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1 Introducció
1.1 El turisme nàutic
Eivissa i Formentera són una de les destinacions preferides pel turisme nàutic al Mediterrani. A
Eivissa i Formentera existeixen prop de 3.000 amarraments, als quals cal afegir les milers
d'embarcacions que durant l'estiu fondegen lliurement a cales i platges de les illes.
Segons les enquestes realitzades pel Govern Balear als usuaris del sector, els principals motius
per escollir Balears són la bonança del clima i la qualitat de les platges i cales. Això fa que el
grau de satisfacció del turisme nàutic a Balears sigui molt elevat, de fet, molts turistes nàutics
consideren a aquestes illes com la millor destinació del Mediterrani.
Però el turisme nàutic no es lliura del fenomen estacional, ja que concentra la seva activitat
des de finals de maig fins a finals de setembre, arribant a aconseguir el 100% d'ocupació
durant els mesos de juliol i agost. Al seu informe de 2016, la Fundació Gadeso alerta de la
saturació que pateix a l'estiu Formentera. Ja el 2014, la Unió Internacional per a la Conservació
de la Naturalesa (UICN), al seu informe “Perspectiva del patrimoni Mundial”, assenyala que les
praderies des de Posidonia oceanica existents entre Formentera i Eivissa, es troben en estat de
“alta preocupació” a causa de les agressions que pateixen.

1.2 La importància de conservar les praderies de Posidonia oceanica

1.2.1

Ecologia

La Posidonia oceanica és una planta superior adaptada a viure a la
mar. Té tija, fulles, floreix i dóna fruits. La Posidonia oceanica
representa l'hàbitat submergit amb major distribució dels
ecosistemes submarins de Pitiüses.
Aquesta planta creix principalment sobre fons de sorra, entre la
zona de rompent i els 40 m de profunditat. És la principal font
d'oxigen del Mediterrani, produint entre 4 i 20 litres per metre Il·lustració 1. Distribució de les
praderies de Posidonia oceanica
quadrat i dia.
a Pitiüses. Font: SITIBSA.
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Il·lustració 2. Flor de Posidonia oceanica. Foto: Xavier Mas.

Il·lustració 3. Fruit de Posidonia oceanica, "oliva de mar”. Foto: Arxiu GEN-GOB.

La posidònia és una espècie de gran importància i alt valor ecològic per diversos motius
A. Forma praderies que estructuren i entapissen el fons marí, i que, amb el pas dels anys,
formen esculls que faciliten refugi, aliment i reproducció a gran diversitat de plantes i
animals (aproximadament 400 espècies de plantes i 1.000 d’animals).
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Il·lustració 4. Biodiversitat associada a las praderies de Posidonia oceanica. Fotos: Xavier Mas.

B. Controla l’erosió litoral a diferents nivells:
o Els esculls que formen exerceixen una funció de filtració, mantenint l'equilibri
sedimentari del litoral.
o Produeixen sorra. Efectivament, les fulles mortes que arriben a les platges
contenen organismes calcaris que en descompondre's formen la sorra blanca
característica de la costa pitiüsa.
o Els munts de Posidonia oceanica dipositats sobre la platja, eviten que la sorra es
perdi amb els temporals.
o Les fulles mortes suren a l’aigua, i redueixen la força de les onades.
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Il·lustració 5. Platja de Talamanca coberta per Posidonia oceanica després d’un temporal. Foto: Arxiu GEN-GOB.

1.2.2

Impactes i amenaces

La lenta taxa de creixement de la Posidonia oceanica (aproximadament 5cm2/any), i la seva
sensibilitat davant les pertorbacions ambientals generades per l'activitat humana, estan
provocant la regressió d'aquesta planta a tot el Mediterrani.
A) Impacte d’embarcacions d’esbarjo
El fondeig d'embarcacions d'esbarjo sobre les praderies de P. oceanica provoca una destrucció
mecànica d'aquest hàbitat, especialment a les cales i platges més freqüentades.
Podem distingir dos tipus de fondeig en funció del tipus d'ancoratge:


Fondejos fixos

Estructura de fondeig que consta d’un bloc de ciment, cadena metàl·lica al fons, i cadena
lligada a una boia a superfície. Aquest sistema d'ancoratge, com a conseqüència dels corrents i
de l'onatge, provoca una profunda erosió sobre els fons marins a causa del borneig de la
cadena. Aquesta erosió, pot suposar un perill per a la supervivència de la praderia, ja que
redueix la seva densitat i cobertura.
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Il·lustració 6. Estructures de fondeig fixes. Fotos: Arxiu GEN-GOB.



Fondeig temporal

És el fondeig constituït per l'àncora d'una
embarcació i la seva cadena. Aquest tipus de
fondeig pot causar una erosió detectable en
praderies
de
fanerògames
marines,
disminuint la densitat dels seus feixos. Un
estudi realitzat a Port-Cross (França), va
quantificar que l'ancoratge de les
embarcacions d'esbarjo varen reduir la
densitat de les praderies en un 30%. Si
l'afluència d'embarcacions és molt elevada i
reiterada en una determinada zona, pot
reduir la cobertura d'una gran extensió de la
praderia de P. oceanica.
.

Il·lustració 7. Estructura de fondeig temporal. A dalt,
cadena d’una embarcació; a baix, àncora d’una
embarcació. Fotos: Soledad Torres i Arxiu GEN-GOB.
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B) Construccions costaneres i regeneració de platges
La realització d'obres costaneres, com la construcció de marines, espigons de protecció, o la
regeneració de platges, pot provocar la destrucció directa de la planta per enterrament, o
indirecta per l'increment temporal de la terbolesa de l’aigua. Així mateix, les obres costaneres
modifiquen la dinàmica litoral, alterant l'equilibri sedimentari d'erosió-sedimentació. Si la
sedimentació es veu incrementada, la praderia es pot arribar a colmatar, i a enterrar
gradualment si el seu creixement vertical no és capaç de contrarestar la taxa de sedimentació.
En cas contrari, quan l'erosió es veu incrementada, es produeix el descalçament de la planta,
en presentar un creixement major que la taxa de sedimentació.
C) Abocament d’aigües residuals
L'abocament al mar d'aigües residuals sense depurar, o insuficientment depurades, provoca un
augment de la matèria orgànica i nutrients, que afavoreixen un creixement desmesurat
d'organismes epífits (microorganismes que colonitzen les fulles), i fitoplàncton que incrementa
la terbolesa de l'aigua. Això redueix la penetració de la llum i, per tant, la capacitat
fotosintètica de la Posidònia.
A Pitiüses, es distingeixen tres fonts d’abocament principals:
1) EDAR - Les estacions depuradores de Pitiüses varen abocar, el 2015, gairebé 9 milions
de metres cúbics d'aigües mal depurades al mar (gairebé el 65% del total d'aigües
depurades). Així doncs, es poden considerar les EDAR com un focus d'abocament
continu, que requereix d’actuacions urgents per garantir la conservació de les
praderies de Posidonia oceanica i la qualitat de les aigües marines a Pitiüses.
2) Punts d’abocament il·legals - A diversos punts de la costa pitiüsa, s'han localitzat
instal·lacions hoteleres que no estan connectades a la xarxa de sanejament i que
compten amb emissaris que aboquen directament al mar.
3) Sector nàutic esportiu - Les Pitiüses acullen al 24% d'embarcacions en trànsit de
Balears, xifra que suposa al voltant de 30.000 60.000 embarcacions anuals. Aquestes
embarcacions fondegen a cales i platges amb Posidonia oceanica. Segons el Diario de
Ibiza, el 2011 solament 300 embarcacions que varen amarrar a les marines varen
sol·licitar l'ús del sistema de descàrrega d'aigües grises o residuals. Aquesta xifra, no
suposa ni l’1% de les embarcacions que transiten o visiten Pitiüses, per la qual cosa el
sector nàutic esportiu ha de considerar-se un focus d'abocament i, per tant, ha de
corregir-se la seva gestió.

1.2.3


Antecedents i altres projectes en marxa

Antecedents

A la campanya d'estiu del 2014, tècnics del GEN-GOB varen realitzar un estudi per
caracteritzar quatre zones de fondeig a l’illa d'Eivissa. Aquestes zones varen ser:
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cala Salada, cala d’Hort, Porroig i Talamanca. En aquest estudi, es va fer una descripció de
les estructures de fondeig fixes, així com un recompte del nombre d'embarcacions que
utilitzaven la seva pròpia àncora per fondejar. També, es va descriure la degradació que
patien les praderies de Posidonia oceanica com a conseqüència del fondeig incontrolat.
Arran de treballs com aquest, i de la pressió social sorgida des dels més diversos àmbits,
diferents administracions estan interessades avui en la regulació del fondeig.

1.
2.
3.
4.
5.

Projectes en marxa per la regulació del fondeig
Ajuntament d’Eivissa – Talamanca
Ajuntament de Sant Josep – Cala Vedella
Ajuntament de Sant Antoni – Cala Salada
Consell Insular d’Eivissa – Litoral de Eivissa
Consell Insular de Formentera – Litoral Formentera

1.3 Objectiu del estudi
Descripció analítica de les zones de fondeig del litoral pitús, amb la finalitat de plantejar una
proposta que protegeixi les praderies de Posidonia oceanica del fondeig incontrolat
d'embarcacions a Pitiüses. Amb aquesta finalitat, a la campanya d'estiu que va realitzar el GENGOB durant els anys 2014 i 2016, es varen recollir les dades necessàries per a la descripció de
les diferents zones de fondeig objecte d'estudi. Amb les dades recopilades, s'ha analitzat la
situació actual de les zones de fondeig i, en funció dels resultats obtinguts, es proposen una
sèrie de recomanacions tècniques a les diferents administracions. L'objectiu d’aquestes
recomanacions, és que siguin viables tècnicament, i que s'apliquin per preservar les praderies
de Posidonia oceanica.

