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1. Identificació de les zones Xarxa Natura 2000 afectades 
 

• ES0000073 Costa Brava de Mallorca (ZEPA) 
 

Característiques: Aquesta zona comprèn una franja costanera que s'estén al llarg del litoral septentrional de la serra de 

Tramuntana, des de Calobra fins a la península de Formentor.  

Els materials que afloren estan formats, majoritàriament, per roques calcàries del Mesozòic que presenten nombrosos 

processos de dissolució a causa de les precipitacions abundants. S’ha generat així un paisatge càrstic molt peculiar amb 

nombroses coves i avencs.  

La costa és molt abrupta i amb nombroses irregularitats i barrancs, formats pels torrents en el seu breu trajecte fins al mar. 

Destaca l'existència d'un illot i d'algunes cales de petites dimensions. 

Destaca l’interès paisatgístic, que li proporciona l’escarpat del litoral, el modelat càrstic, els nombrosos accidents geogràfics i 

la varietat i singularitat de les comunitats vegetals. 

 

Qualitat: La qualitat i importància de l’indret es basa fonamentalment en l'elevada presència d'hàbitats de l'Annex I de la 

directiva 92/43/CEE (26 hàbitats inventariats) i en la presència d'un gran nombre de tàxons vegetals endèmics, molts d'ells 

exclusius de Mallorca i altres de les illes Balears. 

De l’avifauna nidificant inclosa en l'Annex I de la Directiva 79/409, resalta l'interès que tenen les diverses espècies de 

rapaços. Es troba inclòs dintre d'una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA núm. 73) i també es troba inclosa dintre 

de l’Àrea Important per a les Aus (IBA núm. 316), denominada Serra de Tramuntana, determinada per la Societat Espanyola 

d'Ornitologia aplicant els criteris establerts per BirdLife Internacional. 
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Vulnerabilitat:  Es troba ben conservat a causa del aïllament del que gaudeixen la major part dels indrets. No obstant això la 

freqüentació del territori és cada vegada major per la pressió que s’exerceix des dels nuclis de població o punts urbanitzats i 

va augmentant al ritme del creixement de la indústria turística, especialment des del port de Pollença o la Cala de Sant 

Vicenç. Per altra banda també incideix negativament l'increment del tràfic marítim a causa de l’augment d'embarcacions 

esportives, punts d'amarratge i trajectes turístics.   

 

Designació: la totalitat del lloc és Àrea Natural d'Especial Interès per la Llei 1/1991, amb la protecció a nivell urbanístic que 

això comporta, exceptuant la meitat sud de la península de Formentor, tot el lloc és Zona d'Especial Protecció per a les Aus 

(ZEPA).  

 

Espècies- Aus que figuren a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE: 

Aegypius monachus Alcedo attis Anthus campestris 

Aquila chrystaetos Circaetus gallicus Circus aeruginosus 

Falco eleonorae Falco peregrinus Hieraaetus pennatus 

Larus audouinii Milvus migrans Neophron percnopterus 

Pandion haliaetus Pernis apivorus Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii 

Sylvia balearica   

 

Espècies- Aus migrants de presència regular que no figuren a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE: 

 
Accipiter nisus Actitis hypoleucos Alectoris rufa Anthus pretensis 

Apus apus Apus melba Apus pallidus Asio otus 

Buteo buteo Carduelis cannabina Carduelis carduelis Carduelis chloris 
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Columba livia Columba palumbus Corvus corax Emberiza cirlus 

Erithacus rubecula Falco tinnunculus Ficedula hypoleuca Fringilla coelebs 

Jynx torquilla Lanius senator Larus michahellis Loxia curvirostra 

Luscinia megarhynchos Emberiza caIandra Monticola solitarius Motacilla alba 

Motacilla cinerea Muscicapa striata subsp. balearica Oenanthe hispanica Oenathe oenanthe 

Oriolus oriolus Otus scops Parus caeruleus Parus major 

Passer domesticus Petronia petronia Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus 

Phylloscopus bonelii Phylloscopus collybita Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochillus 

Prunella collaris Prunella modularis Ptyonoprogne rupestris Regulus ignicapilla 

Regulus regulus Saxicola rubetra Saxicola torquata Scolopax rusticola 

Serinus serinus Sturnus vulgaris Sylvia atricapilla Sylvia borin 

Sylvia cantillans Sylvia communis Sylvia conspicillata Sylvia melanocephala 

Trichodroma muraria Troglodytes troglodytes Turdus iliacus Turdus merula 

Turdus philomelos Turdus pilaris Turdus torquatus Turdus viscivorus 

Upupa epops    

 

 

Espècies- Mamifers que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
Miniopterus schreibersi Myotis capaccinii Myotis emarginatus Myotis myotis 

Rhinolophus ferrum-equinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi  

 

Espècies- Amfibis i rèptils que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
Alytes muletensis Podarcis lilfordi subsp. colomi 

 

Espècies- Invertebrats que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
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- Cerambyx cerdo 

 

Espècies- Plantes que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
Dianthus rupicola subsp. bocchoririana Naufraga balearica Paeonia cambessedesii 

Viola jaubertiana Petalophyllum ralfsii  

 

Altres espècies importants de Flora i Fauna: 

Apodemus sylvaticus Eliomys quercinus Lepus capensis Bufo viridis subsp. 
balearica 

Hemidactylus turcicus Macroprotodon mauritanicus Natrix maura Pelophylax perezi 

Tarentola mauritanica Dryopteris pallida subsp. 
balearica Allium antoni-bolosii Bupleurum barceloi 

Pastinaca lucida Pimpinella bicknelli Thapsia gymnesica Arum pictum subsp. 
sagittifolium 

Helicodiceros muscivorus Aristolochia bianorii Bellium bellidioides Crepis triasii 
Helichrysum crassifolium Launaea cervicornis Senecio rodriguezii Sonchus montanus 

Brassica balearica Solenopsis balearica Lonicera pyrenaica subsp. 
majoricensis Arenaria balearica 

Polycarpon polycarpoides 
subsp. colomense Silene mollissima Carex rorulenta 

Cephalaria 
squamiflora subsp. 

balearica 

Cymbalaria aequitriloba Digitalis minor Linaria aeruginea subsp. 
pruinosa Sibthorpia africana 

Euphorbia maresii subsp. 
maresii Astragalus balearicus Genista majorica Hippocrepis balearica 

Lotus fulgurans Lotus tetraphyllus Centaurium bianoris Erodium reichardii 

Globularia cambessedesii Hypericum balearicum Crocus cambessedesii Romulea 
assumptionis 

Calamintha rouyana Micromeria filiformis Micromeria microphylla Phlomis italica 

Scutellaria balearica Teucrium asiaticum Teucrium cossonii Teucrium marum 
subsp. occidentale 

Thymus richardii subsp. 
richardii Brimeura duvigneaudii Ophrys balearica Sesleria insularis 

Cyclamen balearicum Primula acaulis subsp. Delphinium pictum Helleborus lividus 



Estudi de repercussions ambientals 
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. Etapa 8 Pollença- Formentor 

 6

balearica 
Rhamnus ludovici-

salvatoris Galium crespianum Rubia balearica Soleirolia soleirolii 

Urtica bianorii Tudorella ferruginea Allognathus graellsianus Iberellus balearicus 
Limax majoricensis Vitrea gasulli Cyrtonus majoricensis Jekelius balearicus 
Alphasida depressa Asida barceloi Roncus neotropicus Malthonica balearica 

Dasylobus ferrugineus    
 

 

Tipus d’hàbitat presents: 

- (1150) Llacunes costeres 
- (1240) Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. Endèmics 

- (1310) Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses 

- (1410) Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimi) 

- (3140) Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica 

- (4090) Bruguerars oromediterrànis endèmics amb aritja 

- (5110) Formacions estables xerotermòfiles de Buxus balearica en pendents rocoses (Berberidion p. p.) 

- (5230) Brolles arborescents amb Laurus nobilis 

- (5320) Formacions baixes d’Euphorbia pròximes a penya-segats (inclou el 5430) 

- (5330) Brolles termomediterrànies i pre-estèpiques  

- (5430) Matollars espinosos de tipus frigànic endèmics d’Euphorbio-Verbascion 

- (6220) Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea 

- (6420) Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion 

- (6430) Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins 

- (7220) Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion) 
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- (8210) Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica 

- (8220) Pendents rocoses silícies amb vegetació casmofítica 

- (8310) Coves no explotades pel turisme 

- (91B0) Fleixeres termòfiles de Fraxinus angustifolia 

-    (92D0) Galeries i matollars de ribera termomediterrànies (Nerio-Tamaricetea) 

- (9320) Boscs d’Olea i Ceratonia  

- (9340) Boscs de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 
* En negreta espècies o hàbitats prioritaris 
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• ES5310093 Formentor (LIC) 

 
Característiques: Aquest zona comprèn una franja entre la zona de Formentor i la Penya de l’Hort i el Puig del Celler. Es 

correspon amb una zona de conreus de secà, ubicat al bell mig de la península de Formentor.  

Els materials que afloren estan formats per llims, argiles i graves del Quaternari a les zones de conreu; i envoltats per 

margues, arenisques i conglomerats del Miocè inferior. 

Destaca per la presència de ocells propis de conreus de secà. 

 

Qualitat: La qualitat i importància d’aquesta zona es fonamenta en la presència d’hàbitats de l’Annex I de la Directiva 

92/43/CEE. 

 

Vulnerabilitat: La freqüentació del territori és cada vegada major per la pressió que s’exerceix des dels nuclis de població o 

punts urbanitzats i augmenta al ritme del creixement de la indústria turística. 

 

Espècies- Aus que figuren a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE: 
Milvus milvus Milvus migrans Hieraaetus pennatus Circus aeruginosus 

Pandion haliaetus Falco eleonorae Falco peregrinus Burhinus oedicnemus 

Galerida theklae Sylvia balearica   

 

Espècies- Mamifers que figuren a l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE: 
Miniopterus schreibersi Myotis capaccinii 
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Espècies- Invertebrats que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 

- Cerambyx cerdo 

 

Espècies- Plantes que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 

- Paeonia cambessedesii 

 

Altres espècies importants de Flora i Fauna: 

 
Aristolochia bianorii Arum pictum subsp. sagittifolium Astragalus balearicus Brassica balearica 

Carex rorulenta 
Cephalaria squamiflora subsp. 

balearica 
Crepis triasii Crocus cambessedesii 

Cyclamen balearicum Helicodiceros muscivorus Galium crespianum Genista majorica 

Helichrysum crassifolium 
Hippocrepis balearica subsp. 

balearica 
Hypericum balearicum Lotus tetraphyllus 

Micromeria filiformis Pastinaca lucida Phlomis italica Rhamnus ludovici-salvatoris 

Rubia balearica Sesleria insularis Sibthorpia africana Teucrium asiaticum 

Teucrium marum subsp. 

occidentale 
Thapsia gymnesica   

 

Tipus d’hàbitat presents: 

 

- (1240) Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. Endèmics  

- (5330) Brolles termomediterrànies i pre-estèpiques  
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- (8210) Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica  

-  (9320) Boscs d’Olea i Ceratonia  
* En negreta espècies o hàbitats prioritaris 

 

 

2. ES0000073 Costa Brava de Mallorca 
 

2.1 Descripció de l’entorn ambiental 
 

2.1.1 Tipus d’hàbitat: 
 

2.1.1.1 - (5330) Brolles termomediterrànies i pre-estèpiques: 
Aquest hàbitat està representat per 2 associacions diferents. El carritxar (Ass. Smilaco balearicae-Ampelodesmetum 

mauritanicae) i la garriga de territjol i xiprell (Ass. Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae). 

El carritxar és una comunitat d’aspecte sabanoide que cobreix certa extensió de la península de Formentor a l’entorn 

de l’etapa, on té una gran importància paisatgística. Es considera com una comunitat de substitució a la major part de l’actual 

territori, com és el cas dels costers de la península de Formentor. Està dominada pel càrritx (Ampelodemos mauritanica), una 

gramínia gegant oportunista que aprofita les fortes alteracions del medi (tales, incendis, etc.) per expandir-se. Són d’aquesta 

comunitat: l’aritja de muntanya (Smilax aspera var. balearica), la ceba marina (Urginea maritima), la rapa blava (Arum pictum 

subsp. sagittifolium), l’estepa joana (Hypericum balearicum), certes orquídies, la lleganyova (Sonchus montanus), el safrà 

bord (Crocus cambessedesii), el carabassó de muntanya (Aristolochia bianorii), el romaní de muntanya (Rosmarinus officinalis 



Estudi de repercussions ambientals 
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. Etapa 8 Pollença- Formentor 

 11

var. palaui), la vidalba (Clematis cirrhosa), el card negre (Carlina corymbosa), l’albó (Asphodelus aestivus), etc. Es localitza 

als vessants nord del coll de la Creu i la Roca Blanca, així com al pla de ses Basses. 

