SORTIDA GUIADA: PARC NATURAL DE SES
SALINES, ZONA DUNAR I PLATJA
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
PROTECCIÓ:
El Parc Natural de Ses Salines es va aprovar i protegir el dia 19 de
desembre de 2001. Engloba un conjunt d'hàbitats terrestres i marins, amb
valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals de primer ordre. És zona
ANEI, ZEPA, està dins el conveni Ramsar i Xarxa Natura 2000.
FLORA:
L’endemisme Silene cambessedesii (molinet) es troba present a la zona
dunar. Aquesta petita herba de flors vistoses de color rosa intens amb
forma de molinet que inspira el seu nom sol florir a primavera, però en
aquesta ocasió l’hem trobada florida a febrer.
L’AVIFAUNA:
Més de 210 espècies d’aus es poden observar al
Parc Natural, la majoria a la zona dels estanys.
Espècies tant importants com el virot, la gavina
d’Adouin, el xerraire, els flamencs, l’àguila
peixetera I un llarg etcètera, fan del parc un lloc
emblemàtic.
PROTECCIÓ DUNAR:
Després de la primera línia de platja trobam tot un perímetre de dunes
protegit amb cordes, per on no es pot circular ni trepitjar. La vegetació
d’aquestes dunes és molt important per fixar-les i protegir-les de l’erosió.
AMENACES:
L’indret atreu ingents quantitats de turistes i
visitants, que a la vista de les poques
indicacions i cartells anunciant els valors
ambientals i naturals del lloc, ignoren la
fragilitat del lloc.

A l’estiu les dunes són freqüentment trepitjades i no es respecten les
cordes que delimiten el pas, fet que s’hauria de millorar amb informadors
o vigilants permanents.
La gestió de la posidònia a la platja és molt millorable i tenim constància
també d’una deficient recollida i sensibilització cap els residus. No hi
hauria d’haver-hi papereres, qui porta els fems se’ls hauria d’emportar.
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PARC NATURAL DE SES SALINES:
Situat porta per porta a l’Església de
Sant Francesc, es mostra l'evolució de
l'explotació salinera a l'entorn de
Parc Natural i divulga els valors
naturals i culturals lligats a Ses
Salines.
Comparteixen la sala algunes eines
antigues que s'empraven per a
l'explotació de ses salines i alguns dels trets i valors més importants del
parc.
HISTÒRIA:
Des de temps dels àrabs es té constància escrita
de l’explotació salinera. Aquest indret
humanitzat ha servit de pol industrial i ha set un
dels eixos en torn del qual ha girat part de la
història de la nostra illa.
A l’indret trobam dos torres de defensa de gran
importància per la protecció i avís contra atacs
forasters: la torre de Ses Portes i la torre de Sa Sal Rossa, així com el
poblat fenici de Sa Caleta.
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