2 Metodologia
2.1

Sistema de seguiment de les zones de fondeig

Les zones de fondeig estudiades es varen caracteritzar mitjançant fotografies panoràmiques,
geoposicionament d'embarcacions mitjançant GPS i mostrejos submarins.

2.2 Quantificació del nombre d’embarcacions a les zones de fondeig
mitjançant fotografies panoràmiques
Voluntaris de la Xarxa de Vigilància Ambiental varen prendre fotos panoràmiques de la zona
d'estudi durant els mesos d'estiu, comptabilitzant el nombre d’embarcacions fondejades sobre
sorra i sobre Posidonia oceanica.
Els punts on es feren les fotos varen ser sempre els mateixos, de tal manera que les dades
puguin ser comparables. Aquests punts havien estat seleccionats, prèviament, per l'equip
tècnic del GEN-GOB.
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Es varen fixar dos dies de la setmana per fer les fotos, de forma que es va poder determinar
quina era l'ocupació els dies laborables i durant el cap de setmana.
Els dies de fixats varen ser: dimarts i diumenge. Durant aquests dies, es varen prendre dues
fotos, de tal forma que es va poder esbrinar quina era l'ocupació de les platges durant el dia i
durant la nit. La primera foto es va prendre entre les 9.00-10.00 h, o entre les 18.30-20.30 h. La
segona foto es va prendre entre les 13.00 – 14.30 h.
A la següent imatge es pot observar l'afluència d'embarcacions al maig i a l'agost a cala Salada.
Com es pot apreciar, la majoria d'embarcacions estan fondejades sobre Posidonia oceanica.

A)

B)

Il·lustració 8. Embarcacions fondejades a cala Salada a diferents èpoques de l’any. A) Embarcacions fondejades el
mes de maig. B) Embarcacions fondejades a l'agost. Els cercles grocs corresponen a les embarcacions fondejades sobre
Las
estudio
que se elegiren
para la
toma
de fotos
panoràmiques:
sorra;
elszones
cerclesde
verds,
a les embarcacions
fondejades
sobre
Posidonia
oceanica.

Zones d’estudi








Talamanca
Es Jondal i es Xarco
Porroig
Cala Vedella
Cala Salada
Benirràs
Cala Llenya
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2.3 Geolocalizació de les embarcacions fondejades sobre arena i
Posidonia oceanica
Tècnics del GEN-GOB geolocalitzaren amb GPS les embarcacions fondejades mitjançant àncora
i estructures de fondeig fixe (morts) a les zones d'estudi. Aquests tipus de fondeig s'han
classificat en dues categories: les embarcacions que fondegen amb l'àncora pertanyen a la
categoria de fondejos eventuals o de trànsit; mentre que els morts pertanyen a la categoria
dels fondejos fixos o residents. La
caracterització de les embarcacions
es va fer mitjançant una
embarcació pneumàtica durant la
primera quinzena d'agost. Aquestes
posicions GPS s'han importat amb
el programa ArcGIS utilitzant el
sistema de coordenades WGS1984.
Cada punt GPS ve associat amb la
següent informació:
Descripció del fondeig: si és una
embarcació o un mort sense
embarcació.
Tipus d'embarcació:
entre iot, veler, llanxa…

distingim

Eslora de l'embarcació: ho agrupem
per rangs de grandària.

Il·lustració 9. Embarcacions i morts fondejades damunt Posidonia
oceanica i arena amb la seua foto identificativa. Zona d’estudi, es
Xarco i es Jondal, agost 2016.

Tipus de fons: fa referència al tipus de fons en el qual està fondejada l'embarcació (on es troba
el mort). S'han considerat fons de Posidonia oceanica, de Cymodocea nodosa, de sorra i de
roca.
Tipus de fondeig: si l'embarcació utilitza l'àncora per fondejar o si utilitza el mort.
Fotografia: identificativa de l'embarcació fondejada.
Tota aquesta informació s'ha incorporat a un visor GIS per a la seva visualització.
Les zones d’estudi escollides varen ser:




Es Jondal y es Xarco
Porroig
Cala d’Hort
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2.4 Caracterització a nivell qualitatiu de l’estat de les praderies de
Posidonia oceanica
Els límits de les praderies de Posidonia oceanica i les principals taques i calbes, possiblement
causades pel fondeig incontrolat, es varen establir mitjançant GPS, seguint el contorn de la
praderia i identificant les taques i calbes amb el suport d'una embarcació neumàtica.
Mitjançant immersions amb equip autònom de busseig, es va fer una descripció qualitativa de
l'estat de les praderies de Posidonia oceanica utilitzant els següents indicadors:






Presència de rizomes degradats o morts.
Presència de rizomes degradats enterrats en diferents parts de les calbes de sorra.
Relació amb altres espècies vegetals autòctones del Mediterrani que estructuren el
bentos marí, com la fanerògama Cymodocea nodosa o l'alga Caulerpa prolifera.
Presència d'espècies invasores associades a la degradació, com la Caulerpa
cylindracea.
Presència de l'alga invasora Lophocladia lallemandii sobre rizomes degradats, vores de
praderia i fulles.

Les zones d’estudi:






Es Jondal i es Xarco - Es va realitzar cartografia de les vores de la praderia, i
immersions per descriure l'estat de les praderies de Posidonia oceanica a l'estiu del
2016.
Porroig - Es va realitzar cartografia de les vores de la praderia a l'estiu del 2016, i
immersions per descriure l'estat de les prades de Posidònia oceanica a l'estiu del 2014.
Cala d’Hort - Es va realitzar cartografia de les vores de la praderia, i immersions per
descriure l'estat de les praderies de Posidonia oceanica a l'estiu del 2016.
Talamanca - Es va realitzar cartografia de les vores de la praderia, i immersions per
descriure l'estat de les praderies de Posidonia oceanica a l'estiu del 2014.

3 Resultats
3.1
3.1.1

Talamanca
Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

La badia de Talamanca es va dividir en dues zones diferenciades: Illa Grossa i Talamanca. Per al
recompte d'embarcacions, la zona de Talamanca comptabilitza tots els vaixells fondejats a la
badia, inclosos els d’Illa Grossa.
Per a un millor anàlisi de les dades, es va combinar el recompte d'embarcacions que va fer el
Ajuntament d’Eivissa, amb les dades fotogràfiques obtingudes pels voluntaris de la Xarxa de
Vigilància Ambiental. Aquesta combinació de dades, es va utilitzar per al total de vaixells
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fondejats a Talamanca. És per aquest motiu, que la sèrie temporal de les dades de la zona de
Talamanca, engloben des de maig a setembre. Les dades de la zona d’Illa Grossa engloben des
dades des de juny fins a setembre.

Talamanca

Illa Grossa

Il·lustració 10. Zona d’estudi de la badia de Talamanca.

A) Evolució estacional
Durant els mesos centrals d'estiu, una mitjana diària de 140 embarcacions varen fondejar a la
badia de Talamanca. Es pot apreciar un augment d'embarcacions a mesura que transcorre la
temporada estival, arribant al màxim a l'agost, i baixant al setembre. Aproximadament, un 75%
d'embarcacions varen fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica, i un 25% ho varen
fer sobre fons d’arena (Il·lustració 11).
Durant els mesos centrals d'estiu, hi ha una mitjana diària de 12 embarcacions fondejades a la
zona d’Illa Grossa. La mitjana d'embarcacions en els mesos centrals d'estiu és molt similar. Al
voltant del 95% de les embarcacions observades varen fondejar sobre Posidonia oceanica
(Il·lustració).
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120
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Zona Illa Grossa
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6
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Posidonia

2
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0

Il·lustració 11. Mitjana diària d'embarcacions fondejades a la zona de Talamanca i Illa Grossa durant la
temporada estival 2016. Les barres blaves representen el total de vaixells fondejats, la barra verda, els fondejats
sobre P. oceanica i la groga, els fondejats sobre arena.

Maig 2016
Es va comptabilitzar una mitjana de 123 embarcacions diàries fondejades a la zona de
Talamanca, 86 varen fondejar sobre Posidònia i 39 sobre arena. El dia que més vaixells es
varen observar va ser el 18 de maig, a les 14.00 h, amb 151 embarcacions fondejades, de les
quals 109 estaven sobre P. oceanica i 45 sobre arena.

