SORTIDA GUIADA: CALA XARRACA: INCENDIS I
RECUPERACIÓ POSTERIOR
VALORS AMBIENTALS I CULTURALS:
SITUACIÓ
Cala Xarraca es troba a la costa nord de l'illa, dins de l'àrea coneguda com Es
Amunts. Zona ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès), protegida per la Xarxa
Natura 2000, així també té la declaració de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per
les Aus) i LIC (Lloc d’Interès Comunitari)
INCENDIS FORESTALS
La zona va ser arrasada per un primer incendi a
l’any 2009 motivat per alguna negligència a la
zona d’aparcament de la platja de Cala Xarraca.
Posteriorment i després d’un any es va tornar a
cremar motivat per una nova negligència a la
platja de Benirràs i que va fer que el foc arribes novament fins a Cala Xarraca.
VEGETACIÓ:
El primer efecte del foc és la destrucció pràcticament total
de la vegetació, encara que algunes espècies poden rebroten,
sobreviuen o reneixen amb més facilitat (espècies piròfits o
adaptades a les conseqüències del foc).
A la sortida vam poder veure l’abundant endemisme Genista
dorycnifolia dorycnifolia, la qual ressalta la
seua abundància després dels incendis, fet que fa pensar
que les seues llavors resisteixen el foc, com succeeix a
altres espècies de genista. Així també trobam estepa blanca i pins que també
utilitzen tècniques semblants, que fa que les seus llavors amb el foc esclatin i es
dispersin; la mata i el cepell que rebroten de les rabasses enterrades que van
resistir el pas del foc i alguna savina que va resistir l’embat del foc.
Erica multiflora, cepell

Vam poder observar que no és necessari fer replantacions de pins després d’un
incendi, ja que els pins estan adaptats al foc, i com a tals han evolucionat amb
tècniques que els asseguren la seva supervivència i regeneració d'una manera
bastant efectiva, sense necessitat d'intervenció humana. Així a les darreres
reforestacions que s’han realitzat a la zona s’utilitzen plantes de savina que és

molt més difícil que neixin sense la intervenció dels tords, o en aquest cas amb
la nostra ajuda.
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. Per evitar i prevenir aquesta erosió es
van realitzar una sèrie d’actuacions forestals col·locant els grans troncs ja
cremats, perpendiculars al sentit de la pendent, per així construir un tipus de
barrera que reté i acumula la terra i sediments que es renten amb les pluges i
poder establir així una zona on la vegetació tingui facilitats per establir-se i
rebrotar.
EFECTES SOBRE LA FAUNA
La fauna pateix dràsticament les conseqüències i part de les que sobreviuen
solen desaparèixer per no disposar del seu hàbitat immediat. A la sortida no
vam observar cap exemplar de Podarcis pityusensis, i com a representació de
vertebrats terrestres només vam observar
excrements de conill.
En quant a l’avifauna del lloc, comentar que a la
zona de penya-segats van observar un xoriguer
(Falco tinnunculus), i diferents exemplars de gavina
d’Audouin (Larus audouinii).
Falco tinnunculus

USOS TRADICIONALS:
Sitges de carbó, fusta i explotació apícola, així
com tints naturals que es treien de la carrasca
del pi o ja simplement com a recurs de
pasturatge en època d’escassesa pel bestiar, són
els usos tradicionals que a la zona van estar
presents des de temps immemorial.
Cal destacar una zona on encara avui dia podem
trobar les construccions de lo que havien set caseres d’abelles antigues, on
l’estructura de pedres va resistir el pas del foc.
AQUESTA ACTIVITAT FORMA PART DEL PROJECTE APASSIONATSXLANATURA2020,
QUE REP EL SUPORT ECONÒMIC DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL
GOVERN BALEAR

