PROPOSTA SORTIDA PARTICIPATIVA/ACTIVISTA
“Espècies exòtiques invasores i hàbitats fragmentats”

Olivia López Bonet

IDEES PRINCIPALS DE L'EDUCACIÓN AMBIENTAL
1. OBJECTIUS.
Amb el desenvolupament d'aquesta sortida/activitat guiada es vol aconseguir tota una sèrie
d'objectius que es descriuen a continuació:
– Diferenciació entre espècies autòctones, al·lòctones, exòtiques i exòtiques invasores.
– Donar a conèixer la problemàtica existent amb les espècies exòtiques invasores,
endavant EEI, vegetals i posar en coneixement del públic quines són les més freqüents a
la nostra illa.
– Posar en valor la biodiversitat, sobretot vegetal, de l'illa.
– Amb la elecció de la zona, Far de Botafoc-Platja de Talamanca-Sa Punta, transmetre i
ensenyar zones naturals que han sigut modificades o que s'han perdut. Sobretot, que
els assistents observin la pèrdua del sistema dunar a Talamanca i una breu pinzellada
dels salobrar de Ses Feixes, aprofitant els panells existents a la platja. A més del reducte
de zona “boscosa” i zones alterades dins de l'illa Grossa i l'illa Plana.
– Que el assistents finalitzin la visita tenint uns certs recursos de com actuar al identificar
una EEI vegetal.
– Aconseguir que l'assistent entengui que tot està relacionat i que una sola espècie pot
afectar a tot un sistema e indirectament a ells mateixos.
2. CONCEPTES A EXPLICAR EN RUTA.
A continuació, es presenten tota una sèrie de termes a explicar, de forma senzilla i clara,
durant la ruta, per aconseguir que els objectius es compleixen;
–
–
–
–
–

–

–
–

Biodiversitat.
Espècie.
Sps. Autòctones/Al·lòctones/Invasores/Exòtiques Invasores/Endemismes.
Efectes de les espècies invasores. Problemàtica. Importància de la conservació de
espècies autòctones.
Problemàtica dins zones protegides. Espais més sensibles. Exemples: Erradicació de
Pennisetum dins el Parc Natural de ses Salines, erradicació de Carpobrotus a
Menorca,...
Identificar EEI vegetals més freqüents durant la ruta: Carpobrotus (C. acinaciformis i
C. edulis), Agave americana, Opuntia, Pennisetum villosum i P. Setaceus, Lantana
camara. Ensenyar un parell d'espècies més que no trobarem a la ruta però que són
molt comuns als jardins com Ipomoea indica, Mirabilis jalapa o Kalanchoe. Donar a
conèixer les EEI animals més importants a l'illa: serps, becut vermell, mosquit tigre,
tortugues de florida, gambúsia...
Què podem fer nosaltres? No plantar, no comprar, controlar al jardí o eliminar. Com
actuar dins espais naturals.
Impactes ambientals a la costa. Degradació dunar, fragmentació d'hàbitats, erosió,
piles de còdols...

3. MATERIALS.
– Catàleg de especies exòtiques invasores a nivell nacional i Balear.
– Imatges del tipus d'hàbitats que podem trobar a la zona (pinar-savinar i dunes).
– Imatges de EEI a observar en la ruta i d'alguna freqüent que no trobem.
4. INTINERARIS, PARADES I LLISTAT D'EXPLICACIONS A DIVERSOS PUNTS.
Es donen vàries representacions aproximades d'opcions de sortida, però per la realització
de la primera sortida s'elegeix la opció 1 com a més vàlida per a observar certes espècies
invasores que es troben presents a la zona.
Opció 1: Far de Botafoc – Illa grossa – Illa Plana – Punta Tabernera – Platja de Talamanca –
Punta des Andreus (Sa Punta) – 4 Km apox. (8 Km en total).

Opció 2: Sa Caleta – Es bol nou – Cala Jondal (ruta circular). 4 km aprox (8km).

Opció 3: Sa Sal Rossa – Sant Fransesc – Es Codolar (circular) 6 Km (12 km) en total.

4.1.

PARADES I PUNTS FORTS A TENIR EN CONTE.

Parada 1: Una vegada els assistents hagin arribat, es farà una petita presentació i
s'introduiran els termes: espècie, biodiversitat, tipus d'espècies (autòctones...), que anam a
trobar avui i per què s'ha elegit la zona (la majoria de les EEI vegetals s'han introduït per
jardineria i ha fugit de les cases o han tingut un us agrícola).
Parada 2 i 3: Pujada a l'illa grossa i arribada al punt més alt de l'illa. Durant la pujada des
del pàrquing a la carretera es veuran alguns exemples de plantes introduïdes (EEI) i de
zones degradades. Una vegada a dalt ens desviarem del camí asfaltat per veure que encara
queden zones representatives dels boscos i zones de l'illa, e identificarem un parell de
plantes. Comentar el fet de que algunes plantes com l'Atzavara o la figa de pic encara que
són invasores a Eivissa tenen un us tradicional del que s'ha de tenir constància.

Parada 4: Baixarem de l'Illa Grossa i ens digerirem a l'illa Plana. Es faran 2 petites parades
durant el camí, a la altura del dic que dona a la petita platja de còdols abans de pujar cap a
l'Illa Plana pel carrer de la Mola, on observarem 2 espècies típiques de platges i salobrar i
un exemplar de Carpobrotus que penjat des del penya-segat a la platja. Parada per veure
Pennisetum villosum a la bora del camí i presència de Lantana camara (bandera espanyola)
al mateix lloc.

Parada 5: Seguirem fins a la Platja de Talamanca fins un dels panells al inici de la platja (on
estan el serveis). Breu explicació del sistema dunar, per què ha desaparegut, reducte al
mapa i quines actuacions que explica el panell es fan/s'han fet.

Parada 6: Parada al panell que dona al hotel Nobu, amb breu explicació de les feixes;
espècies e importància com a salobrar. Importància de zones més sensibles i que recullen
gran quantitat d'espècies. Per què és important conservar.

Parada 7: Just abans d'arribar a la petita platja de sa Punta, trobem unes vivendes que
presenten un jardí mediterrani, amb presència de mata i pí com us de plantes ornamentals.
Donar aquí les idees que podem fer els assistents devers les EEI: no comprar-les, no
sembrar-les, si les tenim al jardí tenir-les controlades que no es dispersin o eliminar-les,
plantar plantes autòctones i pròpies d'ambients mediterranis als nostres jardins: mata, pí,
savina, romaní, lavanda... Si les observen dins de zones protegides, com el parc natural de
Ses Salines, posar línea verda (¿?).
Parada 8: Seguir fins la punta des Andreus (passat el restaurant Sa punta), demanar
preguntes i tornar per on hem vingut, però girant per la part del Corso aquesta vegada per
passar per la zona del passeig fins a la zona dels cotxes.
5. ENCUESTA DE VALORACIÓN/SATISFACCIÓN.
Un vegada acabada l'excursió seria important realitzar una enquesta de satisfacció, encara
que fos via email, per veure la valoració dels continguts i millorar les pròximes sortides.
6. ALTRES ASPECTES A TENIR EN CONTE.
Títol : a determinar
Imatge de portada: a determinar
Nombre de participants: 25 (¿?)
Nivell de dificultat: baix
Perfíl d'usuaris: adults i nens a partir de 10 anys, no experts en la matèria.
Temps de duració: 3 hores aproximadament (de 10 a 13 h a ritme mitja).
Possibles dates: dissabte 5 i 19 de març o 12 i 26 de març (adaptable).