Juny 2016
Es varen comptabilitzar un mitjana de 144 embarcacions diàries fondejades a la zona de
Talamanca, 92 varen fondejar sobre P. oceanica i 34 sobre sorra. El dia que més embarcacions
es varen observar va ser el 18 de juny, a les 14.00 h, amb 144 embarcacions fondejades, de les
quals, 105 estaven sobre P. oceanica i 39 sobre arena.
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A Illa Grossa es varen comptabilitzar una mitjana de 6 vaixells, tots fondejats sobre P.
oceanica. El dia que més vaixells es van observar va ser el 28 de juny, a les 14.00 h, amb un
total de 7 embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
Juliol 2016
Es va comptabilitzar un mitjana de 135 embarcacions diaris fondejades a la zona de
Talamanca, 97 varen fondejar sobre P. oceanica i 39 sobre arena. El dia que més vaixells es
varen observar va ser el 30 de juliol, a les 20.00 h, amb 159 vaixells totals fondejades, dels
quals, 116 estaven sobre P. oceanica i 43 sobre arena.
A Illa Grossa varen fondejar una mitjana de 15 embarcacions diàries, amb un valor màxim de
32 el dia 31 de juliol, a les 14.re00 h. Sobre Posidònia van fondejar una mitjana de 14
embarcacions, amb un valor màxim de 32, corresponent al dia 31 de juliol, a les 14.00 h.
Pràcticament la totalitat d'embarcacions a Illa Grossa varen fondejar sobre Posidònia.
Agost 2016
Es va comptabilitzar un mitjana de 149 vaixells diaris fondejades a la zona de Talamanca, 119
sobre P. Oceanica i 30 sobre arena. El dia que més vaixells es varen observar va ser el 27
d'agost, a les 14.00 h, amb 157 vaixells fondejats, dels quals, 126 estaven sobre P. oceanica i
31 sobre arena.
A Illa Grossa varen fondejar una mitjana d'11 embarcacions, amb un valor màxim de 20
corresponent al dia 16 d'agost, a les 14.22 h. Pràcticament la totalitat d'embarcacions a Illa
Grossa varen fondejar sobre Posidònia.
Septembre 2016
Es varen comptabilitzar una mitjana de 130 vaixells diaris fondejades a la zona de Talamanca,
96 varen fondejar sobre P. oceanica i 38 sobre arena. El dia que més vaixells es varen observar
va ser el 3 de setembre, a les 14.00 h, amb 142 vaixells fondejades, dels quals 102 estaven
sobre P. oceanica i 40 sobre arena.
A Illa Grossa varen fondejar una mitjana de 13 embarcacions, amb un valor màxim de 21
corresponent al dia 11 de setembre, a les 13.15 h. Pràcticament la totalitat d'embarcacions
varen fondejar sobre Posidònia.
B) Evolució diària
A la gràfica següent, podem veure l'evolució mitjana diària d'embarcacions fondejades a la zona de
Talamanca. Comparant les dues gràfiques, s'aprecia que pràcticament no hi ha diferències entre el
nombre d'embarcacions fondejades a la franja horària de les 13.00 – 14.30 h, i la franja horària 19.00 –
20.30 h.
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Il·lustració 12. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Talamanca a les franges horàries
13.00 – 14.30 h i 19.00 – 20.30 h. Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les
barres verdes, els fondejats sobre P. oceanica i les grogues, els fondejats sobre arena.
.

A la gràfica següent podem veure l'evolució mitjana diària d'embarcacions fondejades a la
zona d’Illa Grossa. Comparant les dues gràfiques, es pot apreciar que el nombre
d'embarcacions fondejades a la franja horària de les 13.00 – 14.30 h, és lleugerament superior
al nombre d'embarcacions fondejades a la franja horària 19.00 – 20.30 h.
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Il·lustració 13. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona d’Illa Grossa a la franja
horària 13.00 – 14.30 h i 19.00 – 20.30 h. Les barres blaves representen els vaixells totals
fondejats, les barres verdes, els fondejats sobre P. oceanica i les grogues, els fondejats
sobre arena.
.
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Fotografies
Als següents enllaços es poden observar les fotografies, realitzades pels voluntaris de la Xarxa
de Vigilància Ambiental.
Badia de Talamanca, estiu 2016
https://goo.gl/photos/bdatndxdQTCPXYZR6
Zona Illa Grossa, estiu 2016
https://goo.gl/photos/wmBXGjJDwaiW2Pxb8

3.1.2

Geolocalizació de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i
Posidonia oceanica

A la Il·lustració 14 podem veure la localització de les embarcacions fondejades a la badia de
Talamanca. En total es varen identificar 177 estructures de fondeig, de les quals 52 són
embarcacions fondejades mitjançant àncora, i 95 mitjançant estructura de fondeig fixa (mort).
Les embarcacions que fondegen fent l'ús de l'àncora són embarcacions en trànsit, mentre que
les que fan ús d'un mort són embarcacions residents.
Les eslores mitjanes i petites se situen a la zona central de la badia. Les grans eslores se situen
a l'exterior de la badia.
Embarcacions en trànsit
Un total de 52 embarcacions en trànsit varen fondejar a la badia de Talamanca, 3 ho varen fer
sobre fons d’arena i 49 sobre praderies de Posidonia oceanica.
Embarcacions residents
Es varen identificar un total de 95 estructures de fondeig fixe utilitzades per embarcacions
residents, 52 d'aquestes estructures estan sobre fons d’arena, i 44 sobre fons de Posidonia
oceanica.
3.1.3

Caracterització a nivell qualitatiu de l’estat de les praderies de Posidonia
oceanica

Aquestes dades s'han optingut durant la campanya que va realitzar el GEN-GOB durant l'estiu
de 2014.
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A la Il·lustració 14 es poden veure les embarcacions fondejades a la badia de Talamanca. El
mapa s'ha dividitm per caracteritzar, a nivell descriptiu, l'estat de Posidonia oceanica.
Zona A
A aquesta existeix un petit embarcador d'ús privat, al seu voltant hi ha una sèrie de boies de
fondeig d'embarcacions de petita eslora, aquesta zona està coberta, majoritàriament, per
l'alga autòctona Caulerpa prolifera.
Al colze Nord-oest d'aquesta subdivisió, es troba una petita praderia de Posidonia oceanica
assentada sobre roca, en bon estat. A la part Oest, es troba una comunitat d'algues fotòfiles.
En la part central i en el límit Sud, es pot observar una praderia de Posidonia oceanica,
assentada sobre sorra, amb nombroses calbes que han anat augmentant en els últims anys
com a conseqüència del fondeig d'embarcacions. En aquesta zona es poden apreciar rizomes
morts a la zona d’arena. S'identifica, a més, la presència de les algues invasores Caulerpa
cylindracea i Lophocladia lallemandii. Aquestes algues, associades a la praderia de Posidonia
oceanica, són un indicador de l’estat de degradació.
Zona B
A la zona del embarcador, l'hàbitat majoritari és una praderia de l'alga Caulerpa prolifera, que
s'assenta en els vestigis del que era una praderia de Posidonia oceanica. A la resta de l’espai
predomina una praderia de Posidonia oceanica molt degradada, que va retrocedint i sent
reemplaçada per Cymodocea nodosa i Caulerpa prolifera. També apareixen, associats a la
praderia degradada, Caulerpa cylindracea i Lophocladia lallemandii.
Zona C
En aquesta zona s'observa un carril en el qual se situa l'emissari de la depuradora d'Eivissa. A
les vores d'aquest carril, es detecta l'espècie d'alga invasora Caulerpa cylindracea. Aquesta
alga, també es troba assentada a petites calbes d’arena i rizomes degradats. En menor mesura,
es troba l'alga invasora Lophocladia lallemandii, assentada sobre rizomes morts semisoterrats
en arena, i l'alga autòctona Caulerpa prolifera.
La praderia de Posidònia oceanica presenta un aparent bon estat, però amb molts indicadors
propis d'un procés de degradació i reculada. El fondeig constant d'embarcacions a la zona,
produeix la fragmentació de rizomes, fulles esbiaixades i l'aparició de calbes amb nombrosos
rizomes morts enterrats i semisoterrats.
Zona D
En aquesta zona hi ha una praderia de Posidonia oceanica morta que està sent ocupada per les
espècies d'algues autòctones Caulerpa prolifera i Cymodocea nodosa, assentades sobre
rizomes morts de Posidònia. També es troben les espècies d'algues invasores Caulerpa
cylindracea i Lophocladia lallemandii.
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A la part central i Oest, s'observa una praderia de Posidonia oceanica que encara es conserva.
Aquesta praderia presenta símptomes de degradació, com calbes d’arena amb la presència de
rizomes morts al seu interior i rizomes fragmentats. També s'ha detectat la presència de les
espècies d'algues invasores, Caulerpa racemosa i Lophocladia lallemandii.
Zona E
Aquí es troba l'emissari de la dessalinitzadora d'Eivissa, que aboca en superfície salmorra. En
aquesta zona hi ha una praderia de Posidonia oceanica molt degradada. Aquesta praderia va
adquirint una fisonomia d'illes, amb multitud de formes i grandàries, envoltades de gran
quantitat de rizomes morts. S'observen zones de praderia morta, on guanyen espai l'alga
invasora Caulerpa cylindracea i l'alga autòctona Caulerpa prolifera.
A la part central i Sud d'aquesta zona, a una fondària de 10 m, es troba una praderia de
Posidonia oceanica en aparent bon estat, però amb nombrosos rizomes fragmentats i la
presència de calbes d’arena de gran grandària amb rizomes morts.
Zona F
La praderia de Posidonia oceanica presenta un aparent bon aspecte, malgrat que existeixen
indicadors evidents de degradació, com la presència de rizomes morts a l'interior de les seves
calbes i nombrosos rizomes fragmentats. També es detecta la presència d'algues invasores
com Caulerpa cylindracea i Lophocladia lallemandii.
Fotografies i comentaris
Al següent enllaç, es poden consultar les fotografies preses durant les immersions realitzades a
la badia de Talamanca, així com els corresponents comentaris.
Estiu 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077116113129507665?a
uthkey=CKTvs LdxrvRtgE

3.1.4

Conclusions

Durant l'agost es produeixen més de 4.000 fondejos sobre les praderies de Posidonia oceanica.
La mitjana d'embarcacions diàries fondejades a l'agost ronda les 160, de les quals més del 80%
estan sobre P. oceanica. Aquest fet evidencia l'alta ocupació per part d'embarcacions
esportives de la badia de Talamanca durant els mesos d'estiu, provocant la degradació de les
praderies de P. oceanica.
La Posidonia oceanica presenta signes de degradació molt evident, com la presència de calbes
d’arena, rizomes morts i tiges partides. A partir de les dades recollides, es pot estimar que més
de 32.000 m2 de P. oceanica han mort. Ben possiblement, una de les principals causes és el
fondeig incontrolat d'embarcacions. Les zones més afectades són: B, D i E.
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L'alga autòctona Caulerpa prolifera, va colonitzant les zones degradades i mortes de les
praderies de Posidonia oceanica. La seva distribució és majoritària a les zones A i B.
La fanerògama marina Cymodocea nodosa també va ocupant les zones de praderia morta, sent
abundant a les zones A i B. També es troba present a les parts centrals de les zones C i D.
Són freqüents les algues invasores Caulerpa Cylindracea i Lophocladia lallemandii.
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Il·lustració 14. Embarcacions fondejades a la badia de Talamanca durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions en trànsit, els punts negres, les
embarcacions residents; els cercles blaus, l'eslora de l'embarcació; i la capa verda, la praderia de P. oceanica.
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3.2 Es Xarco i es Jondal
3.2.1

Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

A la imatge inferior tenim un exemple de les embarcacions fondejades a es Xarco i es Jondal.