La garriga de territjol i xiprell és baixa i atapeïda, sovint de difícil trànsit, on predominen espècies llenyoses. És 

considera com una comunitat de degradació de l’alzinar. Són d’aquesta associació: el xiprell (Erica multiflora), el romaní, els 

esteperols (Fumana spp.), el càrritx i certs endemismes com són: l’estepa joana, el tem bord (Micromeria filiformis) i el territjol 

(Lotus tetraphyllus). Actualment es troba en un procés de recuperació a la Roca Blanca, puig Garballó, el Fumat, talaia 

d’Albercutx, etc. A la ruta observam aquesta comunitat al voltants del camí entre el coll de l’Olivardar i cala Murta. 

 
2.1.1.2- (9320) Boscs d’Olea i Ceratonia: 

L’ullastrar és un bosquet, ric en espècies escleròfiles i més heliòfil que l’alzinar. És una comunitat termòfila de caràcter 

climàcic de bona part de la península de Formentor, en la qual abunden les espècies mediterrànies, especialment els arbusts 

de fulla perenne com són: l'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), l'aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), la ginesta 

borda (Ephedra fragilis), la mata (Pistacia lentiscus), el garballó (Chamaerops humilis), el xiprell, l’argelaga (Calicotome 

spinosa), la guixola (Dorycnium pentaphyllum), el romaní, el ginebró (Juniperus oxycedrus), l’estepa joana, etc. També s’hi 

troben certes lianes, com són: la vidalba, la rogeta (Rubia peregrina), l'aritja (Smilax aspera), etc., i algunes espècies 

herbàcies com la rapa de frare (Arisarum vulgare), la rapa blava, la rapa mosquera (Helicodiceros muscivorus), o les 

esparagueres (Asparagus spp.).  

Aquest tipus de màquia varia molt en funció del sòl i dels usos seculars. Així doncs, podem trobar les següents 

formacions:  

- A extenses zones de la península de Formentor els boscos d’Olea i Ceratonia estan representats per l’ullastrar (Ass. 

Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae) amb coberta de pins, que és la comunitat forestal que domina a aquesta àrea. 

Aquesta bosquina està formada per tota una sèrie d’arbust escleròfils: l’ullastre, el garballó, el llampúdol bord 
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(Rhamnus ludovici-salvatoris), l’estepa llimonenca (Cistus monspeliensis), l’argelaga, la mata, l’aladern de fulla estreta, 

la murta (Myrtus communis), l’olivella (Cneorum triccocon), etc. A la major part de la península de Formentor trobam un 

ullastrar degradat (subassociació chamaeropetosum) a causa dels incendis i el sobrepastoreig. Aquest ullastrar té una 

gran importància paisatgística a l’àrea d’estudi; es caracteritza pel domini del càrritx; mentre que l’ullastre, el garballó, 

la mata, el llampúdol bord, l’olivella, l’estepa joana, etc. es troben dispersos entre el carritxar.  El trobam al llarg de 

gairebé tota l’etapa. 
 

2.1.1.3- (4090) Bruguerars oromediterrànis endèmics amb aritja: 
La comunitat de coixinets de monja (Ass. Teucrietum subspinosi) és una associació xeroacàntica que colonitza els llocs 

ventosos i carenes des de nivell de la mar fins als cims més alts. Aquesta comunitat endèmica està constituïda per: eixorba-

rates negre (Astragalus balearicus), eixorba-rates blanc (Teucrium marum subsp. occidentale), aritja de muntanya, romaní de 

muntanya, lletrereta de muntanya (Euphorbia maresii subsp. maresii), carabassó de muntanya, fonollassa groga (Thapsia 

gymnesica), tem bord, rogeta de muntanya (Rubia balearica), etc. Al transcurs de l’etapa és freqüent trobar aquesta comunitat 

al voltants del camí vell, com a: cala Murta, talaia d’Albercutx, el Fumat, la Roca Blanca o el far de Formentor. 

 

2.1.1.4- (6220) Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea: 
Les diferents màquies i garrigues obertes tenen un sustracte herbaci constituït per diferents comunitats de gramínies 

anuals. Aquesta vegetació està formada per diferents pastures poc o gens ruderalitzades que es troben a les clarianes o 

davall de les garrigues obertes i formen l’estrat herbaci dels hàbitats: boscs d’Olea i Ceratonia i brolles termomediterrànies i 

pre-estèpiques. A la península de Formentor es troba el llistonar (Ass. Hypochoerido achyrophori-Brachypodietum retusi). El 

trobam al llarg de gairebé tota l’etapa on hi hagi la comunitat de bosc Olea i Ceratonia. 
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- El llistonar es una comunitat herbàcia que tapissa màquies i garrigues obertes. Es tracta d’una comunitat rica en 

espècies anuals, com són: gavó roig (Ononis reclinata), Silene secundiflora, Hippocrepis multisiliquosa, Linum strictum; etc., 

mentre que altres espècies són perennes, com: fenàs reüll (Brachypodium retusum), fenàs mascle, diferents orquídies, etc. El 

trobam al llarg de gairebé tota l’etapa on hi hagi la comunitat de bosc Olea i Ceratonia. 

 

2.1.1.5- (6420) Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion: 
A les diferents surgències d’aigua dolça, així com voreres de torrents, basses, llacunes i zones que s’inunden 

temporalment trobam tota una sèrie de comunitats heliòfiles d’un alt valor biòtic i fins i tot paisatgístic. A l’àrea d’estudi 

aquestes comunitats ocupen molt poca superfície i depenen dels diferents graus d’emmagatzement d’aigua a la capa freàtica. 

El joncar (Ass. Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis) és una comunitat calcícola lligada a les surgències d’aigua 

estacionals. Observam aquesta comunitat a la llera dels torrents de cala Murta i de cala Figuera. Conformen aquesta 

comunitat: clora (Blackstonia perfoliata), olivarda, Festuca arundinacea, trèvol banyut (Lotus corniculatus), jonça boval 

(Scirpoides holoschoenus), etc. 

 

2.1.1.6- (5110) Formacions estables xerotermòfiles de Buxus balearica en pendents rocoses 
(Berberidion p. p.): 

 Les boixedes (Ass. Ephedro fragilis- Buxetum balearicae) són relictuals a Mallorca i a la península de Formentor hi ha 

importants poblacions en el Fumat, al cap Catalunya, na Blanca, al Pal, al coll de les Fontanelles, etc. 

 Al transcurs de l’etapa tan sols observam alguns boixos vora el camí de pujada a la talaia d’Albercutx. 

 

   2.1.1.7- (5230) Brolles arborescents amb Laurus nobilis: 
 No existeix a la península de Formentor. 
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2.1.1.8- (5320) Formacions baixes d’Euphorbia pròximes a penya-segats (inclou el 5430): 
Els costers marins per sobre del Limonietum estan colonitzats pel socorrellar. Al cap Formentor aquesta comunitat es 

veu enriquida pel socarrel alís (Lotus fulgurans), acompanyat per: fonollassa marina, card negre, Catapodium marinum, fonoll 

marí, camamil·la de mar, Silene sedoides, Polycarpon polycarpoides subsp. colomense, camamil·la (Santolina 

chamaecyparissus subsp. magonica), lletrera petita de muntanya (Euphorbia maresii subsp. maresii), farratge marí 

(Desmazeria marina), etc. 

Al voltants de la ruta podem observar aquesta formació al voltants del far de Formentor. 

 

2.1.1.9- (6430) Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a 
alpins: 

 No existeix a la península de Formentor. 

 

2.1.1.10- (3140) Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica: 
Aquesta comunitat calcícola formada per diferents espècies de Chara ocupa molt poca superfície i depèn de les aigües 

més o manco permanents. S’ha localitzat a les piques i abeuradors de cala Murta, en el tram 15 de l’etapa.  

 

2.1.1.11- (8210) Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica: 
Les comunitats rupícoles calcícoles de la muntanya mallorquina tenen un un percentatge d’endemismes que arriba al 

64%. Estan formades per un conjunt d’associacions endèmiques que colonitzen les parets, més o menys verticals de les 

muntanyes. A Formentor abunda a la major part dels penyals orientats a l’obaga, i en menys freqüència a la solana. Prop de 

l’etapa, als penyals d’Albercutx, del Fumat, de la Roca Blanca, del cap de Formentor, etc. es pot observar la comunitat de 
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violeta de penyal (Ass. Hippocrepidetum balearicae) amb maçanella (Helichrysum crassifolium), maçanella de penyal 

(Helichrysum rupestre), bracera de roca (Cheirolophus intybaceus var. grandifolia), cefalària (Cephalaria squamiflora subsp. 

balearica), rèbola de penyal (Galium crespianum), violeta de penyal (Hippocrepis balearica), lletsó de penyal (Crepis triasii), 

ginesta (Genista majorica), mosquera peluda (Silene mollissima), col de penya (Lomelosia cretica), etc.  

Els penyals secs i assolellats de la majoria de les muntanyes de la península de Formentor estan colonitzats per la 

comunitat de falzia glandulosa (Ass. Saturejo filiformis-Asplenietum petrarchae), que podem observar als penyals del torrent 

de cala En Gossalba, talaia d’Albercutx, penyals de sa cova Badada, el Fumat, puig Garballó, etc. Aquesta comunitat està 

composta per espècies com: llengua de cero (Asplenium sagittatum), falzia peluda (Cosentinia vellea), herba santa 

(Phagnalon sordidum), Melica minuta, ugó de roca (Ononis minutissima), malva de roca (Lavatera maritima), fenàs de canonet 

blau (Piptatherum coerulescens), figuera borda (Ficus carica), lletrerassa de roca (Euphorbia squamigera), etc. 

A peu de penyals dels grans espadats de la península de Formentor i talussos ombrívols trobam una comunitat 

gespitosa: la comunitat d’arenària (Ass. Sibthorpio africanae - Arenarietum balearicae). Són d’aquesta associació: jonça de 

penyal (Carex rorulenta), picardia de muntanya (Cymbalaria aequitriloba), cargola de muntanya (Erodium reichardii), berguer 

(Bellium bellidioides), falguerola (Dryopteris pallisa subsp. balearica), etc. Al voltants l’etapa podem observar aquesta comunitat 

als penyals propers al cap Formentor, el Fumat, etc. 

La comunitat de naufraga (Ass. Solenopsio balearicae-Naufragetum balearicae) present a la península de Formentor no es 

troba prop de l’etapa.   

 

2.1.1.12- (1310) Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o 
arenoses: 

 No existeix a la península de Formentor. 
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2.1.1.13- (8220) Pendents rocoses silícies amb vegetació casmofítica: 
No existeix a la península de Formentor. 

 
2.1.1.14- (8310) Coves no explotades pel turisme: 

 No s’ha localitzat cap avenc o cova a les proximitats de l’etapa. 

 

2.1.1.15 (91B0) Fleixeres termòfiles de Fraxinus angustifolia: 
No existeix a la península de Formentor. 

 

2.1.1.16- (92D0) Galeries i matollars de ribera termomediterrànies (Nerio-Tamaricetea): 
No existeix a la península de Formentor. 

 

2.1.1.17- (9340) Boscs de Quercus ilex i Quercus rotundifolia: 
A la peninsula de Formentor aquesta formació, actualment, es localitza a la plana de Formentor i al comellar de cala 

Murta. Al sotabosc esi troben un conjunt de plantes arbustives, com són: ullastre, mata, murta, arbocera (Arbutus unedo), 

xuclamel (Lonicera implexa), garballó, ginebró (Juniperus oxycedrus), etc. L’estrat herbaci és molt pobre i està format per unes 

poques espècies adaptades a l’ombra, entre les quals destaquen: abellera d’alzinar (Epipactis microphylla), ramell d’ombra 

(Limodorum abortivum), brusc (Ruscus aculeatus), Carex spp., etc.; i també lianes com: rogeta, maimó (Tamus communis), 

vidalba i vidriella (Clematis flammula).  

Al llarg de l’etapa es troba al camí de cala Murta i desde l’aparcament de Formentor fins al coll de l’Olivardar. 
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2.1.1.18- (7220) Deus petrificant amb formació de tuf (Cratoneurion): 
Aquesta comunitat rupícola colonitza el tuf format a surgències, conduccions d’aigua i a fonts que precipiten carbonat 

càlcic. És una associació gespitosa formada per plantes fràgils a on dominen certes falgueres i en especial la falzia (Adiantum 

capillus-veneris), junt amb un estracte de plantes inferiors (molses, líquens i hepàtiques). Aquest hàbitat és molt puntual i 

ocupa molt poca superfície de l’àrea d’estudi. 

Als penyals del Fumat i de la Roca Blanca hi ha l’associació de falzia (Eucladio-Adiantetum capilli-veneris), amb falzia, 

dolceta (Samolus valerandi), berguer (Bellium bellidioides) i Polycarpon polycarpoides subsp. colomense.  

  

2.1.1.19- (1240) Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. 
endèmics: 

El litoral rocós està colonitzat per la comunitat de saladina (Al. Crithmo-Limonion), que ocupa una estensa franja del 

litoral i que pot arribar a enfilar-se fins els 200 m d’altitud a les zones més batudes pels forts temporals del nord. Aquesta 

aliança conté gran quantitat d’endemismes i microareals i està representada, principalment, per la saladina (Limonium 

balearicum), camamil·la de mar (Senecio rodriguezii), Polycarpon polycarpoides subsp. colomense, etc. El seu aspecte 

fisionòmic és el d’una comunitat de baixa cobertura, integrada per plantes en forma de coixinets que no sobrepassen els 30 

cm d’alçada. 

