PREGUNTES I RESPOSTES
TRIVIAL BIODIVERSITAT

1) MUNICIPIS AMB MÉS ESPAIS PROTEGITS:
Els 3 municipis que alberguen la majoria dels espais protegits són Sant
Josep, Sant Joan, Sant Antoni.

Sant Josep compta amb el parc natural de ses Salines, una figura de
protecció molt alta i també té altres espais protegits com Cala d’Hort, cap
Llentrisca, la serra Grossa i Porroig, que formen part de la Xarxa Natura
2000 de la Unió Europea.
La costa nord i es Amunts, dels municipis de Sant Joan i Sant Antoni són
espais naturals protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000 de la
Unió Europea.
Santa Eulària no té cap espai protegit, amb l’excepció de l’illot de
Tagomago.
Eivissa ciutat tampoc té cap espai natural protegit, encara que la murada
de la ciutat i altres elements com el necròpolis i el mirall d’aigües entre
Eivissa i Formentera que són bens de Patrimoni Mundial.

2) LA HUMANITAT DESAPAREIXERÀ SENSE ABELLES?
No, però la nostra alimentació es veurà greument afectada perquè les
abelles de mel pol·linitzen les flors de molts dels aliments que menjam
habitualment.
Algunes de les plantes no depenen dels insectes pol·linitzadors, com els
cereals, que es pol·linitzen amb el vent (anemòfiles) i altres, com els
llegums, tomates, cebes i alls, lletugues, bròquil, poden auto-pol·linitzar-se.
Però, no vol dir que no sigui important lluitar per a la defensa de les
abelles de mel!
3) PLANTES MÉS COMUNS AL PINAR:
A Eivissa i Formentera, les plantes comuns que trobam associades als pins
són el romaní, farigola i mata.
Si es troben garrovers al pinar, és perquè abans la zona va ser una feixa
cultivada amb arbres fruiters. No és un arbre adaptat al pinar i no sobreviuen
molts anys.
4) RÈPTILS:
Sargantanes, dragons, serps i tortugues. El calàpet i granota són amfibis.
5) ENDEMISMES:
Els endemismes són plantes o animals amb poblacions reduïdes que només
es troben a un lloc (o llocs) determinats.
6) PLANTES I ANIMALS ENDÈMIQUES.
• La posidònia (Posidonia oceanica) és una planta endèmica del mediterrani.
• La sargantana (Podarcis pityusensis) és un endemisme de les illes Balears,
originari a les Pitiüses i introduïda a Mallorca.
• El calàpet, (Bufotes balearicus) és una espècie endèmica de la Mediterrània
occidental. (La seua àrea de distribució inclou les illes Balears, Còrsega,
Sardenya i centre i sud d'Itàlia. Es troba també al nord-est de Sicília. )
La tortuga boba (Caretta caretta) habita l'oceà Atlàntic, Pacífic i Índic, així
com la Mediterrània. No és un endemisme.
La serp de ferradura no és un endemisme i a Eivissa és un animal invasor
que no té predadors naturals.