Il·lustració 15. Embarcacions fondejades a es Xarco i es Jondal a l’agost de 2017. Font: Arxiu GEN-GOB.

A) Evolució estacional
Durant els mesos centrals d'estiu, una mitjana diària de 50 embarcacions varen fondejar a es
Jondal i es Xarco. Es pot apreciar un augment d'embarcacions a mesura que transcorre la
temporada estival, arribant al màxim a l'agost, i davallant al setembre. Entre el 25 i el 35% de
les embarcacions varen fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica.
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Il·lustració 16. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona d'es Xarco i es Jondal durant la temporada estival
2016. Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats; les barres verdes, els fondejats sobre P. oceanica
i les barres grogues, les fondejades sobre arena.
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Juny 2016
Es varen comptabilitzar una mitjana diària de 35 embarcacions fondejades, 9 sobre Posidònia i
25 sobre arena.
Juliol 2016
Es varen comptabilitzar una mitjana diària de 59 embarcacions, amb un valor màxim de 85
corresponent al dia 23 de juliol, a les 09.30 h. Sobre Posidònia varen fondejar una mitjana de
20 vaixells, amb un valor màxim de 32, corresponent al dia 23 de juliol, a les 09.30 h. Sobre
arena, el valor mitjà va ser de 40 embarcacions, i el valor màxim correspon al dia 17 de juliol, a
les 13.30 h, amb un total de 58.
Agost 2016
Es va comptabilitzar una mitjana diària de 73 embarcacions amb un valor màxim de 135,
corresponent al dia 14 d'agost, a les 13.55 h. Sobre Posidònia varen fondejar una mitjana de 23
embarcacions, amb un valor màxim de 35 corresponent al 14 d'agost, a les 13.55 h. Sobre
arena varen fondejar una mitjana de 50 embarcacions, amb un valor màxim de 100
corresponents al 14 d'agost, a les 13.55 h.
Setembre 2016
Es varen comptabilitzar una mitjana diària de 31 embarcacions, amb un valor màxim de 46
corresponent al dia 18 de setembre, a les 14.39 h. Sobre Posidònia varen fondejar una mitjana
de 10 embarcacions, amb un valor màxim de 12, corresponent al dia 18 de setembre, a les
14.39 h. Sobre arena varen fondejar una mitjana de 21 embarcacions, amb un valor màxim de
34, corresponent al dia 18 de setembre, a les 14.39 h.
Evolució diària
A les següents gràfiques podem veure l'evolució diària de la mitjana d'embarcacions
fondejades. Comparant les dues gràfiques, es pot apreciar un lleuger augment del nombre
d'embarcacions des del matí fins al migdia.
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Il.lustració 17. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona d'es Xarco i es Jondal a la franja
horària 09.00 – 10.30 h i 13.00 – 14.30 h. Les barres blaves representen el total de vaixells
fondejats, les verdes, els fondejats sobre P. oceanica i les grogues els fondejats sobre arena.
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Fotografies
Al següent enllaç estan les fotografies preses pels voluntaris de la Xarxa de Vigilància
Ambiental.
https://goo.gl/photos/zXhAU1CpczbEjm5e8

3.2.2

Geolocalizació de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i Posidonia
oceanica

A la Il·lustració 18 podem veure la localització de les embarcacions fondejades a es Xarco i es
Jondal. En total es varen identificar 81 estructures de fondeig, 67 pertanyen a embarcacions
fondejades mitjançant àncora, i 16 mitjançant estructura de fondeig fixa (mort). Les
embarcacions que fondegen fent l'ús de l'àncora són embarcacions en trànsit, mentre que les
que utilitzen un mort són embarcacions residents.
Les eslores mitjanes i petites fondegen a la zona central de la cala, principalment sobre fons
sorrencs. Les eslores grans se situen en l'exterior i en l'extrem dret de la cala, i fondegen
majoritàriament sobre P. oceanica.
Embarcacions en trànsit
Un total de 41 embarcacions en trànsit varen fondejar sobre arena, 18 ho varen fer sobre fons
de P. Oceanica i 8 sobre fons mixtos de P. oceanica i arena.
Embarcacions residents
Es varen identificar un total de 16 estructures de fondeig fixes utilitzades per embarcacions
residents, 11 de les quals estan sobre fons d’arena, 3 sobre fons de Posidonia oceanica, 3
sobre fons mixt de P. oceanica i arena, 1 sobre fons mixt de P. oceanica, Caulerpa prolifera i
arena, i 4 sobre fons mixt de P. oceanica i roca.
3.2.3

Caracterització a nivell qualitatiu de l’estat de les praderies de Posidonia
oceanica

Aquestes dades s'han obtingut durant la campanya que el GEN-GOB va realitzar durant l'estiu
de 2016. La Il·lustració 18 s'ha dividit per zones, per caracteritzar, a nivell descriptiu, l'estat de
la praderia de Posidonia oceanica.
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Zona A
És la zona on més morts es concentren, causant la degradació de les praderies de Posidonia
oceanica com a conseqüència del borneig de les cadenes. La praderia, aparentment, té bon
estat, però presenta zones amb rizomes degradats. Hi ha una àmplia zona d’arena ocupada per
una praderia de Cymodocea nodosa.
Zona B
En aquesta zona es troba un escull de Posidonia oceanica, d'aproximadament un metre i mig
d'espessor. La vora de l’escull presenta nombrosos rizomes morts i tiges esbiaixades, com a
conseqüència de l'acció mecànica de la cadena i de l'àncora de les embarcacions. En aquesta
zona hi ha nombroses calbes d’arena, i illes de Posidonia oceanica que reflecteixen el retrocés
de la praderia com a conseqüència del fondeig d'embarcacions.
A l'interior d'aquesta zona, hi ha una praderia de Posidonia oceanica en aparent bon estat,
però amb rizomes partits i tiges esbiaixades com a conseqüència del fondeig d'embarcacions.
Zona C
Zona àmplia d’arena on fondegen un gran nombre d'embarcacions d'eslora mitjana.
Zona D
La praderia presenta símptomes de degradació (nombrosos rizomes morts, arrencats, i tiges
esbiaixades) com a conseqüència del fondeig d'embarcacions. Comencen a aparèixer calbes
d’arena, enmig de la praderia de Posidònia, com a conseqüència del fondeig d'embarcacions.
En aquestes calbes s’observen rizomes arrencats que indiquen el procés accelerat de regressió
de la praderia.
Zona E
És la zona on la praderia de Posidònia està millor conservada, tot i presentar símptomes de
clara degradació, atès que és utilitzada, freqüentment, per fondejar iots de gran eslora. Aquí
s'aprecien zones amb rizomes degradats i una superfície molt àmplia on la Posidònia oceanica
ha desaparegut.
Fotografia i comentaris
Al següent enllaç es poden consultar les fotografies preses durant les immersions dutes a
terme a la zona d'es Xarco i es Jondal.
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/GDb51MsdLdi6QWQj64
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3.2.4

Conclusions

Durant e mes d'agost es produeixen més de 2.200 fondejos, més de 700 es situen sobre les
praderies de Posidonia oceanica. La mitjana diària d'embarcacions fondejades durant l'agost
ronda les 70, de les quals més del 30% ho fan sobre P. oceanica. Aquestes dades, evidencien
l'elevada ocupació d'embarcacions esportives de la zona durant els mesos d'estiu, amb la
conseqüent degradació de les praderies de P. oceanica.
S'observa un nombre d'embarcacions fondejades molt elevat, tant a la franja horària de les
09.00-10.30 h, com a la franja horària 13.00 -14.30 h. Aquest fet, indica que un gran nombre
d'embarcacions que pernocten a la badia, i demostra que aquesta zona funciona com un port
durant l'estiu.
La praderia de Posidonia oceanica presenta signes de degradació molt evidents, com la
presència de calbes d’arena, rizomes morts i tiges partides. La fanerògama marina Cymodocea
nodosa va colonitzant les zones d’arena on, antigament, s'assentava la P. oceanica.
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Il·lustració 18. Embarcacions fondejades a la zona d'es Jondal i es Xarco durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions en trànsit, els punts negres les
embarcacions residents, els cercles blaus l'eslora de l'embarcació, i la capa verda, la praderia de P. oceanica.
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3.3 Porroig
A la imatge inferior s’observa una mostra de les embarcacions fondejades a Porroig durant el
mes d'agost.

Il·lustració 19. Embarcacions fondejades a Porroig un dia d’agost de 2016. Font: Arxiu GEN-GOB.

