APASSIONATS X LA NATURA 2022
SORTIDA ORQUÍDIES: 02 ABRIL
PUIG DES SAVINAR, CALA D’HORT
La sortida es va realitzar, pels voltants de Cala d'Hort i el puig des Savinar, amb
les orquídies com a protagonistas. Aquest valuós indret, que es troba inclós dins
la Xarxa Natura 2000, i no fa gaires anys va formar part de l'avui derogat Parc
Natural Cala d'Hort, es compta entre els llocs amb major diversitat vegetal de la
nostra illa.
Començàrem la sortida explicant algunes generalitats sobre aquesta fascinant
família de plantes: la bellesa de les seues flors, la seua aparent fragilitat, el
nombre d'espècies presents a les nostres illes, i les estratègies de pol·linització,
basades en l'engany a determinats insectes.
Ben aviat trobarem els primers exemplars d'algunes de les vint-i-tres espècies
d'orquídies que són presents a Eivissa i a Formentera: Serapias parviflora, Orchis
anthopohorum, Ophrys fusca subp. bilinulata, Ophrys bertolonii subsp. balearica,
aquesta última endèmica de les Balears.
L'excursió avançava seguint el carrerany paral·lel a la línia de costa, sense perdre
l'espectacular panoràmica des Vedrà i es Vedranell.
Amb una mirada més ampla, parlàrem també de l'hàbitat que ocupen les
orquídies: els pradells de plantes bulboses i anuals que es troben entre les
formacions arbustives. Aquestes formacions es troben catalogades com a Hàbitat
d'Interès Comunitari Prioritari segons les normatives europees, i en aquest
indret són especialment riques i diverses.
No obstant el nivell de protecció esmentat, pels voltants del Puig des Savinar es
produeixen importants impactes que amenacen aquest hàbitat i la seua
biodiversitat associada. La massificació, l'incivisme de moltes persones que
visiten l'indret, la falta de regulació de les activitats que s'hi donen, l'absència de
senyalització als accessos a la torre, i a la Pedrera des Savinar han provocat seua
degradació.
Naltros mateixos vàrem ser víctimes de la falta de senyalització. En un intent
d'arribar a la torre, el grup es va separar, i alguns desistírem en l'intent. Durant
la pujada observaràrem els danys per erosió que provoca el pas controlat de
persones, que esdevé irreversible a curt tenimi.
Esperem que en un futur no massa llunyà poguem veure la regulació efectiva
dels usos que es donen al Puig des Savinar que garanteixi la seua conservació!

Us apunt algunes ressenyes bibliogràfiques per si voleu aprofondir en el tema,
incloent un breu article que jo mateix vaig escriure fa un anys a la revista Eivissa:
- Ibiza, un paraiso natural desconocido. Hans Giffhorn, 1992. Distribuciones
Eloy Serrano.
- Petita guia de les orquídies de les Balears. Guillem Alomar, 1994. Govern
Balear. Conselleria de Agricultura i Pesca.
- Aproximació a la flora orquidiòfila d'Eivissa i Formentera. Jordi Serapio,
2012. Revista Eivissa, núm 51. Institut d'estudis Eivissencs.
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