima Montes Moreda

Treballadora de biodiversitat especialista
de primera

David Nieto Fernandez

Treballador de biodiversitat especialista

Mª Angels Mas Corrales

Treballadora especialista

Jose Hidalgo Alles

Treballador de biodiversitat

Luis Leandro García

Informador

Carmina Junguito Herrero

Informadora

Miquel Pons Coll

Informador (estiu 2011)

Luis Gonzalez Bodeguero

Vigilant (estiu 2011)
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2. PRESSUPOST
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2.1ESTAT DE DESPESES 2011
Actuació

Pressupost inicial

Àrea de gestió per a la
Conservació

Pressupost
executat

10.100 €

Àrea d’ús públic

1361,21 €

26.000 €

E.N.B

18.029,89 €

Àrea de desenvolupament
socio-econòmic2009-2010-2011
E.N.B

E.N.B

1.338.249,7€

Àrea d’investigació i seguiment

74.811,06 €

56.338,48 €

Àrea de participació
E.N.

1.120 €

250,00 €

Àrea de manteniment

Entitat
pagadora

22.000 €

Programa d’educació

E.N.B
E.N.B

36122,78 €

E.N.B I L.CAIXA

Dins d’ús públic

Àrea d’administració

23.504,94 €

11.203,72 €

Àrea de planificació

0€

0€

Àrea d’avaluació

0€

0€

E.N.B

Taula 1. Desglossament de les despeses de l’any 2011 per àrees. Font i elaboració: PN s’Albufera
des Grau

2.2 AVALUACIÓ TOTAL PER ÀREES
Planif

Conser Ús Pub Partic

Pressup.
aprovat

0€

10.100
€

Desp.
executa

0€

Despesa
pendent

0€

26.000
€

Invest

Mante Vigilàn Admin TOTAL
n

1.120 € 74.811, 22.000
06 €
€

0€

23.504, 157.536
94 €
€

1361,21 18.029, 250,00
€
89 €
€

56.338, 36122,7 0 €
48 €
8€

11.203, 123.305
72 €
,58 €

8738,79 7970,11 870 €
€
€

18.472, 0 €
58 €

12301,2 34.230,
2€
42 €

0€

Taula 2. Desglossament de les despeses de l’any 2011 per àrees i quanties de despesa pendent.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
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2.3 PRESSUPOST APROVAT
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14%
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1%
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Gràfic 1 . Desglossament del pressupost segons àrea de destinació per l’any 2011. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau

2.4 PRESSUPOST EXECUTAT
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Gràfic 2 . Desglossament del pressupost executat segons àrea de destinació per l’any
2011. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

2.5 DESPESA PENDENT
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Planificació
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25%

Conservació
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Vigilància
0%

Manteniment
0%

Ús Públic
16%

Investigació
39%

Participació
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Gràfic 3 . Desglossament del pressupost pendent segons àrea de destinació per l’any
2011. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

2.6 PROJECTES TRAMITATS PER LA CAIXA

Projecte

DE RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA
Neteja d’itineraris, labors
agrícoles i neteja de la costa

TOTAL

aprovat

Despes
Despesa
a
executad
penden
a
t

26.718,17
€

26.718,17
€

0€

26.718,17
€

26.718,17
€

0€

Pressupo
st

Inclòs
dins
PAE
2011

NO

Àrea de
gestió on
s’ha inclòs

Mantenime
nt

Taula 8. Desglossament projectes tramitats per “l’Obra Social” La Caixa. Font i elaboració: PN
s’Albufera des Grau
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3. ACTUACIONS
3.1.ÀREA DE GESTIÓ PER A LA CONSERVACIÓ
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3.1.1 Programa de lluita integrada de plagues 2011
Control de la processionària
Durant l’any 2011 s’han duit a terme una sèrie d’actuacions pel control de
processionària del pi, Thaumatopaea pithyocampa.
Les actuacions han estat per diverses vies:
Químiques.
Durant l’any 2011 no s’ha realitzat l’usual campanya per tal de fer front un
dels principals enemics dels pins, la processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa). Aquest sistema consisteix en la utilització de paranys per a
capturar les papallones mascles adultes de la processionària, utilitzant
feromones sexuals. El mascle és atret cap a la trampa i s’impedeix així que
aquests fecundin les femelles després de la seva captura. Només es van
col·locar les 9 trampes de control de cada any per a l’obtenció de dades
de presència i incidència d’aquesta espècie. Aquestes capses - trampa
foren col·locades durant el mes de juliol. Com a resultat general destacar
la captura de 927 papallones de processionària en aquestes 9 trampes de
control que, traslladat a les 100 capses que es solien col·locar, haurien
donat una captura total de 10.300 papallones.
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Corba de vol processionària 2011

Gràfic 1. Corba de vol de la papallona processionària del pi l’estiu-tardor de 2011. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau
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Gràfic 2. Corba de vol de la papallona processionària del pi l’estiu-tardor del període 200411. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Biològiques.
Caixes per rates pinyades.
S’han revisat les 3 caixes per a rates pinyades col·locades al pinar des
Grau a l’any 2007, i es continua sense observar ocupació. Les dues caixes
col·locades a l’edifici Rodríguez Femenías, a l’estiu de 2010 a més de les
nou noves col·locades a l’estiu del 2011, tampoc han obtingut resultats
positius.

Fotografia 1. Caixes niu per a rates pinyades
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Caixes per ocells insectívors.
S’han revisat les 17 caixes nius per a ocells insectívors col·locades l’any
2006 al Pinar des Grau, 6 són ocupades per primaveres (Parus major), 1 per
pardals(Passer domesticus), 5 ous posats i abandonats i,1 ocupada per
verderols (Carduelis chloris) d’un nombre indeterminat. De les 6 caixes
ocupades per les primaveres, 4 han donat un total de 21 probables polls
que no han estat anellats per falta de disponibilitat de l’anellador. Les
altres dues amb un total de 8 ous, han estat abandonats.
Les 9 caixes restants no han estat ocupades per diferents motius: presència
de rates(Ratus ratus), rata sarda (Elyomis quercinus) o han restat buides
sense cap motiu aparent.

Per altre banda s’han revisat 24 caixes que estan col·locades a Mongofre
nou, de les quals només 12 han tingut presència de Parus major, criant en
4 d’elles un total de 21 polls. En altres 4 nius amb un total de 24 polls, no
s’ha pogut constatar que els polls arribessin a l’edat suficient per
abandonar el niu. Dels 4 nius restants, un va ser abandonat amb un ou i,
els tres restants van quedar a mig fer.

Fotografia 2. Caixes niu per a ocells insectívors

3.1.2 Programa de gestió hídrica l’albufera 2011.
Durant tot l’any s’han realitzat registres de nivell i pluviometria, així com
una gestió activa de comportes i de manteniment de la Gola per tal de
mantenir els paràmetres de salinitat i nivell dins uns termes raonables, tal
com estipula el PORN . Durant el 2011 han plogut 549,75 litres/m2 a Sa
Gola de s’Albufera des Grau i 526,9 a Favàritx.
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Gràfic 3. Precipitacions diàries de l’any 2011. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Connexió amb la mar, nivell, salinitat i gestió de comportes.
L’aigua de la llacuna es presenta molt dolça (a l’entorn de 2 g de sal/ litre)
durant tot l’hivern i primavera. Dia 30 de juny s’assoleix el nivell 0
centímetres sobre el nivell del mar (snm) i sa Gola resta oberta a la mar fins
dia 25 de setembre quan es tanca amb la llacuna a un nivell de -26 cm.
No es fa cap intent d’obertura de la platja, controlant l’evolució de l’estat
de corrupció de l’aigua, que només presenta anòxia des de la platja fins
just a darrera del meandre, tot això en previsió de actuacions diferents al
futur segons aquestes observacions. El 9 de novembre i gràcies a les fortes
pluges que ens donaren 108 litres per m2 els dos dies anteriors, es fa un
canalet a la platja que immediatament erosiona els costats, donant una
sortida prou ampla de l’aigua de s’Albufera cap a la mar.
Durant tot l’any s’ha mantingut una connectivitat total amb la mar en 26
dies ,el que equival a un 7,12% del temps, a més d’una connectivitat
parcial(obertes unes comportes i tancades unes altres) durant 109 dies,
que equival a un 29,8%. A diferència d’altres anys, durant els mesos
d’estiu, no s’han obert les comportes del pont cap dia per tal de reduir la
filtració d’aigua de mar a les capes inferiors de la llacuna, en un intent
d’evitar possibles estratificacions i anòxies, malauradament però no s’ha
pogut comprovar l’efectivitat d’aquesta mesura atès que el programa de
seguiment dels paràmetres fisico-quimics, a partir de mostreigs insitu i de
dades de sensors de variables en continu, van deixar de rebre
finançament el maig de 2011 i per tant aquests sensors van ser extrets de
l’aigua, així com també es van deixar de realitzar campanyes de mostreig.
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Des de finals d’abril i fins assolir de nou un nivell positiu de l’albufera al
novembre, sempre d’acord amb l’equip de recerca del Dr.Joan Pretus de
la UB, la gestió es va enfocar a conservar el nivell més alt possible per a
l’estiu, retardant al màxim la data en que s’assoleix el nivell 0. Tot i que el
manteniment de nivells més alts limita la disponibilitat de llum, això no ha
estat un impediment per tal que el macròfit Potamogeton pectinatus,
assolís uns bons nivells de recobriment. Durant el 2011, es va mantenir un
nivell semblant al 2010 en els mesos d’abril i maig (de promig 23cm snm)
malgrat això l’arribada del nivell 0 es va produir 19 dies abans que el 2010,
fet afavorit per la major evaporació a l’estiu del 2011 (de 0,3 a 1cm/dia).

Fotografia 3. Tasques d’obertura manual de Sa Gola.

Un altre any més la gran connectivitat sembla haver estat favorable per
als peixos, segons assenyalen els censos d’aus ictiòfagues (agrons del
gènere Ardea i Egretta, soterins del gènere Tachybaptus i Podiceps i corbs
marins del gènere Phalacrocorax, principalment) que es troben en nivells
molt semblants al 2010.
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Gràfic 4. Comparativa del nivell durant el període 2007-2011, la mesura del nivell correspon
a principi de mes. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

3.1.3 Programa de control fauna i flora invasora.
Durant el 2011 s’ha actuat sobre vàries espècies:
Flora
Arundo donax
Durant l’any 2011 s’han realitzat feines de eliminació d’aquesta espècie al
torrent des Puntaró en el tram que passa pel costat de les cases de Sa
Boval Nova. Per tal que les canyes anessin perdent força s’han anat
realitzant estassades periòdiques (entre 7 i 8), que juntament amb la
pastura del bestiar boví han evitat el rebrotament del canyissar. Així doncs
s’han eliminat les canyes d’una superfície aproximada de 500 m2 de
canyissar. Aquesta actuació ha estat certament exitosa i a la darrera
visitat efectuada a la zona s’ha pogut observar com la taxa de rebrot es
molt baixa i pràcticament cap peu està rebrotant. S’haurà d’estar atents
a la propera primavera, i anar eliminant els nous rebrots que puguin
aparèixer.
Una de les avantatges d’aquesta tècnica d’estassada
reiterada, és que la rebrotada de les canyes va perdent força fins al punt
que ho deixen de fer, conservant així la morfologia del llit del torrent i
sense eliminar cap altre espècie vegetal.
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Fotografia 4. Torrent des puntarro, després de les tasques de
retirada de canyes. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Carpobrotus edulis
Durant el 2011 s’han realitzat tasques de manteniment i repàs de les zones
on en anys anteriors s’havia eliminat la coberta de Carpobrotus edulis.
Açò és, l’eliminació dels nous brots que van apareixent de forma més o
manco aïllada, principalment a la zona militar de Favàritx. D’altre banda
també s’han observat nous brots d’aquesta espècie en zones on mai
s’havien observat, concretament s’han detectat diversos focus a la zona
del Pou d’en Caldés, aquests brots han estat arrabassats i dipositats sobre
substrat rocós, també s’han georreferenciat aquests punts per poder
realitzar un seguiment.
Pennisetum villosum
No ha tornat a aparèixer en el vial de Shangril·là cap planta durant aquest
any. Es continuarà vigilant en els propers.
Aster squamatus
Com altres anys s’ha anat eliminant aquesta espècie de la zona ocupada
per l’Aster tripolium als voltants del salicorniar d’entre comportes i al
costat de la passarel·la de fusta de l’itinerari blau. En molts casos les dues
espècies creixien excessivament juntes, complicant la seva eliminació,
esperant-se en molts casos que es formés l’inflorescència per evitar la
retirada accidental de la espècie a protegir.
Altres espècies
La brigada del parc ha retirat part dels peus d’Aloe sp. i Agave americana
d’un extens nucli poblacional existent a la zona de Shangil·la.
Nou Reial Decret sobre espècies invasores
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El 12 de desembre de 2011, es publicà al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), el
Reial Decret de 14 de novembre pel que es regula el llistat i el catàleg
espanyol d’espècies exòtiques invasores. Amb l’aprovació d’aquest nou
Reial Decret s’ha obert una possible via d’actuació a la zona de Favàritx
on per ordre del propietari no es permeten realitzar tasques de control i
eliminació de Carpobrotus edulis i Carpobrotus aciniformis, ambdues
incloses en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores i amb
presència massiva al Cap de Favàritx.

3.1.4 Programes de seguiment de la fauna
Programa de seguiment de l’avifauna
Censos setmanals d’aus aquàtiques
S’ha fet un seguiment setmanal del nombre d’aus aquàtiques a l’Albufera
des Grau i a les Salines de Mongofra. Mensual a la bassa de Morella.
Espècie

Màxim hivern Màxim hivern Dif %
09-10
10-11

Tachybaptus ruficollis

132

319

+141.6

Phalacrocorax carbo

201

215

+7

Ardea cinerea

8

21

+162.5

Anas penelope

37

79

+113.5

Anas platyrhynchos

183

158

-13.6

Fulica atra

676

1438

+112.7

TOTAL Aus aquàtiques

1747

2708

+55

Taula 1. Comparativa màxims hivern 2009-10 i 2010-11. Font i elaboració: PN s’Albufera
des Grau.
Nota: S’inclouen com a mesos d’hivern, desembre, gener i Febrer.

