Enretirada d’un quad enfonsat a la badia i bussejador amb fems. Fotos: V. Picorelli i M. Viñas.

-

“Cala Molí Natural i sostenible”: primera neteja de platges i fons marins
organitzada per l’Ajuntament de Sant Josep el passat 6 d’abril. En aquest cas la
nostra participació fou en la neteja de l’àmbit marí.

Neteja de Cala Molí. Fotos: Virgínia Picorelli.

-

“Clean up the med”: iniciativa per la neteja de fons marins i litorals que es va dur
na terme simultàniament en diversos punts del Mediterrani el 24 de maig. La
jornada fou organitzada per la D.G. de Litoral del Govern de les Illes Balears.
Nosaltres participarem en l’enretirada de dues xarxes a es Vedrà: una al nord,
molt vella i a uns 40 m de profunditat, i la segona al sud, molt nova i a una
fondària semblant.

Xarxa que fou enretirada dels fons des Vedrà. Foto. Active Dive.
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Xarxes extretes estirades al port. Foto: Virgínia Picorelli.

En aquesta jornada les condicions marítimes no foren molt bones per la qual
cosa es va tenir que canviar la idea inicial d’enretirar tot un seguit de xarxes
localitzades en aigües de Conillera. Finalment, es varen fer dos grups; el primer
va anar a la zona de l’illot de sa Galera on hi havia una xarxa localitzada que no
va ser trobada; el segon enretirà dues xarxes d’uns 25 metres cadascuna al sudest de s’Escull de s’Espartar.
6.4. MANTENIMENT DE VEHICLES.
La brigada de manteniment s’encarrega també del manteniment bàsic dels cotxes
adscrits a les Reserves. En 2008 ambdós vehicles han patit diverses avaries la qual
cosa ha suposat una important despesa.
El manteniment de l’embarcació s’ha vist molt millorat per les feines que han
desenvolupat els vigilants marins, amb amplis coneixements de mecànica, fet que ha
suposat un considerable estalvi econòmic. Entre aquestes tasques s’ha inclòs: posada a
punt per la revisió (ITV), instal·lació d’emissora de ràdio-GPS; reparacions de motor,
llums i botzina; canvi d’oli; etc.

7. PLANIFICACIÓ I PARTICIPACIÓ.
En 2008 no s’ha dut a terme cap convocatòria de la Junta Rectora i de l’Autoritat de
Gestió.

8. COL·LABORACIONS.
Les col·laboracions que s’han fet en 2008 han consistit en la participació en tot un
seguit de jornades de neteja de fons-litoral organitzades per diferents administracions.
-

Col·laboració en la VI edició de “Sant Antoni net a fons” consistent en la neteja
popular dels fons de la badia de Sant Antoni i realitzada el 10 de febrer.
Participàrem amb el suport de la nostra embarcació.
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Fotos: Pere Moreno i Miguel Vericad.

6.2. RETIRADA ESPÈCIES INVASORES.
INVASORES.
En el mes d’octubre es procedí a l’enretirada de l’espècie invasora Aizon sp. a
s’Espardell de s’Espartar, la qual ocupava una superfície força important amb uns 5 m2.
6.3. RETIRADA DE XARXES ALS FONS PROTEGITS.
El problema principal per a la conservació dels fons de les reserves naturals des Vedrà,
es Vedranell i els illots de Ponent és la localització de restes de xarxes de pesca
enganxades als fons que actuen com una trampa mortal per moltes espècies de fauna
durant molt de temps. Per això, en 2008 s’han dut a terme dues jornades d’enretirada
de xarxes:
•

El 21 d’agost, amb la col·laboració del departament del Consell Insular d’Eivissa i
de l’embarcació de pesca professional “CAE” es procedí a l’enretirada de dues
xarxes als voltants de l’illa de s’Espartar. En total s’enretiraren 95 metres de
xarxes.

Una de les xarxes enretirades i participants en la jornada. Fotos: Virgínia Marí i Virgínia Picorelli.

•

El dissabte 26 d’octubre es dugué a terme la “II Jornada de neteja a fons” com a
part de la nostra agenda d’activitats. Hi col·laboraren: el Consell Insular d’Eivissa,
Salvament marítim, Protecció Civil i els GEAS, a més de la vintena d’instructors
dels centres de Busseig Active Dive, Orcasub, Salinas Marine Center i Free
Dolphin.
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5.3. DENÚNCIES EMESES PER ALTRES COSSOS DE VIGILÀNCIA.
Els GEAS (Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil) Col·laboren
també en la vigilància de les Reserves, fent sortides esporàdicament. Les actes
aixecades per aquest cos en l’àmbit protegit en 2008 han estat: 2 a pescadors
submarins sense autorització; 2 bussejadors recreatius sense titulació; 2 patrons
d’embarcació sense la titulació requerida i 1 per lloguer il·legal d’embarcacions.

6. MANTENIMENT.
6.1. CAMPANYA DE NETEJA I MANTENIMENT.
En 2008 s’ha incorporat a la brigada de manteniment un Capatàs la qual cosa suposa
una important millora en la coordinació i supervisió de les tasques de manteniment. Cal
remarcar que aquesta brigada, formada pel capatàs i dos treballadors de biodiversitat,
està molt minvada, amb un dels peons de baixa des de mitjans de març i l’altre que
passà a Ibanat en el mes de desembre.
La brigada de manteniment realitza sortides als illots de les Reserves amb l’objecte de
dur a terme tasques de neteja, especialment a l’illa de sa Conillera. En 2008 s’han
invertit 12 jornades al manteniment dels illots a més de les tasques puntuals que s’han
dut a terme al llarg de l’any.
DATA
31/01/08
7/02/08
22/07/08
05/08/08
20/08/08
26/08/08
29/08/08
15/10/08
16/10/08
17/10/08
22/10/08
21/11/08

LLOC

NÚM.
NÚM.
KG/
TREBALLADORS BOSSES BOSSA
2
4
20
2
1
8
20
2
7
1
4.5
2
4
12

MATERIAL EXTRET

Sa Conillera
Plàstics i altres
Es Vedrà
Enretirada banc i restes cova
Sa Conillera
Plàstics
Sa Conillera
Plàstics, fustes, ferros i altres
Sa Conillera
Plàstics, fustes, ferros i altres
Sa Conillera
Plàstics i altres
Sa Conillera i
Plàstics, ferros, fibra vidre i
1
11
15
s’Espartar
altres
Sa Conillera
1
8
15
Plàstics, ferros i altres
Sa Conillera
1
8
15
Plàstics, fustes i altres
Sa Conillera
2
1
10
Gos mort
S’Espardell de
Eliminació taca 5m2 Aizoon
2
7
40
s’Espartar
sp.
Sa Conillera
2
6
10
Plàstics, fustes i altres
Sa Conillera
2
7
20
Plàstics i llaunes
Taula 12. Resultats de les jornades de manteniment de les Reserves.
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Cal assenyalar la satisfacció que ha suposat tenir vigilància a la zona no només per al
personal adscrit a les Reserves sinó també pels diferents grups d’usuaris (centres de
busseig, pescadors submarins, etc.) que així ens ho han manifestat.