3.3.1

Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

A) Evolució estacional
Durant els mesos d'estiu varen fondejar una mitjana de 55 embarcacions diàries, es pot
apreciar un augment d'embarcacions a mesura que transcorre la temporada estival. Durant els
mesos de juliol i agost, més del 80% de les embarcacions varen fondejar sobre les praderies de
Posidonia oceanica.
Juny 2016
Es varen comptabilitzar un mitjana de 38 embarcacions fondejades, 29 sobre Posidònia i unes
8 sobre arena. El valor màxim d'embarcacions fondejades correspon al dia 26 de juny, a les
13.55 h, amb un total de 48 embarcacions fondejades, 37 sobre P. oceanica i 11 sobre arena.
Juliol 2016
Es varen comptabilitzar un mitjana de 60 embarcacions fondejades, 53 varen fondejar sobre
Posidònia i unes 7 sobre arena. El valor màxim d'embarcacions fondejades correspon al dia 26
de juliol, a les 09.:50 h, amb un total de 85 embarcacions, 79 varen fondejar sobre Posidònia i
6 sobre arena.
Agost 2016
Es varen comptabilitzar un mitjana de 85 embarcacions fondejades, 68 varen fondejar sobre
Posidònia i 16 ho sobre sorra. El valor màxim d'embarcacions fondejades correspon al dia 7
d'agost, a les 10.00 h, amb un total de 124 embarcacions fondejades, 97 sobre P. oceanica i 27
sobre arena.
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Septembre
Es varen comptabilitzar un mitjana de 43 embarcacions fondejades, 32 varen fondejar sobre
Posidònia i unes 11 sobre arena. El valor màxim d'embarcacions fondejades correspon al dia 4,
a les 10.00 h, amb un total de 51 embarcacions, 38 sobre P. oceanica i 13 sobre arena.
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Il·lustració 20. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Porroig durant la temporada estival 2016. Les
barres blaves representen els vaixells totals fondejats; les barres verdes, els fondejats sobre P. oceanica i les
grogues, els fondejats sobre arena.

B) Evolució diària
A la gràfica següent podem veure l'evolució diària de la mitjana d'embarcacions fondejades
durant els mesos d'estiu. Podem comprovar, que en els mesos de juliol i agost el nombre
d'embarcacions és superior durant el matí.
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Il·lustració 21. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Porroig, a la franja horària 13.00 – 14.30 h i 19.00
– 20.30 h. Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres verdes, els fondejades sobre P.
oceanica i les grogues, els fondejats sobre arena.

3.3.2

Geolocalizatció de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i
Posidonia oceanica

A la Il·lustració 22 podem veure la localització de les embarcacions fondejades a Porroig. En
total es varen identificar 109 estructures de fondeig, 28 corresponen a embarcacions
fondejades mitjançant àncora, i 81 mitjançant fondeig fixe (mort). Les embarcacions que
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fondegen fent l'ús de l'àncora són embarcacions en trànsit, mentre que les que fan ús d'un
mort són residents.
Les eslores mitjanes i petites se situen a les zones A, C i D. Les eslores de més grans se situen a
l'exterior de la cala, ocupant les zones B i E.

Embarcacions en trànsit
Un total de 5 embarcacions en trànsit varen fondejar sobre fons d’arena, una embarcació va
fondejar sobre fons mixt de Cymodocea nodosa i arena, 21 sobre praderies de Posidonia
oceanica i 1 sobre fons mixt de P. oceanica i arena.
Embarcacions residents
Es varen identificar un total de 81 estructures de fondeig fixe utilitzades per embarcacions
residents, de les quals, 7 estan sobre fons d’arena, 72 sobre fons de Posidonia oceanica, 1
sobre praderia de Cymodocea nodosa i 1 sobre fons mixt de P. oceanica i roca.
Fotografies
Al següent enllaç es poden observar la fotografies preses pels voluntaris de la Xarxa de
Vigilància Ambiental.
https://goo.gl/photos/aEvKFzuaiRcMQcss8

3.3.3

Caracterització a nivell qualitatiu de l’estat de les praderies de Posidonia
oceanica

Aquestes dades s'han obtingut durant la campanya realitzada pel GEN-GOB durant l'estiu de
2014. La Il·lustració 22 s'ha dividit per zones, per caracteritzar, a nivell descriptiu, l'estat de la
praderia de Posidònia oceanica.
Zona A
L'hàbitat dominant és una praderia de Posidonia oceanica que forma un escull que supera els
70 cm d'altura. Aquesta praderia presenta nombroses calbes d’arena, com a conseqüència del
fondeig d'embarcacions. Es detecten processos erosius, rizomes fragmentats i feixos
esbiaixats.
A la zona es troben presents les espècies d'algues invasores Caulerpa cylindracea i Lophocladia
lallemandii. A les vores de les calbes, es detecten petites taques de Cymodocea nodosa i
Caulerpa prolifera.
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Zona B
A l'interior d'aquesta zona es troben estructures de fondeig fixes amb grans cadenes. El
borneig de les quals, ha causat el deteriorament i l'erosió de la praderia de Posidonia oceanica.
Aquí es troben nombrosos rizomes morts en el radi d’acció de la cadena. A les calbes, abunda
l'alga Padina pavonica i la fanerògama Cymodocea nodosa.
A la zona Sud, a una fondària d’entre els 7 i els 10 m, s'observa una praderia de Posidonia
oceanica amb evidents símptomes de degradació. Hi ha nombroses calbes de sorra i illes de
Posidònia amb nombrosos rizomes fragmentats i morts. En aquesta zona es detecten taques
petites de Cymodocea nodosa.
Zona C
En aquesta zona es troba un escull de Posidonia oceanica, assentat sobre roca, que arriba a la
superfície.
En el costat Sud-est, es troba una praderia de Posidonia oceanica molt erosionada, ja que
existeix un desnivell de 90 cm entre l'escull i la calba d’arena formada a la zona. Es detecta la
presència de Cymodocea nodosa a les vores de la calba.
Al Nord, se situa una praderia de Posidonia oceanica assentada sobre roca. Aquesta praderia
compta amb nombroses calbes amb rizomes fragmentats i morts.
Zona D
La praderia de Posidonia oceanica està molt erosionada a causa del borneig de les cadenes de
les estructures fixes de fondeig. Hi ha nombroses calbes d’arena, amb rizomes morts i
arrencats, i presència de Cymodocea nodosa a la vorera.
Zona E
No s'ha bussejat.
Fotografia i comentaris
Al següent enllaç es poden observar les fotografies fetes durant les immersions realitzades a
Porroig.
Estiu 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?a
uthkey=CIX8lsbK3pGPfw
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3.3.4

Conclusions

Durant el mes d'agost es produeixen més de 2.100 fondejos sobre les praderies de Posidonia
oceanica. La mitjana diària d'embarcacions fondejades durant aquest mes ronda les 85, de les
quals més del 80% ho fan sobre P. oceanica.
S'observa un nombre molt elevat d'embarcacions fondejades, tant a la franja horària de les
09.00-10.30 h, com a la franja horària 13.00 -14.30 h. Aquest fet indica que un gran nombre
d'embarcacions pernocta a la zona, i demostra, que aquesta zona, funciona com un port
durant l'estiu.
La praderia de Posidonia oceanica presenta signes de degradació molt evidents, com presència
de calbes d’arena, rizomes morts i tiges partides. Gran part de la praderia està en regresió com
a conseqüència del fondeig incontrolat d'embarcacions.
La fanerògama marina Cymodocea nodosa, va ocupant les zones de praderies morta a les
calbes d’arena.
Es troben presents les espècies d'algues invasores Caulerpa cylindracea i Lophocladia
lallemandii, la qual cosa és un símptoma de la degradació que pateix la praderia.
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Il·lustració 22. Embarcacions fondejades a la zona de Porroig durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions en trànsit, els punts negres les embarcacions
residents, els cercles blaus l'eslora de l'embarcació, i la capa verda la praderia de P. oceanica.
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3.4 Cala d’Hort
3.4.1

Geolocalització de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i
Posidonia oceanica

A la Il·lustració 23 es pot veure la localització de les embarcacions fondejades a cala d’Hort. En
total es varen identificar 48 estructures de fondeig; 32 pertanyen a embarcacions fondejades
mitjançant àncora i 16 corresponen a estructures de fondeig fixes (morts). Les embarcacions
que fondegen fent ús de l'àncora són embarcacions en trànsit, mentre que les que fan ús d'un
mort són embarcacions residents.
Embarcacions en trànsit
Un total de 23 embarcacions en trànsit varen fondejar sobre fons d’arena, 8 varen fondejar
sobre praderies de Posidonia oceanica i 1 ho va fer sobre fons mixtes de P. oceanica i arena.
Les eslores mitjanes i petites es situen a la zona central de la cala, principalment sobre fons
sorrencs. Les grans eslores se situen a l'exterior de la cala i a l'extrem dret, fondejant,
majoritàriament, sobre P. oceanica.
Embarcacions residents
Es varen identificar un total de 16 estructures de fondeig fixes utilitzades per embarcacions
residents, 2 d'aquestes estructures estan sobre fons d’arena, 11 sobre fons de Posidonia
oceanica i 3 sobre fons mixtos de P. oceanica i arena.
3.4.2

Caracterització a nivell qualitatiu del estat de les praderies de Posidonia
oceanica

Zona A
Es detecta una praderia de Posidonia oceanica assentada sobre fons de sorra i roques, amb
presència de nombroses calbes d’arena i rizomes morts. A causa del fondeig ocasional
d'embarcacions en trànsit, a les calbes, que estan sent aprofitades per a l'assentament de
l'alga invasora Caulerpa cylindracea, s'observen nombrosos rizomes fragmentats. També es
detecta la presència de Lophocladia lallemandii.
Sobre la roca s'observen espècies d'algues autòctones, com Padina pavonica i Acetabularia
acetabulum.
Es detecta, a més, l'abocament d'aigües residuals, no depurades, procedents d'un restaurant
situat en la part superior del penya-segat.
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Zona B
Fons majoritàriament d’arena amb presència d'illes de Posidònia disperses.
Zona C
Zona majoritàriament d’arena, altament ocupada per les embarcacions en època estival.
Als fons d’arena es detecten les espècies de mol·luscs bivalves; Chamelea gallina, tellerina
(Donax trunculutus) i els peixos, peix agulla (Syngnatus acus), moll (Mullus spp.), pedaç (Bothus
podes) i raor (Xynchthys novaculata).
S’aprecia la presència d’illes de Posidònia amb rizomes morts i semisoterrades als seus
voltants, a més de petites taques de Cymodocea nodosa. Aquest fet constata una reculada de
la P. oceanica a aquesta zona.
Zona D
S'observa una praderia de Posidonia oceanica ben estructurada, que forma un escull que
propicia l'assentament de comunitats esciòfiles. Al seu entorn s'observen calbes amb
nombrosos rizomes morts i fragmentats.
Es detecta la presència de les algues invasores Caulerpa cylindracea i Lophocladia lallemendii.
Fotografia i comentaris
Al següent enllaç es poden consultar les fotografies fetes durant les immersions realitzades a la
zona de cala d´Hort, així com alguns comentaris.
Estiu 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077251417455771601?a
uthkey=COLYqvLtvumEQw
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/GiCiNWNadqeN4ooh6

