SORTIDA GUIADA: POU DES LLEÓ
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
PROTECCIÓ:
La zona costanera marina de Pou des Lleó és zona LIC i l’illot de Tagomago
està catalogat com a zona LIC/ZEPA pels seus valors ornitològics i marins.
BIODIVERSITAT- FLORA
Curiosament a aquesta sortida vam trobar i
fotografiar un exemplar de l’endemisme Hippocrepis
grossi, o llentiera borda, més comuna a la costa nordoest des Amunts. No vam trobar cap altre exemplar
als voltants, i podríem suposar que ha sortit d’algun
jardí que tingui algun exemplar d’aquest lleguminosa.
Pel camí no vam trobar ni observar cap sargantana,
per lo que tristament i degut a l’arribada de serps a
aquesta zona, pensam estan en greu regressió.
L’AVIFAUNA:
Pel que fa a les aus, a Tagomago destaca
la presència d'una important colònia de
Puffinus mauretanicus (virot), l'única
espècie d'au endèmica de les Balears.
També cal destacar la nidificació colonial
de Phalacrcorax aristotelis (corb marí),
Falco eleonorae, a més de la presència
d'altres rapaços com Falco peregrinus i
Falco tinnunculus, Tyto alba (olibassa).
AMENACES.
Les principals
amenaces a la flora i
fauna marina són els
fondejos incontrolats
i l'excessiu trànsit
marítim.

A l’estiu aquesta vulnerabilitat s'incrementa pels usos turístics que es
realitzen a la zona, tant a la zona des Canal den Martí, que es fa servir
d’àrea d’embarcament cap a Tagomago, com a l’illa de Tagomago, on es
concentra un nombre de vaixells, de vegades, excessiu.
TOPÒNIM:
Antigament es coneixia com pou d’en Lleó, fent referència, tal vegada, al
propietari, de llinatge o motiu Lleó, documentat a Eivissa des de 1555.
Aquest antic pou,
cavat a la vorera de la
mar, donava aigua
dolça als veïns de la
zona, fins que la sobreexplotació
dels
aqüífers, va fer baixar
el nivell freàtic.
Amb el darrer temporal de gener, la borrasca Gloria, amb els seus forts
vents i temporal marítim associat, va esbocar part de l’entrada al pou.
Una de les teories del nom de s’illot de Tagomago, es creu que prové del
nom del general cartaginès Magó Barca, germà del famós Annibal Barca. El
prefixe Tago, es refereix a “puig”.

HISTÒRIA:
A aquesta zona podem trobar la torre de sa
Punta den Valls, inicialment anomenada torre de
Campanitx, per mor d’estar situada al cap
d’aquest mateix nom. Va patir l’explosió del seu
polvorí a l’any 1846, degut, segons la versió
oficial, a un llamp. La torre va ser reconstruïda a
l’any 1982.

AQUESTA ACTIVITAT FORMA PART DEL PROJECTE
APASSIONATSXLANATURA2020, QUE REP EL SUPORT ECONÒMIC DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN BALEAR