Figura 2. Exemple del recorregut en una jornada de vigilància.

En 2008 s’han fet 88 de sortides de vigilància,
vigilància el que suposa més de 329 hores de
navegació. Degut a la impossibilitat dels vigilants d’aixecar actes, diferents agents de
navegació
Medi Ambient han col·laborat aquests mesos (amb un total de 7 jornades) reforçant les
tasques de vigilància de l’àrea protegida.
5.2. PRINCIPALS INCIDÈNCIES.
Les principals incidències enregistrades en les jornades de vigilància han estat:
-

49 casos de desembarcaments no autoritzats als illots, alguns d’ells amb cans.

-

20 casos de pràctica de pesca submarina sense autorització.

-

Embarcacions ancorades en Posidònia i d’altres amarrades als illots.

-

Gent recol·lectant eriçons.

-

Embarcacions a la deriva.

-

Rescats de fauna ferida o desorientada.
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MD
3%
AOW
32%

OWD
38%

RD
9%

DM
14%

Instructor
4%

Gràfic 4. Nivells bussejadors. Foto: Thomas Piechowiak.

-

Aproximadament la meitat dels bussejadors són nacionals i l’altra meitat
internacionals. D’aquests uns bons part foren alemanys però també n’hi ha
hagut anglesos, italians, francesos, holandesos, equatorians, colombians i
d’Estats Units.

5. VIGILÀNCIA.
5.1. TASQUES DE VIGILÀNCIA.
Des del 19 de juny les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
disposen d’un servei de vigilància la qual cosa ha suposat una millora fonamental en la
gestió de l’àrea protegida i així ho demostren els resultats recollits en l’informe
corresponent.
Així, des de juny fins a finals d’octubre es va disposar de dues persones encarregades
de la vigilància marina i dels illots cosa que ens ha permès entre altres: tenir una
presencia important al territori, augmentar la comunicació amb els diferents usuaris de
la zona, reduir les incidències derivades de certes activitats (pesca submarina,
desembarcament a illots, etc.), donar suport a investigadors i personal adscrit a les
Reserves, etc. Hores d’ara tan sols es disposa d’un dels dos vigilants i a més la seva
feina es comparteix amb l’altre espai natural protegit pitiús: el parc natural de ses
Salines.

Fotos: Espe Palerm.
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4. DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC.
4.1. INFORMES PRECEPTIUS.
4.1.1. Autoritzacions.
Les autoritzacions emeses pel que fa a l’àrea de desenvolupament socioeconòmic fan
referència a la recollida d’espart a l’illot de s’Espartar. De les tres sol·licituds rebudes
dues han estat positives i una denegada per coincidir les dates amb el període de
reproducció dels paios i els virots.
El 29 de juny un dels nostres educadors ambientals acompanyà el grup autoritzat per
tal de conèixer aquesta activitat i poder treballar-la desprès quan es posi en
funcionament el taller d’espart.

Tasques de recollida d’espart a l’illa de s’Espartar. Fotos: Joan L. Colomar.

4.2. XARXA DE CLUBS DE BUSSEIG AMICS DE LES RRNN.
Set centres de busseig de l’illa col·laboren, en major o menor mesura, amb les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent integrant la xarxa d’amics
d’aquest espai protegit. Així, en 2008 han participant de diverses formes: suport en
jornades de neteges de fons marins, repartiment dels fulls de busseig responsable als
centres, comunicació d’incidències localitzades a l’àmbit protegit, etc.
S’han lliurat un total de 223 fulls de declaració de busseig responsable, dels quals s’ha
pogut extreure la següent informació:
-

La majoria dels centres han realitzat la major part de les seves sortides a aigües
de les Reserves en el mes d’agost.

-

Cal assenyalar que el 62% dels submarinistes tenien un títol superior al bàsic en
busseig.
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3.5.2 Edició Revista d’Investigació científica.
Com s’ha esmentat anteriorment, amb motiu de la Fira de la
Ciència 2008 s’edità la tercera Revista d’Investigació als Espais
Naturals Protegits de Pitiüses, on es resumeixen les principals
tasques d’investigació i seguiment desenvolupades a les Reserves
naturals en el període comprès entre 2006 i 2008: Estudi de les
comunitats bentòniques i cartografia bionòmica dels fons de les
RRNN; Estudi d’invertebrats artròpodes a les RRNN; Cens
d’efectius reproductors de fumarells i ús de l’hàbitat; campanyes
d’anellament científic; catàleg i estatus dels quiròpters de les
RRNN. Se n’editaren 1.000 exemplars.

3.5.3. Recull de premsa.
Es fa un recull diari de les notícies en premsa relacionades amb les reserves naturals
des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. El nombre de notícies relacionades amb
aquest espai natural en 2008 ha estat de 230 de les quals:
-

43,5% són de Última Hora Ibiza y Formentera.
42,6% de Diario de Ibiza.
10’4% de Prensa Pitiusa.
3,48% de El Mundo de Ibiza y Formentera (*).

(*) Des del dia 7 d’abril deixem de rebre aquest Diari a les oficines per la qual cosa no
es segueixen les notícies referents a Espais de Natura en aquest mitjà.
A grans trets, els blocs temàtics que han estat notícia en 2008 han estat:

Flora
3%

Medi
ambient
32%

Fauna
11%
Patrimoni i
territori
24%
Opinió/
cartes al
director
3%

Oci
27%

Gràfic 3. Classificació de les notícies de premsa de 2008.
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3.4. FIRA DE LA CIÈNCIA.
Entre els dies 8 i 10 de maig va tenir lloc la Fira de la Ciència on, una vegada més, els
Espais naturals protegits participaren amb la instal·lació d’un estand al palau de Fires i
Congressos d’Eivissa. A l’estand s’instal·laren tot un seguit de pannells on es recollien
les principals tasques d’investigació desenvolupades els darrers anys tant a les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent com al parc natural de ses
Salines. També hi havia tota mena de material divulgatiu (pòsters, targetons, tríptics,
etc.) a disposició del públic i es feien algunes activitats didàctiques per als més petits.
S’aprofità aquesta fira per a editar la 3ª revista de divulgació científica dels ENP de
Pitiüses la qual fou distribuïda entre els visitants.