A primera línia de costa, del extens litoral rocós, entre cala Bóquer i cala en Feliu, està colonitzada per la comunitat de 

saladina (Ass. Limonietum caprariensis). Aquesta associació està formada per petits camèfits fruticosos com: fonoll marí 

(Crithmum maritimum), camamil·la de mar, saladina (Limonium balearicum), Silene sedoides, Polycarpon polycarpoides 

subsp. colomense, lletsó fi (Sonchus tenerrimus), fonollassa marina (Daucus gingidium), etc.  

Trobam presència d’aquesta comunitat a la segona meitat del tram 20 de l’etapa. 
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2.1.1.20- (1150) Llacunes costeres: 
No existeix a la península de Formentor. 

 

2.1.1.21- (1410) Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimi): 
No existeix a la península de Formentor. 

 
2.1.1.22- (5430) Matollars espinosos de tipus frigànic endèmics d’Euphorbio-Verbascion: 

Per sobre de la comunitat de saladina (Al. Crithmo-Limonion) a la costa rocosa batuda pels forts vents salins es troba 

una comunitat espinosa endèmica de tipus frigànic. És el socorrellar (Ass. Launaeetum cervicornis) exclusiu de les illes 

Gimnèsies. 

Aquest socorrellar està format per camèfits pulviniformes i espinescents poc densos que se situen darrera de l’anterior 

a les zones costaneres, encara que es poden enfilar fins els 337 metres. Està dominada pel socarrell (Launaea cervicornis) 

juntament amb les espècies: fonollassa marina, card negre, Catapodium marinum, fonoll marí, camamil·la de mar, Silene 

sedoides, Polycarpon polycarpoides subsp. colomense, camamil·la (Santolina chamaecyparissus subsp. magonica), lletrera 

petita de muntanya (Euphorbia maresii subsp. maresii), farratge marí (Desmazeria marina), etc. 

Aquesta associació la trobam al voltants de l’etapa en el far de Formentor, Fumat, el camí de cala Murta, el racó d’en 

Tomàs i el coll de la Creu. 
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2.1.1.23- (9540) Pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics: 
El pinar de pi blanc és una formació arbòrea que a la península de Formentor ocupa grans superfícies i forma part de 

l’ullastrar; màquia que l’acompanya; amb un alt valor paisagístic. Trobam aquesta comunitat, principalment al llarg dels trams 

12, 13 i 14 de l’etapa. 

 
2.1.2 Fauna protegida 

 

2.1.2.1 AUS que figuren a l’annexe I de la Directiva 79/409/CEE 
- Aegypius monachus: el voltor negre és un gran rapinyaire carronyer que cria a la serra de Tramuntana amb una població 

estimada de 123 d’exemplars. Visita normalment les muntanyes i costers de la península de Formentor. 

- Alcedo atthis: no tenim cites d’observació a la península de Formentor. 

- Anthus campestris: A la península de Formentor no hi ha avistaments. 

- Aquila chrysaetos: l’àguila reial és un gran rapinyaire que va cria a Mallorca fins el segle passat. Hi ha 2 observacions als 

darrers anys que podrien correspondre a una femella escapada als cetrers.  

- Circaetus gallicus : l’àguila marcenca és una gran àguila migrant que s’ha observat durant les migracions als anys 1994, 

2005 i 2008 a la península de Formentor. 

- Circus aeruginosus: Les poques observacions a la península de Formentor corresponen al pas prenupcial, durant el qual 

formen petits esbarts. 

- Falco eleonorae: el falcó marí és un rapinyaire exclusiu del mediterrani i illes Canàries, que migra a la tardor cap a 

Madagascar. Cria als penyals marins de la serra de Tramuntana i una de les colónies més importants és a la península de 

Formentor. 
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- Falco peregrinus: el falcó pelegrí viu a la península de Formentor, amb una població d’unes 13 parelles; cria en els penyals 

inaccessibles, tant marins com de l’interior.  

- Hieraaetus pennatus: l’esparver cria a penyals inaccessibles i sobre pins a zones boscoses a la península de Formentor. La 

seva població ha anat augmentat progressivament als darrers anys; amb una població actual, estimada de 3-5 parelles.  

- Larus audouinii: la gavina roja té una zona de cria a l’illa de Formentor i per tant lluny de l’etapa.  

- Milvus migrans: la milana negra es veu ocassionalment durant l’etapa postnupcial formant grans esbarts. 

- Neophron percnopterus: la moixeta voltonera que durant els anys 1989-2002 va criar als penyals, inaccessibles, del Cavall 

Bernat. Actualment es poden observar adults a la península de Formentor durant la migració prenupcial.  

- Pandion haliaetus: l’àguila pescadora té una important zona de cria a la península de Formentor, amb un mínim de 4 nius 

que ocupa alternativament. 

- Pernis apivorus: l’aligot vesper sol formar esbarts durant la seva ruta migratòria que es poden observar a qualsevol indret de 

l’àrea d’estudi. 

- Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii: el corb marí és sedentari, viu i pesca a la costa de la península de Formentor. 

La població de la península de Formentor està estimada sobre el centenar d’exemplars. Cria als penyals marins inaccessibles 

i a l’illeta de Formentor. 

- Sylvia balearica: el xorrec és un petit ocell endèmic de les Balears. Viu i cria en terrenys oberts, amb vegetació arbustiva 

baixa i dispersa, de gran part de la península de Formentor.  

 

2.1.2.2 AUS migradores de presència regular que no figuren a l’annexe I de la Directiva 79/409/CEE 

- Accipiter nisus: el falcó torter és escàs i se sol veure durant el pas migratori. 

- Actitis hypoleucos: la xivitona, tan sols hi ha una cita de migració postnupcial a Formentor. 

- Alectoris rufa: la perdiu als camps de conró i a la majoria de costers aclarits de la península de Formentor. 



Estudi de repercussions ambientals 
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. Etapa 8 Pollença- Formentor 

 21

- Anthus pratensis: la titina sorda és hivernant moderat. A la península de Formentor tan sols hi ha una cita. 

- Apus apus: la falzia és una espècie estival abundant i migrant en época de pas. Cria als penyals a la península de 

Formentor. 

- Apus melba: la falzia reial és una espècie estival i migrant moderat a Mallorca. Se’l pot observar durant les èpoques de 

migració. 

- Apus pallidus: la falzia pàl·lida és una espècie estival i migrant moderat que probablement cria als penyals marins de 

Formentor. 

- Asio otus: el mussol banyut és nocturn, de difícil observació, i cria en els pinars de Formentor. 

- Buteo buteo: l’aligot és hivernant rar a Mallorca. Durant les seves migracions és frequent d’observar-lo, formant grans 

esbarts. 

- Carduelis cannabina: el passarell és sedentari abundant a Mallorca, però a la península de Formentor tan sols hi ha una cita. 

- Carduelis carduelis: la cadernera és sedentària abundant a Mallorca i cria a la península de Formentor. 

- Carduelis chloris: el verderol és sedentari, abundant a Mallorca, i cria a la península de Formentor. 

- Columba livia: el colom salvatge és una espècie cosmopolita abundant a Mallorca. Cria als penyals marins de la península 

de Formentor. 

- Columba palumbus: el tudó és sedentari abundant i moderat a Mallorca. Cria als pinars de Formentor i se’l pot observar fent 

grans esbarts a la tardor. 

- Corvus corax: el corb és una espècie cosmopolita sedèntària a Mallorca. Crien unes poques parelles als penyals de 

Formentor. 

- Emberiza cirlus: no hi ha cites a la península de Formentor. 

- Erithacus rubecula: el ropit  és hivernant i migrant, abundant a Mallorca. És fàcil d’observar als pinars i garrigues de 

Formentor a l’hivern 
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- Falco tinnunculus: el xoriguer és un petit rapinyaire sedentari abundant a Mallorca. Cria als penyals de Formentor i és una 

zona de pas prenupcial important. 

- Ficedula hypoleuca: el menjamosques negre és migrant abundant a Mallorca i és pot observar a Formentor. 

- Fringilla coelebs: el pinsà és sedentari, abundant a Mallorca. Cria als alzinars i pinars de Formentor. 

- Jynx torquilla: el formiguer és difícil d’observar a causa dels seus costums i plomatge mimètic. No es tenen dades de cria a 

Formentor, encara que se’l sent cantar. 

- Lanius senator: el cap-xarigany és una espècie estival abundant a Mallorca, segurament cria als fruiters de secà de 

Formentor. 

- Larus michahellis: la gavina grossa és un ocell marí abundant a Mallorca. A la península de Formentor la població oscil·la 

entre 76 a 200 parelles. 

- Loxia curvirostra: el trencapinyons és sedentari a Mallorca. Cria als extensos pinars de Formentor. 

- Luscinia megarhynchos: el rossinyol és estival, abundant a Mallorca. Segurament cria a les masses boscoses de Formentor. 

- Emberiza calandra: la sòl·lera és sedentària, abundant als camps de conró i fruiters de secà, i nidifica a Formentor. 

- Monticola solitarius. La pàssera és sedentària, abundant a Mallorca. Cria a penyals i roquissars de la península de 

Formentor. 

- Motacilla alba: el xàtxero blanc és hivernant, abundant a Mallorca. És pot observar vora els horts i voreres de carretera de 

Formentor. 

- Motacilla cinerea: el xàtxero cendrós és hivernant, moderat a Mallorca. És pot observar vora els camps de conró de 

Formentor i a cala Murta. 

- Muscicapa striata subsp. balearica: el menjamosques és endèmic de Balears. És estival abundant, i cria en els boscs de 

Formentor. 

- Oenanthe hispanica: el coablanca rossa és escàs a Mallorca. Hi ha unes poques observacions prenupcial a Formentor. 
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- Oenanthe oenanthe: el coablanca és abundant a Mallorca, es pot observar durant el pas prenupcial a Formentor. 

- Oriolus oriolus: l’oriol és un migrant moderat a Mallorca, es pot veure durant les migracions a Formentor. 

- Otus scops: el mussol cria als pinars i fruiters de secà de Formentor. 

- Parus caeruleus: el ferrerico blau és sedentari moderat a Mallorca. Cria a les masses forestals de Formentor. 

- Parus major: el ferrerico és sedentari, abundant a Mallorca. Cria a les masses forestals de Formentor. 

- Passer domesticus: el gorrió és sedentari abundant a Mallorca. Cria al voltants de les construccions humanes de Formentor. 

- Petronia petronia: el gorrió barraquer és un petit ocell que cria de forma escassa i localitzada al migjorn de Mallorca. No hi 

ha cites a la península de Formentor. 

- Phoenicurus ochruros: el coaroja de barraca és un petit ocell hivernat i migrant abundant a Mallorca. Se’l pot observar durant 

el pas prenupcial a Formentor. 

- Phoenicurus phoenicurus: el coaroja és hivernat i migrant abundant a Mallorca. Se’l pot observar durant el pas prenupcial a 

Formentor. 

- Phylloscopus bonelli: l’ull de bou pàl·lid és escàs a Mallorca. Se’l pot observar durant el pas prenupcial a Formentor. 

- Phylloscopus collybita: l’ull de bou és hivernat i migrant, abundant a Mallorca. Tan sols hi ha una observació de pas 

postnupcial a Formentor. 

- Phylloscopus sibilatrix: l’ull de bou siulador és migrant moderat a Mallorca. Hi ha unes poques cites durant el pas prenupcial 

a Formentor. 

- Phylloscopus trochilus: l’ull de bou gros és migrant a Mallorca. Tan sols hi ha una cita postnupcial al cap  Formentor. 

- Prunella collaris: el xalambrí de muntanya és un petit ocell hivernant escàs a les muntanyes de Mallorca. Hi ha diferents 

observacions prenupcials a la península de Formentor. 

- Prunella modularis: el xalambrí és hivernant moderat a Mallorca. Tan sols hi ha una cita prenupcial a Formentor. 

- Ptyonoprogne rupestris: el cabot de roca és sedentari abundant a Mallorca. Cria als penyals de la península de Formentor  
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- Regulus ignicapilla: el reietó cellablanc és sedentari abundant a Mallorca. Cria als pinars i alzinars de la península de 

Formentor. 

- Regulus regulus: el reietó és hivernant escàs a Mallorca. Se’l pot veure als pinars i alzinars de la península de Formentor. 

- Saxicola rubetra: el vitrac barba-roja és migrant abundant a Mallorca. Es pot observar durant la migració prenupcial a la 

península de Formentor. 

- Saxicola torquata: el vitrac és sedentari abundant a Mallorca, amb pas migartori. Cria a diferents biotops de la península de 

Formentor. 

- Scolopax rusticola: la cega és un hivernant moderat a Mallorca. Es troba en els alzinars de la península de Formentor. 

 Serinus serinus: el gafarró és sedentari abundant a Mallorca, a l’hivern les seves poblacions es veuen incrementades. Cria a 

diferents biotops de la península de Formentor. 

- Sturnus vulgaris: l’estornell és hivernant abundant a la península de Formentor. 

- Sylvia atricapilla: el busqueret de capell és sedentari abundant a Mallorca. Cria a boscs i garrigues de la península de 

Formentor. 