3.4.3

Conclusions

Durant el mes d'agost es van produir més de 700 fondejos sobre les praderies de Posidonia
oceanica. La mitjana diària d'embarcacions fondejades durant el mes d'agost ronda les 48, al
voltant d'un 48% estan fondejades sobre P. oceanica.
La praderia de P. oceanica presenta signes de degradació molt evidents, com la presència de
calbes d’arena, rizomes morts i tiges partides. A la zona A, gran part de la praderia està en
retrocés com a conseqüència del fondeig incontrolat d'embarcacions.
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La fanerògama marina Cymodocea nodosa va ocupant les zones de praderia morta a les calbes
d’arena. Aquí es troben presents les espècies d'algues invasores Caulerpa cylindracea i
Lophocladia lallemandii, la qual cosa és un símptoma de la degradació que pateix la praderia.
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Il·lustració 23. Embarcacions fondejades a la zona de cala d’Hort durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions en trànsit, els punts negres les embarcacions
residents, els cercles blaus l'eslora de l'embarcació, i la capa verda la prada de P. oceanica.
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3.5 Cala Vedella
3.5.1

Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

Embarcacions fondejades sobre la praderia de Posidonia oceanica a cala Vedella.

Il·lustració 24. Embarcacions fondejades a cala Vedella, agost 2016. Font: GEN-GOB.

A) Evolució estacional
Per als tres mesos analitzats, la mitjana d'embarcacions és pràcticament la mateixa, entorn
a les 60 diàries. Més del 95% estan fondejades sobre P. oceanica.
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Il·lustració 25. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Cala Vedella durant la temporada estival 2016.
Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres verdes els fondejats sobre P. oceanica i les
grogues els fondejats sobre arena.
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Juliol 2016
Es varen observar una mitjana de 63 embarcacions, 58 estaven fondejades sobre P. Oceanica i
solament 5 sobre fons d’arena. El valor màxim correspon al 30 de juliol, a les 12.00 h, amb un
total de 66 embarcacions observades, 61 estaven sobre P. oceanica i 5 sobre arena.
Agost 2016
Es varen observar una mitjana de 64 embarcacions, 59 estaven fondejades sobre P. oceanica i
solament 5 sobre fons d’arena. El valor màxim correspon al 22 d'agost, amb 66 embarcacions
observades, 61 fondejades sobre P. oceanica i 5 sobre arena.
Septembre 2016
El 7 de setembre a les 12.57 h, es varen observar 61 embarcacions, 56 estaven sobre fons de P.
oceanica i solament 5 sobre arena.
Fotografies 2016
Al següent enllaç es poden veure les fotografies fetes pels voluntaris de la Xarxa de Vigilància
Ambiental.
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/n2gdZaUVrqgMroVS9

3.5.2

Geolocalizació de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i Posidonia
oceanica

A la Il·lustració 26 podem veure la localització de les embarcacions, a partir de les dades
obtingudes de les fotografies panoràmiques de la cala. S'han posicionat 64 embarcacions
durant els dies més concorreguts del mes d'agost, de les quals, el 95% estan fondejades sobre
Posidonia oceanica.
3.5.3

Conclusions

Durant el mes d'agost es produeixen més de 1800 fondejos sobre les praderies de Posidonia
oceanica. La mitjana d'embarcacions fondejades en un dia d'agost ronda les 63, de les quals,
un 95% estan fondejades sobre Posidonia oceanica.
No s'han realitzat immersions en aquesta zona, però és de suposar que les praderies de P.
oceanica presenten símptomes de degradació com a conseqüència del fondeig incontrolat
d'embarcacions.
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Il·lustració 26. Embarcacions fondejades a la zona de cala Vedella durant la temporada estival 2016. Les àncores
representen les embarcacions fondejades, els cercles blaus l'eslora de l'embarcació, i la capa verda la praderia de
P. oceanica.
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3.6 Cala Salada
3.6.1

Quantificació d’ embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

Fotografia panoràmica presa el mes d’agost per un voluntari de la Xarxa de Vigilància
Ambiental, a cala Salada. A la imatge es pot apreciar que totes les embarcacions estan
fondejades sobre la praderia de Posidonia oceanica.

Il·lustració 27. Embarcacions fondejades a cala Salada, agost de 2016. Foto: Arxiu GEN-GOB.

B) Evolució estacional
La mitjana d'embarcacions diàries fondejades durant els mesos centrals d'estiu és 26. El
nombre d'embarcacions fondejades tant al juliol com a l'agost és molt similar.
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Il·lustració 28. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de cala Salada durant la temporada estival 2016. Les
barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les verdes els fondejats sobre P. oceanica i les barres
grogues els fondejats sobre arena.
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Juliol 2016
Durant el mes de juliol varen fondejar una mitjana diària de 25 embarcacions, el 100% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser el 23 de juliol, a les 10.30 h, amb un total de 31
embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
Agost 2016
Durant aquest mes van fondejar una mitjana diària de 27 embarcacions, el 100% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser el 12 d'agost, a les 10.39 h, amb un total de 34
embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
Fotografies
Al següent enllaç es poden veure les fotografies preses pels voluntaris de la Xarxa de Vigilància
Ambiental.
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/3xLS6Zw8hm6FMeT67

3.6.2

Geolocalizació de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i Posidonia
oceanica

A la Il·lustració 29 podem veure la localització de les embarcacions fondejades a cala Salada.
En total es varen identificar 85 estructures de fondeig, 19 són embarcacions fondejades
mitjançant àncora. A m´s, es varen identificar 66 estructures de fondeig fixes, moltes
abandonades pels seus propietaris. Les embarcacions que fondegen fent l'ús de l'àncora són
embarcacions en trànsit, mentre que les que fan ús d'un mort són embarcacions residents.
Les embarcacions que fondegen a cala Salada solen ser llanxes d'entre 5 i 7 m, i velers entre 12
i 15 m. Aquestes embarcacions es reparteixen per tota la cala, ocupant les de major eslora
majors profunditats.
Embarcacions en trànsit
Es varen observar un total de 19 embarcacions en trànsit, 1 estava fondejada sobre arena i 18
sobre Posidonia oceanica.
Les 9 embarcacions en trànsit observades, varen fondejar sobre la praderia de P. oceanica. Les
embarcacions que solen visitar aquesta zona tenen una eslora d´entre 4 i 15 m.
Embarcacions residents
Es varen identificar un total de 66 estructures de fondeig fixes a cala Salada. Moltes d'aquestes
estructures presenten símptomes d'abandonament. Fent estimacions aproximades, al voltant
de 13 embarcacions fan ús d'aquestes estructures de fondeig. És de suposar, que el gran
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nombre de morts abandonats es deu al fet que els propietaris, al començament de la
temporada estival, fondegen un nou mort a causa del deteriorament de l’anterior, i que no són
capaços de tornar-ho a trobar a causa dels corrents i a l'onatge.
Del total dels 66 morts identificats, 4 estaven sobre fons d’arena, 34 sobre praderies de
Posidonia oceanica, 16 sobre fons mixtos de P. oceanica i arena, 4 sobre fons mixtos de P.
oceanica i roca, 4 sobre fons mixtos de roca i algues fotòfiles i 4 sobre fons rocosos.

3.6.3

Caracterització a nivell qualitatiu de l’estat de les praderies de Posidonia
oceanica

De la situació dels seus hàbitats marins destaca, la presència de praderies de Posidonia
oceanica ben estructurades a la cota d'1,7 m. A les zones amb presència d'estructures de
fondeig fixes es constata la degradació de la P. oceanica a causa del borneig de les cadenes. En
aquestes zones, els rizomes de la P. oceanica estan fragmentats i algun d'ells solts. En aquesta
praderia s'intercalen diverses calbes, amb presència de rizomes morts semisoterrats de P.
oceanica i, sobre ells, s’hi troba Caulerpa cylindracea.
A les calbes d’arena on se situen dues estructures de fondeig fixes, es troben nombrosos
rizomes morts de P. oceanica, domina la presència de Cymodocea nodosa a les vores de la
calba. En la part central de les calbes, es solen dipositar gran quantitat de fulles soltes de P.
oceanica amb petites taques de Cymodocea nodosa, la qual cosa dificulta el seu
desenvolupament a la zona per falta de llum. A més, es detecta la presència d'alguns rizomes
vius solts i la presència de Acetabularia acetabulum.
Fotografia i comentaris
Al següent enllaç es poden consultar les fotografies preses durant les immersions realitzades a
cala Salada.
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/UbYqcfJtRZwo83NG6

3.6.4

Conclusions

Durant el mes d'agost es produeixen més de 830 fondejos sobre les praderies de Posidonia
oceanica. La mitjana d'embarcacions diàries fondejades a l'agost ronda les 27, el 100% estan
sobre la praderia de Posidonia oceanica.
La praderia de P. oceanica presenta signes de degradació molt evidents, com la presència de
calbes de sorra, rizomes morts i tiges partides. Això es deu, majoritàriament, al fondeig
incontrolat d'embarcacions en aquesta zona.
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La fanerògama marina Cymodocea nodosa, va ocupant les zones de praderia morta a les calbes
d’arena. Es troben presents les espècies d'algues invasores Caulerpa cylindracea i Lophocladia
lallemandii, la qual cosa és un símptoma de la degradació que pateix la praderia.
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Il·lustració 29. Embarcacions fondejades a la zona de cala Salada durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions en trànsit, els punts negres les embarcacions
residents, els cercles blaus l'eslora de l'embarcació, i la capa verda, la praderia de P. oceanica.
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3.7 Benirràs
3.7.1

Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

Fotografia panoràmica captada pels voluntaris a Benirràs. A la imatge es pot apreciar que la
majoria d'embarcacions estan fondejades sobre Posidonia oceanica.