Escolars interessats en les nostres tasques. Foto: Espe Palerm.

3.5. PUBLICACIONS.
3.5.1. Pòsters agenda d’activitats.
Les activitats de les agendes es difonen, a més de pels mitjans de comunicació locals i
per correu electrònic, amb l’edició dels cartells corresponents que enguany només es va
fer el de tardor-hivern. Aquests cartells es distribueixen als principals punts d’informació
de l’illa (Ajuntaments, biblioteques, centres educatius, Consell Insular, etc.)
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-

26 d’octubre: Una Neteja a fons. Jornada per a enretirar xarxes submarines
enganxades als fons protegits. Participaren el consell Insular d’Eivissa, protecció
Civil, GEAS, Salvament Marítim i alguns dels centres que integren la Xarxa de
Centres de Busseig Amics de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent. S’enretiraren dues xarxes a l’entorn de s’Espartar. Les
condicions meteorològiques adverses impediren la retirada de més material.

Enretirant xarxes dels fons de s’Espartar. Fotos: Active Dive i Virgínia Picorelli.

-

15/11 i 29/11: Treballam amb l’espart: prova pilot del futur taller tradicional.
L’activitat, dirigida pel mestre Xicu de cas Puig, es dividí em dues jornades; la
primera consistí en la visita a l’illot de s’Espartar per a observar un dels llocs
principals de localització d’espart de Pitiüses. La segona jornada es desenvolupà
a la finca de ses Païsses de cala d’Hort on es realitzà una bassetja i es donaren a
conèixer diversos materials realitzats amb aquesta fibra així com les eines que
es fan servir per fer aquesta feina.

Treballant l’espart a la barca i a ses Païsses. Fotos: Lina Torres.
LLOC REALITZACIÓ
ACTIVITAT
PARTICIPANTS
Ses Païsses de cala d’Hort
Taller de Titelles
26
Àmbit
marí
Un fons de vidre
58
Àmbit marí
Una neteja a fons
50
Entorn
marí
de
s’Espartar
Treballam amb l’espart I
15
Treballam amb l’espart II Ses Païsses de cala d’Hort
12
TOTAL
161
Taula 11. Activitats per públic general realitzades en 2008.
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3.3. AGENDA D’ACTIVITATS.
S’han organitzat una sèrie d’activitats per a públic general emmarcades en l’agenda
d’activitats de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
Aquestes activitats es dividiren en dos períodes: primavera-estiu i tardor-hivern. Cal
assenyalar que per qüestions pressupostàries la gran majoria de les activitats previstes
en l’agenda de primavera-estiu foren anul·lades.
-

19 de gener: Les reserves vistes pels titelles. Espectacle de titelles per als més
petits a càrrec de “Pif-Paf Titella” amb l’objecte de donar a conèixer, d’una forma
atractiva i entretinguda, els valors naturals i patrimonials de l’àmbit protegit així
com el perquè de la seva protecció.

Foto: Lina Torres.

-

5/04: Un fons de Vidre. Sortida en embarcació amb fons de vidre entorn els illots
de Ponent per a descobrir la biodiversitat i paisatges submarins de l’àrea marina
protegida. Es varen poder veure les praderies de Posidònia de la zona així com
diferents espècies d’aus marines presents a la zona protegida.

Fotos: Helena Ribas.
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Treballant amb l’espart a ses Païsses de cala d’Hort. Foto: Lina Torres.

3.2.3. Setmana del Mar.
Entre el 21 de gener i el 14 d’abril es va dur a terme la XIII edició de la Setmana del
Mar, programa educatiu del C.N. Sant Antoni que compta amb la col·laboració del
Consell Insular d’Eivissa i el Govern Balear, entre altres. Com és habitual, una de les
jornades del programa es dedica a visitar l’illa de sa Conillera on es fa un itinerari, guiat
pels nostres educadors ambientals, on es dona a conèixer la protecció de les Reserves i
els seus principals valors.

Visita a sa Conillera de la Setmana del Mar. Foto: Espe Palerm

En 2008, han participat 215 alumnes de 5è de primària procedents de 10 centres.
CENTRE
DATA
ALUMNES
21/01/08 Guillem de Montgrí
27
28/01/08 Buscastell/St Mateu/T. Balàfia
23
07/02/08 CP Can Coix
24
11/02/08 CP sa Bodega
24
CP
Can
Misses
B
25/02/08
25
03/03/08 CC Santíssima Trinitat
22
CP
Sta.
Gertrudis
10/03/08
24
07/04/08 CP Can cantó
25
CP
Can
Misses
A
14/04/08
21
Total
215
Taula 10. Participants en la XIII edició de la Setmana del Mar.
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3.3. INTERPRETACIÓ AMBIENTAL.
3.2.1. Programa d’Interpretació ambiental.
L’oferta educativa de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
va ser ampliada en 2008 amb un nou itinerari (Viu una illa, reserva’t un espai!) per l’illa
de sa Conillera adreçat als alumnes d’ESO i Batxiller. Les despeses del trasllat a l’illot
pels centres escolars participants anaren a càrrec d’Espais de Natura Balear. Aquest
itinerari es va posar en funcionament el 21 de febrer.

Grup de Batxiller de visita a Conillera. Foto: Lina Torres.

En total en el programa educatiu de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent han participat 398 alumnes,
alumnes dels quals aproximadament un 75% han
realitzat l’itinerari d’Història i Llegenda i el 25 % restant visitaren sa Conillera.
ACTIVITAT
ALUMNES
Història i Llegenda
272
Viu un espai, reserva't un illot
126
Total
398
Taula 9. Participants en l’oferta educativa de les RRNN.

Abans de les sortides corresponent a cada itinerari es realitza una activitat prèvia a
l’aula, on els educadors fan una primera aproximació al medi natural i es prepara la
visita amb els professors. A més, desprès de l’itinerari de Conillera els alumnes han de
realitzar, amb ajuda dels docents, una activitat posterior que desprès es lliurada a
l’equip d’educació ambiental.
3.2.2. Taller d’Espart.
En 2008, com a part de l’agenda d’activitats de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent, es va fer una prova pilot del taller d’espart que ens serví
per a prendre contacte amb l’expert, en Xico de cas Puig, així com per veure el grau
d’acceptació dels participants.
El resultat fou molt satisfactori per la qual cosa a finals d’any es va enviar una circular a
les associacions de l’illa convidant-les a participar.
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Filmació d’anellament de paios per al programa Thalassa. Foto: M. Viñas.