- Sylvia borin: el busqueret mosquiter és abundant a Mallorca. Hi ha unes poques cites prenupcials a la península de 

Formentor. 

- Sylvia cantillans: el busqueret de garriga és migrant moderat i estival moderat a Mallorca. Hi ha unes poques observacions 

de migrants a la península de Formentor. 

- Sylvia communis: el busqueret de batzer és migrant abundant i moderat a Mallorca. Hi ha unes poques observacions de 

migrants postnupcials a la península de Formentor. 

- Sylvia conspicillata: el busqueret trencamates és estival escàs i migrant rar a Mallorca. Tan sols hi ha dues observacions de 

migrants a la península de Formentor. 
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- Sylvia melanocephala: el busqueret de cap negre és sedentari molt abundant a Mallorca. Cria a diferents ecosistemes de la 

península de Formentor. 

- Trichodroma muraria: No hi ha cap cita bibliogràfica a la península de Formentor. 

- Troglodytes troglodytes: el passaforadí és sedentari abundant a Mallorca. Cria als diferents biotops de la península de 

Formentor. 

- Turdus iliacus: el tord cellard és hivernant moderat a Mallorca. Se’l pot veure ocasionalment a la península de Formentor. 

- Turdus merula: la mèl·lera és un ocell abundant a Mallorca. Cria als diferents bitops forestals de la península de Formentor. 

- Turdus philomelos: el tord és hivernant abundant i migrant a Mallorca. Se’l pot veure durant tot l´hivern a la península de 

Formentor. 

- Turdus pilaris: el tord burell és hivernant escàs a Mallorca. Hi ha unes poques cites a la península de Formentor. 

- Turdus torquatus: el tord flassader és hivernant moderat. Hi ha unes poques cites a la península de Formentor. 

- Turdus viscivorus: la grívia és hivernant moderat a Mallorca. Hi ha unes poques cites a la península de Formentor. 

- Upupa epops: el puput  és sedentari abundant a Mallorca. Cria a diferents biotops forestals i fruiters de secà de la península 

de Formentor. 

 

2.1.3.2 MAMÍFERS que figuren a l’annexe II de la Directiva 72/43/CEE 

QUIRÒPTERS: durant les diferents visites de camp a la península de Formentor, a la posta de sol, hem observat diferents 

espècies de rates pinyades que no hem pogut identificar. Totes les espècies de l’annexe són cavernícoles i es refugien a 

coves i avencs. A l’àrea d’estudi hi ha cavitats a l’avenc del Far i al pla de les Basses. 

- Miniopterus schreibersi: la rata-pinyada de dits llargs és una espècie cavernícola gregària que es refugia a coves i 

avencs. No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 
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- Myotis capaccinii: la rata-pinyada de peus grossos viu a prop d’ambients aquàtics que es refugia a coves i avencs a on 

pot formar grans colònies. No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 

- Myotis emarginatus: la rata-pinyades d’orelles dentades és una espècie cavernícola gregària que es refugia a coves i 

avencs. No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 

- Myotis myotis: la rata-pinyada de morro llarg es refugia a coves i avencs a on pot formar grans colònies a l’hora de 

criar. No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la península de Formentor. 

- Rhinolophus ferrumequinum: la rata-pinyada gran de ferradura és d’hàbits cavernícola i gregària i es refugia a coves i 

avencs. Hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona anteriors a 1993. 

- Rhinolophus hipposideros: la rata-pinyada petita de ferradura és cavernícola i gregària, i es refugia a coves i avencs. 

No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 

- Rhinolophus mehelyi: la rata-pinyada mitjana de ferradura és  cavernícola i gregària, i es refugia a coves i avencs. No 

hi ha cites bibliogràfiques de cria a la península de Formentor. 
 

2.1.3.3 AMFIBIS I RÈPTILS que figuren a l’annexe II de la Directiva 92/43/CEE 

- Alytes muletensis: no es troba a la península de Formentor. 

- Podarcis lilfordi subsp. colomi: no es troba al llarg de l’etapa. 

 

2.1.3.4 INVERTEBRATS que figuren a l’annexe II de la Directiva 92/43/CEE 
- Cerambyx cerdo: el banyarriquer té una presència escassa al llarg de l’etapa atesa la poca superfície d’alzinar 

present.  
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2.1.3.5 Espècies de Flora que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
- Dianthus rupicola subsp. bocchoririana: el clavell de roca és exclusiu dels penyals marins de la península de 

Formentor, no accesibles des de l’etapa.  

- Naufraga balearica: no es troba al llarg de l’etapa. 

- Paeonia cambessedesii: la palònia és un endemisme de les Gimnèsies que a Mallorca es troba a la serra de 

Tramuntana i al parc Natural de les Serres de Llevant. Les poblacions de la península de Formentor es localitzen als 

costers marins del cap Formentor, el Fumat, el Pal, cala Figuera, coll de la Creueta, etc.  

- Viola jaubertiana: no es troba a la península de Formentor. 

- Petalophyllum ralfsii: no es troba a la península de Formentor. 

 

Altres espècies importants de Flora i Fauna: 
 

Mamifers 
- Apodemus sylvaticus subsp. dichrurus: el ratolí de rostoll. Ocupa la majoria de biotops a Mallorca i es present a la península 

de Formentor.  

- Eliomys quercinus: la rata cellarda. Viu a diferents garrigues i màquies, així com jardins i conreus de secà. No hi ha dades 

d’observació a la península de Formentor, encara que és probable que hi visqui. 

- Lepus capensis: la llebre és un lagomorf cosmopolita. No hi ha dades d’observació a la península de Formentor. 

 

Amfibis 
- Bufo viridis subsp. balearica: el calàpet. A la península de Formentor es troba al torrent de cala Murta i s’ha observat al 

Fumat. 
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- Pelophylax perezi:. viu a ambients aquàtics com safareigs, zones humides, basses, torrents etc. A la península de 

Formentor s’ha observat a la bassa de cala Murta. 

 

Rèptis 
- Hemidactylus turcicus: viu prop dels habitatges humans i construccions de pedra en sec. No hi ha dades d’observació a la 

península de Formentor. 

- Macroprotodon mauritanicus: la serp de garriga s’ha observat als pinars i a les garrigues de la península de Formentor. 

- Natrix maura: la serp d’aigua viu sempre a torrents, safareig, basses, zones humides, etc. A la península de Formentor s’ha 

observat a la bassa de cala Murta. 

- Tarentola mauritanica: el dragó viu aprop dels habitatges humans i construccions de pedra en sec, així com a sota pedres i 

escorses d’arbres. És freqüent a la península de Formentor. 

 

Flora 
- Allium antoni-bolosii: és un allet endèmic de les Gimnèssies. Viu a uns pocs costers i cims de la península de Formentor. 

S’ha citat a: talaia d’Albercutx i al Pal, al llarg del tram 16 de l’etapa. 

- Arenaria balearica: No es troba a la península de Formentor. 

- Aristolochia bianorii: el carabassó de muntanya viu a fissures i encletxes de part de la serra de Tramuntana i de les serres 

de Llevant. És freqüent a la península de Formentor. 

- Arum pictum subsp. sagittifolium: la rapa blava viu a garrigues costaneres i encletxes de la major part de Mallorca. És 

abundant a la península de Formentor. 

- Astragalus balearicus: l’eixorba-rates negre viu en els costers i les carenes de la major part de les muntanyes de Mallorca. 

És abundant a la península Formentor. 
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- Bellium bellidioides: el berguer és un endemisme tirrènic. Viu vora surgències d’aigua, així com tallussos i replans sempre 

que existeixi una certa humitat. És freqüent a la península Formentor. 

- Brassica balearica: la col borda és un endemisme de la serra de Tramuntana. Viu a uns pocs penyals inaccessibles de la 

península Formentor. 

- Brimeura duvigneaudii: és un endemisme de Mallorca. És una de les plantes més rares de l’illa. A la península Formentor viu 

al Fumat. 

- Bupleurum barceloi: el clavell de penyal és un endemisme de Mallorca i Eivissa. A la península de Formentor l’hem 

observada als penyals del Fumat. 

- Carex rorulenta: la jonça de penyal és un endemisme de Balears. Viu a petites encletxes i a peu de penyal de la península 

de Formentor. 

- Centaurium bianoris: la centaura borda és un endemisme de Mallorca i Eivissa. Viu a les clarianes de les garrigues i voreres 

de camins. A la península de Formentor és coneix una petita població a la zona de Formentor. 

- Cephalaria squamiflora subsp. balearica: la cefalària és un endemisme de Mallorca i Dragonera. A la península de 

Formentor viu als penyals del Fumat, la Roca Blanca, Racó d’en Tomàs, etc. 

- Clinopodium rouyanum: el poliol de roca és un endemisme de Mallorca. No viu a la península de Formentor. 

- Crepis triasii: el lletsó de penyal és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant a la península de Formentor i viu a 

penyals i roques. 

- Crocus cambessedesii: el safrà bord és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant a la península de Formentor i viu a 

encletxes i clarianes. 

- Cyclamen balearicum: el pa porcí és un endemisme de Balears i del sud de França. És abundant a la península de 

Formentor i viu a l’alzinar, encletxes i clarianes. 
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- Cymbalaria aequitriloba: la picardia peluda és un endemisme tirrènic. És freqüent a la península de Formentor i viu a 

encletxes i fissures. 

- Delphinium pictum: el matapoll de muntanya és un endemisme tirrènic. No hi ha cites a la península de Formentor. 

- Digitalis minor: la didalera és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant a la península de Formentor i viu a encletxes, 

costers i peus de penyal. 

- Dryopteris pallida subsp. balearica: la falguerola és un endemisme de Mallorca. A la península de Formentor l’hem 

observada al coll de l’Home i al Fumat. 

- Erodium reichardii: la cargola de muntanya és un endemisme de les Gimnèssies. A la península de Formentor viu a llocs 

ombrívols i humits i a peu de penyals. L’hem observada a: el Pal, el Fumat, cala Figuera, la font Salada, etc. 

- Euphorbia maresii subsp. maresii: la lletrera petita de muntanya és un endemisme de les Gimnèssies. A la península de 

Formentor viu a llocs pedregosos, encletxes i peu de penyals. L’hem observat al cap Formentor, el Pal, pla de ses Basses, 

etc. 

- Galium crespianum: la rèbola de penyal és un endemisme de Mallorca. A la península de Formentor viu als penyals orientats 

al nord del Fumat. 

- Genista majorica: la ginesta és un endemisme de la serra de Tramuntana. A la península de Formentor viu als penyals 

orientats al nord de: el Fumat, cap Catalunya, etc. 

- Globularia cambessedesii: la cossiada de penyal és un endemisme de les serres de Tramuntana i Llevant. No l’hem 

observada als penyals a la península de Formentor. 

- Helichrysum crassifolium: la maçanella és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant als penyals de la península de 

Formentor. 

- Helicodiceros muscivorus: la rapa mosquera és un endemisme tirrènic. És freqüent a la península de Formentor i viu als 

costers assolellats i encletxes. 
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- Helleborus lividus: la palònia blanca és un endemisme de Cabrera i de les serres de Tramuntana i Llevant. A la península de 

Formentor viu a balmes, enclentxes, i peu de penyals S’ha observat a la font Salada i al Fumat. 

- Hippocrepis balearica: la violeta de penyal és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant als penyals de la península de 

Formentor. 

- Hypericum balearicum: l’estepa joana és un endemisme de Balears. És abundant als costers i cims de la península de 

Formentor. 

- Launaea cervicornis: el socarrell és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant a la costa i certs cims i també el podem 

observar a certs indrets a on arriba la influència marina, fins els 337 m. 

- Linaria aeruginea subsp. pruinosa: les colometes roges és un endemisme de les muntanyes més altes de la serra de 

Tramuntana. No es troba a la península de Formentor. 

- Lonicera pyrenaica subsp. majoricensis: el xuclamel de penyal és un endemisme de les muntanyes més altes de la serra de 

Tramuntana. No es troba a la península de Formentor. 

- Lotus fulgurans: el socarrell alís és un coixinet espinós endèmic de les Gimnèssies. La població del cap Formentor és la més 

important de Mallorca. 

- Lotus tetraphyllus: el territjol és un endemisme de Gimnèssies. Viu a alzinars, costers i barrancs de la península de 

Formentor. 

- Micromeria filiformis: el tem bord és un endemisme tirrènic. Viu a costers, voreres de camins i muntanyes de la península de 

Formentor. 

- Micromeria microphylla: el tem bord roig és un endemisme tirrènic. Viu a pradells secs i assolellats, així com voreres de 

camins. No l’hem observat a la península de Formentor. 

- Ophrys balearica: el borinot és una orquídia endèmica de Balears. A la península de Formentor l’hem observat a diferents 

indrets: cala Figuera, el Fumat, el Pal, etc. 
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- Pastinaca lucida: la carnassa és un endemisme de les Gimnèssies. Viu a llocs assolellats i pedregosos, així com voreres de 

camins. A la península de Formentor l’hem observat a: la Roca Blanca, el Fumat, talaia d’Albercutx, etc. 