En total s’han realitzat 32 censos d’aus aquàtiques. Els resultats mostren
que el nombre màxim d’aus aquàtiques presents a la llacuna s’ha
incrementat un 55% respecte l’hivern anterior. El coll blau (Anas
platyrhynchos ) ha estat l’espècie que ha patit la major davallada, mentre
que altres espècies com el soterí petit (Tachybaptus ruficollis), l’agró gris
(Ardea cinerea), el xiulaire (Anas penelope) o la fotxa (Fulica atra), han
incrementat considerablement el nombre d’individus respecte l’any
anterior (Veure taula 1).
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Nombre d'espècies d'aus aquàtiques 2011
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Gràfic 5. Nombre d’espècies aquàtiques a l’albufera des Grau durant l’any 2011. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau
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Gràfic 6. Nombre d’exemplars d’aus aquàtiques a l’albufera des Grau durant l’any 2011.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Pel que fa a l’evolució de les aus en funció dels principals paràmetres
físics, químics i biològics de la llacuna, s’observen diferents tendències. Pel
que fa a la pluviometria no s’observa increment en el nombre d’aus que
visiten la llacuna en els anys més plujosos, més aviat el contrari. En anys
secs sembla que visiten més aus la llacuna que no pas en anys plujosos.
Una possible explicació a aquest fet pot ser que els anys més plujosos les
aus es reparteixen més per les altres zones humides de Menorca ja que
aquestes conserven aigua durant una major part de l’any (Veure gràfic 7).
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Comparativa anual aus aqüàtiques vs pluviometria
llacuna
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Gràfic7. Comparació de l’evolució de la pluviometria anual a s’Albufera front el nombre
mitjà anual d’aus aquàtiques que la visiten. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada
espècie aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats cada
any n=(32-49).

Pel que fa a la salinitat no s’observa una relació clara amb el nombre
d’aus que visiten la llacuna, així durant el període 2003- 2006 la salinitat es
va anar incrementant progressivament fins arribar als 15 g/l de mitjana
anual i el nombre mitjà d’aus anual que visiten la llacuna també és va
anar incrementant fins prop dels 2000 individus. En canvi, durant el
període 2007-2011, la salinitat ha anat disminuint progressivament i el
nombre d’aus en canvi s’ha anat incrementant, fins i tot superant en
aquest darrer any els nivells dels anys 2005 i 2006 (Veure gràfic 8).
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Comparativa anual aus aqüàtiques vs salinitat llacuna
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Gràfic 8. Comparació de l’evolució de la salinitat mitjana anual de la llacuna front el
nombre mitjà anual d’aus aquàtiques que la visiten. Font: PN s’Albufera des Grau i Grup de
recerca del Doctor Joan Lluis Pretus. Elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada
espècie aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats cada
any n=(32-49). La salinitat mitjana anual, és la mitjana de les salinitats obtingudes cada mes
de l’any.

Un paràmetre biològic que si manté una forta relació amb el nombre
d’aus que visiten la llacuna, és l’estat dels macròfits, (Potamogeton
pectinatus i Ruppia cirhosa). Aquestes espècies vegetals són font
d’aliment per a moltes de les espècies aquàtiques que visiten l’albufera i
són un element clau en la cadena tròfica de la llacuna. Per tant no és
d’estranyar que en anys amb bons recobriments de macròfits siguin anys
amb un nombre elevat d’aus aquàtiques. Així doncs, en el gràfic 9,
podem veure com el nombre mitjà anual d’aus es va incrementant a
mesura que s’incrementa el recobriment de la llacuna per part dels
macròfits, i a la inversa. Tanmateix s’observa que després de l’any 2007 en
que hi va haver una mortalitat sobtada de macròfits i la seva cobertura
gairebé va desaparèixer totalment, la recuperació dels nivells d’aus
assolits anys anteriors és més lenta que no pas la recuperació dels propis
macròfits. Considerant la baixa salinitat registrada durant aquest any i
algunes visites de camp realitzades a la llacuna, podem afirmar que el
macròfit dominant a la llacuna és Potamogeton pectinatus.
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Comparativa mitjana anual aus aqüàtiques vs
recobriment macrofits
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Gràfic 9. Comparació de l’evolució de la cobertura de macròfits de la llacuna front el
nombre mitjà anual d’aus aquàtiques que la visiten. Font: PN s’Albufera des Grau i Grup de
recerca del Doctor Joan Lluis Pretus. Elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada
espècie aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats cada
any n=(32-49).
Índex de macròfits: 1=<10% superfície de la llacuna coberta per macròfits, 2=10-25%, 3=2650%, 4=51-75%, 5=>75%.
Atès que l’any 2011 no s’ha finançat la totalitat del seguiment ecològic de la llacuna, no
disposem de dades del recobriment de macròfits de l’any 2011.

La diversitat d’espècies d’aus aquàtiques, mesurada com la mitjana anual
del nombre d’espècies d’aus aquàtiques presents a la llacuna, segueix
una evolució molt constant en els darrers anys, així des del 2002 fins a
l’actualitat aquest nombre s’ha mantingut entre les 19 i les 23 espècies, de
mitjana anual. En general el nombre total d’aus aquàtiques i el nombre
total d’espècies mantenen una certa relació, i els anys que hi ha una
major diversitat d’espècies també hi ha un major nombre d’individus. Tot i
que aquesta relació no és estricta i en alguns casos, com poden ser els
anys 2002 i 2009 la diversitat d’espècies era elevada i en canvi el nombre
total d’aus no ho fou tant. L’any 2011 surt d’aquesta dinàmica mostrant
una diversitat en espècies relativament baixa front un increment
considerable del nombre absolut d’aus (Veure gràfic 9).
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Gràfic 10. Comparació de l’evolució de la mitjana anual d’aus front la mitjana anual del
nombre d’espècies aquàtiques Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada
espècie aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats aquell
any, n=(32 –49). La mitjana anual d’espècies aquàtiques, és la suma del nombre
d’espècies d’aus aquàtiques observades en cada cens dividit pel nombre de censos,
n=(32 –49).

Si s’analitzen ara els diferents grups d’aus aquàtiques, s’observa que els
ictiòfags (mengen peix) i els herbívors/granívors, van ésser els grups que
més van patir la sobtada mort de macròfits de l’any 2007, mentre que els
zooplanctívors (mengen petits crustacis, larves, alevins de peixos, etc.,)
proporcionalment no varen baixar tant. Pel que fa a aquest any, 2011, els
ictiòfags s’han mantingut a un nivell semblant a l’any 2010. Les aus
zooplanctívores han experimentat un increment considerable del 37% en
comparació al 2010, quantitat superada per les aus herbívores/granívores
que s’han incrementat en un 46% en aquest mateix període.
Mitjana anual dels diferents grups d'aqus aquàtiques
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Gràfic 11. Comparació de l’evolució de la mitjana anual dels diferents grups d’aus
aquàtiques. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
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Nota: Herbívors/ granívors (Ansa creca, A. Platyrynchos, A. Acuta, A. Penelope, A, strepera,
Netta rufina, Aythia niroca. Zooplanctivors (A. Clipeata, Aythia ferina , Trachybaptus
ruficollis i T. Nigricollis. Ictiòfags (Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Egretta alba,
Egretta garzetta, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris,
Nycticorax nycticorax, Ixobrichus minutus.

Programa de seguiment de les Tortugues d’aigua (Emys orbicularis)
La tortuga d’aigua (Emys orbicularis) és un queloni aquàtic que habita
qualsevol tipus de massa i llera d’aigua, però preferentment aquelles
d’escassa corrent i vegetació abundant que li proporcioni protecció.
També es pot trobar en aigües salobres del litoral. Al parc natural de
s’Albufera des Grau hi ha diverses zones humides que constitueixen un
hàbitat apropiat per aquesta espècie. Durant l’any 2011 es va contractar
un expert en quelonis per tal que fes un assessorament tècnic al personal
del parc de com dur a terme un seguiment i avaluació de les poblacions
d’aquest rèptil aquàtic. L’assessorament es va dur a terme durant la
darrera setmana de juny i primera de juliol. Així durant 5 dies l’expert ens
va mostrar les tècniques de captura i marcatge de tortugues, així com
també els programes per analitzar les dades obtingudes. A partir d’aquí
vam engegar una intensiva campanya de mostreig a les tres zones
humides amb major densitat de tortugues (Bassa de Morella, Bassa de Sa
Boval Vella i torrent des Puntarró). Les campanyes de mostreig duraven
tres dies per cada zona humida. Concretament es van dur a terme tres
campanyes de mostreig al torrent des Puntarró més la campanya de
prova amb l’expert, quatre campanyes de mostreig a la Bassa de Morella
més la campanya de prova amb l’expert i tres campanyes de mostreig a
la bassa de Sa Boval Vella mes la campanya de prova amb l’expert. Val a
dir que les dades de la campanya de prova amb l’expert realitzada a
aquesta darrera zona humida, es van poder aprofitar pels anàlisis
estadístics en canvi les dades de les campanyes de prova amb l’expert
realitzades a les altres dues zones humides, no es van poder aprofitar atès
que l’esforç de mostreig (núm. de nanses/superfície) havia estat molt
diferent. Les captures es van efectuar mitjançant un sistema de trampes
tipus nansa flotant, a les quals se’ls va instal·lar un sistema de flotadors
amb ampolles i canyes a la part lateral superior per evitar que s’ofeguessin
les captures. Dins la trampa es va col·locar un esquer de sardina i a
vegades de musclo per atraure els individus i fer que entressin a la trampa,
augmentant així l’efectivitat natural de la mateixa.
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Foto 4. Nanses utilitzades per la captura.

Pel seguiment demogràfic, tots els exemplars van ser marcats
individualment. En aquest estudi vam emprar el sistema d’osques a la
closca, aquest és el més habitual i fàcil de realitzar. Les osques es van fer
amb una serra (entre 2 i 3 mm de profunditat). En els juvenils (< 90 mm de
longitud de closca) les marques es van fer amb una llima. A part del
marcatge dels individus, de cadascun es prenien diverses mesures
biomètriques, com la longitud del plastró, la longitud, amplada i alçada
de la closca, l’edat aproximada i el sexe. En tota la campanya de
mostreig i sense tenir en compte el mostreig experimental fet amb l’expert,
es van capturar a la bassa de Morella 90 individus, dels quals 36 eren
mascles, 45 femelles i 9 juvenils de sexe indeterminat, al torrent des
Puntarró 50 individus, 15 mascles, 20 femelles i 15 juvenils de sexe
indeterminat, mentre que a la bassa de Sa Boval Vella, es capturaren 62
individus, 19 mascles, 38 femelles i 5 juvenils de sexe indeterminat. A partir
d’aquestes dades i de les dades de recaptures, amb el programa Mark, es
van realitzar diverses estimes de la població de cada zona humida,
donant com a resultats, una població estimada a la bassa de Morella, de
101 individus, dels quals el 40,4% són mascles i el 60,6% femelles, pel que fa
al torrent des Puntarró, es va estimar una població de 88 individus, dels
quals un 37% són mascles i 63% femelles. Finalment a la bassa de Sa Boval
Vella s’estima una població de 67 individus dels quals un 33% són mascles i
67% són femelles.
Programa de seguiment de les poblacions de nacres
A finals d’estiu de 2011 el parc natural va iniciar aquest programa de
seguiment de les poblacions de nacres (Pinna nobilis), aquest any s’ha
estudiat la població de Cala en Vidrier, a partir de censos realitzats durant
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els mesos de setembre i octubre de 2011. En total es van realitzar 10
transsectes paral·lels entre si.

