SORTIDA GUIADA: SA SAL ROSSA: SEDIMENTS,
ESTANYS I DUNES
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
TOPÒNIM:
Aquesta punta de sa geografia eivissenca està situada al final de la platja
d’en Bossa, on està situada també la torre des Carregador o Sa Sal Rossa.
El nom Sal Rossa prové del tipus de sal que s’embarcava des de
l’embarcador situat a la Xanga, la qual tenia una coloració més rogenca
degut als sediments vermellosos que tenyien la sal que es dipositava a la
plaça empedrada que avui encara es pot observar dins una de les cases
que hi ha arran de mar.
PROTECCIÓ:
La zona situada dins 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:
A la sortida que començam al final de la
platja d’en Bossa, bordejant els estanys de
la zona anem trobam la comunitat dels
saladars, representades per el solceró
(Suaedea vera) i dues plantes molt
semblats que comunament es coneixen
com a salicòrnia (Salicornia sp. i
Arthrocnemum fruticosum). A la zona observam com la grama present als
jardins de l’hotel que hi ha al costat dels estanys va reptant cap la zona
des estanys i envaint la zona de joncs de mar (Juncus maritimus) i
solceres. Més endavant travessam una zona de bosc definit per
abundància de pins i savines i alternant a les parts més baixes amb
formacions arbustives que han colonitzat lo que antigament eren terres de
cultiu.

L’AVIFAUNA:
A la regió de sa Sal Rossa, vam poder observar
també un abundant grup de flamencs
(Phoenicopterus ruber), que pasturaven dins
els estanys en busca del seu aliment i ja a la
platja, buscant restes entre l’arena vam veure
un parell de gavines d’Adouin (Larus
audouinii), que ha passat de tenir una situació
crítica als anys 60, ha tenir una situació menys delicada, sent la costa
mediterrània espanyola la que conté la colònia més important a nivell
mundial.
ZONA DUNAR DE PLATJA D’EN BOSSA:
A primer línia de platja trobam uns cordons dunars interromputs i envaïts
per una línia continua de blocs d’hotels que han malbaratat l’antic aspecte
i fisonomia del sistema platja-dunes. Als restes de dunes que hi ha al final
de platja d’en bossa i també limitats per cordes, es pot observar una
primera línia de vegetació amb Ammophila arenaria, Cakile marítima i lliri
de platja (Pancratium maritimum), per després trobar-nos amb exemplars
de savines (Junniperus phoenicea)
AMENACES:
L’indret urbanitzat de la platja d’en Bossa, al
igual que a Es Cavallet i a la platja de Migjorn
de Ses Salines, 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.
Una amenaça patrimonial del lloc també és la inexistent protecció i
manteniment del patrimoni saliner, amb l’emblemàtic empedrat de la
plaça des carregador de la Xanga, el camí empedrat que ens porta fins allí i
una sèrie d’elements com els aljubs d’aigua, que fan del lloc un bell
paratge natural i històric on només es manté sa torre de sa Sal Rossa o des
Carregador.

HISTÒRIA:
La zona d’estanys de sa Sal Rossa pertanyen a un projecte inacabat
d’ampliació de Ses Salines que es va voler fer al segle XIX.
La torre de sa Sal Rossa defenia i vigilava la zona des del segle XVI que es
va construir per protegir els saliners que feien feina als voltants. Avui dia
la propietat ha cedit l’ús de la torre al Consell Insular per poder-la visitar i
conèixer.
AQUESTA ACTIVITAT FORMA PART DEL PROJECTE APASSIONATSXLANATURA2020, QUE
REP EL SUPORT ECONÒMIC DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN
BALEAR