- Phlomis italica: l’estepa blanera és un endemisme de les Gimnèssies. Viu a costers i replans assolellats i nitrificats. A la 

península de Formentor l’hem observat al Pal. 

- Pimpinella bicknelli: la fonollassa borda és un endemisme de la zona septentrional de la serra de Tramuntana. No es troba a 

la península de Formentor. 

- Polycarpon polycarpoides subsp. colomense: és un endemisme de les Gimnèssies. Viu a roquissars i talussos litorals amb 

influència marina, encara que es pot enfilar fins als cims més alts de la península de Formentor. 

- Primula acaulis subsp. balearica: la primavera blanca és un endemisme de les muntanyes més altes de la serra de 

Tramuntana i de la talaia Moreia d’Artà. No viu a la península de Formentor. 

- Rhamnus ludovici-salvatoris: el llampúdol bord és un endemisme de Gimnèssies. Viu als alzinars i garrigues de la península 

de Formentor. 

- Romulea assumptionis: és un endemisme de Balears. Viu a pradells i encletxes, així com voreres de camins. A la península 

de Formentor tan sols l’hem observada al pla de les Basses. 

- Rubia balearica: la rogeta de muntanya és un endemisme de Mallorca i Eivissa. Viu a nombrosos ambients com garrigues, 

costers, olivars, etc. És abundant a la península de Formentor. 

- Scutellaria balearica: és un endemisme de les serres de Tramuntana i Llevant. Viu a terrenys pedregosos, rossegueres, 

peus de penyals, etc. A la península de Formentor l’hem observat al cap Formentor i al Fumat. 

- Senecio rodriguezii: la camamil·la de mar és un endemisme de les Gimnèssies. Viu a costers marins enfilat-se fins els 200 m 

a la península de Formentor. 

- Sesleria insularis: el fenàs blau és un endemisme tirrènic que viu a les serres de Tramuntana i Llevant. Viu a petits replans i 

penyals. A la península de Formentor l’hem observat al Fumat. 
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- Sibthorpia africana: és un endemisme de Balears. Viu a peu de penyals i costers ombrívols de les muntanyes. El Fumat, la 

Roca Blanca, torrent d’en Gossalba, etc. 

- Silene mollissima: la mosquera peluda és un endemisme de les Gimnèssies. A la península de Formentor viu als penyals del 

Fumat. 

- Soleirolia soleirolii: és un endemisme tirrènic que viu a peu de penyal, talussos, torrents i balmes. A la península de 

Formentor està citada al Corredor. 

- Solenopsis balearica: és un endemisme de Mallorca. Viu a a talussos argilosos, torrents i penyals amb surgències. A la 

península de Formentor l’hem trobada a: el Pal, la font Salada, Morro de Catalunya, l’Almangra, etc. 

- Sonchus montanus: la lleganyova és un endemisme de Balears. Viu a diferents ambients, replans argilosos, garrigues, 

encletxes, etc. És abundant a la península de Formentor. 

- Teucrium asiaticum: la brutònica és un endemisme de les Gimnèssies. Viu a terrenys rocosos i pedregosos de la península 

de Formentor. 

- Thapsia gymnesica: la fonollassa groga és un endemisme de Gimnèssies. Viu a pradells, costers i talussos costaners de la 

península de Formentor. 

- Teucrium cossonii: la lledània de penya és un endemisme de Mallorca i Dragonera. No l’hem observada als penyals de 

Formentor. 

- Teucrium marum subsp. occidentale: l’eixorba-rates blanc és un endemisme tirrènic. Viu a costers i carenes de la major part 

de les muntanyes de Mallorca. És abundant a la península Formentor. 

- Thymus richardii subsp. richardii: la frígola de roca és un endemisme de Mallorca. Viu enfilat als penyals de: Racó del Xot, el 

Pal, Mirador de Formentor, etc. 

- Urtica bianorii: l’otiga bonyarruda és un endemisme de Mallorca. Planta nítròfila que viua a balmes, entrades de coves i 

sestadors. No es troba a la península Formentor. 
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Gastropodes 
- Allognathus graellsianus: és un caragol endèmic de Mallorca. Viu entre les encletxes a diferents localitats del sector nord de 

la Serra de Tramuntana. Es troba a diferents indrets de la península de Formentor. 

- Iberellus balearicus: el caragol de serp és endèmic de Mallorca. És una espècie freqüent a la serra de Tramuntana. Es troba 

a diferents indrets de la península de Formentor. 

- Limax majoricensis: és un llimac endèmic de Mallorca, Pitiüses i Cabrera. És una espècie lapidícola i humícola. Es troba a 

diferents indrets de la península de Formentor. 

- Tudorella ferruginea: el cornet de terra és un endemisme de les Gimnèssies. És una espècie freqüent als boscs i entre les 

encletxes de la serra de Tramuntana. Es troba a diferents indrets de la península de Formentor. 

- Vitrea gasulli: és un caragol endèmic de Mallorca i Eivissa. Hi ha una cita bibliogràfica a Son Bencis (Sóller). No l’hem 

observada a la península de Formentor. 

 

Insectes 
- Alphasida depressa: és un coleòpter tenebriònid endèmic de les Gimnèssies. Viu a diferents ambients i té hàbits detritòfags. 

No l’hem observada a la península de Formentor, encara que és possible que hi visca. 

- Asida barceloi: és un coleòpter tenebriònid endèmic de Mallorca i Dragonera. Viu a alzinars i té hàbits detritòfags. No l’hem 

observada a la península de Formentor, encara que és possible que hi visca 

- Cyrtonus majoricensis: és un crisomèlid endèmic de Mallorca. Té hàbits lapidícoles i viu a zones àrides i seques i cims de la 

serra de Tramuntana. No l’hem observada a la península de Formentor, encara que és possible que hi visca. 

- Jekelius balearicus: l’escarabat buiner és un coleòpter endèmic de les Gimnèssies. És una espècie copròfaga freqüent als 

llocs pasturats per ovelles i cabres. L’hem observat a diferents llocs de la península de Formentor. 
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Aracnics 
- Dasylobus ferrugineus: és un opilion endèmic de Balears. Té hàbits endogeus i colonitza zones ombrívoles i pinars. Tal volta 

viu a la península de Formentor. 

- Malthonica balearica: és una aranya endèmica de Gimnèssies. Té hàbits lapidícoles i abunda a biòtops boscosos. Tal volta 

viu a la península de Formentor. 

- Roncus neotropicus: és un pseudoescorpí endèmic de Mallorca i Eivissa. Viu a coves i avencs de la serra de Tramuntana. 

Tal volta viu a la península de Formentor. 

 

 

2.2 Principals problemes mediambientals  
 

2.2.1 Presència no regulada de visitants 
La península de Formentor és un dels espais més emblemàtics de Mallorca, visitat cada any per milers de turistes. Les 

seves espectaculars panoràmiques, amb un paissatge abrupte banyat per les aigues blaves del mediterrani, són una visita 

obligada pels visitants. 

Un dels principals perills per a aquesta àrea és la massificació de visitants, que provoca un increment en l’abocament de 

deixalles, la disminució de determinades poblacions per recol·lecció, l’augment dels nivells de sorolls i molèsties que poden 

alterar el comportament normal de determinades espècies, especialment si coincideix amb moments crítics (com la cria i la 

reproducció),  .... 



Estudi de repercussions ambientals 
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. Etapa 8 Pollença- Formentor 

 36

Les muntanyes de la península de Formentor són visita freqüent dels excursionistes, principalment durant l’hivern, 

iniciant les excursions a la tardor fins a principis d’estiu. A l’estiu les visites es concentren a la costa: cala Figuera, cala 

Murta i la platja de Formentor. L’emblemàtic far del cap Formentor també és visitat diàriament per centenars de turistes. 

Un dels principals perills que suposa la presència no regulada de visitants es dóna al mirador de Formentor i al cap 

Formentor. La massificació de vehicles colapsa l’esplanada del mirador i la talaia d’Albercutx, provocant constants 

embossos a l’estreta carretera d’accés al far. En el Cap de Formentor viu la principal població de socarrell alís (Lotus 

fulgurans) de Mallorca, l’abocament de deixalles i l’aparcament de vehicles a la vorera de la carretera afecta molt 

negativament a aquest endemisme.  

Els penyals, tant marins com d’interior, s’han de considerar com a zones fràgils en l’època de nidificació dels aucells, així 

com per certes espècies vegetals endèmiques o rares. 

Cal dir, però, que el principal problema radica en la manca de senyalització i ordenació dels camins freqüentats. Aquest 

fet origina la sobrefreqüentació dels hàbitats i espais protegits per on discorre, ocupant una àrea molt més extensa a causa 

de la multiplicació de tiranys i a la manca de definició d’un traçat principal. 

 

2.2.2 Risc d’incendis forestals 
  Als darrers 25 anys els incendis forestals a la península de Formentor han estat puntuals i han cremat molt poca 

superfície. Les muntanyes, amb molt poca coberta arbòria, són testimonis d’un ús anscentral del foc com a eina per a crear 

pastures pel bestiar. Actualment aquesta pràctica està en desús, encara que s’han observat cremes recents als costers de 

migjorn del Fumat.  

Des de el punt de vista ecològic aquest fet provoca un retrocés dintre de la dinàmica de successions de la vegetació 

cap a comunitats més madures i estables com són l’alzinar o l’ullastrar. A més algunes espècies endèmiques o rares també 

es veuen afectades per la recurrència d’aquests incendis. 
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A la fauna ornítica la destrucció de la coberta arbòria no deixa que les espècies forestals puguin tornar a colonitzar els 

seus antics territoris, per falta de refugi, alimentació i llocs a on posar-se. A la resta de fauna vertebrada que viu a les masses 

forestals, la destrucció de la coberta arbòria destrueix les diferents fonts d’aliment i de refugi. 

La pèrdua de sòl posterior als incendis pot ésser molt gran, en funció de les pluges torrencials que puguin haver-hi 

mentre és recupera la coberta herbàcia i arbustiva. Aquesta pèrdua pot ser irreversible (a escala humana) per la recuperació 

de les masses forestals. 
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3. Formentor 
 

ES5310093 Formentor (LIC) 
 

Característiques: Aquesta àrea engloba el vall central de la península de Formentor i la vessant sud del puig de na Blanca fins 

la costa rocosa del Celler. És una zona d’antics conreus de la possessió de Formentor, així com alzinars i pinars ben 

conservats. 

 

Qualitat: Es troben en l'àrea diversos hàbitats importants inclosos en l'annex I de la Directiva 92/43/CEE. Hi trobam Falco 

peregrinus i Sylvia balearica, espècies incloses en l'Annex I de la Directiva Hàbitats. 

 

Vulnerabilitat: La construcció i obertura de pistes, juntament amb els incendis forestals, són les amenaces més importants en 

la major part de l'àrea. 

 

Designació: la totalitat del lloc és Àrea Natural d'Especial Interès per la Llei 1/1991, amb la protecció a nivell urbanístic que 

això comporta, tot el lloc és Lloc d’Interès Comunitari (LIC). 

 

3.1 Tipus d’hàbitat presents: 
 

3.1.1- (5330) Brolles termomediterrànies i pre-estèpiques: 
Aquest hàbitat està representat per la garriga de territjol i xiprell (Ass. Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae). 
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Aquesta associació és una garriga baixa i atapeïda, sovint de difícil trànsit, on predominen espècies llenyoses; encara 

que a l’àrea d’estudi està molt aclarida. És considera com una comunitat de degradació de l’antic alzinar. A la tardor el xiprell 

vesteix de rosa aquest espai. Són d’aquesta associació: el xiprell, el romaní, el càrritx i certs endemismes com són: l’estepa 

joana, el tem bord i el territjol. Aquesta associació viu al costers que miren al N. de la Roca Blanca i del puig del Celler. 

Actualment es troba en un procés de recuperació.  

 

3.1.2- (9320) Boscs d’Olea i Ceratonia: 

L’ullastrar és un bosquet, ric en espècies escleròfiles i més heliòfil que l’alzinar. És una comunitat termòfila de caràcter 

climàcic de bona part de Formentor, en la qual abunden les espècies mediterrànies, especialment els arbusts de fulla perenne 

adaptats a una certa quantitat d'insolació, com són: l'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), l'aladern de fulla estreta 

(Phillyrea angustifolia), la ginesta borda (Ephedra fragilis), la mata (Pistacia lentiscus), el garballó (Chamaerops humilis), 

l’argelaga (Calicotome spinosa), la guixola (Dorycnium pentaphyllum), el romaní (Rosmarinus officinalis var. palaui), el ginebró 

(Juniperus oxycedrus), l’estepa joana (Hypericum balearicum), etc. També s’hi troben certes lianes, com són: la vidalba 

(Clematis cirrhosa), la rogeta (Rubia peregrina), l'aritja (Smilax aspera), etc., i algunes espècies herbàcies molt 

característiques com: la rapa de frare (Arisarum vulgare), la rapa blava (Arum pictum subsp. sagittifolium), la rapa mosquera 

(Helicodiceros muscivorus), les esparagueres (Asparagus spp.) i un llarg etc.  