Figura 1. Localització i distribució dels transsectes. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Amplada màxima de la closca, densitat d’individus, fondària, distribució
espacial, etc., són algunes de les dades que es van recollir durant les
sortides de camp i que s’han analitzat i comparat amb dades existents
sobre altres poblacions de Menorca, Balears i també d’altres indrets de la
mediterrània. Els resultats d’aquest estudi demostren que amb les dades
existents actualment, la densitat d’individus trobada a Cala en Vidrier és la
més alta de Menorca. En un context mediterrani, la densitat mitjana
trobada a l’estació de Cala en Vidrier, sembla ser força elevada, si es té
en compte la superfície mostrejada (1200 m 2 ). A nivell Balear i a partir de
les dades de que disposam, sembla que al parc nacional de Cabrera és
trobarien les densitats de nacres més elevades de tot l’arxipèlag. Un altre
dels resultats obtingut fou que les densitats més elevades es van trobar en
els transsectes que presentaven un percentatge de cobertura de
P.oceanica major. Cala en Vidrier sembla ser un punt que reuneix unes
condicions molt favorables pel manteniment d’una excel·lent població de
nacres, així el fet de ser un zona protegida dels vents i de l’onatge del
nord, juntament amb l’important aport de nutrients provinents de la
llacuna, podrien explicar en part, aquesta elevada densitat d’individus.
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Programa de seguiment de les caixes niu per a òlibes (Tyto alba)
Durant la primavera es va realitzar el seguiment d'ocupació i/o cria de les
caixes niu disposades per a les òlibes a la zona de Shangril·là i de Sa Cudia
Nova. Només a les corresponents a Shangril·la (4) es va observar presència
de l’espècie. D’aquestes, només a dues es va criar, una amb 3 ous va ser
abandonada i l’altre en dues ocasions separades per un interval de mes i
mig va mostrar la primera vegada (8/4/11) presència de 3 polls de pocs
dies i 2 ous calents i, la segona vegada (23/5/11), 5 ous calents. Gairebé es
pot deduir pel poc temps que ha passat entre les dues visites, polls petits
sense temps suficient per acabar de criar-se, que la primera posta
segurament va resultar fallida. A les altres dues caixes niu només es va
detectar presència d’algun adult (egagròpiles), sense cap senyal de
posta.
Prova de seguiment dels nius de rapinyaires localitzats al parc
Durant l’any 2011 s’ha fet una primera prova per l’establiment d’un
seguiment anual de la nidificació de les aus rapinyaires. Per realitzar
aquest seguiment, el parc comptà amb l’estudi desenvolupat per en Fèlix
de Pablo Pons i Juana Mª Pons Madrid, l’any 2009, en el marc del qual es
van localitzar la practica totalitat de nius de les espècies de rapinyaires
que crien al parc. Atès que es té la localització d’aquests nius i que
aquest tipus d’aus acostumen a criar sempre a les mateixes zones, es va
decidir realitzar una primera prova per tal d’establir en un futur un
seguiment més complet de la nidificació d’aquestes aus. La metodologia
del treball va consistir en realitzar diverses visites als punts de cria localitzats
a l’estudi, i observar en cada punt, la presència d’adults i realitzant un
seguiment visual amb telescopi i binocles en cas de que es trobessin, del
comportament d’aquests adults. Val a dir que l’accessibilitat i visibilitat
des de terra, dels nius instal·lats als penya-segats marins, de Falco
tinnunculus i F. Peregrinus, va dificultar molt el seguiment de la nidificació
d’aquestes dues espècies, tanmateix atès que des del juliol de 2011 el
parc disposa d’embarcació, es té la confiança que des del mar el
seguiment d’aquests dues espècies serà més satisfactori. Els resultats
obtinguts a partir de les diverses visites realitzades i detallats per espècies
són els següents:
Falco tinnunculus: dels 11 punts establerts al catàleg, s’han pogut observar
adults amb comportament de cria, entrant i sortint del niu, adult, covant
etc., a tres d’ells, a més d’un quart que corresponia en principi a un niu de
falcó pelegrí (Cala s’Enclusa). Al niu que segons el catàleg estava
localitzat a les immediacions de les bateries militars de Favàritx es va
observar la parella sobrevolant la zona, però en totes les visites realitzades
durant tot el període de zel, el niu no va presentar indicis d’ocupació. La
resta de nius coneguts sembla ser que van quedar desocupats.
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Falco peregrinus: dels 6 punts del catàleg no s’ha pogut constatar que es
criés en cap d’ells. Només es van observar adults sobrevolant la zona del
suposat niu de Monsenyes Vives, on un adult va estar depredant un colom
roquer, i adults sobrevolant la zona del suposat niu de Favàritx.
Milvus milvus: dels 2 nius constatats segons el catàleg de rapinyaires, es va
observar la presència d’una parella a la zona de Tordonell, tot i que el niu
no es va trobar. L’altre, teoricament ubicat a la finca de Mongofre Vell no
es va observar presència d’adults ni és va trobar el niu, val a dir però que
aquest en aquest niu no es té constància que hagin criat des del al
manco l’any 2009.
Hieraaetus pennatus: dels 4 nius coneguts s’ha pogut constatar presència
als nius de sa Torre Blanca (1 poll d’un mes aproximadament) i al de
Tordonell (adults entrant i sortint sense dur menjar). El niu conegut com de
Mongofre ha estat enguany ocupat per una parella de corbs i, el conegut
amb el nom de Capell de Ferro no es va trobar per la dificultat d’accés.
Per l’any 2012 es preveu intensificar el seguiment de cada una d’aquestes
espècies i millorar els resultats gràcies a la utilització de l’embarcació.
Programa de seguimet pesca d’anguila 2010-2011
L’Anguila (Anguilla anguilla) és un peix catàdrom (cria a la mar però viu en
aigües continentals) distribuït per Europa i el nord d’Àfrica. En tota aquesta
àrea, actualment es troba en regressió a causa de les activitats humanes.
A s’Albufera les anguiles hi entren, com angules i allà hi viuen un màxim de
7 anys, edat a la que tornen a la mar per criar. La seva pesca està
documentada des del segle XVIII, tot i que la pesca mitjançant gànguils és
molt més recent, de mitjans segle XX. La pesca d’anguila a s’Albufera des
Grau compta amb tot un seguit de restriccions:
Només hi ha una persona autoritzada per realitzar-la.
Només és pot realitzar la pesca amb gànguil (nanses de
tipus cònic), amb un màxim autoritzat de 40 ormeigs, entre
els mesos d’octubre a abril.
La llum de malla dels ormeigs ha de ser de 20 mm com a
mínim, o ha de disposar d’un obertura final d’aquesta mida.
Es permet una captura màxima anual de 2.2 tones per
normativa, tot i que cada any s’estableix una captura
màxima que depèn de les salinitats assolides els tres estius
passats.
La talla mínima de captura és de 40 cm y 100g de pes.
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Durant la campanya 2010-11 es van, instal·lar 22 gànguils i es van pescar
550 kg d’àguila. S’observa doncs una reducció important en el nombre de
captures en els darrers quatre anys, ara bé no sabem si aquesta reducció
és deu a una disminució de l’esforç pesquer o bé a una disminució de la
població d’anguiles que viu a la llacuna.
Evolució captures d'anguiles 2004-2011
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Gràfic 12. Evolució del nombre de Kg d’anguila (Aguillla anguilla) a l’albufera des grau 200405 –2010-11. Font: Pescador d’anguiles. Elaboració: PN s’albufera des Grau

Programa de seguiment ropalòcers. BMS.
El Parc Natural conjuntament amb l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) formen part de la xarxa de seguiment internacional
del Butterfly Monittoring Scheme (BMS) disposant de dos transsectes, un
localitzat al sistema dunar des Grau i l’altre a un camí forestal a la finca de
Santa Catalina. Aquests transsectes es comencen a fer a la primavera i
acaben a principis de tardor.
Comparativa núm.total papallones vs núm. total espècies
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Gràfic 13: Comparativa del nombre total de papallones front el nombre total d’espècies
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durant la temporada 2011 en el transsecte des Grau. Font i elaboració: PN s’Albufera des
Grau
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Gràfic 14: Comparativa del nombre total de papallones front el nombre total d’espècies
durant la temporada 2011 en el transsecte de Santa Catalina. Font i elaboració: PN
s’Albufera des Grau

3.1.5 Programa de seguiment poblacions vegetals 2011.
Durant l’any 2011 s’ha continuat amb el seguiment de les poblacions
vegetals més amenaçades presents dins el parc natural de s’Albufera des
Grau.
Femeniasia balearica
Durant la tardor de 2010, es van iniciar, per part dels tècnics del parc, les
tasques per a l’elaboració de la cartografia de la població present a la
zona de Cala Caldés, l’única del parc. En aquest sentit es va comptar amb
la col·laboració i assessorament dels tècnics de la Universitat de Barcelona,
encarregats d’elaborar la cartografia d’aquesta i altres espècies a la zona
de Binimel·là. Aquesta actuació es troba contemplada a l’esborrany del
pla de recuperació de Femeniasia balearica, elaborat per la Conselleria
de Medi Ambient del Govern Balear. Els resultats d’aquesta cartografia, és
mostraran en forma de mapa de distribució de l’espècie, amb informació
associada sobre la superfície ocupada i sobre el nombre de plantes.
Durant tot l’any 2011 es va iniciar el marcatge dels individus de aquesta
zona. De cada peu de Femeniasia balearica, s’anotava, l’estat de
conservació i les coordenades utm, d’altre banda també s’ha establert la
superfície ocupada d’alguns d’aquests peus (50% arpox.), per tal de poder
establir una superfície mitjana de recobriment per individu que en acabar
el mapa servirà per establir el recobriment estimat d’aquesta espècie a la
zona de Cala Caldés. Actualment tan sols resta pendent marcar una
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petita franja a prop del penya-segat de duna fòssil de la finca de
Capifort.S’espera acabar aquesta tasca durant el primer trimestre del 2012.
Es pretén finalitzar la cartografia de forma completa al llarg del 2012. En el
següent mapa es mostren els individus cartografiats fins el moment. Els
polígons contenen un nombre elevat d’individus amb un mateix estat de
conservació, mentre que els punts es corresponen amb un nombre baix

d’individus, generalment un o dos amb un mateix estat de conservació. La
zona compresa entre les coordenades 605300E i 605400E, és la que resta
per cartografiar.
Fotografia 4. Mapa de distribució dels individus de Femeniasia balearica de la zona de
Cala Caldés. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Erodium reichardii.
El seguiment de la població de Favàritx després de l’actuació del 2006 de
neteja del penya - segat on habita a permès la presència de 4 plantes
noves a la població. Durant el novembre de 2008 es realitza la sembra
directa de 4 llavors obtingudes de la població original. Al gener de 2010
es realitza un cens de la població amb un resultat de 69 exemplars màxim,
incloses 4 plàntules. A la tardor del 2011 es fa un recompte nou que
determina la presència de 36 exemplars, amb 44 flors i 342 espigues florals.
No es troba cap plàntula. Pel que fa a la població de Cala Caldés, s’ha
realitzat un recompte aproximat de la població el maig de 2011 que ha
donat com ha resultat 239 peus. Segons el seguiment realitzat per l’Àrea
de Botànica de la Universitat de les Illes Balears, a la població de Favàritx
el resultat del recompte realitzat el mes de setembre de 2010 fou de 48
individus, mentre que a la població de Cala Caldés fou de 63 individus.
Val a dir que les poblacions del parc d’ E. reichardii presenten una
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dinàmica poblacional molt variable, i les cobertures presenten un màxim
durant els mesos d’abril i maig, quan comença l’època de floració de
l’espècie. A partir d’aquest moment, la planta comença a perdre les fulles
més externes per mor de l’augment de les temperatures, i quan arriben els
mesos més càlids pràcticament desapareix la massa foliar i només
conserven l’estructura dels rizomes com a òrgan de resistència (Veure
gràfic 15) . Per tant les diferencies en el nombre de peus trobats pel
personal del parc (239) i els trobats pels investigadors de la UIB(63), es pot
deure a l’època en que es van fer els recomptes, així el personal del parc
el va realitzar el maig del 2011(època de màxim recobriment), mentre que
la UIB el va realitzar el mes de setembre.

Gràfic 15. Dinàmic poblacional de les poblacions d’E. reichardii de
Favàritx i Cala Caldés. Font i Elaboració: Universitat de les Illes BalearsÀrea de Botanica.

Daphne rodriguezii.
Durant el 2011 es va continuar amb la recerca de nous individus de la
població de Daphne rodriguezii del parc, exceptuant els de l’illa d’en
colom. El resultat d’aquesta recerca es mostra a continuació en forma de
mapes, els dos individus trobats a la zona de Mongofra Nou, no apareixen
a aquests mapes.
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Fotografia 5 i 6. Mapes de distribució i abundància de Daphne rodriguezii de la costa que va
des d’Es Grau fins al cap de Favàritx. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Lavatera triloba subsp. pallescens.
El recompte d’agost de 2011, de la població de Favàritx, dona com a
resultat 64 exemplars, dels quals 10 són plàntules. El que suposa un
reducció de 13 exemplars i 10 plàntules respecte el resultat de 2010. Es
constata que hi ha una tendència negativa tant en el nombre de
individus adults com de plàntules en els darrers tres anys (veure taula 2).
Any

Núm.
individus
adults

Núm. plàntules

2011

54

10

64

2010

57

20

77

2009

64

67

131

Total

2008

373

2007

80

Taula 2. Evolució de la població de Lavatera triloba subsp.
Pallescens de la zona de Favàritx.Font i elaboració: PN
s’Albufera des Grau.

Apium bermejoi.
Visites i censos periòdiques de les tres poblacions introduïdes al Parc
Natural. Els recomptes es van a partir del nombre de taques i de la
superficie de cadescuna.
A l’octubre de 2011 es va realitzar un cens que ens donà un total de
17725,8 cm 2 de superfície ocupada amb un total de 24 taques en el
conjunt de les tres poblacions. De les quals només una taca de 3 cm 2
corresponen a la població de Sa Cudia. A la població de Mongofra Vell
es van comptabilitzar 8 taques que sumaven un total de 5246 cm 2 ,
mentre que a la punta de Sa Font es van comptabilitzar 15 taques que
assolien una superfície total de 12476,8 cm 2 . Segons les dades de l’Àrea
de Botànica de la UIB, el novembre de 2009 la superfície ocupada a Sa
Cudia era de 20 cm 2 distribuïda en 4 taques, a la zona de Punta de Sa
Font era de 2000 cm 2 distribuïda en 50 taques, mentre que a Mongofra
Vell, la superfície ocupada era també de 2000 cm 2 , distribuïts en 50
taques. Així doncs la població que major ha incrementat la seva
superfície és la de Punta de Sa Font, que en dos anys s’ha incrementat
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més d’un 500%, seguida de la població de Mongofra Vell, que s’ha
incrementat en dos anys més d’un 150%, finalment la població de Sa
Cudia és la que mostra un pitjor comportament i pràcticament ha
desaparegut.
Aster tripolium.
A la tardor del 2011 es va fer un marcatge (georeferenciat) de la
superfície ocupada per aquesta espècie al salicorniar que hi ha a la zona
de Sa Gola de la llacuna. En anys anteriors es venia realitzant un recompte
dels peus amb flor, però enguany s’ha estimat més convenient
cartografiar l’àrea d’ocupació a partir de polígons i punts i establir la
superfície d’ocupació dels polígons i el nombre de peus de cada punt.
Així doncs els polígons es corresponen amb zones on Aster tripolium
assoleix un recobriment del 100% de la superfície, mentre que els punts és
corresponen amb indrets on hi ha diversos individus semi-aillats i que per
tant no assoleixen un recobriment del 100%. Tots els polígons cartografiats
suposen una superfície de recobriment total d’Aster tipolium 150,48 m 2 ,
mentre que els punts es corresponen amb 131 peus (veure fotografia 7).

Fotografia 7. Mapa de distribució dels exemplars d’Aster
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tripolium a Sa Gola. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Espècies vegetals marines
Cymodocea nodosa
El 22 d’octubre de 2010 es van instal·lar tres quadres fixes de 0,16 m 2 , a la
zona de cala En Vidrier, amb la finalitat d’iniciar un seguiment exhaustiu
d’aquesta fanerògama marina a la badia des Grau. Cada quadre es va
subdividir en quatre subquadres de 0,04m 2 , i es van realitzar diversos
recomptes del nombre de feixos de cadascun. La mitjana del nombre de
feixos obtinguda en cada quadre de 0,16m 2 , fou de 586,5, 474,5 i 736,14
feixos per metre quadrat, resultant la mitjana dels tres quadres en 599.
Segons dades de l’any 2007, obtingudes a la campanya de seguiment de
les praderies de Cymodocea nodosa per Catalina Pons Fabregas de
l’Observatori Socioambiental de Menroca (OBSAM), la densitat mitjana de
feixos a la zona de cala En Vidrier era de 751 en una part de la praderia i
de 536 feixos per metre quadrat, en un altre part de la mateixa praderia.
Aquestes dades són molt similars a les obtingudes pel personal del parc en
col·laboració també amb els tècnics de l’OBSAM, l’any 2010 (599 vs 643). El
27 de setembre de 2011 es va procedir a realitzar un nou recompte i les
mitjanes obtigudes en el nombre de feixos van ser de 650, 450 i 394 feixos
per metre quadrat. Això suposa un increment del primer quadre en un 10%
dels feixos, una reducció del 5% en el segon i una reducció del 46% en el
tercer quadre. Així doncs l’any 2010 la mitjana en el nombre de feixos per
metre quadrat dels tres quadres era de 599 i la mitjana dels tres quadres el
2011 ha estat de 498, el que suposa una reducció global del 17% dels
feixos. Val a dir que durant el 2010 els quadres van ser comptats per tres
persones i en canvi el 2011 només van ser comptats per una de les tres
persones, això podria haver introduït algun error en la comparació de les
dades d’un any amb l’altre. Tanmateix per evitar aquest error, s’han
comparat les dades dels dos anys obtingudes pel mateix observador que
va participar en el recompte de dos quadres el 2010 i dels tres quadres el
2011 i la reducció en el nombre de feixos segueix sent del mateix ordre, un
10% en el quadre 2 i un 43% en el quadre 3. Si comparam ara la mitjana
d’aquests dos quadres entre els dos anys la reducció és del 39%. Es
desconeixen les causes d’aquesta reducció tan significativa en el nombre
de feixos de Cymodocea nodosa, a la badia des Grau.
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Fotografia 9: Un dels quadres fixes instal·lats sobre la praderia de
Cymodocea nodosa de cala En Vidrier.