-

Filmació a sa Conillera per a documental sobre les espècies endèmiques i el
canvi climàtic del Col·legi Oficial de Biòlegs de Balears. Aquest reportatge es va
filmar el 17 de novembre.

3.2. PROSPECCIÓ PUNTS DE FONDEIG PER CENTRES BUSSEIG.
Una de les actuacions més demanades pels centres de busseig que desenvolupen la
seva feina en l’àmbit marí de les Reserves és la instal·lació d’una sèrie de punts de
fondeig als principals punts d’immersió.
En 2008 una empresa s’ha encarregat d’estudiar-ne la viabilitat atenent els següents
factors: proximitat al punt d’immersió, tipologia del fons, distància de seguretat
respecte la costa i fondària. Amb un equip de bussos professionals es procedí a la
localització dels principals punts de fondeig que millor s’ajustaven als paràmetres
anteriors. Una vegada seleccionat cada punt, es marcava amb una boia de fondària que
es referenciava amb GPS i es feia una filmació de la zona.
Les zones inspeccionades són les que es corresponen amb els punts de busseig amb
més afluència de centres. En total, la feina s’ha fet per a 17 punts: 6 a la zona des
Vedrà-es Vedranell, 4 a s’Espartar, 5 a Conillera i 2 a Bledes.

Exemple del marcatge d’un dels punts de fondeig. Foto: Actua.
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Alliberació de na Gertrudis en aigües de sa Conillera. Fotos: Germán Lama.

3. ÚS PÚBLIC.
3.1. INFORMES PRECEPTIUS.
3.1.1. Informes.
S’ha realitzat l’informe de resultats derivats de les tasques de vigilància a les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
També es va fer un informe-proposta per a obtenir finançament del Fons Social de La
Caixa, amb tres projectes subvencionables diferents però cap d’ells va ser aprovat.
3.1.2. Autoritzacions.
Les autoritzacions d’ús públic es divideixen principalment en les relacionades amb les
visites educatives i els reportatges fotogràfics o filmacions. Així s’ha autoritzat:
-

El desembarcament de la Setmana del Mar a l’illa de sa Conillera per realitzar
activitats d’educació ambiental.

-

Visita guiada pels educadors ambientals a l’illa de sa Conillera per participants
en el Programa d’activitats Estiu 2008 del Consell Insular d’Eivissa. Finalment no
desembarcaren pel mal temps.

-

2 permisos de fotògrafs no professionals per a fotografiar les sargantanes dels
illots.

-

Filmació d’IB3TV i reportatge d’Última Hora a es Vedrà, el 18 de novembre, per a
recollir imatges de l’illot i poder cobrir informació sobre el tema de la
sobrepoblació de cabres en aquesta illa.

-

Filmació per a programa Thalassa, El Mar del C-33 de Televisió de Catalunya
sobre l’illot de s’Espartar. Les filmacions es realitzaren en el mes de juliol i el
reportatge fou emès en el mes de novembre.
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Tasques de camp dels liquenòlegs a sa Conillera. Fotos: Mariana Viñas.

2.9. INCIDÈNCIES.
En 2008 ens hem trobat amb dus incidències relacionades amb la fauna marina de les
Reserves, més concretament amb dues tortugues (Caretta caretta):
-

El 21 de gener, els participants de la setmana del Mar es varen trobar una
tortuga amb problemes físics per la qual cosa la varen rescatar i ho comunicaren
al personal de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
La tortuga es va dur al Centre de Recuperació de sa Coma on, una vegada
recuperada va ser alliberada de nou a principis del mes de febrer en aigües de
l’àmbit protegit.

Fotos: Alejandro Hernández.

-

El 7 d’agost es recuperà en aigües de sa Conillera un exemplar jove de tortuga
per uns bussejadors. La tortuga, batejada com a Gertrudis, no podia moure les
aletes posteriors i la varen dur al Centre de Recuperació d’Espècies Marines
(CREM) des Cap Blanc. Desprès d’un mes al centre el dia 8 de setembre fou
alliberada de nou en les immediacions de sa Conillera
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2.8.2. Recol·lecció de mostres per estudi interacció Carpobrotus i Podarcis.
Benigno Padrón, investigador del Grup d’ecologia terrestre de l’IMEDEA (CSIC-UIB)
demanà autorització per a recolectar material per a l’estudi de la interacció entre el
l’espècie invasora Carpobrotus spp. i les sargantanes del gènere Podarcis. Es tractava
de fer una visita en el mes de juliol a l’illa s’Espardell de s’Espartar on suposadament hi
havia una taca de Carpobrotus per a recol·lectar-ne llavors així com excrements de
sargantanes per a estudiar l’efecte d’aquestes en la germinació de la planta.
Malgrat que l’espècie present a l’illot no era Carpobrotus spp sinó que es tractava d’una
altra Aizoaceae es van prendre mostres així com egagròpiles de gavines, a més dels
excrements de sargantanes. Aquest material s’analitzarà al laboratori per estimar la
presència de llavors als excrements, així com per extreure’n les llavors dels fruits
control.

Llavors de Carpobrotus i feina al laboratori. Fotos: Benigno Padrón.

2.8.3. Visita
Visita liquenòlegs.
Amb motiu de la celebració de les 3res Jornades de Liquenologia, celebrades a Eivissa
del 9 al 13 de setembre, un equip de liquenòlegs de la Societat Espanyola de
Liquenologia visità les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
Aquesta visita, coordinada per Violeta Atienza (Departament de Botànica de la
Universitat de València) i Víctor Jiménez (Departament de Biologia Vegetal de la
Universitat Complutense de Madrid), es va dur a terme l’11 de setembre a les illes de
Conillera i es Vedrà acompanyats per part de l’equip de gestió de l’àmbit protegit. En
aquestes visites es varen agafar mostres de líquens del sòl i roques calcàries; epífits de
savines, mates i pins, etc. En definitiva exemplars de les següents espècies: Xanthoria,
Caloplaca, Roccella, Ramalin i Dirina. El material recol·lectat servirà per a crear una
base per fer una check-list actualitzada de líquens i fongs liquenícoles de Pitiüses.
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La campanya es va dur a terme en el mes de novembre, quan aquesta espècie assoleix
el màxim grau de cobertura. Les condicions meteorològiques que es donaren durant
aquestes dates no foren gens favorables, la qual cosa obligà a concentrar les feines a
sotavent des Vedrà. En aquesta zona es varen explorar dues localitzacions definides pel
Dr. Ballesteros però tan sols es detectà l’alga a una d’elles, sa Galera.
A més es va poder observar un fet rellevant: l’existència de signes evidents de ocupació
del substrat amb possible competència espacial entre C. Racemosa i espècies típiques
de la zona com Posidonia oceanica, Cystoseira mediterranea o Codium bursa.

