SORTIDA GUIADA: ES BROLL DE BUSCASTELL –
ZONA HUMIDA
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
SITUACIÓ:
Es Broll de Buscastell és el nom que es
dona a la surgència d’aigua que es troba
encaixonada entre es Puig d’en Francolí i
es Puig d’en Tur. Rep les aigües de pluja de
ses planes de Corona, Sant Gelabert i
Aubarca que s’infiltra per la geologia
càrstica de la zona.
VEGETACIÓ:
Durant la visita vam ressaltar la vegetació associada a la llera del torrent i
al bosc circumdant. En un moment en que els horts estan pràcticament
abandonats l’esbarzer, els joncs i les boves a la zona més humida
predominen entre altre vegetació herbàcia que va conquerint els antics
horts.
L’AVIFAUNA:
El corrent d’aigua que surt des Broll atreu
a una variada tipologia d’aus que ja sigui
ocasionalment o de manera assídua viuen
a la zona des Broll. Destaquen sobre tot
els passeriformes que amb les seues
variades adaptacions al medi ens
acompanyen durant el camí. Taulats
(Passer domesticus), el gavatxet roig (Erithacus rubecula), mèrleres
(Turdus merula), tords (Turdus philomelos) i altres ocells viuen a aquesta
zona d’horts que atreu a una variada fauna d’insectes que constitueix la
base de la dieta d’alguns com el gavatxet roig o el cagamànecs (Saxicola
torquata).
AMENACES:
Les principals amenaces de la zona són: la sobre explotació de l’aigua del
subsol per part de les noves perforades que junt amb les sequeres
periòdiques que patim a l’illa, fan que el cabdal d’aigua sigui minvant i

pugui patir una interrupció temporal fins que el règim de pluges no
s’incrementi.
Una d’aquestes plantes introduïdes i que ha anat envaint bona part dels
horts és el “vinagrillo” (Oxalys pes-caprae), que es va introduir amb els
cítrics per crear una coberta vegetal que mantingués la humitat, però que
al final s’ha convertit en una espècie invasora de terres, feixes i horts
Un altre gran amenaça per la fauna
autòctona i endèmica que vam poder
observar i fotografiar són les serps. En
un dia assolellat de desembre, quan
les temperatures haurien de ser
baixes, vam poder observar una serp
de ferradura (Hemorrhois hipocrepis),
que prenia el sol entre els forats d’una
paret de pedra seca, a l’espera d’alguna de les encara abundants a la zona,
sargantana desprevinguda.
USOS TRADICIONALS
A la caminada poguérem veure antics vestigis de l’explotació forestal i
explicar com s’extreia la reïna de pi, així poguérem veure els pins “parats”
que s’anaven tallant longitudinalment per fer que exsudessin sobre la
fusta que després s’utilitzava per treure sa “pega”. A la zona també hi ha
forns de calç i antigues sitges on es produïa carbó vegetal que després
s’exportava.
AIGUA I MOLINS D’AIGUA
El cabdal d’aigua des Broll es reparteix entre els 64 propietaris actuals que
han conformat l’única comunitat de regants de l’illa. Aquesta comunitat es
governa des de temps immemorials per pactes orals, però que a l’any
1943 es van decidir a deixar per escrit en unes ordenances que es
revisaren a l’any 2011, i que reparteix l’aigua en torns entre tots els
regants de la vall.
Aprofitant el cabdal d’aigua constant, es té constància que l’aprofitament
d’aquesta força hidràulica per moure molins fariners es remunta al menys
al segle XIV. Actualment es coneixen 6 molins d’aigua que en diferent
estat de conservació segueixen als marges del torrent de Buscastell.
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