3.1.6 Programes d’investigació i col·laboracions
Estudi sobre les subspècies de Sargantana Balear (Podarcis lilfordi) a
Menorca
Col·laboració el mes d’octubre amb dos herpetòlegs, Mike Zawadzki i
Marten van den Berg, van du a terme un estudi de la sargantana balear
(Podarcis lilfordi), sobre les subspècies menorquines. A l’àmbit del parc es
van estudiar les subspècies de l’illot d’en Mel a l’interior de la Albufera, de
l’illa d’en Colom i dels illots d’Addaia a la costa més occidental del parc.
Com a conclusió més rellevant de l’estudi cal destacar la redescoberta
d’una petita població de Podarcis lilfordi coexistint amb Podarcis Sicula a
l’illot de Ses Mones, quan fins ara es pensava que P.lilfordi s’havia extingit
d’aquest illot l’any 1995, amb l’entrada de P.sicula. Aquest illot es troba
separat de terra per un petit braç de mar d’aproximadament dos metres
de fondària i va romandre unit a terra durant un cert temps per un pont i
això podria haver facilitat l’entrada de P.sicula i de depredadors com els
moixos. Es pot consultar l’article relacionat amb aquest estudi al següent
enllaç: http://www.lacerta.de/AS/Artikel.php?Article=134
Programa de monitoring de s’Albufera i la seva conca
El programa de monitoring de s’Albufera des Grau el realitzava cada any
la fundació Bosch i Gimpera. Des de la declaració del parc natural l’any
1995, aquest monitoring sempre s’havia duit a terme i havia rebut el
fiançament, d’alguna administració, bé l’Ajuntament de Maó, bé el
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Consell Insular de Menorca o bé Govern Balear, a través d’Espais de
Natura.

El programa de monitoreig duia a terme un seguiment mensual de
diferents paràmetres fisicoquímics i ecològics de llacuna. Bàsicament es
calculaven: la salinitat, l‘alcalinitat, el pH, el carboni orgànic i les diferents
formes de l’inorgànic, oxigen i diferents nutrients com el fòsfor, nitrogen,
clorofil·la i altres pigments. D’altre banda i gracies a l’adquisició d’uns
sensors per part d’Espais de Natura Balear l’any 2009, es va poder millorar
el seguiment i obtenir dades en continú de tota la columna d’aigua
d’alguns d’aquestes paràmetres a més de la llum.
La utilitat d’aquest programa és doble, per una banda permet detectar
canvis físics, químics o ecològics sobtats que és donen a la llacuna de
forma relativament ràpida i per tant actuar amb celeritat per evitar estats
de la llacuna indesitjables. Per altre banda l’informe anual d’aquest
monitoreig, permet comparar les condicions físiques, químiques i
biològiques que s’han donat a la llacuna al llarg de l’any amb les
condicions meteorològiques i el tipus de gestió fet. Tot açò genera un
aprenentatge, i permet esbrinar quines són les conseqüències a nivell
ecològic de les actuacions realitzades per l’equip de gestió i també de
les diferents situacions meteorològiques.
L’any 2010 i 2011 el programa ja no va rebre finançament, tot i que en el
marc d’un estudi sobre l’origen i transformació de la matèria orgànica
dissolta, que arriba a s’Albufera, elaborat també per la Fundació Bosch i
Gimpera es van analitzar alguns paràmetres fisicoquímics i es van extreure
les dades dels sensors, de tot l’any 2010 i dels primers 5 mesos de 2011. Des
de llavors ja no hi ha instal·lats els sensors, ni tampoc es realitza cap
campanya de mostreig a la llacuna, tan sols periòdicament el personal
del parc obté algunes dades de salinitat i conductivitat.
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3.2.Àrea de desenvolupament
socio-econòmic
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3.2.1 Programa de subvencions per inversions al parc
L’esmentada convocatòria, que ha de regir l’atorgament de les
subvencions, té el caràcter d’acte administratiu, i ha de tenir el contingut
mínim que assenyala l’article 15 del text refós de la Llei de subvencions
aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196,
de 31 de desembre de 2005).
A la present convocatòria s’ha tingut en compte l’experiència acumulada
i la problemàtica plantejada en relació a la convocatòria pública de
2007, aprovada per resolució de la directora de l’empresa Espais de
Natura Balear de 16 de maig de 2007, intentant resoldre els problemes
concrets plantejats a la convocatòria de 2007 i millorar els aspectes que
siguin necessaris.
En virtut del que disposa l’article 9 de l’Ordre del conseller de Medi
Ambient de 23 de juny de 2005, modificada per l’ordre de 29 de setembre
de 2009, previ informe de la Direcció General competent en matèria de
pressuposts, el Consell Directiu en sessió de data 29 d’octubre de 2009
adopta el següent;
Gestió de les 67 sol·licituds cursades a partir de la convocatòria 2009 –
2010-2011 de l’ordre de subvencions per als següents tipus d’activitats en
finques incloses en espais de rellevància ambiental;
•

Activitat de electricitat : 3

•

Activitat de manteniment agrícola : 16

•

Activitat de compra de maquinària : 10

•

Activitat de manteniment ramader: 13

•

Activitat de rehabilitació de exteriors: 11

•

Activitat de rehabilitació de camins: 2

•

Activitat de rehabilitació de paret seca: 7

•

Activitat silvícoles : 2

•

Activitat de aigües: 3

•

Altres : 4(no admesos)
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Manteniment Agrícola
Núm. exp

€

Manteniment Ramader
Núm. exp

€

Màquines
Núm. exp

Obres
€

Núm. exp

Aigua
€

Núm. exp

€

ENS1121/09

60928,00 ENS1148/09

32000,00 ENS0966/09

39909,00 ENS1144/09

9642,70 ENS1140/09

41840,00

ENS1187/09

36000,00 ENS0967/09

201600,00 ENS1212/09

23191,18 ENS1143/09

14522,69 ENS1131/09

6977,47

ENS0968/09

113152,00 ENS1134/09

2951,37 ENS1130/09

10372,72 ENS0594/09

57543,36 ENS1136/09

40000,00

ENS0974/09

48960,00 ENS1120/09

488000,00 ENS1186/09

37366,00 ENS1141/09

52093,00

ENS0970/09

56576,00 ENS0683/09

198400,00 ENS1137/09

40000,00 ENS0961/09

15300,00

ENS0962/09

46480,00 ENS0971/09

83520,00 ENS0974/09

48500,00 ENS1138/09

50000,00

ENS0681/09

93568,00 ENS0585/09

41752,00 ENS1149/09

20130,00 ENS1136/09

40000,00

ENS0960/09

41056,97 ENS1188/09

110400,00 ENS0682/09

71706,30 ENS1135/09

25725,25

ENS0585/09

40800,00 ENS1189/09

44800,00 ENS0280/09

9277,00 ENS1114/09

64068,00

ENS1190/09

19200,00 ENS0964/09

67360,00 ENS1146/09

28000,00 ENS1126/09

46210,00

ENS1133/09

35360,00 ENS1127/09

67200,00

ENS1124/09

55863,86

ENS0972/09

48960,00 ENS1214/09

18000,00

ENS0969/09

22360,42

ENS0963/09

37459,84 ENS1147/09

60000,00

ENS0965/09

11875,92

ENS0265/09

31726,08

ENS1128/09

46784,00

ENS1145/09

58752,00

TOTAL: 815.762,89

TOTAL: 1.415.983,37

TOTAL: 328.452,20

TOTAL: 465.205,20

TOTAL: 88.817,47

43

Electricitat
Núm. exp

Pared Seca
€

Núm. exp

Aprofitament forestal Restitució Paisatgística
€

Núm. exp

ENS1123/09

88792,35 ENS1132/09

4500,00 ENS1132/09

ENS0162/09

25658,82 ENS1213/09

36032,00 ENS1151/09

ENS0583/09

49037,57 ENS1142/09

18000,00

ENS0973/09

54500,00

ENS1122/09

4030,00

ENS1129/09

3300,00

ENS1150/09

18000,00

TOTAL 163488,74

TOTAL 138362,00

€

Núm. exp

8026,95 ENS1125/09

No admessos

€
21900,17 ENS1120/09 - ENS1124/09

6618,95

ENS1139/09
ENS0593/09

TOTAL 14645,90

TOTAL 21900,17

SUMA TOTAL: 3.452.617,94

Taula 1. Desglossament del tipus de sol·licituds presentades i imports de cadascuna. Font i
elaboració; PN s’Albufera des Grau.

Les actuacions que s’han duit a terme des del parc natural són:
•

Informar i assessorar als propietaris respecte a les ajudes i tramitació
de les sol·licituds.

•

Elaboració d’informes.
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•

Inspeccions

•

Redacció dels informes finals de les inversions realitzades. ( 18
Informes finals l’any 2011)
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•

3.3.Àrea d’ús públic
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3.3.1. Projectes d’ús públic
Projecte de millora de la senyalització del parc
Dins el marc de la regulació de l’ús públic dels espais naturals protegits,
Espais de Natura Balear ha duit a terme el projecte de la senyalització del
parc natural de s’Albufera des Grau. Malauradament algunes d’aquestes
senyals, s’han fet malbé per mor de les condicions climàtiques o bé per
actes de vandalisme.
Concretament les feines realitzades en aquest sentit han estat:
•

Reemplaçament d’una senyal sobre la tortuga de terra a l’itinerari
blau

•

Instal·lació de 6 noves senyals indicadores de perills diversos a la
zona de Favàritx

•

Instal·lació de petits cartells indicadors de les platges de Presili i
Tortuga.

•

Reforçament de les subjeccions de dues senyals.

•

Instal·lació de dues senyals de prohibit el pas de persones en
finques agrícoles privades.

•

Reparació d’una senyal de prohibit cans.

•

Neteja vegetació i reparar suports cartells de benvinguda al Parc.

(Recursos propis i empreses externes)
Projecte de tancament de vials a Shangril·là
Durant l’any 2011 s’ha procedit al tancament amb postes de fusta de dos
vials de la urbanització de Shangril·là, que els veïns no utilitzaven, atès que
no portaven a cap habitatge.

Projecte d’instal·lació de baranes - pantalles
Durant el 2011 s’han instal·lat unes baranes - pantalles en diferents punts
dels itineraris verd i vermell. Aquestes baranes tenen una estructura de pi i
estan cobertes amb bruc. La utilitat d’aquestes baranes es doble, per un
costat donarà seguretat als usuaris dels itineraris i per altre banda evitaran
la identificació per part de la fauna de les siluetes humanes (Recursos
propis).
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Fotografia 1. Barana - pantalla instal·lada a l’itinerari Verd

Projecte de Tancament de dreceres i vials a la zona de Favàritx
La zona de Favàritx i en especial les seves platges (Presili i Arenal de
Morella), reben una gran afluència de visitants durant l’època estival.
L’estructura i morfologia de la vegetació de la zona i l’absència de parets
fan que la gent empri tota mena de camins, vials i dreceres per accedir a
aquestes platges, fet que està provocant l’eliminació de la coberta
vegetal i un increment de l’erosió. Per tal de minimitzar aquestes
afectacions, la brigada del parc ha instal·lat travessers en diversos punts
per evitar que la gent utilitzi dreceres i vials nous. D’altre banda també
s’ha començat ha delimitar una part del camí de cavalls que dona accés
a aquests platges amb postes de fusta quadrats, que en un futur s’uniran
amb cordes.

Fotografia 2. Travessers instal·lats a la zona de Favàritx

3.3.2 Programa d’atenció als visitants
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Horari d’atenció al públic
L’horari establert d’atenció al públic del Centre de Recepció durant l’any
2011 ha estat:
•

D’abril a octubre:
- Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15h
- Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 19h
- De novembre a març:
- Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15h
- Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 17h

Visites al Centre de Recepció Rodríguez Femenies
La memòria dels visitants al Centre de Recepció està compresa des del
dia 1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2011. Les dades obtingudes
contemplen els següents paràmetres:
Hora d’arribada al centre
Nº de persones
Procedència: balears, peninsulars, anglesos, alemans, italians, altres
El nombre total de persones que han visitat el centre durant l’any 2011 ha
estat de 14.640 persones.
El total de persones que a nivell individual van passar pel centre va ser de
13.215.
Aquesta xifra comptabilitzen les persones que entren al centre a demanar
informació es tracta de una quantitat inferior a les que realment arriben al
centre però queden dins el cotxe o fora del recinte. Tampoc estan
comptabilitzades les persones que fora dels horaris o dies establerts han
estat ateses per qualsevol altra persona del parc.

PERSONES

VISITANTS
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

14640
13215

1425

Visitants totals (en
grups i individuals)

Visitants individuals

Total de visitants en
grups
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Gràfic 1. Visitants al centre de recepció 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera des Grau.

En els següent gràfics es pot observar el recompte per mesos així com les
hores de màxima afluència. S’han rebut més visites durant el mes de juliol i
d’agost, un total de 2.756 i 3.319 persones respectivament, aquestes
dades coincideixen amb la temporada d’estiu. S’han rebut menys visites
durant el mes de gener, 99 persones. Aquestes dades són reflex de
l’estacionalitat del turisme en Menorca. Les hores de màxima afluència
van ser al migdia entre les 11 i 12 hores (gràfic 3).
VISITANTS TOTALS PER MES
3319

3500
2756

PERSONES

3000

2227

2500
2000

1537

1500

1124

1000
500

99

385

501

1093

776

609
214

Ju
li o
l
Ag
o
Se st
te
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
em
br
D
e
es
em
br
e

Ju
ny

ai
g
M

Ab
ri l

Fe
br
er

G

en
er

0

MES

Gràfic 2. Visitants totals per mes 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera des Grau.

VISITANTS INDIVIDUALS PER HORARI
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Gràfic 3. Visitants individuals per horari 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera des
Grau.

