ES CAMP VELL
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
PROTECCIÓ:
Es Camp Vell està situat al nord-est de Santa Agnès de Corona, en plena comarca
física des Amunts, catalogada dins la Xarxa Natura 2000 consta de diferents figures de
protecció com LIC, ZEPA i ANEI que demostren la seua importància en quant a
biodiversitat i també paisatge.
BIODIVERSITAT:
Durant la visita vam ressaltar la gran
quantitat d’endemismes que es troben a la
zona, especialment a les zones més
escarpades de penya-segats, que fan que
siguin illes dins una illa i on moltes plantes
han evolucionat en unes condicions
úniques i exclusives d’aquests paratges,
que fan que creixin dins fissures estretes
amb molt poc substrat. Com a espècies
vam observar i trobar fàcilment podem
descatar: Hippocrepis Grosii (llantiera
borda) i la
Genista Dorycnifolia
Dorycnifolia (Genista eivissenca), que
durant la pujada es troben arran de camí i a les penyes de dalt de Cala den Sardina.
Genista Dorycnifolia dorycnifolia

Entre les pedres d’una paret resguardat del sol
poguérem veure com les falgueres també troben
un hàbitat idoni per prosperar.
Més espècies vegetals destacables d’aquesta zona
de penya segats són el limonium, la Silene-Silene
hifacensis, o l’herba prima- Asperula paui, més
difícils d’observar.

Polypodium cambricum

Durant aquesta sortida no vam observar cap sargantana.
L’AVIFAUNA:
Pel camí vam observar un xoriguer que buscava el seu menjar a les zones de feixes
més obertes. Així com ens endinsàvem dins el bosc, dins el camí vam poder veure
una titineta groga (Montacilla flava) i un tímid trencapinyos (Loxia curvirostra) que

devia buscar pinyonets. A la zona de penjats nidificant abundats espècies d’aus
protegides que poden fer les delícies dels ornitòlegs.
FONGS
Un fet preocupant aquest any és la manca de
pluges que ha fet que part dels fongs que
s’haurien de trobar ara en plena efervescència es
trobin encara per sortir o amb escassíssims
exemplars. Així només vam poder observar el
pixacà, del gènere Suillus, que necessita de
temperatures altes i amb relativament poca
humitat ja es basta, o la gírgola d’olivera
(Omphalotus olearius) que sortia damunt el tronc d’un pi tallat.
IOmphalotus olearius

AMENACES:
Les principals amenaces de la zona són la
construcció difusa que porta un trànsit rodat
poc desitjable i que fa més accessible la zona,
cosa que augmenta el perill d’incendi als
mesos secs.
Durant la sortida vam poder observar també
un grup d’unes 5 motos d’enduro que
s’anaven obrin pas per dins del bosc, obrint
nous camins que erosionen i fan malbé el sòl i les plantes que s’hi troben, a més de
la gran quantitat de soroll que provoquen.
USOS TRADICIONALS
A la caminada poguérem veure antics vestigis de
l’explotació forestal i explicar com funcionava un forn de
calç, una sitja o un forn de pega. Interessant és veure com
la llenya del bosc era quasi l’única font energètica que
proveïa als antics eivissencs, i que suposava un
importantíssim recurs per moltes famílies que feien de
l’explotació de la calç, el carbó o la pega una font
d’ingressos que suplia la manca de cultius.
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