Punts on s’ha trobat C. racemosa. Font: E. Ballesteros.

2.8. VISITES CIENTÍFIQUES.
2.8.1. Visita de l’herpetòleg.
En el mes de juliol vam rebre la visita del Dr. Jean-Marc Hero, professor de l’Escola de
Medi Ambient de la Universitat de Griffith (Austràlia) i membre editor de l’Australian
Society of Hepetologists. Com a expert herpetòleg mostrà el seu interès científic en
conèixer, observar i fotografiar les varietats de sargantanes dels illots que formen les
reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. Per això se li acompanyà
a fer una visita a les illes de Conillera, na Plana, s’Espartar i es Vedrà.

Observant les sargantanes de na Plana i detall de P. piyusensis vedrae. Fotos: V. Picorelli i R. Luna.
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Data
10/01/08
30/01/08

Núm. Mascles Femelles Joves
22
35
8
18
35
3
Taula 8. Censos cabres 2008

Total
65
56

2.7. SEGUIMENT DE CAULERPA RACEMOSA EN AIGÜES DES VEDRÀ
Un equip de científics de la Fundació per la Conservació i Recuperació d’Animals Marins
(CRAM) desenvolupà, amb el projecte “la Caixa” la ruta del Vell Marí i sota la
coordinació del Dr. Enric Ballesteros (CSIC), una campanya de prospecció dels fons des
Vedrà. Aquestes tasques tingueren per objectiu principal la constatació de la presència
de Caulerpa racemosa en aquests fons així com la filmació d’imatges submarines per a
contribuir en el seguiment d’espècies invasores que es realitza en aigües de Balears.

El ROV es controla des de l’embarcació. Foto: Pau Fabregat.

Es van fer tot un seguit d’immersions per a determinar la presencia/ausencia de C.
Racemosa i altres espècies invasores en diferents localitzacions. En aquestes
immersions es cobrien transectes de 5 en 5 metres de fondària partint d’un punt inicial
i perpendicularment a la costa, i per treballar a grans fondàries es disposava d’un ROV
(Remote Operated Vehicle).

Una científica analitza el grau d’implantació de C. racemosa. Foto: Pau Fabregat.
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En setembre, quan més mancança d’aliment hi ha als illots, s’instal·laren prop de 200
poals amb verí repartits per tota la superfície de l’illa en forma de quadrícula, a més de
a les coves dels penya-segats on crien moltes aus. Els poals són revisats periòdicament
pel naturalista per tal de controlar el consum de verí i poder conèixer l’estat de la
població. Fins a finals de desembre hi ha dedicat 55 hores a fer aquest seguiment.
En la darrera revisió al 70% dels poals no hi havia indicis de consum de verí i només a
determinats indrets havia desaparegut el verí la qual cosa indica que és on s’han de
concentrar els esforços per tal de poder eliminar les rates de l’illa.
La metodologia emprada evita el consum de verí per part d’altres espècies no-diana
com les sargantanes.

Illa des Bosc. Foto: Virgínia Picorelli.

2.6. CONTROL DE CABRES A L’ILLA DES VEDRÀ.
En 2008 s’han començat a realitzar una sèrie de censos de cabres (Capra hircus) per tal
de tenir una aproximació al nombre d’exemplars presents a l’illa des Vedrà per poder
valorar-ne l’impacte i estudiar les diferents vies per reduir la població.

Un grup de cabres a es Vedrà. Foto: arxiu RRNN Vedrà.

Atenent les característiques des Vedrà, amb un terreny molt abrupte amb límits
naturals, es va triar com a millor mètode per realitzar els censos el recompte directe.
S’han realitzat dos recomptes de cabres, ambdós en el mes de gener amb resultats de:
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Per això es fan tot un seguit de recomptes, en horari de màxima activitat, i seguint uns
transectes lineals predeterminats. S’han dedicat 31 hores per aquestes tasques. Els
valors màxims enregistrats a cadascun dels illots han estat:
ILLA
SUBESPÈCIE
RECOMPTES
RECOMPTES FETS MÀXIM
Conillera
P. pityusensis carlkochi
5
33
Illa des Bosc
P. pityusensis carlkochi
4
43
S’Espartar
P. piyusensis kameriana
4
71
Es Vedrà
P. pityusensis vedrae
4
12
Es Vedranell
P. pityusensis vedrae
3
16
S’Espardell de s’Espartar P. pityusensis frailensis
1
16
Na Gorra
P. pityusensis gorrae
3
74
Na Bosc
P. pityusensis gorrae
3
51
Na Plana
P. pityusensis maluquerorum
4
84
Escull Vermell
P. pityusensis maluquerorum
1
17
Taula 7. Recomptes fets a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

Podarcis pityusensis maluquerorum. Foto: Virgínia Picorelli.

2.5. CAMPANYA DE CONTROL DE RATES.
Les colònies d’aus marines protegides que utilitzen com a últim refugi els illots de les
Reserves Naturals: el virot (Puffinus mauretanicus), la baldritja (Calonectris diomedea) o
el paio (Hydrobates pelagicus), etc., i altres espècies endèmiques com poden ser les
sargantanes (Podarcis pityusensis); es veuen amenaçades per la presència de rates
(Rattus rattus i Rattus norvegicus), ja que depreden tant els ous com les cries
d’aquestes, reduint així les seves zones de nidificació. És per això que un dels principals
objectius a assolir en l’àrea de conservació per l’equip de gestió de les Reserves és el
control i eradicació d’aquests rosegadors.
En 2008 es posà en marxa la campanya de control de rates que començà amb les
tasques per a estimar les densitats i distribució de les poblacions a cadascun dels illots
de l’àmbit protegit. Això serví per a confirmar que actualment hi ha tres illots amb
presència de rates i, una vegada analitzada la situació, es trià l’illa des Bosc (per la seva
orografia i mides) com a lloc on concentrar les tasques de desratització en 2008.
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2.3. SEGUIMENT DELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES.
El naturalista assignat a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent, amb l’assessorament d’experts en la matèria i la formació de la Immaculada
Férriz, continua amb les tasques de seguiment dels invertebrats artròpodes presents als
illots. Així, en 2008 s’han fet captures en 38 jornades de treball visitant tots els illots
que formen l’àmbit protegit dedicant-hi 106 hores de feina al camp a més de les
tasques posteriors d’identificació.
Els mètodes per agafar els insectes han estat diversos: caça-papallones, mànega,
paraigües, trampes d’aigua, trampes de llum i captura directa.
ORDRE
Vedràedrà-Vedranell S’Espartar
S’Espartar Conillera Illa des Bosc Bledes TOTAL
Cl. Aracnidae
2
8
10
Collembola
2
2
Coleoptera
4
4
4
10
15
37
Dictioptera
1
1
Diptera
14
7
31
14
15
81
Hemiptera
4
2
2
8
Himenoptera
16
25
35
7
10
93
Isopoda
1
1
Isoptera
1
1
Lepidoptera
1
14
15
Neuroptera
2
2
8
1
11
24
Siphonaptera
20
2
3
13
38
Per determinar
12
2
41
9
19
83
Taula 6. Captures realitzades en 2008, classificades en ordres i llocs de recollida.