Pel que fa a la relació de persones que visiten el centre de recepció
durant la primavera i l’estiu, 11.739 i durant la tardor i l’hivern, 2.901, dóna
una proporció del 80% en front a un 20% respectivament. Com a mesos de
primavera-estiu s’han tingut en compte abril, maig, juny, juliol, agost i
setembre i com a mesos de tardor-hivern octubre, novembre, desembre,
gener, febrer i març.

% VISITANTS PER ESTACIÓ

Primavera-Estiu

20%

Tardor-Hivern

80%

Gràfic 4. Visitants totals per estació 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera des Grau.

- Procedència dels visitants
En quant a la procedència dels visitants, s’han dividit en sis grups en funció
de si són de les Illes Balears, de la península, anglesos, alemanys, italians i
altres nacionalitats.

PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS

9%

5%

Balears

3% 2%

Peninsulars
Anglesos
Alemanys

17%

Italians
64%

Altres
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Gràfic 5. Procedència dels visitants 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera des Grau.

El percentatge de peninsulars es situa en un 64%, seguits dels anglesos
amb un 17%, un 9% d’alemanys, un 5% d’italians, un 3% de visitants de les
illes balears i un 2% d’altres nacionalitats.
Les dades relatives a la proporció per mesos dels diferents grups establerts
anteriorment estan representats al següent gràfic. Cal destacar els mesos
de maig, juny, setembre i octubre durant els quals la proporció de visitants
anglesos i alemanys és bastant elevada. Per altra banda la proporció de
visitants residents és major els mesos de novembre, desembre, gener i
febrer.
PROPORCIÓ DE NACIONALITATS PER M ESOS
100%

80%
Penins ulars
Altres

60%

%

Italians
Alem anys
40%

Angles os
Balears

20%

0%
MESOS

Gràfic 6. Proporció de nacionalitats per mesos 2011. Font i elaboració; PN s’Albufera
des Grau.

Les dades de l’any 2011 ens mostren com un 2% de les persones que
visiten el centre són residents en front a un 98% de persones visitants no
residents.

VISITANTS RESIDENTS I NO RESIDENTS

2%

Residents
No residents

98%
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Gràfic 7. Visitants residents i no residents 2011.
s’Albufera des Grau.

Font i elaboració; PN

Visites en grups
Les visites en grup es divideixen en visites guiades, grups de IMSERSO,
centres educatius, agències i altres, com es mostra a continuació, en total
van venir en grup 1.425 persones en grup.

VISITANTS AL CENTRE DE RECEPCIÓ
Amb visites guiades

762

Grups IMSERSO

172

Centres educatius

339

Altres

152

TOTAL

1.699

Taula 1. Visitants al centre de recepció 2011. Font i
elaboració; PN s’Albufera des Grau.

Visites guiades
Com a introducció a la visita guiada per l’itinerari blau, es fa una visita
comentada al centre de recepció.
L’oferta de visites guiades per a adults s’ha realitzat durant tot l’any, a
l’estiu tres dies a la setmana i a l’hivern els dissabtes de matí. En total van
participar 762 persones.
A la memòria dels educadors ja surten reflectides aquestes dades, no
obstant s’han tingut en compte per a realitzar el computo global de
visitants al centre.
Visites de Centres Educatius
Entre les activitats d’educació ambiental programades de cara als
centres educatius es contempla la projecció de l’ audiovisual “Ecologia
de s’Albufera des Grau” per tant s’han comptabilitzat tots aquells grups
que van passar pel centre durant el període lectiu.
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Van participar un total de 339 alumnes. A la memòria dels educadors es fa
referència als diferents nivells educatius així com a la relació dels Centres
que hi van assistir.
Visites del IMSERSO
L’agència de viatges Novo Tours va incloure una visita guiada pels seus
propis guies pels itineraris del parc juntament amb la projecció del vídeo
“Ecologia de s’Albufera del parc” als grups de jubilats procedents de tota
Espanya. Durant l’any 2011 van passar 172 persones del IMSERSO pel
centre de recepció i 13643 van recorre els itineraris, amb els guies de Nova
Tours.

3.3.3. Educació i interpretacció ambiental
A continuació es presenten les dades de participació referents a les
activitats dutes a terme per l’equip d’educació i interpretació ambiental
del Parc Natural de s’Albufera des Grau durant l’any 2011.
Les dades estan agrupades en dos grans blocs:
Centres Educatius- educació formal.
Activitats didàctiques dirigides als alumnes dels Centres Educatius.
Públic general- educació no formal.
Visites guiades, Sortides en caiac, Agenda d’activitats, Gimcana des Grau
i voluntariat.
Activitats en centres educatius
Totes les activitats que s’han realitzat amb els Centres Educatius tenen la
següent estructura:
Activitat prèvia.
Els educadors/es s’han desplaçat al centre educatiu per realitzar aquesta
activitat amb els alumnes. L’objectiu d’aquesta visita és presentar el tema
que treballarem, motivar els alumnes a realitzar la visita al parc i concretar
amb el/la mestre/a aspectes sobre la sortida (uns dies abans se’ls ha fet
arribar el dossier explicatiu de l’activitat per correu-e), així com fer-li
entrega de les fitxes de l’activitat.
Visita al Parc Natural.
Els alumnes han vingut al Parc Natural a realitzar les activitats amb els
educadors/es ambientals del parc.
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Proposta de post-visita.
En el dossier que hem entregat al mestre/a hi ha una proposta d’activitat
per realitzar a l’escola dies després de la visita al parc. Aquesta activitat
va a càrrec del/la mestre/a i desconeixem si l’han realitzada.

Cada una de les activitats està destinada a un (o dos) nivells educatius.
gener-juny

gener-desembre

Qui viu a s’Albufera

4 anys

4 anys

Els Exploradors de la natura

2n de primària

2n de primària

La mar

3r i 4t de primària

3r de primària

Taller Aromes

4t i 5è de primària 4t de primària

Tramuntana: Far i Cap de Favàritx

5è de primària

5è de primària

S’Albufera

6è de primària

6è de primària

Les aus

3r i 4t d’ESO

3r i 4t d’ESO

Visita general
l’illa)

Grups especials (NEE, de fora de

Taula 2. Activitats d’educació ambiental. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Com cada any el Fullet de les activitats al Parc natural de s’Albufera des
Grau s’ha distribuït a tots els centres educatius de l’illa durant el mes de
setembre, i enguany, a més també s’ha fet arribar als centres a través de
correu electrònic, amb l’enllaç al full d’inscripció de la pàgina web d’ENB.
Ha estat el primer any que les sol·licituds ens han arribat molt
majoritàriament per correu-e.
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Fotografia 3. Fulletó de les activitats destinat a centres educatius.

Activitats destinades a públic en general
Les activitats destinades al públic en general tenen dos públics diferents
tot i que en algunes activitats es mesclen:
Turisme nacional:

Visita guiada a s’Albufera- estiu
Sortida en caiac- estiu

Població local:

Sortida en caiac- estiu

56

Agenda d’activitats- tot l’any
Gimcana des Grau- Festes des Grau
Visita guiada a s’Albufera- tot l’any (grups concertats)

Visita guiada a s’Albufera des Grau
Bàsicament concentrades a l’estiu amb participants estiuejants de fora
l’illa. També han sol·licitat aquesta activitat alguns grups d’entitats locals,
realitzant-les en dissabte.
Estiu

Dimarts

18h català

Dimecres

10h castellà

Dijous

18h castellà

Sortida en caiac
A l’estiu i amb una participació força local. Enguany s’ha realitzat en cinc
ocasions i la idea és continuar oferint aquesta activitat.
Agenda d’activitats
Destinades especialment a la població de l’illa, normalment en dissabte
matí i excepcionalment durant tot el cap de setmana.
Gimcana des Grau (població infantil des Grau)
Aquesta activitat, dirigida a la població infantil des Grau, s’ha realitzat,
com cada any, un dissabte del mes de juliol coincidint amb les Festes des
Grau, amb la col·laboració de l’AAVV i un grup de joves des Grau.
Difusió de les activitats
Cartell visites guiades d’estiu.
De les visites guiades se n’ha fet un cartell que s’ha entregat a les oficines
d’informació turística de tota l’illa i s’ha penjat en determinats
establiments.
Oficines d’informació turística.
Cal dir que com cada any les Oficines d’informació turística (Consell
Insular i Ajuntaments) han fet una gran feina de promoció de les visites
guiades durant els mesos d’estiu.
Cartell/ tríptic de l’agenda d’Activitats.
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S’han penjat i distribuït per totes les poblacions de l’illa (Ajuntaments,
biblioteques, escoles i instituts, locals comercials com bars, forns, llibreries,
...).
Premsa i mitjans de comunicació locals.

Se’ls ha fet arribar l’Agenda d’activitats del parc per correu-e i uns dies
abans de cada activitat se’ls ha recordat pel mateix mitjà.
Directori d’adreces (particulars i entitats).
S’ha enviat el cartell de l’agenda d’activitats per correu-e i se’ls ha
informat de cada activitat uns dies abans d’aquesta (sempre que encara
quedessin places). A l’avaluació que realitzen els participants a les
activitats tenen l’opció de deixar el seu correu-e de manera que els
puguem incloure al directori.
Inscripció
En tots els casos els interessats telefonen al parc per inscriure’s a les
activitats. Cal dir que en el cas de les activitat d’agenda els interessats
poden apuntar-s’hi un mes abans de l’activitat, i que sovint el primer dia ja
s’omple el grup.
Dades generals sobre participació
A continuació tenim les dades dels participants a les activitats d’educació
i interpretació ambiental.
PARTICIPANTS

GRUPS

PÚBLIC GENERAL- Educació no formal

1515

69

CENTRES EDUCATIUS- Educació formal

2381

109

TOTAL

3896

178

Taula 3. Participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

PARTICIPANTS 2011

39%

61%

PÚBLIC GENERALEducació no formal
CENTRES EDUCATIUSEducació formal
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Gràfic 8. Percentatge de participants a les activitats. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Podem veure l’increment de participants, al llarg dels anys.

2007

2008

2009

2010

2011

Públic General

718

829

1109

1533

1515

Centres educatius

1913

2392

2394

2280

2381

TOTAL

2631

3221

3503

3813

3896

Taula 4. Evolució de participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

EVOLUCIÓ DELS DARRERS ANYS
Públic General

Centres educatius

TOTAL
3896

3813
3503
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1109
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Gràfic 9. Evolució de participants en les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau

De les dades de participació a les activitats de 2011 cal destacar que tot i
que dels visitants dels Centres Educatius representen les xifres més
elevades, durant l’estiu l’afluència de públic en general és molt important.

Públic General
(act Ag, caiac, gimc...)

Centres Educatius

TOTAL

GENER

0

207

207

FEBRER

27

395

422

MARÇ

33

318

351

59

ABRIL

58

263

321

MAIG

12

368

380

JUNY

135

215

350

JULIOL

421

0

421

AGOST

498

0

498

SETEMBRE

185

0

185

OCTUBRE

53

153

206

NOVEMBRE

58

275

333

DESEMBRE

35

187

222

1515

2381

3896

TOTAL

Taula 5. Participants a les activitats al llarg de l’any 2011. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS AL LLARG DE L'ANY 2011
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Gràfic 10. Distribució dels visitants al llarg de l’any. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Dades de participació dels Centres educatius
Aquestes són les dades de participació del centres educatius ordenades
per activitat/ nivell educatiu durant 2010.
PARTICIPANTS 2011
EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

761

PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors

530

60

SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar

352

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes

280

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx

207

TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera

140

ESO- Les aus

0

ESO I BATXILLERAT- Visita a s'Albufera

111

TOTAL

2381

Taula 6. Participació dels centres educatius 2011. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

ALUMNES 2011
Centres educatius

ESO I BATXILLERAT- Visita a s'Albufera
ESO- Les aus

111
0

TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera

140

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx

207
280

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes

352

SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar

530

PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors

761

EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

Gràfic 11. Distribució d’alumnes per activitats i nivell educatiu. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau

GRUPS 2011
Centres educatius
ESO I BATXILLERAT- Visita general
ESO- Les aus
TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera
TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx
TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes
SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar
PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors

5
0
7
9
13
17
24

EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

34

Gràfic 12. Distribució de grups per activitats i nivell educatiu. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
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Procedència dels alumnes dels centres educatius participants.
POBLE

ALUMNES

Alaior

224

Ciutadella

607

Es Castell

246

Migjorn

17

Ferreries

95

Maó

991

Mercadal

84

Sant Lluís

117

TOTAL

2381

Taula 7. Procedència dels alumnes participants. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES 2011
Centres educatius
4%

5%

9%
Alaior
Ciutadella
Es Castell
Migjorn
25%

Ferreries
Maó
Mercadal

42%

Sant Lluís

10%
4% 1%

Gràfic 13. Percentatge de procedència dels alumnes participants.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Dades de participació del públic general
El gruix de participants en les activitats destinades al públic general han
estat les visites guiades en les quals quasi la totalitat dels participants han
estat estiuejants de fora l’illa (turisme nacional), però les activitats
d’agenda tenen cada vegada més demanda, i juntament amb les de
caiac i la resta d’activitats fan augmentar els participants locals.

ACTIVITATS ANY 2011

GRUPS

PARTICIPANTS

VISITA GUIADA S'ALBUFERA

47

929

CAIAC

6

162

GIMCANA GRAU

1

58

ACTIVITATS D’AGENDA

15

366

TOTAL

69

1515

Taula 8. Participants a les diferents activitats. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau

ACTIVITATS ANY 2011
Públic general
22%

VISITA GUIADA S'ALBUFERA
1%

CAIAC
GIM CANA GRAU

9%

ACT. AGENDA

68%

Gràfic 14. Percentatge de participants a les diferents activitats.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Les visites guiades han augmentat molt durant 2011, gràcies a la
col·laboració d’un informador (que havia fet d’educador al parc) que
també va realitzar visites durant l’estiu. Les activitats de caiac sempre
tenen més demanda de la que es pot atendre, i van augmentant a mida
que anem oferint més dies d’aquesta activitat (6 dies al 2011, un més que
al 2010), i la intenció és seguir augmentant l’oferta de cara al 2012. I les
activitats d’agenda han baixat, a causa de la saturació del calendari que
no permet atendre la demanda creixent i les llistes d’espera que es creen,
tema que intentarem corregir al 2012 amb la col·laboració dels
informadors i del tècnic del parc.
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2007

2008

2009

2010

2011

VISITA GUIADA

621

611

522

725

929

CAIAC

38

46

78

92

162

GIMCANA GRAU

20

48

42

60

58

ACT. AGENDA

39

124

437

436

366

VOLUNTARIAT

0

0

0

65

0

ALTRES

0

0

30

155

0

TOTAL

718

829

1109

1533

1515

Taula 9. Participació al llarg dels anys. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau

A continuació veiem l’evolució de les dades de participació al llarg dels
anys.
V I SI T A G U I A D A

CAIAC

929

16 2

725
621

611
522

92
78

46
38

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

A C T I V I T A T S D 'A G E N D A

437

2009

2 0 10

2 0 11

15 3 3

15 15

2 0 10

2 0 11

T OT AL

436
366
110 9

829
7 18

124

39
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2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

Gràfic 15. Participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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A continuació tenim la participació a les activitats d’agenda. Pel fet que
els participants són població local intentem que les activitats siguin
variades per tal que una mateixa persona pugui participar a diferents
activitats. Moltes d’aquestes activitats tenen més demanda de la que es
pot assolir, generant llistes d’espera de gent a la que no es pot atendre.