Il·lustració 30. Embarcacions fondejades a Benirràs, agost 2016. Font: GEN-GOB.

A) Evolució estacional
Una mitjana diària de 20 embarcacions varen fondejar durant els mesos centrals d'estiu. Es pot
apreciar com augmenta el nombre d'embarcacions de juliol a agost, produint-se un descens al
setembre. La pràctica totalitat de les embarcacions varen fondejar sobre P. oceanica.
Juliol 2016
En aquest mes varen fondejar una mitjana diària de 22 embarcacions, el 100% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser el 31 de juliol, a les 19.00 h, amb un total de 47
embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
Agost 2016
En aquest mes varen fondejar una mitjana diària de 25 embarcacions, el 100% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser el 14 d'agost, a les 20.30 h, amb un total de 44
embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
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Septembre 2016
Durant aquest mes varen fondejar una mitjana de 12 embarcacions diàries, el 100% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser l'11 de setembre, a les 20.30 h, amb un total de 22
embarcacions fondejades, totes sobre P. oceanica.
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Il·lustració 31. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Benirràs en la temporada estival 2016. Les barres
blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres verdes els fondejats sobre P. oceanica i les barres
grogues els fondejats sobre arena.

B) Evolució diària
A la següent gràfica podem veure l'evolució de la mitjana diària d'embarcacions fondejades
durant els mesos d'estiu. Podem comprovar que durant els mesos de juliol i agost, el nombre
d'embarcacions és superior en la franja horària de 18.30-20.30 h.
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Media de barcos fondeados
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Ilustració 32. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de Benirrás a la franja horària 13.00 –
14.30 h i 19.00 – 20.30 h. Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres
verdes els fondejats sobre P. oceanica i les barres grogues els fondejats sobre sorra.

Fotografies
Al següent enllaç es poden veure les fotografies preses pels voluntaris de la Xarxa de Vigilància
Ambiental.
Estiu 2016
https://goo.gl/photos/YZxH7p8f5D1yJXmL7
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3.7.2

Geolocalització de les embarcacions fondejades sobre fons d’arena i
Posidonia oceanica

A la Il·lustració 33 podem veure la localització de les embarcacions a partir de les dades
obtingudes de les fotografies panoràmiques de la cala. S'han posicionat 43 embarcacions a
partir dels dies més concorreguts del mes d'agost. Com es pot observar, totes les
embarcacions estan fondejades sobre Posidonia oceanica.
3.7.3

Conclusions

Durant el mes d'agost, a Benirràs es produeixen més de 775 fondejos sobre les praderies de
Posidonia oceanica. La mitjana d'embarcacions fondejades en un dia d'agost ronda les 25, de
les quals, un 95% estan sobre P. oceanica.
Benirràs presenta a l'estiu una alta ocupació, tant durant el dia, com a la nit. Gran part de les
embarcacions pernocten aquí, per la qual cosa aquesta zona funciona com un port.
No s'han realitzat immersions a Benirràs, però és de suposar que les praderies de P. oceanica
presentin símptomes de degradació com a conseqüència del fondeig incontrolat
d'embarcacions.
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Il·lustració 33. Embarcacions fondejades a Benirràs durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions fondejades, els cercles blaus, l'eslora de l'embarcació, i la
capa verda, la praderia de P. oceanica.
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3.8 Cala Llenya
3.8.1

Quantificació d’embarcacions mitjançant fotografies panoràmiques

Fotografia panoràmica captada el mes d'agost per un voluntari de la Xarxa de Vigilància
Ambiental, a Cala Llenya. La majoria d'embarcacions estan fondejades sobre Posidonia
oceanica.

Il·lustració 34. Embarcacions fondejades a Benirràs, agost 2016. Font: Arxiu GEN-GOB.

A) Evolució estacional
Al gràfic següent, s'aprecia com augmenta el nombre d'embarcacions de juliol a agost, i baixa a
partir de septembre. Entorn al 30-40% de les embarcacions fondejades estan sobre les
praderies de P. oceanica.
Juliol 2016
Durant el mes de juliol, varen fondejar a cala Llenya una mitjana diària de 5 embarcacions, el
35% sobre P. oceanica. El dia amb més afluència va ser el 31 de juliol, a les 13.30 h, amb un
total d'11 embarcacions fondejades, 3 sobre P. oceanica.
Agost 2016
Durant el mes d’agost varen fondejar una mitjana diària de 7 embarcacions, el 38% sobre P.
oceanica. El dia amb més afluència va ser el dia 2 d'agost, a les 18.30 h, amb un total d'11
embarcacions fondejades, 11 sobre P. oceanica.
Septembre 2016
Durant el mes de setembre varen fondejar una mitjana diària de 5 embarcacions, el 33% sobre
P. oceanica. El dia amb més afluència va ser el dia 11, a les 13.30 h, amb un total de 8
embarcacions fondejades, 2 sobre P. oceanica.
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Il·lustració 35. Mitjana d'embarcacions fondejades a la zona de cala Llenya durant la temporada estival 2016. Les
barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres verdes, els fondejats sobre P. oceanica i les
barres grogues, els fondejats sobre arena.

A) Evolució diària
A la següent gràfica podem veure l'evolució diària de la mitjana d'embarcacions fondejades
durant els mesos d'estiu. Es pot comprovar que, pràcticament, no hi ha diferència entre la
franja horària 13.00 – 14.30 h i 18.00 – 19.00 h.
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Il·lustració 36. Mitjana d'embarcacions fondejades a cala Llenya a la franja horària 13.00 – 14.30 h i
19.00
– 20.30 h. Les barres blaves representen els vaixells totals fondejats, les barres verdes, els
Fotografies
fondejats sobre P. oceanica i les barres grogues, els fondejats sobre arena.
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Fotografies
Al següent enllaç es poden veure les fotografies captades pels voluntaris de la Xarxa de
Vigilància Ambiental.
https://goo.gl/photos/az5xUDR1CNiQWNaa9

3.8.2

Geolocalització de les embarcacions fondejes sobre fons d’arena i Posidonia
oceanica

Al mapa següent, es pot veure la localització de les embarcacions a partir de les dades
obtingudes de les fotografies panoràmiques de la cala. S'han posicionat 10 embarcacions a
partir dels recomptes del mes d'agost.
3.8.3

Conclusions

A cala Llenya, durant el mes d'agost es produeixen gairebé 62 fondejos sobre les praderies de
Posidonia oceanica. La mitjana d'embarcacions fondejades en un dia d'agost són 7, de les
quals, 2 estan fondejades sobre P. oceanica.
Zona de baixa ocupació que es pot veure afectada, en un futur, si el fondeig es regula a altres
indrets i aquesta zona queda sense regulació.
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Il·lustració 37. Embarcacions fondejades a la zona de cala Llenya durant la temporada estival 2016. Les àncores representen les embarcacions fondejades, els cercles blaus, l'eslora de
l'embarcació, i la capa verda, la praderia de P. oceanica.
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4 Proposta de regulació del fondeig
El GEN-GOB recolza les iniciatives de les administracions locals per regular el fondeig a Pitiüses.
El Consells d’Eivissa i de Formentera pretenen regular el fondeig a les seues respectives illes.
Així mateix, els ajuntaments d'Eivissa, Sant Josep i Sant Antoni, tenen previst regular el fondeig
a llocs puntuals, com Talamanca, cala Vedella i cala Salada.
La regulació del fondeig ha de ser una prioritat per a les administracions, que han de garantir la
conservació de les praderies de Posidonia oceanica, de forma que es garanteixi l'equilibri
sedimentari i la qualitat de l’arena a tot el litoral Pitiús.
És de vital importància que la regulació del fondeig es faci d'una forma integral a Pitiüses.
Regular-ho en zones puntuals, provocaria la deriva d'embarcacions a zones sense regulació,
amb la consegüent destrucció de praderies de P. oceanica no afectades prèviament per
aquesta activitat.
Per evitar duplicitats de treball i coordinar esforços, és fonamental la col·laboració de totes les
administracions i entitats Pitiüses per establir un pla de fondeig consensuat. El pla ha de
garantir la salut ambiental, la sostenibilitat dels ecosistemes marins i la seva biodiversitat
associada.