Instal·lació de trampa de llum a s’Espartar. Foto: Mariana Viñas.

2.4. PROGRAMA DE CONTROL DELS CONTINGENTS DE SARGANTANES.
El programa de control dels contingents de sargantanes té per objecte determinar
l’estat d’aquestes poblacions a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots
de Ponent on malgrat les reduïdes dimensions del territori protegit es localitzen fins a 6
subespècies del gènere Podarcis.
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Cens de gavina de bec vermell (Larus audouinii) a s’Espardell de s’Espartar. Fotos: Mariana Viñas.

2.2.4. Seguiment de les
les poblacions de corbmarins.
Des de l’administració de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent es participa en el Pla de Maneig de corbmarins (Phalacrocorax aristotelis) que
es coordina des de la Direcció General d’Espècies, més concretament en el que fa als
censos de poblacions i seguiment de la productivitat.

Cens de corbmarins a es Vedranell. Foto: Mariana Viñas

Així en 2008 es varen fer les tasques de cens d’aus a la colgada, abans de la
reproducció, d’utilitat per a tenir una idea de la població reproductora present a l’àmbit
protegit. Es feren dos recomptes, el 20/11 i el 9/12, dues hores abans de la posta de
sol. Els resultats obtinguts mostren que com a mínim el nombre d’exemplars per
aquesta espècie a cadascun dels illots és:
Lloc
Adults
Juvenils
Joves
Total
Es Vedrà
4
2
6
Es Vedranell
74
11
1
86
Na Bosc
11
1
12
Na Gorra
9
1
10
S’Espartar
35
6
41
Escull Tramuntana
0
E. Vermell
0
Na Plana
0
Conillera
0
Illa des Bosc
0
Taula 5. Resultats dels cens de corbmarins a la colgada
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Un altre objectiu de l’estudi era avaluar l’èxit reproductor de les colònies, pel que es
marcaren tot un seguit de nius al començament de la campanya i es va fer un
seguiment continu d’aquests fins al final del seu cicle.

Paio adult i investigadors prenent dades. Fotos: Mariana Viñas.

2.2.3. Seguiment de gavines.
Gavina comú (Larus
(Larus michahellis):
michahellis):
-

El 13 de maig es va fer un recompte d’individus reproductors a Bledes amb el
resultat de: 58 individus a na Gorra; 94 a na Bosc i 87 a na Plana.

-

El 14 de maig es va anar a Conillera per anellar polls. S’anellaren 24 exemplars
amb anelles de PVC i metàl·liques i 3 més als que només se’ls hi posà l’anella
metàl·lica per no donar la mida per a dur les de PVC.

Gavina de bec vermell (Larus
(Larus audouinii):
audouinii):
El cens de gavines de bec vermell es realitzà el 21 de maig. Les tasques en l’àmbit
protegit es duren a terme a s’Espardell de s’Espartar i a s’Espartar, únics llocs on havia
colònies. A més, aprofitant la sortida s’anà a l’illot de cala Salada i a la zona de sa
Foradada per a fer els respectius recomptes.
Lloc
Nius buits Nius amb 1 ou Nius amb 2 ous Nius amb 3 ous
S’Espardell de s’Espartar
10
17
42
22
S’Espartar
4
10
22
8
Illot de cala Salada
24
16
62
33
Sa Foradada
19
13
41
24
Taula 4. Resultats del cens de L. Audouinii realitzats pel nostre equip en 2008

Cal assenyalar que a sa Foradada a més dels ous, a alguns dels nius es trobaren polls.
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Po lyprio n americanus
Sympho dus tinca

2

Spo ndylio so ma cantharus

7

Sphyraena sphyraena

25

Serranus scriba

26

8
8

Sparus aurata
Serio la dumerili

45

Sco rpaena sco fra

40

Diplo dus cervinus

2

Sciaena umbra

63
22

Phycis phycis
Octo pus vulgaris

16
15
1

M uraena helena

10

M ullus surmuletus

1

Lo gio vulgaris

16

Labrus viridis

8

Labrus merula

71

Epinephelus marginatus

4
3

Epinephelus alexandrinus

113
6

Diplo dus vulgaris
Diplo dus sargus

30

Diplo dus puntazzo

2
4
3

Dentex dentex
Dicentrarchus labrax
Co nger co nger
Chelo n labro sus

Gràfic 2. Captures declarades pels pescadors submarins autoritzats.

2.2. SEGUIMENT ORNITOLÒGIC.
El naturalista ha dedicat 43 hores a les tasques de seguiment ornitològic, dedicades a
algunes de les principals aus marines i rapinyaires presents a les Reserves. És evident
que cal intensificar esforços en aquest apartat.
2.2.1. Piccole Isole.
Tot i que estava inclòs en el Programa anual de 2008, per problemes pressupostaris en
Espais de Natura Balear, i per primera vegada des de la declaració de l’àmbit protegit,
protegit
no s’ha dut a terme la campanya d’anellament científic en migració prenupcial a sa
Conillera o Piccole Isole. Aquest fet suposa una passa enrera en la gestió de la
conservació de la zona ja que es tenia una continuïtat important en aquestes tasques.
2.2.2. Estudi de
Hydrobates
de les àrees de cria i de la població reproductora de paios ((Hydrobates
pelagicus)
pelagicus)
Durant 2008 s’ha dut a terme un estudi a l’àmbit de les Reserves Naturals per avaluar
la supervivència d’exemplars adults de paio (Hydrobates pelagicus). Així, es varen
realitzar quatre jornades d’anellament a l’illot de s’Espartar al llarg de les quals
s’anellaren 450 exemplars.
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Pescadors submarins en aigües de les Reserves. Fotos: J. Ripoll i M. Viñas.