ACTIVITATS D'AGENDA ANY 2011

GRUPS

PARTICIPANTS

Observació d'aus

1

17

Vinyes i vins del Parc

3

82

Salines Montgofra

2

58

Camí de cavalls

1

10

Observació estrelles

1

30

Taller de plantes medicinals

1

27

Taller de sabó

1

27

Teatre infantil

1

40

El far de favàritx

1

23

Tondre bens

1

24

Fons marí

1

10

Caiac Addaia

1

18

TOTAL

15

366

Taula 10. Participació a les activitats d’agenda. Font i elaboració; PN de s’albufera des Grau

Pel que fa la procedència dels participants, en les activitats de caiac són
principalment població local, però pel fet de dur-se a terme a l’estiu
també s’hi afegeixen estiuejants. Per altra banda les visites guiades el 92%
es turisme, principalment provenen de Catalunya i en segon lloc de
Madrid. Pel que fa les activitats d’agenda, els participants són residents a
l’illa.
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PROCEDÈNCIA PARTICIPANTS
Caiac
1%

MENORCA
CATALUNYS
ILLES BALEARS

29%

70%

Gràfic 16. Percentatge de participants a l’activitat de caiac.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

PROCEDÈNCIA PARTICIPANTS
Visita guiada

1%2%
1%2%
1%
1%
1%
2%

MENORCA

8%

CATALUNYA
MADRID

4%

P. VASC

2%

NAVARRA

1%
3%

ARAGÓ
VALÈNCIA
ILLES BALEARS
ASTÚRIES
CANTÀBRIA

21%

GALÍCIA
50%

ANDALUCIA
C. LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
ESTRANGERS

Gràfic 17. Percentatge de participants a les visites guiades. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau
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Avaluacions dels Centres educatius

Les activitats que realitza l’equip d’educació i interpretació ambiental són
avaluades pels participants a l’activitat. Després de l’activitat es fa omplir
una enquesta. A continuació l’anàlisi dels resultats de les enquestes.

Activitat prèvia (avalua el mestre)
Puntuació de l'1 al 10. Activitats
prèvies
FOTJA

8,9

EXPLORADORS

9,1

LA MAR

8,9

FAVÀRITX

9,6

S'ALBUFERA

8

MITJANA

9

Taula 11. Mitjanes de les puntuacions de les activitats
prèvies. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Com heu conegut l'oferta?
1%

4%
Guia de recursos DG d'EA
El CE havia fet l'activitat altres anys

34%

He visitat l'ENP abans com a docent
40%
Web de la DG d'EA
Web d'Espais de Natura
2%
0%

Fulletó de l'oferta educativa del ENP
19%

Altres

Gràfic 18. Percentatgesobre com han conegut l’oferta de les
activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Quins altres ENP heu visitat am b grups escolars?
3

Cabrera
2

Sa Dragonera
Ses Salines

0

Modragó

0

Llevant

0

Albufera de Mallorca
Vedrà, Vedranell i Illots de Ponent

3
0

Albufereta

1

Serra de Tramuntana

5
Grups

Gràfic 19. Altres espais naturals visitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
Les activitats i jocs han estat adequats al
nivell educatiu?

Trobau adequada la m etodologia?

0%

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

Trobau adequat el m aterial utilitzat?
0%

Els conceptes han quedat clars?
3%

Sí

Sí

No

No

97%

100%

Gràfic 20. Percentatge sobre el desenvolupament activitat prèvia. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Com entaris
Més informació per treballar prèvia
Prèvia en data poc adequada

2
3

Adequada a l'edat

6

Ha estat molt bé
Motivador/engrescador

14
4

Gràfic 21. Comentaris més habituals sobre l’activitat prèvia. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau
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Activitat prèvia (avalua l’educador)

Col·laboració del m estre/a
10

30

Valoració de l'1 al 10

9

20

8
7

5
0

6

1

5

1

4

2

3

0

2

0

1

0
Grups

Gràfic 22. Col·laboració del mestre en l’activitat prèvia. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Grup respectuós am b l'educador?
5%

Sí
No

95%

Grup participatiu?

Grup am b bons coneixem ents prèvis?

2%

18%

Sí

Sí

No

No

82%

98%

Gràfic 23. Percentatges sobre diferents aspectes del grup en l’activitat prèvia.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Activitat a l’ENP (avalua el mestre)
Puntuació de l'1 al 10 activitat a l’ENP
FOTJA

9,6

69

EXPLORADORS

9,3

LA MAR

9,3

TALLER

9,4

FAVÀTITX

9

S'ALBUFERA

9,3

MITJANA

9,3

Taula 12. Mitjanes de les puntuacions de l’activitats a
l’ENP. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Itinerari m assa dur fisicam ent?

Itinerari m assa llarg (tem ps)?

0%

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

S'han treballat bé els conceptes?

Els procedim ents han estat adequats?

0%

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

S'han treballat bé les actituds?

Ha cobert les vostres espectatives?

0%

0%

100%

Sí

Sí

No

No

100%

Gràfic 24. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat a l’ENP. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau
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Com entaris
M o lt bé mig grup

1

Vivencial

1

A dequada a l'edat

2
1

Falta de dates

10

M o lt bé

4

A ctivitat atractiva

1

P o c temps

Grups

Gràfic 25. Comentaris més habituals sobre l’activitat a l’ENP. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Activitat a l’ENP (avalua l’educador)

Col·laboració del m estre/a

25

10

35

9
Valoració de l'1 al 10

8

5
3

7
6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0
Grups

Gràfic 26. Valoració de la col·laboració del mestre de l’1 al 10 . Font i elaboració;
PN de s’Albufera des Grau
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Grup respectuós am b l'educador?
5%

Sí
No

95%

Grup participatiu?

El grup té hàbits de respecte envers el
medi?

13%

0%

Sí

Sí

No

No

87%

100%

Gràfic 27. Percentatges sobre diferents aspectes del grup en
l’activitat a l’ENP. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Avaluacions del públic general
Visita guiada (avaluen els participants)
Mitjana de la valoració per part dels participants

De l’1 al 10

Atenció rebuda en el procés d'inscripció

9,3

Capacitat del ponent/guia per transmetre coneixements

9,4

Relació del ponent guia amb el grup

9,5

Valoració en conjunt de la visita guiada

9,3

Taula 13. Mitjanes de les puntuacions de diferents aspectes de la
visita guiada. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Interessats en participar

5%

4%
VG

21%

Tallers
Conferències
70%

Voluntariat

Gràfic 27. Percentatges sobre l’interès en participar en altres
activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Com heu conegut l'oferta?
3%
Correu

1%

Tfno

2%

Recomanacions

1%

1%

5%

OIT

9%
20%

7%

Altres
CR
Pòster
Web ENB
Premsa
Usuari

16%

Web DG canvi
23%
10%

2%

PIA
Correu

Gràfic 28. Percentatges sobre com han conegut l’oferta de
visita guiada. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
Prim era vegada que participa?

Grups d'edat

8%
4%

8%

11%

Menor 16 anys

9%

16-24 anys
25-34 anys

SÍ
21%

NO

16%

35-44 anys
45-54 anys
55-64 anys
Major 65 anys

31%
92%

Gràfic 29. Percentatges sobre si és la primera vegada
que participen en la visita guiada. Font i elaboració;
PN de s’Albufera des Grau

Gràfic 30. Percentatges sobre grups d’edat. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Cóm ha estat la visita?

Recursos suficients

0%

2%

1%

5%
45%
Curta
SÍ
NO

52%

Llarga
Adeqüada
Interessant
Avorrida

95%

Gràfic 31. Percentatges sobre els recursos en la
visita guiada. Font i elaboració; PN de

Gràfic 32. Percentatges sobre diferents
aspectes de la visita guiada. Font i elaboració;
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Activitat d’agenda (avaluen als participants)
Mitjana de la valoració

De l'1 al 10

Atenció rebuda en el procés d'inscripció

9,3

Mitjana de la valoració global de l'activitat d'agenda

De l'1 al 10

Observació d'aus

9,5

Vinyes i vins del Parc

8,8

Salines Montgofra

9

Camí de cavalls

9

Observació estrelles

No avaluat

Taller de plantes medicinals

9,7

Taller de sabó

9,8

Teatre infantil

8,4

El far de Favàritx

9

Tondre bens

8,9

Fons marí

8,8

Caiac Addaia

8,6

Taula 14. Mitjanes de les puntuacions de les diferents activitats
d’agenda. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Cóm heu conegut l'oferta?

4%

CR

1%
7%

1%

1%

Premsa

1%

Tfno
23%

Pòster
26%

Recomanacions
OIT

1%

Correu
Web ENB
35%

PIA
Usuari

Gràfic 33. Percentatges sobre com han conegut
l’oferta d’activitats d’agenda. Font i elaboració; PN
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Prim era vegada que participa?

Recursos suficients?
2%

49%

51%

SÍ

SÍ

NO

NO
98%

L'activitat ha cobert les vostres
espectatives?

El ponent ha contribuït a despertar
el vostre interès?

2%

0%
SÍ

SÍ

NO

NO

98%

100%

Com ha estat la visita?

Interessats en participar
6%

6%

VG

19%
50%

45%

Curt a

Tallers

Adeqüada
44%

Conferències

Int eressant

Voluntariat

30%

Gràfic 34. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat d’agenda.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Visita guiada en caiac (avaluen als participants)

Mitjana de la valoració per part dels participants

De l'1 al 10

Atenció rebuda en el procés d'inscripció

9,3

Capacitat del ponent/guia per transmetre coneixements

9,5

Relació del ponent guia amb el grup

9,7

Valoració en conjunt de la visita guiada

9,6

Taula 14. Mitjanes de les puntuacions de diferents aspectes de
l’activitat de caiac. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Cóm heu conegut l'oferta?

4%

20%

6%

Premsa

10%

Recomanacions
Correu
12%

Usuari
Altres
26%

Tfno
OIT

22%

Gràfic 35. Percentatges sobre com han conegut
l’oferta de l’activitat de caiac. Font i elaboració; PN

Grups d'edat

2%
13%

17%
6%

25%

4%

Menor 16 anys
16-24 anys
25-34 anys
35-44 anys
45-54 anys
55-64 anys
Major 65 anys

33%

Gràfic 36. Percentatges sobre grups d’edat. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Recursos suficients?

Prim era vegada que participa?

0%
20%

SÍ

SÍ

NO

NO

80%
100%

Cóm ha estat la visita?

Interessats en participar

5%

8%
11%
VG
Interessant

Tallers
53%

Adeqüada
28%

Conferències
Voluntariat

95%

Gràfic 37. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat de caiac. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Valoració final sobre educació i interpretació ambiental

Pel que fa l’evolució de les dades quantitatives caldria fer un parell
d’apunts. Des de fa uns anys, la quantitat d’alumnes que participen a les
activitats destinades als centres educatius han tocat sostre. Amb petites
variacions, el nombre d’alumnes no pot créixer, tot i que la demanda
d’aquestes activitats sí que continua creixent.
Si ens fixem en les dades de públic general , l’augment en el darrer any,
prové, sobretot, de les visites guiades. El fet d’haver tingut la col-laboració
d’un informador que havia fet d’educador, ens ha permès augmentar
l’oferta tant de visites guiades com de visites en caiac.
La causa de l’aturada del creixement en l’atenció de participants, tant de
centres educatius com de públic en general, malgrat la demanda
creixent, és molt senzill: dos educadors no poden atendre més gent, el
calendari no dóna més de si. Si des d’Espais de Natura es vol que el Parc
natural de s’Albufera des Grau segueixi augmentant les dades de
participació en les activitats d’educació i interpretació ambiental, cal
dotar l’equip amb un altre educador ambiental, si no és així, les dades
quantitatives s’estancaran.
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3.4. Àrea d’investigació i seguiment

Un dels objectius fonamentals de la gestió del Parc Natural de s’Albufera
des Grau és promoure les tasques d’investigació científica a la zona
(article 2.f del PORN, Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufera
des Grau, aprovat per consell de govern el 16 de Maig de 2003).
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3.4.1 Incidència del Camí de Cavalls sobre l’Avifauna del parc
natural de s’Albufera des Grau en el tram corresponent a les Salines
d’Addaia
Aquest estudi realitza una avaluació exhaustiva de l’efecte que el pas del
Camí de Cavalls causa sobre les diferents espècies d’aus presents a la
zona de les Salines d’Addaia. En aquest sentit l’estudi remarca que des de
l’obertura d’un tram de Camí de Cavalls que passa pel bell mig de l’àrea
de nidificació de diverses espècies, l’increment desmesurat de l’ús públic
a la zona ha provocat greus afectacions a la fauna, entre les que
destaquen:
-

La tendència negativa, estadísticament significativa, del
d’aus observades durant els mesos d’estiu.

nombre

-

Pèrdua de les colònies reproductores de passa-rius petit (Charadrius
dubius) i de cames de jonc (Himantopus himantopus), creant-se un
àrea d’exclusió reproductora al voltant del Camí de Cavalls al seu
pas per les Salines

-

Pèrdua de l’ús dels posadors instal·lats dins l’aigua destinats a
l’àguila peixatera (Pandion haliateus), cosa que era molt habitual
fa uns anys.

3.4.2 Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca
a l’àrea marina del parc natural de s’Albufera des Grau
En el marc d’aquest estudi es van realitzar vuit censos a partir de
transsectes de 50x5 m, en cadascuna de les 5 estacions repartides per
tota l’àrea marina del parc i en cadascuna de les dues estacions control
situades fora d’aquesta àrea. En cada cens es comptabilitzaven el
nombre d’individus de les diferents espècies vulnerables a la pesca, la
seva talla i es feia una caracterització de l’habitat. El llistat d’espècies
vulnerables a la pesca es poden observar a la taula 1.
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Taula1. Llistat d’espècies vulnerables a la pesca. Font i elaboració. OBSAM-IME

Les conclusions més destacades que es desprenen de l’estudi de manera
general són:
-

La biomassa de les estacions del PN és baixa en comparació a la
biomassa que presenta la Reserva Marina del Nord de Menorca
(Veure gràfic 1)

-

Els baixos nivells de biomassa trobats a l’àrea marina del parc es
deuen en gran part a la baixa densitat d’exemplars de mida gran
d’anfós (Epinephelus marginatus) i sarg ( Diplodus Sargus).