- Als costers W. de na Blanca i de la plana de Formentor els boscs d’Olea i Ceratonia estan representats per l’ullastrar 

(Ass. Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae) amb coberta de pins, que és la comunitat forestal que domina a aquesta 

àrea. Aquesta bosquina està formada per tota una sèrie d’arbusts escleròfils: l’ullastre, el garballó, el llampúdol bord 

(Rhamnus ludovici-salvatoris), l’estepa llimonenca (Cistus monspeliensis), l’argelaga, la mata, l’aladern de fulla estreta, 

la murta (Myrtus communis), l’olivella (Cneorum triccocon), etc. 
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3.1.3- (8210) Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica: 
Els penyals orientats al N. de la Roca Blanca i del puig del Celler están colonitzats per la comunitat endèmica de violeta de 

penyal (Ass. Hippocrepidetum balearicae) amb: maçanella (Helichrysum crassifolium), bracera de roca (Cheirolophus 

intybaceus var. grandifolia), rèbola de penyal (Galium crespianum), violeta de penyal (Hippocrepis balearica), lletsó de penyal 

(Crepis triasii), col de penya (Lomelosia cretica), etc. 

 
 

3.1.4- (1240) Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics: 
El litoral rocós està colonitzat per la comunitat de saladina (Al. Crithmo-Limonion), que ocupa una estensa franja del 

litoral batut pels forts temporals. Aquesta aliança conté gran quantitat d’endemismes i microareals i està representada, 

principalment, per la saladina (Limonium balearicum), Polycarpon polycarpoides subsp. colomense, etc. El seu aspecte 

fisionòmic és el d’una comunitat de baixa cobertura, integrada per plantes en forma de coixinets que no sobrepassen els 30 

cm d’alçada. 

A primera línia de costa, del litoral rocós del Celler, està colonitzada per la comunitat de saladina (Ass. Limonietum 

caprariensis). Aquesta associació està formada per petits camèfits fruticosos amb: fonoll marí (Crithmum maritimum), saladina 

(Limonium balearicum), Silene sedoides, lletsó fi (Sonchus tenerrimus), fonollassa marina (Daucus gingidium), etc. 

 

Fauna protegida 
 

Espècies- Aus que figuren a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE: 
- Milvus milvus: la milana és un gran rapinyaire sedentari a les Balears, que veu incrementades les seves poblacions en 

època de pas. A Formentor se’l veu cada any durant el seu pas prenupcial cap a les zones de cria europeus. 
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- Milvus migrans: la milana negra és un gran rapinyaire migrant rar a Mallorca. A Formentor se’l pot veure durant les 

èpoques de migració, principalment el pas prenunpcial, en la qual pot formar grans esbarts. 

- Hieraaetus pennatus: l’esparver cria a la península de Formentor i se’l la pot observar caçant a l’àrea d’estudi. 

- Circus aeruginosus: l’arpella és un gran rapinyaire que cria a l’Albufera. La població de Mallorca s’incrementa a l’hivern 

quan es realitzen les migracions. Les poques observacions que tenim, de Formentor, corresponen al pas prenupcial, al 

qual formen petits esbarts. 

- Pandion haliaetus: l’àguila pescadora a la península de Formentor té una important zona de cria, amb un mínim de 4 

nius que ocupa alternativament. Actualment es pot veu amb certa freqüència per la costa del Seller. 

- Falco eleonorae: el falcó marí és falcó de mida mitjana exclusiu del mediterrani i illes Canàries, que migra a la tardor 

cap a Madagascar. Cria als penyals marins de la península de Formentor i se’l pot observar caçar insectes i petits 

ocells per l’àrea d’estudi. 

- Falco peregrinus: el falcó pelegrí és un rapinyaire que viu a la península de Formentor, amb una població d’unes 13 

parelles; cria als penyals inaccessibles de na Blanca, i se’l pot veure caçar per l’àrea d’estudi. 

- Burhinus oedicnemus: el sebel·lí és un limícola estepari gros, que viu a espai oberts i més o menys àrids, com són 

conreus de secà i garrigues obertes. Fa el niu a terra i les zones de cria es concentren als camps de secà del Pla de 

Formentor. 

- Galerida theklae: la cucullada és un petit ocell sedentari a les Balears. Viu a espais oberts i vessants de serres i turons. 

La cucullada no cria a Formentor. 

- Sylvia balearica: el xorrec és un petit ocell endèmic de les Balears. Viu i cria a terrenys oberts amb vegetació arbustiva 

baixa i dispersa; i viu i cria a gran part de Formentor. 
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Espècies- Mamifers que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
 

A l’àrea d’estudi hi ha l’avenc de na Blanca i l’avenc de la coma Freda, dos indrets a on podrien refugiar-se les rata-pinyades 

cavernícoles. 

 

- Miniopterus schreibersi: la rata-pinyada de dits llargs és d’origen subtropical i viu de forma gregària a coves i avencs. 

No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 

-    Myotis capaccinii: la rata-pinyada de peus grossos és una espècie de distribució Mediterrània fins a Uzbequistán i viu a 

coves i avencs a prop de zones humides i corrents d’aigua. No hi ha cites bibliogràfiques de cria a la zona. 

 

Espècies- Invertebrats que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
 

- Cerambyx cerdo: el barranyiquer és el més gran dels escarabat que viuen a Mallorca. Les seves larves s’alimenten de 

fusta d’alzina. La seva presència a l’àrea d’estudi és baixa atès a la poca superfície d’alzinar present. Així i tot als alzinar de 

Formentor és normal observar les alzines velles foradades amb caramulls de serradis a peu de tronc. A l’actualitat no és pot 

considerar com a plaga a l’àrea d’estudi, tal com ocorre a certes zones de la serra de Tramuntana. 

 

Espècies- Plantes que figuren a l’Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 
 

- Paeonia cambessedesii: No es coneix cap població al voltant de l’etapa. 

 

Altres espècies importants de Flora i Fauna: 
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- Aristolochia bianorii: el carabassó de muntanya és un endemisme Gimnèssic que viu a les serres de Tramuntana i 

Llevant. És abundant a l’àrea d’estudi. 

- Arum pictum subsp. sagittifolium: la rapa blava és un endemisme Gimnèssic abundant a a l’àrea de Formentor. 

- Astragalus balearicus: l’eixorba-rates negre és un endemisme Gimnèssic abundant a a l’àrea de Formentor. 

- Brassica balearica: la col borda és un endemisme de la serra de Tramuntana. La trobam a les zones de na Blanca, coll 

de sa Creueta, Talaia d’Albercutx .... 

- Carex rorulenta: la jonça de penyal és un endemisme de Balears. Viu a petites encletxes i peu de penyal a l’àrea 

d’estudi. 

- Cephalaria squamiflora subsp. balearica: la cefalària és un endemisme de la serra de Tramuntana. La trobam a les 

zones del túnel de Formentor, coll de sa Creueta, Talaia d’Albercutx, Roca Blanca ... 

- Crepis triasii: el lletsó de penyal és un endemisme Gimnèssic abundant als penyals i roques a l’àrea de Formentor. 

- Crocus cambessedesii: el safrà bord és un endemisme Gimnèssic abundant a l’àrea d’estudi. 

- Cyclamen balearicum: el pa porcí és un endemisme de Balears i S de França abundant a l’àrea d’estudi. 

- Helicodiceros muscivorus: la rapa mosquera és un endemisme d’origen tirrènic que viu a Mallorca, Menorca i Cabrera. 

És abundant a l’àrea d’estudi. 

- Galium crespianum: la rèbola de penyal és un endemisme de les muntanyes de Mallorca. Viu als penyals que miren al 

nord de l’àrea d’estudi. 

- Genista majorica: la ginesta és un endemisme de la serra de Tramuntana. Viu als penyals que miren al nord de l’àrea 

d’estudi. 

- Helichrysum crassifolium: la maçanella és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant als penyals que miren al 

nord de l’àrea d’estudi. 
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- Hippocrepis balearica subsp. balearica: la violeta de penyal és un endemisme de les Gimnèssies. És abundant als 

penyals que miren al nord de l’àrea d’estudi. 

- Hypericum balearicum: l’estepa joana és un endemisme de Balears. És abundant a tota l’àrea d’estudi. 

- Lotus tetraphyllus: el territjol és un endemisme de les Gimnèssies. Se’l pot trobar tant a l’alzinar com a peu de penyals 

de l’àrea d’estudi. 

- Micromeria filiformis: el tem bord és un endemisme d’origen tirrènic que viu a totes les Balears. És abundant a l’àrea 

d’estudi. 

- Pastinaca lucida: la carnassa és un endemisme Gimnèssic. És freqüent a l’àrea d’estudi. 

- Phlomis italica: l’estepa blenera és un endemisme Gimnèssic. No l’hem observat a l’àrea d’estudi. 

- Rhamnus ludovici-salvatoris: el llampúdol bord és un endemisme Ginmèssic. És abundant a l’àrea d’estudi. 

- Rubia balearica: la rogeta de muntanya és un endemisme de Mallorca i Eivissa. És abundant a l’àrea d’estudi. 

- Sesleria insularis: el fenàs blau és un endemisme tirrènic que viu a les muntanyes de Mallorca. Es localitza a la zona 

del Fumat. 

- Sibthorpia africana: és un endemisme de Balears. És abundant a peu de penyal de l’àrea d’estudi. 

- Teucrium asiaticum: la brutònica és un endemisme Gimnèssic. Se’l pot trobar a diferents llocs de l’àrea d’estudi. 

- Teucrium marum subsp. occidentale: l’eixorba-rates blanc és un endemisme de Mallorca i Sardenya. És abundant a 

diferents llocs de l’àrea d’estudi. 

- Thapsia gymnesica: la fonollassa groga és un endemisme Gimnèssic. És freqüent a diferents llocs de l’àrea d’estudi. 

 

 

 

 



Estudi de repercussions ambientals 
Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. Etapa 8 Pollença- Formentor 

 45

3.2 Principals problemes mediambientals  
 

3.2.1 Presència no regulada de visitants 
L’àrea de la península de Formentor rep una gran afluència de visitants que utilitzen el cotxe, fonamentalment durant els 

mesos d’estiu, en que la carretera, el far de Formentor i el mirador des Colomer són molt freqüentats pel  turisme de 

masses.  

Per altra part els senderistes acudeixen a aquest indret principalment durant l’hivern, la tardor i la primavera, mentre que 

a l’estiu augmenten les visites per mar, que es concentra a les diferents cales o platges.  

Fora de la carretera principal resalta la manca de senyalització i adequació dels itineraris més freqüentats, un fet que 

provoca la multiplicació de tiranys i origina l'ocupació àrees extenses amb el perill que suposa la sobrefreqüentació dels 

hàbitats i espais sensibles i l’ alteracions del terreny per l’obertura de nous viaranys. 

Així mateix la presència no regulada de visitants pot provocar un increment en l’abocament de deixalles i l’augment dels 

nivells de soroll i de molèsties que poden alterar el comportament de determinades espècies, especialment si coincideix 

amb moments crítics (com la cria i la reproducció). Aquest fet és pot veure incrementat per la circulació de quads, motos de 

cross o bicicletes de muntanya. 

 

3.2.2 Risc d’incendis forestals 
  Als darrers 25 anys els incendis forestals a la península de Formentor han estat puntuals i han cremat molt poca 

superfície. Les muntanyes amb molt poca coberta arbòria, són testimonis de l’ús del foc com una eina per crear pastures pel 

bestiar, una pràctica avui en desús, encara que s’observen algunes cremes recents en els costers de migjorn del Fumat.  
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A més de l’impacte negatiu sobre el paisatge provoquen un retrocés en la dinàmica de successions de la vegetació cap 

a comunitats més madures i estables, com són l’alzinar o l’ullastrar, i afecta a algunes espècies endèmiques o rares, 

especialment en cas d’incendis recurrents. 

Així mateix comporten la destrucció de les fonts d’aliment i refugi de la fauna i en el cas de la fauna ornitica, la 

destrucció de la coberta arbòria, impedeix que es torni a colonitzar els antics territoris per falta de refugi, alimentació i llocs a 

on posar-se.  

La pèrdua de sòl després dels incendis pot ésser molt gran, depenent de les pluges torrencials que es produeixin 

durant el periode de recuperació de la coberta herbàcia i arbustiva i en alguns casos pot ser irreversible (a escala humana), 

pel que fa a la recuperació de les masses forestals. 

 
4. Probables efectes significatius en la Xarxa Natura 2000  

 

Es presenta una anàlisi dels probables impactes que produirà l’aplicació de l’etapa 8 (Pollença – Far de Formentor) del Pla 

Especial de la Ruta de Pedra en Sec sobre els hàbitats i les espècies protegides de les zones descrites anteriorment. 

        . 

S’han identificat i valorat els impactes en dos moments diferents: 

- Fase operacional: correspon al desenvolupament de les actuacions de caràcter general (delimitació i habilitació de 

l’etapa) i les actuacions sobre el patrimoni previstes en el Programa d’Actuacions del Pla Especial. Correspon a la fase 

d’adequació de l’etapa per a l’ús senderista. 

