SORTIDA GUIADA: BENIRRÀS - INCENDIS I
RECUPERACIÓ POSTERIOR
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
SITUACIÓ
Benirràs es troba a la costa nord de l'illa, dins de l'àrea coneguda com es
Amunts. És zona ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès), i forma part de la
Xarxa Natura 2000, com ZEPA i LIC.
INCENDIS
Aquest indret var ser arrasat per l'incendi de 2010, motivat per una
negligència i descuit humà, que ens ha de recordar que qualsevol petit
descuit amb el foc, burilles o barbacoes poden ser fatídiques per a les
nostres zones boscoses.
VEGETACIÓ
El primer efecte és la destrucció
pràcticament total de la vegetació,
encara que avui, 10 anys després,
espècies piròfites com els pins,
mates, esteperes blanques, cepell,
ginebres han anat repoblant la
zona. El pi, principalment, amb
una densitat que fa que les altres
espècies i els mateixos individus
de pi, hagin de competir amb més força per captar la llum entre els densos
pins. Vam trobar també recuperant-se la ginesta eivissenca (Genista
dorycnifolia) i a una zona on no va tocar el foc l’herba col (Lomelosia
cretica)
EFECTES SOBRE EL SÒL:
Els incendis destrueixen (erosionen) la part orgànica del sòl (humus) i els
organismes descomponedors desapareixen, el posterior rentat i
vessament solen ser precursors d’una forta erosió evitada en part, pels
restes cremats i el ràpid creixement de gramínies i pins.

EFECTES SOBRE LA FAUNA:
La fauna va patir dràsticament les conseqüències i part de la fauna
afectada ha anat recuperant el terreny. Durant la sortida vam poder
observar una bona quantitat de sargantanes que ens anaren acompanyant
durant la pujada, així com tórtores turques (Streptopelia decaocto), taulats
(Passer domesticus) i gavatxets roig (Erithacus rubecula).
AMENACES:
Les principals amenaces de la zona són l’especulació urbanística i l’erosió
causada per motos i 4x4 que pugen pel camí que connecta la zona amb sa
platja des Caló de s’Illa. Durant la sortida, a peu de carretera es pot
observar la gran fosa sèptica que dona servei als xalets de la urbanització i
com aquestes aigües filtren directament al subsol a una cota d’uns
escassos metres i que probablement es mesclen amb les aigües marines
de la propera platja.
Per la biodiversitat una de les amenaces més
evidents segueix sent la introducció
d’espècies invasores, tant animals (serps),
com vegetals. Una de les espècies
introduïdes que podem veure al lloc i que va
conquerint els voltants de la urbanització és
el “Plumero” (Cortaderia selloana).
"Plumero" Cortaderia selloana

USOS TRADICIONALS
A la caminada poguérem veure antics vestigis de l’explotació forestal i
explicar com es produïa el carbó i la indústria extractiva forestal existent a
bona part dels boscos eivissencs. A la
zona també vam trobar dos antigues
sitges amb les runes de l’antiga caseta de
carboner i una antiga construcció a dalt
de la muntanya que segurament donava
servei als habitants que vivien més avall
a la zona on hi havia el curs del torrent
de Benirràs.
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