Altres Autoritzacions:
Autoritzacions:
S’han emès altres autoritzacions relacionades amb la conservació del patrimoni i la
investigació:
-

Per estudi dels quiròpters dels illots.
Visita científica de personal docent de la UIB a l’illa des Vedrà.
Visites als illots per prospecció i recol·lecció de líquens.
Visita als illots d’un herpetòleg de la Universitat de Griffith (Austràlia).
Visita a s’Espartar per a estudiar les possibles interaccions entre el Carpobrotus i
les sargantanes de l’illa.
Treball científic per a constatar la presència de Caulerpa racemosa a l’àmbit
marí protegit.

Totes aquestes actuacions han estat autoritzades des de l’administració de les
Reserves però dues d’elles finalment no es varen dur a terme.
2.1.3. Captures de pesca submarina.
Els pescadors submarins que són autoritzats a practicar aquesta activitat en aigües de
les Reserves Naturals estan obligats, tal i com s’estableix al Protocol de pesca
submarina, ha declarar les seves captures en aquesta zona mitjançant els fulls de
captura corresponents.
Dels 86 pescadors autoritzats han lliurat el corresponent full de captures un total de 56
persones, 4 fora de termini. Amb una primera anàlisi dels resultats de les captures es
pot extreure:
-

El nombre total de captures declarades ha estat de 561 exemplars de diferents
espècies.

-

Les principals espècies objecte de les captures, per ordre quantitatiu, han estat:
el sard (Diplodus sargus), l’anfós (Epinephelus marginatus) i l’escorball (Sciaena
umbra). Aquestes espècies “estrella” coincideixen amb les més capturades de
2006 i 2007, per la qual cosa es consoliden com les principals espècies objecte
de la pesca submarina.
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Administració
25%

Manteniment
1%

Ús Públic
8%

Conservació
66%

Gràfic 1. Inversions realitzades a les diferents àrees de treball.

El pressupost executat ha estat de 56.286,43 € del què la major part s’ha destinat a
l’àrea de conservació.

2. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I INVESTIGACIÓ.
2.1. INFORMES PRECEPTIUS.
2.1.1. Informes.
A partir de l’acta d’inspecció realitzada pels Agents de Medi Ambient referent als
efectes de les cabres (Capra hircus) en l’illa des Vedrà, l’equip tècnic i directiu de les
Reserves realitzà un exhaustiu informe per a posar de manifest aquesta problemàtica i
demanar-ne instruccions a la direcció d’Espais de Natura Balear.
2.1.2. Autoritzacions.
Autoritzacions de Pesca submarina
En 2008 el nombre de sol·licituds d’autoritzacions de pesca submarina s’ha vist
incrementat a conseqüència de la vigilància i informació que hem tingut a la zona des
de la temporada estival. Així, s’han demanat 86 autoritzacions, el que suposa un
augment del 60% en el nombre habitual de sol·licituds anuals. D’aquestes només 3 han
estat denegades. Cal assenyalar que del total de sol·licituds la meitat són de persones
que les demanen per primera vegada i, la majoria d’aquestes, s’han sol·licitat a partir de
que comencés a haver vigilància a l’àmbit de les Reserves.
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-

V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.
Balears En 2008 es celebraren per
primera vegada a l’illa d’Eivissa les Jornades de Medi Ambient, més
concretament a la seu del Consell Insular els dies 14 i 15 de febrer. Hi assistiren
la directora, la tècnica, el naturalista i una de les informadores.

-

Pitiüses, celebrada
Jornada Tècnica sobre els béns Patrimoni de la Humanitat de Pitiüses
a la seu del Consell Insular de Formentera. Hi assistiren la directora i una de les
informadores.

-

1r Congrés Mediterrani
Mediterrani de Gestió del litoral,
litoral organitzat pel Consell Insular
d’Eivissa, que va tenir lloc els dies 2 i 3 d’octubre al Palau de Congressos
d’Eivissa. El programa es va distribuir en dues jornades: la primera es centrà en
La Gestió dels sistemes litorals i biodiversitat, mentre que la segona tractà sobre
la Planificació i ordenació territorial en sistemes litorals. Hi assistiren la
Directora, la tècnica, un dels educadors ambientals i una de les informadores.

-

Taller Participatiu Fase III: Les aigües Continentals
Continentals.
tals Programa de Mesures del Pla
de Participació Pública de la Directiva Marc d’Aigua dirigit per la Direcció General
de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears. Aquest taller va tenir lloc a la
seu del Consell Insular d’Eivissa. Hi assistí la Directora de les Reserves Naturals.

-

Balears.
Jornada: La gestió i conservació de les Zones Humides a les Illes Balears
Realitzada el 22 de novembre a la seu de l’Extensió Universitària d’Eivissa sota
l’organització del parc natural de ses Salines. Hi assistiren la tècnica, el
naturalista, una educadora ambiental i una de les informadores.

-

Formació en Busseig de l’equip tècnic i directiu. Durant la temporada estival es
varen fer dues jornades de busseig, una en el mes de juliol i l’altre en setembre,
per a posar-nos al dia i començar a conèixer els fons protegits.

1.4. PRESSUPOST.
El pressupost destinat a 2008 es va veure aturat una bona temporada per problemes en
els pressupostos generals d’Espais de Natura Balear. Per tant, alguns dels contractes no
han sortit endavant i la despesa anual ha estat inferior a la prevista al Programa Anual
d’Execució.
ÀREA
Àrea de manteniment
Àrea de conservació
Àrea Ús Públic
Administració
TOTAL

CONCEPTE
Adquisició materials, manteniment de
vehicles i tasques de neteja
Seguiments fauna, anellament, etc.
Edició de materials, programa d’activitats,
educació ambiental, etc.
Material d’oficina i altres

DESPESA
610,63 €
36.661,07 €
4.728,62 €

14.286,11 €
56.286,43 €
Taula 3. Pressupost destinat a les principals àrees de gestió.
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L’actual equip de gestió està adscrit a l’empresa pública Espais de Natura Balear i
compta amb personal exclusiu d’aquest espai i d’altre que es comparteix amb el parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Hores d’ara es troben en procés de resoldre’s les oposicions de treballadors de
biodiversitat per la qual cosa es preveuen canvis immediats en la plantilla.

Part de l’equip de les Reserves Naturals amb investigadors visitants. Foto: Raül Luna.