- Fase d’explotació i manteniment: correspon a la fase posterior a l’operacional. S’hi desenvoluparan les actuacions de 

manteniment previstes al Programa d’Actuacions del Pla Especial, així com les activitats derivades de la seva 

explotació.  
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4.1 Efectes durant la fase operacional 
 Els impactes d’aquesta fase són: 

 

A)  Efectes sobre la fauna  

 El període d’adequació i condicionament de camins donarà lloc a l’emissions de renous, encara que aquestes seran 

mínimes, ja que la maquinària és de petites dimensions i el seu ús és puntual, ja que bona part del procés es realitza amb 

eines manuals.  

 

La principal actuació serà l’eixermada de vegetació del camí que provocarà una emissió de renous mínims ja que les 

úniques màquines que s’utilitzen son les desbroçadores i les motoserres. Els trams 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19 i 20 són els 

indrets on es realitzaran aquestes actuacions. 

 

Pel que fa a l’adequació dels camins i a la restauració dels elements de pedra en sec, sobretot dels marges de 

sosteniment, es realitzaran amb la tècnica de pedra en sec, amb un ús de la maquinària mínim, ja que la pedra s’adobarà i es 

col·locarà amb eines manuals. La principal font de renou serà el transport de la pedra mitjançant carreretes mecàniques  

(sempre que sigui possible i l’amplada del camí ho permeti). Aquestes actuacions es localitzen, principalment, en els trams 6, 

9, 12, 17 i 19. 

 

Finalment les tasques de senyalització de l’etapa es realitzaran de manera manual mitjançant la utilització de manuella 

i/o aixada, sempre que el terreny o permeti, i puntualment amb l’ús d’un petit martell compressor. 
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Atès que la utilització de maquinària és redueix a les situacions en que és imprescindible, i normalment aquesta és de 

petites dimensions, es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. Així i tot és respectaran en tot 

moment les èpoques de nidificació de les  aus, especialment de les espècies protegides per la XN2000 evitant la producció de 

molèsties. Les tasques es realitzaran entre els mesos de setembre a febrer i excepcionalment, en casos d'emergència que 

puguin suposar un perill per a la seguretat de les persones, es podran dur a terme treballs d'urgència, cas en s’adoptaran 

precaucions per minimitzar els efectes. 

 

B) Efectes sobre la vegetació  

L’eixermada necessària per adequar els camins afectarà a la vegetació herbàcia i arbustiva i les tasques es realitzaran 

amb eines manuals i amb l’ús de motoserres i desbroçadores com a única maquinària que permeten una actuació selectiva 

que evitarà l’eliminació de qualsevol especie protegida per la Xarxa Natura 2000. 

 

L’eliminació de vegetació serà selectiva i el efectes que es podran produïr seran de dos tipus: 

 

- Pèrdua de vegetació:  

La principals actuacions d’eixermada es desenvoluparan en els trams 6, 9, 12, 17 i 19. El principal hàbitat afectat és el 

de boscs d’Olea i Ceratonia, encara que també afecten en menor mesura a bruguerars oromediterranis endèmics amb aritja, 

brolles termomediterrànies i pre-estèpiques, matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion.  

Una altra actuació susceptible de provocar una pèrdua de vegetació és l’adequació dels camins (construcció de 

marges de sosteniment i escalons, principalment). Aquestes actuacions tenen una extensió limitada en el terreny encara que 

es reparteixen per bona part del traçat. El punt més sensible a aquesta actuació serà en els trams 17, 19 i 20 on les 

comunitats afectades són les de matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion i la de penya-segats 
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amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics. En tot cas l’afectació a aquests hàbitats serà 

mínima, i en molts de casos nul·la, atès que en el tram 20 les tasques consistiran en la rehabilitació de marges ja existents de 

l’antic camí. 

Atès que les tasques d’eixarmada és realitzaran de forma manual i no afectaran a cap hàbitat o espècie vulnerable o 

en perill, es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 

 

- Risc d’incendi: 

Les actuacions d’adequació dels camins, de senyalització, d’eixermada i de retirada d’arbres, contribuiran a l’eliminació 

de biomassa i a la creació de barreres físiques al foc. A més afavorirà un accés ràpid dels cossos d’extinció d’incendis en cas 

de necessitat. 

El perill d’incendis provocats per les tasques d’habilitació de l’etapa són molt baixos i es poden produïr a causa de 

possibles accidents de vehicles o per un mal ús de la maquinària utilitzada. Les tasques d’eliminació de la vegetació 

eixermada és realitzarà a llocs segurs i en els mesos autoritzats, sempre que sigui possible i les condicions meteorològiques 

ho permetin, si no fos possible és procedirà a la retirada de la vegetació i trasllat a un espai habilitat i autoritzat. 

Es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 

 

C) Contaminació del sòl 

Les principals fonts de contaminació durant la fase operacional provindran de possibles accidents o mal funcionament 

de la maquinària o dels vehicles emprats al llarg d’aquesta fase. El pas de vehicles per transport de material necessari per a 

les actuacions només és donarà en aquells camins que actualment ja permeten el pas de vehicles a motor.  

Atès que només es produiria contaminació del sòl en cas d’accident i que es prendran totes les mesures per evitar-los 

i, s’h és el cas, minimitzar els seus efectes, es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 
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D) Erosió 

Les tasques d’habilitació dels camins o l’adequació dels camins ja existents produiran pèrdua del sòl, encara que 

l’incidència d’aquest impacte serà mínima a causa de la seva reduïda extensió. Es més, les tasques de millora dels camins 

permetran disminuir els processos erosius en aquells indrets amb elevades pendents mitjançant sistemes de control de 

l’escorrentia superficial (ratlletes …) i s’evitarà la perdua provocada per la proliferació de tiranys. Es considera que aquestes 

actuacions incidiran favorablement sobre la Xarxa Natura 2000. 

 

4.2 Efectes durant la fase d’Explotació i Manteniment   
Una vegada que sigui habilitada l’etapa, es frequenti per part dels senderistes i es realitzin les tasques de manteniment, es 

produïran els seguents impactes: 

 

A) Definició i senyalització d’un itinerari principal i eliminació de viaranys 

El fet de disposar d’un itinerari definit i senyalitzat, amb condicions adequades de seguretat i comoditat,  permetrà la 

canalització dels senderistes i l’abandonament dels múltiples itineraris existents, que a dia d’avui, i que s’utilitzen 

indistintament i provoquen la fragmentació dels hàbitats, així com problemes d’erosió, destrucció d’espècies de flora i 

molèsties a la fauna.  

Això permetrà consolidar àrees de vegetació que actualment es troben fragmentades a causa dels nombrosos tiranys 

existents, possibilitant que la vegetació recolonitzi els espais que ocupaven els tiranys i afavorirà directament a les espècies 

d’aucells que nidifiquen a la zona, proporcionant-lis més tranquil·litat i zones de cria. Aquest fet afavorirà la recuperació de la 

superfície de les següents comunitats: boscs de Olea i Ceratonia, penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies 
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amb Limonium spp. endèmics, matollars espinosos de tipus frigànic endèmics d’Euphorbio-Verbascion. Es considera que 

tindrà un impacte positiu en la Xarxa Natura 2000. 

 

B) Efectes a la fauna                                                                                                                                            

Les molèsties que es poden produir sobre la fauna pel pas dels senderistes, així com dels cans que puguin dur, és limita 

als voltants del camí, i seran especialment sensibles les zones de nidificació en època de cria. Per tal de minimitzar-les 

s’informarà als usuaris de la ruta mitjançant la senyalització de les àrees més sensibles, de les èpoques de cria, i dels 

comportaments adients.  

Per altra part l’eliminació de tiranys, amb la consequent recuperació de la vegetació afavoriran les àrees de cria de 

diverses espècies (Sylvia balearica, Calandrella brachydactyla,  ...).  

Per altra part el Pla Especial no admet el pas de vehicles motoritzats al llarg del recorregut de l’etapa que discorre per 

aquest espai de la Xarxa Natura 2000, excepte en aquells camins on ja es dona aquest ús. Per tant l’increment en l’emissió 

de renous serà molt reduït i no afectarà significativament a la fauna.  

Pel que fa a les tasques de manteniment s’evitarà en tot moment crear molèsties durant les èpoques de nidificació, així i 

tot és respectaran en tot moment les èpoques de nidificació evitant la producció de molèsties i les tasques en les que sigui 

necessària la utilització de maquinària que pugui suposar molèsties per a la nidificació de les espècies protegides per la 

XN2000, es realitzaran entre els mesos de setembre a febrer. Excepcionalment, en casos d'emergència que puguin suposar 

un perill per a la seguretat de les persones, es podran dur a terme treballs d'urgència, cas en que s’adpotaran precaucions 

per minimitzar els efectes d'aquestes tasques. 

Atès que l’emissió de renous no serà elevada ni contínua en el temps és considera que no afectarà significativament en la 

Xarxa Natura 2000.  
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C) Efectes sobre la de vegetació  

Les tasques de manteniment del camins que formen l’etapa afectaran a la vegetació herbàcia i arbustiva en tant en 

quant es controlarà que no envaeixi l’espai del camí. El efectes que es podran donar sobre la vegetació seran dos: 

- Pèrdua de vegetació: el pas de senderistes no implicarà cap pèrdua de vegetació, ja que es realitzarà pels camins 

senyalitzats. El control de la vegetació serà selectiu i en cap cas és procedirà a eliminar espècies protegides per la 

Xarxa Natura 2000. Aquestes tasques es realitzaran amb eines manuals i l’ús de maquinària serà amb desbroçadora o 

motoserra.  

Es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 

- Risc d’incendi; el perill d’incendi provocat per les tasques de manteniment de l’etapa són molt baixos i vendrien 

provocats per possibles accidents de vehicles o per un mal ús de la maquinària utilitzada.  

El comportament inadequat de la gent i l’acumulació de deixalles, pot ser causa d’incrementent del risc d’incendi. Per 

tal de minimitzar-lo s’aplicaran mesures que consistiran en informar al senderista sobre el risc d’incendi i sobre 

comportaments adequats per a seva prevenció. Així mateix, es revisaran i netejaran periòdicament els camins i el seu 

entorn per tal de minimitzar aquest risc. 

Es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 

 

D) Risc de contaminació 

Vendrà donat principalment pel mal comportament dels usuaris de la ruta (abocament de deixalles i residus, etc.) i és 

produirà al llarg de tot el seu recorregut, encara que s’incrementarà en aquells punts que siguin més utilitzats com a zones de 

descans o d’aturades per menjar o beure.  

Per tal de minimitzar aquest impacte s’informarà als senderistes sobre els hàbitats per on passen, de la importància 

d’ésser respectuosos amb l’entorn i la necessitat de no deixar cap tipus de deixalles. 
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La revisió neteja regular dels camins i l’entorn de l’etapa evitarà permetrà que les deixalles romanguin llargues temporades 

en el sòl evitant o reduint la possible contaminació.  

Es considera que no afectarà significativament a la Xarxa Natura 2000. 

 
E) Erosió 

El fet de disposar d’un itinerari definit i senyalitzat, amb condicions adequades de seguretat i comoditat,  permetrà la 

canalització dels senderistes i l’abandonament dels múltiples itineraris existents, a dia d’avui, i que s’utilitzen indistintament i 

provoque compactació del sol i erosió. Així mateix el manteniment dels camins de l’etapa i dels elements constructius 

associats a drenatge permetrà el control de l’erosió. 

Es considera que l’impacte a la Xarxa Natura 2000 serà positiu. 

 
5. Mesures per prevenir, reduir i corregir els efectes negatius importants sobre la Xarxa Natura 2000  

 

El Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec incorpora mesures de caràcter preventiu per tal de minvar la importància o la 

presència d’impactes significatius que es produiran durant la fase operacional i la fase d’explotació de l’etapa. L’adopció 

d’aquestes mesures també milloraran i potenciaran els efectes positius que és donaran. 

 

o Informació a l’usuari: contribuirà a minvar o evitar els efectes negatius produïts pels senderistes. Aquesta informació 

es situarà preferentment en els accessos, aparcaments, refugis i infrastructures. Recollirà els usos permesos, les 

restriccions, els valors mediambientals presents i els comportaments recomanats als usuaris. 
o Prohibició de dur cans amollats: s’informarà als usuaris de la obligatorietat de dur el cans fermats per evitar les 

molèsties que poden provocar a la fauna, especialment en èpoques de cria. D’acord amb l’article 21.5 de la Normativa 
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del Pla: Es permet el passeig de cans, sota el control dels propietaris i permanentment amb corretja o cadena, sempre 

que no provoquin molèsties a la fauna i als altres usuaris de la Ruta. El ca ha de dur el preceptiu collar i ha d’anar 

identificat mitjançant el sistema que exigeix la normativa aplicable. 