-

Proporcionalment, la variada (Diplodus Vulgaris) és l’espècie més
abundant en termes de biomassa al parc natural, fet que es pot
explicar atesa la manca de carnívors estrictes com el Llop
(Dicentrarchus labrax), l’àfos llis (Epinephelus costae), el gitano
(Mycteroperca rubra), el pagre (Pagrus pagrus), la mollera de roca
(Phycis phycis) i l’espet (Sphyraena sp (Veure gràfic 1).

-

Dels resultats dels censos es desprèn, que les poblacions de peixos
no estan ben estructurades, amb una manca de classes d’edat
més madures i baixa proporció d’espècies de nivells tròfics elevats
fruit de l’existència d’una pesca intensiva a la zona.
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Gràfic 1: Composició de la biomassa de les diferents espècies censades a la Reserva
integral (R), a la Reserva parcial (RP), fora de la Reserva (NR), al parc (PN Grau), a l’Illa de
l’Aire (Illa de l’Aire 2011) i en d’altres estacions de Menorca (Na Gall, Es Banyes, Cap
Negre, Codolar de Torrenova i Raco de s’Aixada (Obsam 2010)). Font: OBSAM i Direcció
general de Medi Rural i Marí. Elaboracó:. OBSAM-IME

3.4.3 Origen i transformació de la matèria orgànica dissolta a
s’Albufera des Grau
Aquest projecte es divideix en dues parts principals, d’una banda amb un
anàlisi dels paràmetres fisicoquímics de l’aigua dels torrents que drenen
cap a la llacuna i per un altre banda amb l’anàlisi dels paràmetres
fisicoquímics de la llacuna. El període d’estudi compren des del setembre
de 2009 fins el juny de 2011 en el cas dels torrents i des del gener de 2010
fins el maig de 2011 en el cas de la llacuna, tanmateix també disposam
dels anàlisis dels paràmetres de la llacuna per tot l’any 2009. Pel que fa als
torrents les conclusions més rellevants són:
-

Valors alts de conductivitat per a la majoria de torrents, tot i que els
valors més baixos es donen a la tardor i els més alts es donen a la
primavera. Santa Catalina mostra la major qualitat, amb els valors
més baixos i estables.

-

Valors baixos d’alcalinitat en els torrents de les conques de Llimpa i
Favàritx, mer mor del substrat de llosella (més silícic que la resta).
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-

Els valors de PH dels torrents venen determinades, més pels
productes agroramaders que hi arriben que no pas per la litologia
de la conca.

-

Els torrents més carregats de nitrats són els de Llimpa i Favàritx, i de
nitrits són els de Puntarró, Llimpa i Modorro. Pel que fa a l’amoni els
torrents que destaquen per les majors carregues són, Modorro
Santa Catalina i Favàritx.

-

El torrent de Llimpa destaca per tenir una matèria orgànica dissolta
més fresca, menys aromàtica, més proteica i probablement
indicadora d’una proporció de materials d’origen animal o podria
ser, fecal, major.

-

El cicle de la matèria orgànica als torrents, segueix un patró
estacional on, a les pluges de tardor hi trobem la màxima
descàrrega de nitrats i la matèria orgànica dissolta més
recalcitrant, acolorida i menys nutritiva. Una vegada humidificat el
terreny i iniciat el període de pastures a camp obert, la matèria
orgànica que trobem als torrents és més fresca i rica
nutricionalment, aportant a s’Albufera un potencial de resposta
microbià potencialment molt elevat.

-

En definitiva l’aport de nitrats és més elevat durant la tardor
segurament relacionat amb el rentat dels camps recent fertilitzats i
en canvi a la primavera les pluges poden arrossegar materials
orgànics frescos, abundants (relacionats probablement amb el
bestiar), però de baixa coloració, fa que en solitari no generarien
massa problemes a la germinació dels macròfits però en cas
d’arribar associats a sediments argilosos podrien reduir la
concentració oxigen i també la fotosíntesi dels macròfits.

3.4.4 Catàleg de refugis de quiròpters al Parc Natural de s’Albufera
des Grau. 2011
Aquest estudi realitza una localització i inventarització dels refugis dels
quiròpters dins del Parc Natural amb la finalitat de garantir la seva
correcta conservació i protecció. Es van estudiar enclavaments, cavitats i
edificacions, amb possibilitats de ser emprats com a refugi pels quiròpters.
Durant aquest estudi també es van col·locar unes capses-refugi a la
façana del centre d’interpretació del Parc, facilitant així un refugi
alternatiu a les espècies de ratapinyades.

Es va fer un inventari de dotze coves i onze edificacions emprats per la
fauna quireptològica. L’existència de algunes espècies va ser constatada i
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es van trobar tres espècies noves que no estaven catalogades dins del
Parc Natural. El llistat de les espècies es pot observar a la següent taula:

Nom comú

Nom científic

Familia Rhinolophidae
Ratapinyada de ferradura gran

Rhinolophus ferrumequinum

Ratapinyada de ferradura petit

Rhinolophus hipposideros

Família Vespertilionidae
Ratapinyada d’orelles dentades*

Myotis emarginatus*

Ratapinyada d’aigua

Myotis daubentonii

Ratapinyada de peus grans

Myotis capaccinii

Ratapinyada de doble serell*

Myotis escalerai*

Pipistrel·la nana

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrel·la de vores clares

Pipistrellus kuhlii

Ratapinaya muntanyenca

Hypsugo savii

Ratapinyada dels graners

Eptesicus serotinus

Orellut gris

Plecotus austriacus

Ratapinyada de cova*

Miniopterus scrheibersii*

Familia Molossidae
Ratapinyada cua-llarga

Tadarida teniotis

Taula 2. Catàleg actual d’espècies de quiròpters al Parc Natural de s’Albufera des Grau
amb la incorporació de tres noves espècies (*). Font i elaboració: David Garcia.

Les conclusions més destacades de l’estudi són:
-

S’ha descobert una colònia de cria de Myotis daubentonii, formada
per 30 exemplars en una cova marina dins l’àmbit del parc,
constituint la primera colònia reproductora d’aquesta espècie
coneguda a l’arxipèlag balear.
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-

S’ha trobat una colònia de mascles de 30 exemplars en un bunquer
de la zona militar de Favàritx.

-

La recuperació d’un exemplar de Myotis capaccinii que havia estat
marcat en una cavitat de la zona sud de l’illa, confirma la teoria
que algunes espècies cavernícoles del sud de l’illa es desplacen fins
l’àmbit del parc per alimentar-se.

-

El complex de cavitats de Son Tema, formada per cinc grutes i la
cova de Sa Torreta, constitueixen els refugis cavernícoles més
importants, en aquestes dues cavitats s’hi van trobar totes les
espècies cavernícoles del parc.

-

Les edificacions abandonades o en semidesús són emprades per
vuit espècies i suposen un punt de refugi i cria clau per les rates
pinyades del parc, la seva remodelació pot provocar la
desaparició de les colònies de cria.
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3.5. Àrea de participació
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3.5.1. II Jornades de Botànica de Menorca “Plantes i Illes
mediterrànies”
Entre els dies 26 i 30 d’abril de 2011 van tenir lloc a Es Mercadal, les II
Jornades de Botànica a Menorca “Plantes i illes mediterrànies” , en les que
el facultatiu tècnic del parc i va assistir. Aquestes jornades van tractar
sobre la conservació i el coneixement de la flora a les illes del Mediterrani.
Es tracta d’unes jornades d’elevat interès científic, on hi van participar
conferenciants d’un gran nombre d’universitats i centres d’investigació de
tota la conca mediterrània. En total es van impartir 24 conferencies i es
van realitzar 4 excursions a diversos indrets d’interès botànic de Menorca.

3.5.2 V Congres de la biologia de conservació de plantes
Entre els dies 29 de setembre i 1 d’octubre va tenir lloc també a Es
Mercadal, aquest congres, on un gran nombre d’experts van exposar
diverses experiències en matèria de conservació de flora. El facultatiu
tècnic del parc va assistir com a oient a 10 comunicacions orals i a una
conferencia.

3.5.3 Curs de formació “L’aula 2.0: ús didàctic de recursos TIC”
De l’11 al 15 de Juliol de 2011, les dues educadores ambientals del parc,
van assistir a aquest curs de formació, impartit en el marc de la UIMIR 2011
(Universitat Menorca- illa del Rei).

3.5.4 Curs de capacitació en tècniques de digitalització amb ArcGis 9.2
El naturalista del parc, una informadora i el facultatiu tècnic van rebre un
curs de formació en sistemes d’informació geogràfica. El curs va durar 20
hores repartides en 5 sessions de 4 hores. Aquestes sessions van tenir un
caràcter eminentment pràctic. Les principals matèries que es van tractar
en el marc d’aquest curs van ser :
-

Fonaments en Sistemes d’Informació Geogràfica
Tècniques de digitalització amb Arc-GIS
Planificació i desenvolupament de materials per a executar el
treball de camp
Presa de dades GPS i la seva integració al SIG
Visió general de l’anàlisi de dades amb SIG

3.5.5 Curs SIG aplicat a les tasques diàries dels Agents de Medi
Ambient. (EBAP-Pla formació continua 2011)
El facultatiu tècnic del parc va participar com alumne d’aquest curs, per
tal de perfeccionar les tècniques en Sistemes d’Informació Geogràfica. El
curs va ser impartit a Ciutadella i la durada del curs fou de 10 hores.
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3.5.6 Xerrada pels alumnes del Taller d’Ocupació Sanitja. Guia per
itineraris en bicicleta.
El facultatiu tècnic del parc va impartir una xerrada als alumnes d’aquest
taller ocupacional el dia 19 d’Abril de 2011. En aquesta xerrada es va
exposar als alumnes la normativa del parc referent a cicloturisme i
senderisme així com també se’ls hi va explicar els valors naturals del parc
natural.

3.5.6 Participació en els programes televisius Agrosfera i Thalassa.
El més d’agost un equip de televisió espanyola del programa Agrosfera es
va desplaçar a Menorca per gravar un documental sobre l’activitat
agrària a la Reserva de la Biosfera, en aquest programa es va incloure un
petit espai on es va parlar del parc natural. El tècnic del parc va parlar
davant les cameres i va explicar perquè el parc és considerat la zona
nucli de la Reserva de Biosfera.
D’altre banda el més de desembre, una reportera del programa Thalassa
de Televisió de Catalunya, es va desplaçar a l’illa de Menorca per gravar
un programa sobre l’àrea marina del parc. En aquest cas el naturalista del
parc, el tècnic i el director van exposar davant les cameres els valors
ecològics i la gestió que es fa de tota aquesta àrea.

3.5.7 Participació en les jornades de treball del pla de comunicació
i dinamització del turisme actiu de Menorca.
El director del parc va assistir a la presentació d’aquest projecte el dia 1
d’abril i a la primera jornada de treball que es va celebrar el dia 13 del
mateix més, a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó. Aquestes
jornades van ser organitzades per la Fundació Destí.

3.5.8 Participació en el cicle de conferències de geologia i
geografia física de menorca
El facultatiu tècnic del parc va assistir a aquest cicle de conferencies
organitzades per l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) i la Universitat de les Illes
Balears (UIB). Les diferents conferencies que es van impartir entre els dies
14 i 18 d’abril de 2011 van ser:
-

Dilluns 11: Geologia de Menorca / Estructura dels Barrancs de
Menorca. Bernadí Gelabert, Departament de Ciències de la Terra
Universitat de les Illes Balears.

-

Dimarts 12: Els indicadors socioambientals de Menorca, David
Carreras, Observatori Socioambiental de Menorca-Institut Menorquí
d’Estudis.
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-

Dimecres 13: La biodiversitat faunística de Menorca, Guillem X.
Pons, Departament de Ciències de la Terra Universitat de les Illes
Balears.

-

Dijous 14: El paisatge vegetal de Menorca i la seva flora, Pere Fraga
Arguimbau, Institut Menorquí d’Estudis, Societat d’Història Natural de
Balears.

-

Divendres 15: La gestió dels ecosistemes litorals de Menorca, José
Ángel Martín Prieto, Societat d’Història Natural de Balears i Miquel
Mir, Departament de Ciències de la Terra Universitat de les Illes
Balear.
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3.6.Àrea de manteniment
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3.6.1 Sistemes costaners
S’han realitzat neteges dels sistemes dunars, roquissars i macars del Parc.
Aquestes zones són: Cala Cavaller, Cala de sa Font de s’Oli, Bol des Peix,
S’Enclusa, S’Estany, Ets Armaris, Cala Rotja, Cala en Brut, Mongofra vell,
Pou d’en Caldes, Morellet, Cala Avellana, S’Escala, Es Portixol, Sa Torreta,
Cala Tamarells, Cap d’en Tortuga i la zona del far de Favàritx. També
s’han netejat els canals i el litoral de les Salines d’Addaia i el litoral de la
zona Est de s’Albufera (Recursos propis).
La brigada de la Fundació per a persones amb Discapacitat de Menorca
a col·laborat a la neteja de les següents zones del litoral del parc;
1. Platja des Grau
2. Es bol Llarg
3. Cala Vellana
4. Cala Caldés
5. Litoral Est de s’Albufera

3.6.2 Camins i itineraris
La brigada de la Fundació per a persones amb Discapacitat de Menorca
a col·laborat amb la brigada del parc en la neteja i manteniment dels
itineraris. Concretament s’han realitzat tasques de neteja dels tres itineraris
públics de l’entorn de s’Albufera des Grau i del camí de cavalls així com
de l’entorn del centre de interpretació amb una periodicitat setmanal.
D’altre banda s’ha eixarmat els tres itineraris, alguns trams manualment i
d’altres amb maquinaria.

3.6.3 Maquinària i eines
S’han realitzat les feines pròpies de manteniment de la maquinària pròpia
del Parc, motoserra, trituradora, desbrossadora, eines de tall remolc i els
vehicles.