1.2. OFICINES I PARC MÒBIL.
Les oficines de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
s’ubiquen al número 6 del carrer Múrcia, juntament amb la resta de dependències de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
El parc mòbil assignat a l’equip de gestió està format per un Nissan Terrano Llarg per al
personal de manteniment, un Land Rover Defender, l’embarcació pneumàtica i el seu
remolc.
Fins hores d’ara moltes de les tasques s’havien vist afectades per tenir l’embarcació
fora de l’aigua per diferents motius (revisions, reparacions, antifouling, etc.), aquesta
situació s’ha vist millorada amb la contractació dels vigilants marins amb grans
coneixements per al manteniment de la barca. Aquest fet, a més de sous, ens ha
estalviat moltes molèsties.
1.3. FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ.
L’article 33 del Conveni d’IBANAT (aplicable a Espais de Natura Balear) estableix el dret
dels treballadors a rebre formació específica relacionada amb el seu lloc de feina. Així
en 2008 els treballadors de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent han assistit o participat en:
-

Jornada Tècnica sobre processionària del pi (Thaumetopea
(Thaumetopea pityocampa):
pityocampa):
Organitzades pel Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General de
Biodiversitat. Aquesta jornada versà sobre la situació de la processionària a
Pitiüses i els mètodes per a controlar aquest insecte. La jornada va tenir lloc a
Eivissa el 29 de gener i hi assistiren la directora, la tècnica, els educadors
ambientals, el naturalista i una de les informadores.
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Figura 1. Categories de protecció a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

1. DIRECCIÓ I ÀREA ADMINISTRATIVA.
1.1. L’EQUIP DE GESTIÓ.
COMPARTIT
PN SALINES
NO
NO
SI
SI

CÀRREC
Directora/Conservadora
Tècnica
Naturalista
Educadora ambiental

Mariana Viñas Torres
Virgínia Picorelli Sastre
Jorge Calvo Mínguez
Catalina Torres Costa

Educadora ambiental

Marta Tur Riera

SI

Educador ambiental

Joan Lluís Colomar Roig

SI

Informadora
Helena Ribas Marí
Informadora
Esperança Palerm Cardona
Treballador Biodiversitat Isard Polo Sánchez
Alejandro Hernández
Treballador Biodiversitat
Valcuende
Capatàs
Pedro Moreno Taltavull
Vigilant- Informador
Vigilant- Informadora

OBSERVACIONS

De baixa de maternitat
des de 5 de març. Resta
de l’any d’excedència.
Cobrí baixa de na Marta
Tur, del 29/02 fins 21/10.

SI
SI
SI

De baixa des del 17/03

SI

Passà a Ibanat l’11/12

Començà el 16 de juliol
Contractat el 19 de juny i
compartit amb Salines des
José Vicente Ripoll Becerril
del mes de novembre
Verónica Caño Ramírez
NO
Del 19/06 al 31/10
Taula 2. Equip de treball de les Reserves Naturals.
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SI

INFORMACIÓ GENERAL
Marc legislatiu

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT
• Decret 24/2002, de 15 de febrer, de declaració del parc natural
de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia i les reserves naturals
des Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB núm. 23,
de 21 de febrer de 2002).
•

Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del parc natural de cala
d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, aprovat per acord de Consell de
Govern de 15 de febrer de 2002.

•

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental, LECO (BOIB núm. 85, de 4 de juny de
2005)

•

Acord del Consell de Govern de 19/10/2007, sobre la
declaració de caducitat i inici dels procediments d’elaboració
dels plans d’ordenació dels recursos naturals de cala d’Hort i
cap Llentrisca i de la península de Llevant (BOIB núm. 162 de
30/10/2007)

•

Decret 34/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de
Gestió del LIC Es Vedrà-Es Vedranell ES0000078 (BOIB núm. 61
de 24/04/2007).

•

Decret 37/2007, de 30 de març de 2007, pel qual s’aprova el
Pla de Gestió del LIC Illots de Ponent d’Eivissa ES5310023
(BOIB núm. 61 de 24/04/2007).

Superfície àmbit protegit

Superfície terrestre: 232,705 ha
Superfície marina: 564,96 ha.

Terme Municipal
Altres categories de protecció

Sant Josep de sa Talaia
- ANEI núm. 7, establertes per la Llei 1/1991 de 30 de gener d’Espais
Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les
Illes Balears.
- Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA
ZEPA)
ZEPA en base a la Directiva
79/409/CEE

- Lloc d’Interès Comunitari (LIC
LIC)
LIC en compliment a la Directiva d’Hàbitats
92/43/CEE
Centre de treball
Oficines de la Conselleria de Medi Ambient
Carrer de Múrcia, 6
07800-Eivissa
Tlf. 971 301460 / 971 394794
Fax: 971 394795
Taula 1. Principals trets de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

5

PRESENTACIÓ
Es resumeix un any més la feina desenvolupada per l’equip de gestió de les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. Un any més en el què no s’ha vist
ampliat l’àmbit protegit malgrat l’acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2007
(BOIB 162 de 30/10/07), sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments
d’elaboració dels plans d’ordenació dels recursos naturals de Cala d’Hort i cap
Llentrisca.
Malgrat això, des de l’equip de gestió de les Reserves estem molt satisfets dels
resultats de 2008, ja que s’han aconseguit dos dels principals objectius del Programa
anual d’execució d’aquest any i de la totalitat de PAEs des de la creació de l’espai.
El primer ha estat la important campanya de desratització dels illots, amb la que s’ha
pogut constatar que només resten aquests mamífers invasors a tres dels illots de
l’espai. I que ha centrat els seus esforços en l’illa des Bosc, un dels principals llocs de
cria del virot (Puffinus mauretanicus).
L’altra millora fonamental per a aquest Espai Natural protegit ha estat la contractació
de personal de “vigilància-informació”. Així, des de juny fins a finals d’octubre es va
disposar de dues persones encarregades d’aquesta feina que ens ha permès tenir una
presencia diària al territori. I a més, augmentar la comunicació amb els diferents
usuaris de la zona, reduir les incidències derivades de certes activitats (pesca
submarina, desembarcament a illots, etc.), donar suport a investigadors i personal
adscrit a les Reserves, etc. Val a dir, que hores d’ara tan sols es disposa d’un dels dos
vigilants i a més la seva feina es comparteix amb l’altre espai natural protegit pitiús: el
parc natural de ses Salines. Esperem poder recuperar la totalitat de l’equip i disposar en
exclusivitat per tot l’any de la seva feina, ja que es considera la tasca més important per
a una correcta gestió del territori protegit.
A Eivissa, 30 de gener de 2008.
La Directora de les RRNN Vedrà
Mariana Viñas Torres
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