No es permet el passeig de cans en aquells trams expressament prohibits mitjançant les corresponents senyals de 

prohibició. S’exceptuen d’aquesta prohibició els cans pigall. 
o Neteja: per tal de minvar els impactes sobre el medi que poden produir els abocaments de deixalles i residus per part 

dels usuaris de la ruta es durà a terme una neteja contínua dels camins i zones de l’entorn.  
o Creació de franges auxiliars: a les zones on la vegetació és troba molt atapeïda i propera al camí s’estudiarà, per a 

cada zona, la possibilitat d’eixermar d’una manera selectiva les voreres del camí per tal de crear barreres físiques en 

cas d’incendi. Aquestes franges tindran una amplada màxima de 2 metres, comptadors des de ambdues voreres del 

camí, es realitzaran amb eines manuals i l’ús de maquinària serà amb desbrossadora o motoserra; l’eliminació de 

vegetació serà selectiva. En cap cas és procedirà a eliminar espècies protegides per la Xarxa Natura 2000. 

o Eliminació tiranys: l’eliminació dels nombrosos tiranys que enrevolten l’etapa es realitzarà amb dos sistemes. Bé 

mitjançant la delimitació del camí principal amb pedres de l’entorn en aquells indrets on sigui necessari; o amb la 

repoblació de les zones afectades, d’acord amb el corresponent projecte. 

 

6. Alternatives considerades 
 Els condicionants que s’han tengut en compte a l’hora de l’elecció del traçat de l’etapa han estat: 
 

 Titularitat: el criteri general ha estat el d’utilitzar aquells camins que són de titularitat pública sempre que això ha 

estat possible. Quan l’itinerari discorre per camins de titularitat privada es proposa com a forma preferent 

d’actuació, la signatura de convenis amb els propietaris, que garanteixin el seu ús públic i gratuït.  
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 Dificultat: sempre que ha estat possible l’itinerari s’ha dissenyat per tal de fer-lo apte a la major part de la 

població i edats.  

 Seguretat: s’ha evitat sempre que ha estat possible el pas per carreteres asfaltades i amb circulació de vehicles. 

També s’han descartat aquells camins o tiranys que per les seves característiques poden presentar algun tipus 

de perill pels usuaris. 

 Fragilitat: s’han evitat el pas per entorns naturals fràgils, i quan ha estat imprescindible s’han fet propostes per a 

minimitzar l’impacte.  

 Connectivitat: s’ha donat prioritat, sempre que ha estat possible, a les opcions que permeten la comunicació 

amb la xarxa de transport públic  (tren, autobús ...), els possibles allotjaments i altres serveis considerats 

d’interès, zones d’esbarjo i descans del senderista.  
 Aptitud: s’ha prioritzat la utilització del viari tradicional amb ferm de terra o empedrat, ja que el senderisme és 

una activitat de lleure que per norma evita l’asfalt. 
 
 6.1 Presentació d’alternatives considerades  
 

Les alternatives que a continuació es mostren són resultat de l’aplicació dels condicionants indicats en el punt anterior. 

 

Alternatives per al traçat: 
 

• Tram 5 i 6: l’alternativa per a aquest trams que discorren per un camí ja existent i per un tram de 560 metres que 

s’habilitarà, és un traçat que discorre per la carretera Ma-2210 al llarg de 3,25 km. 
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• Trams 8, 9, 10 i 11: l’alternativa existent per aquests trams que discorren per camins ja existents i un tram de 980 

metres que s’habilitarà, és realitzar el trajecte per la carretera Ma-2210 al llarg de 2,9 quilòmetres més un tram de 

500 metres pel camí vell que discorre per sobre la carretera a la zona coneguda com el Mal Pas. 

 

• Trams 12, 13, 14, 15 i 16: l’alternativa existent per a aquests trams que discorren per 9,7 quilòmetres de camins 

existents i 670 metres per un camí que s’habilitarà, és un traçat de 5,8 quilòmetres per la carretera Ma-2210.  

 

• Trams 17 i 19: l’alternativa existent per a aquests trams que s’habilitaran (en un total de 1.200 metres), és realitzar 

el trajecte per la carretera Ma-2210 en un total de 1.200 metres. 

 

Justificació de l’elecció 
 

L’elecció de cada una de les alternatives en el traçat s’ha basat en els criteris generals exposats i en les següents 

consideracions: 

 

• Tram 5 i 6: s’ha descartat l’alternativa que discorre per la carretera ja que és un dels trams de la carretera més 

transitats de la carretera Ma-2210, amb una densitat de trànsit molt important, especialment durant la temporada 

turística, ja que connecta el nucli urbà del Port de Pollença amb el mirador de sa Creueta. Aquest fet incrementa 

el perill per els senderistes, atesa l’estretor de la carretera i que no és possible una separació física entre 

aquests i els vehicles.   

 

• Tram 8, 9, 10 i 11: L’alternativa seleccionada discorre en gran part per un camins ja existents i pel que fa al 

possible trànsit per carretera s’han de tenir en compte les mateixes consideracions que pels trams anteriors. Pel 
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que fa al tram de 600 del camí Vell, discorre per una zona on els despreniments de roques són habituals, fet que 

ha obligat al Departament d’Obres Públiques a la instal·lació d’una xarxa per protegir el tram de carretera de la 

caiguda de blocs, però aquesta no protegeix al camí vell, ja que es troba per sobre la carretera. 

 

• Trams 12, 13, 14, 15 i 16: s’ha descartat l’alternativa que discorre per la carretera Ma-2210 pels motius anteriorment 

exposats. 

 

• Trams 17 i 19: s’ha descartat l’alternativa que discorre per la carretera Ma-2210 pels motius anteriorment exposats. 

 

 6.2 Alternativa zero  
 

Actualment l’ús indiscriminat del territori, i en concret a la península de Formentor, per part de la població, amb les 

diferents possibilitats, tant de formes de locomoció (a peu, a cavall o en bicicleta, representa un problema mediambiental de 

primer ordre. 

 

L’alternativa zero correspon a les conseqüències que es donarien en cas que no s’apliques la inclusió de l’etapa 8, així 

com de les tasques per a la seva adequació i manteniment.  

 

A continuació es descriu com evolucionaria l’àrea afectada pel present document en cas de que no s’aplicas. 

 

a) Efectes sobre el medi ambient 

Les principals conseqüències derivades de la no aplicació del programa d’actuacions sobre el medi ambient són: 
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- Continuar amb els processos de degradació d’hàbitats que ja és donen al llarg del traçat, agreujant-se en 

alguns casos, per falta de manteniment i neteja de l’entorn, així com per falta de regulació de l’accés de la 

població a aquestes àrees. 

-  Augment del risc d’incendi per acumulació incontrolada de deixalles, excés de vegetació per falta de 

manteniment, i dispersió de la població per àrees amb elevat risc d’incendi de forma no controlada. 
- Aparició de nous viaranys i sobrefreqüentació de l’entorn originats per la no ordenació dels viaranys 

existents, que provocaran: augment de la compactació del terreny per falta de delimitació d’un itinerari, 

amb la conseqüent disminució de la infiltració d’aigua al subsòl; i procés de degradació sobre els hàbitats 

de l’entorn. 
- Augment dels processos erosius per falta de manteniment del camí i dels seus elements associats, 

sobretot els vinculats al control de l’escorrentia superficial a camins amb pendent. 

- Augment de la contaminació del sòl per acumulació de deixalles. 

 

b) Efectes sobre el paisatge 

- Degradació del paisatge per falta de manteniment dels camins i elements associats i del seu entorn. 

- Degradació dels elements patrimonials per falta de manteniment o restauració. 

 

c) Efectes sobre els usos de l’entorn 

- Augment de la perillositat en els camins utilitzats per a excursionisme per falta de manteniment i senyalització.  

- Augment de la perillositat en aquells trams on coincideix l’ús excursionista amb el trànsit de vehicles. 

- Degradació del viari rural per falta de manteniment. 
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d) Efectes socio-econòmics 

- L’efectivitat de la Ruta de Pedra en Sec com a motor de desenvolupament local es veurà minvada, tant pel 

que fa al cas concret del municipi de Pollença, com del producte global, pel fet d’oferir un itinerari reduït i 

mancat d’un dels seus atractius principals, com és la península de formentor. Aquest circumstancia tendrà 

també efectes negatius sobre les possible desestacionalització del turisme i manteniment de llocs de feina que 

proporciona l’activitat senderista, especialment en el municipi de Pollença però també al llarg del recorregut.   
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0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 9

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Aristolochia bianorii

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 10

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Arum pictum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 11

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Astralagus balearicus

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 12

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Brassica balearica

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 13

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Carex rorulenta

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 13

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Cephalaria balearica

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 14

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Crepis triasii

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 15

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Crocus cambessedesii

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 17

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Cyclamen balearicum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 18

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Helicodiceras muscivorus

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 19

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Galium crespianum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 20

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Genista cinerea

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 21

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Helichrysum ambiguum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 22

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Hippocrepis balearica

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 23

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Hypericum balearicum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 24

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Lotus tetraphyllus

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 25

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Micromeria filiformis

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 26

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Pastinaca lucida

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 27

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Phlomis italica

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 28

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Rhamnus ludovici-salvatoris

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 29

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Rubia angustifolia

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor

subsp. angustifolia



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 30

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Sibthorpia africana

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 31

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Teucrium asiaticum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 32

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Teucrium marum

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 33

ALTRES ESPÈCIES DE
FLORA I FAUNA

Thapsia gymnesica

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 1240
PLÀNOL Núm. 34

HÀBITATS

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 5330
PLÀNOL Núm. 35

HÀBITATS

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 8210
PLÀNOL Núm. 36

HÀBITATS

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 9320
PLÀNOL Núm. 37

HÀBITATS

LIC ES5310093
Formentor



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 1
ESPÈCIES

Cerambyx cerdo

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES
PLÀNOL Núm. 2

Columba livia

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES
PLÀNOL Núm. 3

Columba palumbus

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 4

Dianthus rupicola

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 5

Falco eleonorae

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES
PLÀNOL Núm. 6

Falco peregrinus

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 7

Hieraaetus pennatus

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 8

Larus audouinii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 9

Loxia curvirostra

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 10

Monticola solitarius



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 11

Naufraga balearica

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 12

Paeonia cambessedesii

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 13

Pandion halietus

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 14

Parus major

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 15

Passer domesticus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 16
Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 17

Podarcis lilfordi



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 18

Regulus ignicapillus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 19

Rhinolophus ferrumequinum

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 20

Sylvia melanocephala



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 21

Sylvia sarda

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 22

Troglodytes troglodytes



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 23

subsp. willkommii
Aetheorhiza bulbosa



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 24

Allium antoni-bolosii
subsp. antoni-bolosii

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 25

Allognathus graellsianus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 26

Aristolochia bianorii

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 27

Arum pictum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 28

Astalagus balearicus

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 29

Bellium beliidioides

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 30

Brassica balearica

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 31

Brimeura duvigneaudii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 32

Bufo viridis



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 33

Buplerum barceloi



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 34

Carex rorulenta



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 35

Cephalaria squamiflora
subsp. balearica



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 36

Crepis triasii

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 37

Crocus cambessedesii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 38

Cyclamen balearicum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 39

Cymbalaria aequitriloba



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 40

Dasylobus ferrugineus

ESPÈCIES



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 41

Delphinium pictum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 42

Digitalis minor



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 43

Lotus fulgurans



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 44

Helicodiceros muscivorus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 45

Dryopteris pallida
subsp. balearica

ESPÈCIES



Llegenda

PLÀNOL Núm. 46

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

Erodium reichardii

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 47

Euphorbia maresii
subsp. maresii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 48

Galium crespianum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 49

Genista cinerea

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 50

Globularia cambessedesii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 51

Helichrysum ambiguum

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 52

Helleborus lividus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 53

Hippocrepis balearica



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 54

Hypericum balearicum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 55

Iberellus balearicus

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 56

Launaea cervicornis

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 57

Lotus tetraphyllus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 58

Macroprotodon mauritanicus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 59

Micromeria filiformis



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 60

Natrix maura

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 61

Ophrys balearica

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 62

Pastinaca lucida



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 63

Phlomis italica

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500
m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 64

Polycarpon polycarpoides

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

PLÀNOL Núm. 64

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

Rana ridibunda perezi

Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m. ±



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 66

Rhamnus ludovici-salvatoris

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 67

Romulea assumptionis



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 490 980 1.470
m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 68
Rubia angustifolia
subsp. angustifolia



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 69

Scutellaria balearica

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 70

Senecio rodriguezii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 71

Sibthorpia africana

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 72

Silene mollisima



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 73

Soleirolia soleirolii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 74

Solenopsis minuta

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 75

Tarentola mauritanica

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 76

Teucrium asiaticum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 77

Teucrium cossonii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 78

Teucrium marum



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 79

Thapsia gymnesica



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.

±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 80

Thorectes balearicus



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 500 1.000 1.500m.
±

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS 
DE FLORA I FAUNA

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca

PLÀNOL Núm. 81
Thymus richardii
subsp. richardii



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Pressència segura 
(BIOATLES)

0 510 1.020 1.530m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

Tudorella ferruginea
PLÀNOL Núm. 82

ESPÈCIES

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 1240
PLÀNOL Núm. 83

HÀBITATS

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 1410
PLÀNOL Núm. 84

HÀBITATS

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca



Llegenda
Ruta de Pedra en Sec
Distribució hàbitat

0 500 1.000 1.500m.
±

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ 
I PROTECCIÓ DE LA 

RUTA DE PEDRA EN SEC

Estudi de repercusions ambientals

CODI 4090
PLÀNOL Núm. 85

HÀBITATS

ZEPA ES0000073
Costa Brava de Mallorca
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