3.6.5 Centre de recepció
En quant al manteniment del centre de recepció, s’han realitzat les
següents tasques:
-

Eliminació d’herbes del jardí de flora autòctona

-

Sembra de noves espècies autòctones al jardí

-

Arranjar diverses portes del centre

-

Manteniment de l’exposició
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3.6.6 Elements etnològics
S’ha reconstruït el pou caigut de sa tanca des Trepons, a més s’han
arranjant els seus abeuradors. Aquest pou esta situat al Camí de Cavalls, en
el tram coincident amb l’itinerari blau ( Empresa externa). D’altre banda
s’ha obert el pas a un antic pou de la finca de Santa Madrona i s’ha
reconstruït l’aparedat del mateix, malgrat que queda pendent
impermeabilitzar les piques(La Caixa).

Fotografia 1: Pou de la finca Santa Madrona reconstruït per la brigada de la Caixa.

3.6.7 Projecte de millora de la zona agrícola pública
El parc du a terme la gestió d’una petita zona agrícola pública situada a
la finca de Santa Madrona. Durant el 2011 i amb ajut de la brigada de la
caixa, s’han fet net mitgeres, s’han aixecat enderrosalls, s’han eliminat
olivardes (Dittrichia viscosa), s’han esporgat ullastres i mates i s’ha portat a
terme la neteja d’un corral, arranjant les parets, un pou i el seu abeurador
(brigada La Caixa i recursos propis).

3.6.8 Neteja de la vegetació del pont de Sa Boval
Es va procedir a la neteja de quatre ullastres que tapaven aquest pont,
ara el pont es troba lliure de vegetació, però continua amb mal estat de
conservació (recursos propis).
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3.6.9 Neteja de l’aparcament del mirador des Pas de s’Illa al nucli
tradicional des Grau
Durant la tardor, la brigada de l’Obra Social “La Caixa” amb
col·laboració, amb la brigada del parc, van netejar de residus i restes de
runam les sèquies existent en aquest aparcament, les restes de runam
extretes van ser portades a Triatges Menorca pel seu tractament (brigada
La Caixa i recursos propis).

3.6.10 Projecte de manteniment del salicorniar de Sa Gola
A finals d’estiu es va realitzar la tala d’una vintena de pins a la zona límit
entre el pinar i el salicorniar, l’objectiu d’aquesta actuació és el
manteniment del salicorniar que es troba amenaçat per l’avanç del pinar
(Recursos propis).

3.6.11 Projecte de restauració d’un abocador incontrolat
Amb l’ajut d’un camió grua, es van omplir quatre cubes de materials
abocats, en un punt de la zona de Sa Gola, els materials estaven formats
bàsicament per restes de runa i pedra, en total es van retirar 15 m3 de
runa que van ser duits a reciclar i 5m3 de pedra apta per reutilitzar que es
van transportar a una zona condicionada per tal que puguin ser emprats
per la brigada del parc.
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3.7. Àrea de vigilància
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3.7.1 Vigilància Terrestre
Durant els mesos d’estiu el vigilant va controlar totes les zones del parc però
en especial les zones on hi ha més concentració de visitants, camí de
cavalls, itineraris, platges, etc. En aquest sentit les infraccions més habituals
amb que es va trobar el vigilant, van ser:
-

Cans amollats
Cans en zones prohibides
Acampades
Focs

3.7.2 Vigilància Marina
Aprofitant que des del més de juny de 2011, el parc té operativa una
embarcació pneumàtica de 5 metres d’eslora i 60 cavalls de potència,
s’han realitzat diverses sortides per l’àrea marina del parc, algunes amb
l’agent del SEPRONA, algunes amb l’agent de Medi Ambient i d’altres
amb el personal propi del parc. En aquestes sortides es va vetllar perquè,
les embarcacions no fondegessin sobre praderies de posidònia o a les
zones prohibides i perquè els pescadors submarins no pesquessin sense
autorització.
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3.8.Àrea d’administració
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3.8.1 Informes, autoritzacions i altres expedients
El personal tècnic del parc natural ha informat a les administracions de les
llicències d’obra i altres projectes que s’han de realitzar dins l’àmbit del
Parc.
Durant l’any 2011 s’han emes, 101 informes tècnics, 15 dels quals són
relatius a llicències d’obres i altres assumptes urbanístics a dins els límits del
parc natural de s’Albufera des Grau, 11 informes per investigacions i
seguiments, 20 informes de lleure i ús públic, 2 informes d’avant projectes
de llei, 18 informes sobre medi marí, 18 informes d’expedients de
subvencions, 8 relatius a la zona de protecció hídrica del parc, 3 informes
d’expedients sancionadors i al·legacions, 4 informes de vigilància i 2
sol·licituds d’informes jurídics. D’aquests 101 informes, en 38 no s’havia
d’informar favorable o desfavorablement, dels 63 restants, 49 van ser
favorables, 13 desfavorables i 1 parcialment favorable.

informes en relació a ús públic
informes en relació a urbanisme

8%

3%

6%

informes en relació a la pesca i
medi marí

19%

2%

informes en relació a
investigació i seguiment
15%

18%
11%

18%

Informes en relació a
subvencions
Informes en relació a
avantprojectes de llei
Informes en relació a l'àrea de
protecció hidríca
Inofrmes en relació expedients
sancionadors i al·legacions

Gràfic 1. Informes 2011, segons temàtica. Font i elaboració P.N. S’Albufera des Grau
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21%

2%

Favorables
Desfavorables
Parcialment favorables
77%

Gràfic 2. Informes favorables i desfavorables any 2011. Font i elaboració P.N. S’Albufera des Grau

Llistat dels principals informes segons temàtica
Llistat d’informes en relació a ús públic
•

Informe en relació al projecte “difusió del Camí de Cavalls
mitjançant l’ús de les noves tecnologies” del Consell Insular de
Menorca

•

informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’autorització per fer visites
guiades per al projecte Conèixer de la DG de Canvi Climàtic al
parc natural de s’Albufera des Grau

•

informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’autorització per acampar
als terrenys del PN de s’Albufera des Grau per part de
l’agrupament escolta Tsunami

•

Informe per les instal·lacions de servei de temporada a les platges i
litoral per l’any 2011.

•

Informe sobre la sol·licitud de pas de la 7ª volta a Menorca de BTT.

•

Informe sobre les afectacions derivades de l’ús públic en
determinats punts del tram del camí de cavalls que passa pel parc
natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe sobre concentració de caiacs

•

Informe sobre instal·lació d’elements de senyalització marítima al
P.N

•

Informe sobre serveis de temporada al litoral del P.N de s’Albufera
des Grau.
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•

informe sobre la senyalització del camí de cavalls per l’interior de
l’àmbit del parc natural de s’Albufera des Grau

•

Informe en relació a l’escrit del servei d’agents de medi ambient
sobre la senyalització del Camí de Cavalls al parc natural de
s’Albufera des Grau.

•

Informe relatiu al projecte de condicionament i millora del camí de
cavalls, fase 3 al parc natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe per utilitzar la sala de la biblioteca del centre de recepció
Rodríguez Femenias, la primera setmana de maig.

•

Informe en relació al projecte “difusió del Camí de Cavalls
mitjançant l’ús de les noves tecnologies” del Consell Insular de
Menorca.

•

Informe de previsió d’activitats que requereixen la participació dels
agents de medi ambient als espais naturals protegits per part de
Secretaria General.

•

Informació relativa als ENP per part de l’ICTIB: impulsors de la
custodia del territori de les Illes Balears.

•

Informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’autorització per fer visites
guiades per al projecte conèixer de la DG de Canvi Climàtic al
parc natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe en relació a la petició del Centre Penitenciari de Menorca
de rebre activitats d’educació ambiental per part del personal
d’Espais de Natura.

•

Informe tècnic relatiu a la sol·licitud autorització per la gravació del
documental viatjar amb els aucells sobre turisme ornitològic per a
IB3 per part de la productora Miraprim SL.

•

Informe per realitzar una visita científica per part d’un grup de 30
alumnes del catedràtic de zoologia de la Universitat de Salamanca,
Valentín Pérez-Mellado al parc natural de s’Albufera des Grau el
dia 10 de juny de 2011.

Llistat d’informes en relació a urbanisme
•

Informe en relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors
per la reparació de la coberta dels bovers a la finca agricola–
ramadera, Turdonell de dalt del parc natural de s’Albufera des
Grau.
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•

Informe en relació al projecte de rehabilitació de dues casetes
del complex etnològic de sa gola, al parc natural de s’Albufera
des Grau per part de l’ajuntament de Maó.

•

Informe en relació a per legalitzar una nau magatzem agrícola
a la finca San Bartolomé.

•

Informe en relació sol·licitud d’informe en relació al projecte de
rehabilitació de l’exterior de sa Boval Nova del TM de Maó.

•

informe en relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors
per la reparació de la pujada a les cases del pagès a la finca
agricola–ramadera, Santa Rita del parc natural de s’Albufera
des Grau.

•

informe en relació a la sol·licitud de reparació del pont a l’entrada
de la urbanització de Shangril·là dins el parc natural de s’Albufera
des Grau, terme municipal de Maó, per part de l’associació de
propietaris de s’Albufera.

•

informe en relació a la sol·licitud per construcció d’un femer a
la finca sa Boval Nova.

•

informe en relació a la sol·licitud per obra menor a Llimpa 24.

•

informe en relació a la sol·licitud per obra de reforma interior
d’habitatge al polígon 19, parcel·la 93 del TM de Maó.

•

informe sobre l’estudi identificació de l’avifauna i comunitats
vegetals rellevants per la directiva habitats presents sota la línia de
mitjana tensió anomenada “Es Grau” per part d’ENDESA

•

informe per obres de construcció d’una zona d’aparcament dins el
parc natural de s’Albufera des Grau, per part de l’Ajuntament de
Maó.

•

Informe en relació a l’acta per les obres d’excavació al voltant
d’una edificació al PN de s’Albufera des Grau.

Llistat d’informes en relació a la pesca i medi marí
•

Informe en relació a sol·licitud d’autorització per practicar pesca
submarina al parc natural.

•

Informe sobre la delimitació del domini públic marítimo-terrestre de
diverses illes menors i illots annexos a la illa de Mallorca i Menorca.

•

Informe en relació al projecte
d’instal·lació de servei de
temporada en el tram de la costa denominada platja des Grau,
per part de Gustem Febrer (any 2011).
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•

Informe sobre la delimitació del domini públic marítimo-terrestre de
diverses illes menors i illots annexos a la illa de Mallorca i Menorca.

•

Informe en relació al projecte d’instal·lació de servei de temporada
en el tram de la costa denominada platja des Grau, per part de
Gustem Febrer (any 2011).

•

Informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’autorització per navegar i
fondejar a l’illa d’en Colom per part del Club Marítim de Maó.

•

Informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’autorització per realitzar
gravacions subaquàtiques a les aigües dels ENP de Balears per part
de l’empresa Feines d’Aigua SUB 2b SL.

•

Informe sobre la necessitat de finançament del programa de
seguiment de l’estat ecològic de s’Albufera titulat “Paràmetres
Ecològics pel Diagnòstic i Gestió de s’Albufera des Grau”.

•

Informe per acampar a la finca de l’illa d’en Colom

•

Informe referent a la sol·licitud d’autorització d’instal·lacions de
servei de temporada formulada pel Consell Insular de Menorca, al
tram de costa denominat es Grau, al T.M. de Maó dins l’àmbit del
parc natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe referent a la sol·licitud d’intervenció arqueològica a l’illa
d’en Colom, a l’àmbit del parc natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe sobre el projecte d’ordenació d’amarres i fondejos a Es
Grau al TM de Maó.

•

Informe tècnic relatiu a la sol·licitud autorització per la gravació del
programa Thalassa, el mar del canal 33 de televisió de Catalunya al
PN de s’Albufera des Grau.

Llistat d’informes en relació a investigació i seguiment
•

Informe sobre la conveniència de continuar finançant, a traves de
l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera, el programa de
seguiment de l’estat ecològic de s’Albufera des Grau titulat
“paràmetres ecològics pel diagnòstic i gestió de s’Albufera des
Grau durant l’any 2011”

•

Informe per dur a terme un estudi avaluador de la formiga
argentina al parc natural de s’Albufera des Grau.

•

Informe per fer un estudi dels insectes ortòpters a l’illa de Menorca.

•

Informe per poder muntar un aguait temporal al parc natural de
s’Albufera des Grau, i permís per poder muntar un aguait-aquàtic.
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•

informe sobre l’estudi identificació de l’avifauna i comunitats
vegetals rellevants per la directiva habitats presents sota la línia de
mitjana tensió anomenada “Es Grau” per part d’ENDESA.

Informes en relació a subvencions
•

18
Informes
tècnics
sobre
l’adequació
subvencionable a la normativa aplicable.

de

l’activitat

Ordre del conseller de Medi Ambient de 23 de juny de 2005(Boibnúm. 96
de 25 de juny de 2005), modificada per l’ordre de 29 de setembre de
2009(BOIB núm.144,de 3 d’octubre de 2009), s’estableix un règim de
subvencions per al finançament d’inversions als espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears per als anys 2009 i 2010(BOIB núm. 160).
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3.9.Àrea de planificació
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3.9.1 Redacció del Programa Anual d’Execució 2011
Per tal de planificar les accions que s’havien de dur a terme durant el
transcurs de l’any 2011, tots els treballadors del parc es van coordinar a
finals de l’any 2010 i principis del 2011 per tal de redactar aquest
programa anual d’execució, que inclou totes les accions i projectes
previstos en el proper any. Aquestes programa es divideix en 10 àrees i en
cadascuna d’aquestes àrees s’inclouen les accions i projectes previstos
per aquell any, que poden ésser executats per un departament, o bé
conjuntament entre diferents departaments del parc.
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3.10.Àrea d’avaluació
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3.10. Grau de compliment del Programa Anual d’Execució 2011
El programa anual d’execució per l’any 2011 és va dividir en 9 àrees
d’actuació, més
l’àrea de desenvolupament socio-economic. En
aquestes 9 àrees es van incloure un total de 85 accions i projectes, de les
quals 27 no van ser executades en la seva totalitat. A continuació es
mostra un gràfic amb el grau de compliment d’accions i projectes dividit
per àrees.
Grau de compliment Programa Anual d'Execució 2011
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Gràfic 1. Grau de compliment del programa anual 2011 per àrees de gestió. Font i
elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.

Pel que fa als motius pels quals no es van assolir el 100% de les accions i
projectes planificats, en el gràfic següent es pot veure detallat en
percentatges els diferents motius de no compliment.
Motius d'incompliment accions i projectes planificats

26%

33%

41%

Manca finançamenmt

Manca recursos humans

Altres (problemes administratius, tècnics...)

Gràfic 2. Motius d’incompliment de les accions i projectes inclosos en el programa anual
d’execució 2011. Font i elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.
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