4.1 Recomanacions tècniques per al conjunt de Pitiüses








Realització d'un estudi que determini la capacitat d'alberg específic, amb criteris
ecològics, per a cada zona de fondeig d'Eivissa i Formentera. La delimitació d'aquestes
zones es realitzarà segons la tipologia de les embarcacions i anirà destinada a
determinar la capacitat real d'alberg de l'ecosistema. Adequació del nombre de
fondejos al resultat d'aquest estudi, per a la futura instal·lació de ecofondejoss.
Incorporar al decret de Posidònia els plans per regular el fondeig de les administracions
Insulars i municipals de les Pitiüses.
Declarar les praderies de Posidonia oceanica que pateixen el fondeig massiu
d’embarcacions, habitat prioritari a restaurar.
Restricció del fondeig a totes les zones marines amb praderies de Posidonia oceanica.
Independentment del tipus d’embarcació (eslora, tipus d’ancora...). Està demostrat que
l’impacte acumulatiu d’embarcacions d’eslora inferior als 12m produeix també una
degradació significativa d’aquest hàbitat. La restricció ha d'estar adequadament
indicada, i el fondeig ha de ser controlat de forma eficaç amb l'objectiu de protegir la P.
oceanica, els seus recursos i la biodiversitat associada, així com el reclutament de les
espècies d'interès pesquer, que necessiten de la funcionalitat ecològica d'aquests
espais marins.
Delimitació de les zones de fondeig segons la capacitat real d'alberg de l'ecosistema,
adequant el nombre màxim d’embarcacions que poden fondejar:
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o












Delimitació de zones de fondeig sobre sorra amb la finalitat de protegir els fons
de Posidonia ocreanica.
o A les zones on no es pugui delimitar una zona de sorra, instal·lar camp de boies
ecològiques, adequant el nombre de boies als estudis de capacitat de càrrega
amb criteris ecològics.
o Habilitar un sistema de recollida de residus i aigües negres a les zones de
fondeig.
Retirada controlada de fondeigs fixos en ús particular per fondejos ecològics,
mitjançant acords amb els usuaris. Sempre s'hauran de garantir tres aspectes
fonamentals: accés públic al mar, ús públic i, per descomptat, conservació de la
naturalesa, gestió i ordenació dels recursos naturals. Aquests fondejos han de ser d'ús
social, per aquells fondejos georreferenciats que demostrin un ús històric associat a
l'etnografia del lloc.
Incorporar a les cartes nàutiques la cartografia de les praderies de Posidonia oceanica.
Retirada dels col·loquialment coneguts com a morts o estructures de fondeig en desús.
Així mateix, es recomana la retirada d'embarcacions de petita eslora enfonsades i
d'altres residus dipositats en els fons marins.
Delimitar la zona de bany als 200 metres.
Llocs d'Interès Comunitari (LIC) a Zones d'Especial Conservació (ZEC), incloure en el seu
plans d'usos, un capítol específic per a la gestió del fondeig, i l'aplicació de la Llei de
Patrimoni Natural i Biodiversitat 14/2010.
Informació “in situ” per indicar als patrons d'embarcacions la importància de no
fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica.
Al litoral d'Eivissa i Formentera hi ha una sèrie d'arts tradicionals de pesca, com poden
ser les arts de parada (almadrabillas, morunas...), i arts de tir, que poden veure's
afectades per la instal·lació de boies ecològiques per regular el fondeig d'embarcacions.
Inventari de les zones on operen aquests arts de parada, per compatibilitzar l'ús
pesquer i el fondeig d'embarcacions regulat.

4.2 Recomanacions tècniques específiques per a zona de fondeig
4.2.1

Talamanca



Recolzar el pla de regulador del fondeig iniciat pel Ajuntament d’Eivissa, de forma que
es pugui implementar el més aviat possible. Aquest pla haurà de determinar la
capacitat real d'alberg de l'ecosistema i adequar el nombre de fondejos fixos a aquesta
capacitat.



Informació “in situ” per indicar als patrons d'embarcacions la importància de no
fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica.



Estudis de seguiment i control de les praderies de Posidonia oceanica per veure la
seva evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.
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4.2.2

Es Xarco - es Jondal



A la part central d'es Jondal, on hi ha fons sorrencs, s'estableix una superfície abalisada
per indicar la zona apta per al fondeig d'embarcacions. Es tindrà en compte una zona
d’amortiment per assegurar que el borneig de la cadena de l'embarcació fondejada no
afecti a les praderies de Posidonia oceanica.



A la zona del cable submarí es segueix mantenint la zona d'exclusió al fondeig.



Restricció del fondeig a totes les zones amb praderies de P. oceanica mitjançant
balises de senyalització.



Informació “in situ” per indicar als patrons d'embarcacions la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.



A la zona adjacent a les cases varador d'es Xarco, retirada controlada de fondejos fixos
i substitució per fondejos ecològics.



Abalisament de les zones de bany d'es Xarco i es Jondal fins als 200 m.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Estudis de seguiment i control de les praderies de P. oceanica per veure la seva
evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.

Al mapa de la pàgina següent es pot veure una proposta de zonificació de fondejos.
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Il·lustració 38. Proposta de regulació del fondeig a la zona d’es Jondal.
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4.2.3

Porroig



El pla de fondejos que s'aprovi, a partir de l'estudi del Consell d’Eivissa, haurà de
determinar la capacitat de càrrega, amb criteris ecosistèmics, i adequar el nombre de
fondejos fixos a aquest estudi. Els fondejos fixos han de ser ecofondejos per assegurar
la integritat de les praderies de Posidonia oceanica.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Informació “in situ”, per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.



Abalisar la zona de bany fins als 200 m.



Estudis de seguiment i control de les praderies de P. oceanica per veure la seva
evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.

4.2.4

Cala d’Hort



A la part central de Cala d’Hort s'estableix un triangle abalisat per indicar la superfície
apta per al fondeig. A aquesta zona, de fons sorrencs, se li assigna una zona de
amortiment per assegurar que el borneig de la cadena de l'embarcació fondejada no
afecti les praderies de Posidonia oceanica.



Restricció del fondeig a totes les zones amb praderies de P. Oceanica. Senyalització
mitjançant balises de senyalització.



Informació “in situ” per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.



Abalisament de la zona de bany fins als 200 m.



A la zona adjacent a les cases varador, retirada controlada de fondejos fixos i
reemplaçament per fondejos ecològics.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Cala d’Hort pertany a la Xarxa Natura 2000. LIC de la Costa Oest Eivissa, codi
ÉS5310104. En el procés d'aprovació dels plans de gestió per a la declaració de ZEC,
incloure al seu pla d'usos un capítol específic per a la gestió del fondeig i l'aplicació de
la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat.



Estudis de seguiment i control de les prades de P. oceanica per veure la seva evolució
en el temps, i la funcionalitat dels ecofondeaderos instal·lats.

Al mapa següent es pot veure una proposta de zonificació de fondejos.
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Il·lustració 39. Proposta de regulació del fondeig a la zona de cala d’Hort. Font: GEN-GOB.
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4.2.5

Cala Vedella



Cooperació entre els plans de regulació de fondejos del Ajuntament de Sant Josep i el
Consell d’Eivissa.



El pla de fondejos que s'aprovi a partir de l'estudi del Consell d’Eivissa i l’ Ajuntament
de Sant Josep, haurà de determinar la capacitat de càrrega de la cala amb criteris
ecosistèmics, per adequar el nombre de fondejos fixos a aquest estudi.



Els fondejos fixos han de ser ecofondeaderos per assegurar la integritat de les
praderies de Posidonia oceanica.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Informació “in situ” per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.



Abalisar la zona de bany fins als 200 m.



Aquesta zona pertany a la xarxa d'espais protegits de la Xarxa Natura 2000. LIC de la
Costa Oest Eivissa, codi ÉS5310104. En el procés d'aprovació dels plans de gestió per a
la declaració de ZEC, incloure en el seu pla d'usos un capítol específic per a la gestió del
fondeig, i l'aplicació de la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat.



Estudis de seguiment i control de les praderies de P. oceanica, per veure la seva
evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.

4.2.6

Cala Salada



Cooperació entre els plans de regulació del fondeig de l’Ajuntament de Sant Antoni i el
Consell d’Eivissa.



El pla de fondejos que s'aprovi a partir de l'estudi del Consell d’Eivissa i l’Ajuntament
de Sant Antoni, haurà de determinar la capacitat de càrrega de la cala amb criteris
ecosistèmics, per adequar el nombre de fondejos fixos a aquest estudi. Els fondejos
fixos han de ser ecofondejos per assegurar la integritat de les praderies de Posidonia
oceanica.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Informació “in situ” per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.
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Abalisar la zona de bany de cala Salada i cala Saladeta fins als 200 m.



Estudis de seguiment i control de les praderies de P. oceanica per veure la seva
evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.

4.2.7

Benirràs



El pla de fondejos que s'aprovi a partir de l'estudi del Consell d’Eivissa, haurà de
determinar la capacitat de càrrega, amb criteris ecosistèmics, per adequar el nombre
de fondejos fixos a aquest estudi.



Els fondejos fixos han de ser ecofondejos per assegurar la integritat de les praderies de
Posidonia oceanica.



Retirada de morts en desús i d'embarcacions de petita eslora submergides.



Informació “in situ” per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de P. oceanica.



Estudis de seguiment i control de les praderies de P. oceanica per veure la seva
evolució en el temps i la funcionalitat dels ecofondejos instal·lats.

4.2.8

Cala Llenya



Zona central de sorra que es podria abalisar perquè les embarcacions fondegessin allí.



Zona amb baixa densitat d'embarcacions, que podria veure incrementat el seu nombre
si es regula el fondeig d'embarcacions en altres llocs del litoral Pitiús.



Informació “in situ” per indicar, als patrons d'embarcacions, la importància de no
fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica, i situar-los a la zona d’arena de la
cala.

5. Conclusions
Des del GEN-GOB trobam absolutament necessari abordar urgentment la problemàtica del
fondeig d'embarcacions sobre les praderies de Posidonia oceanica, ja que l'absència d'una
gestió efectiva, està posant en perill aquest ecosistema mediterrani.
Diversos estudis científics han demostrat el ràpid retrocés que pateix la Posidonia
oceanica, com a conseqüència del fondeig incontrolat d'embarcacions. Recordem que la
destrucció d’1m2 de Posidonia oceanica, pot trigar més de 100 anys a regenerar-se.
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És per aquest motiu, que les diferents administracions amb competències sobre el medi
marí, han d'actuar per via d'urgència per revertir aquesta situació, atenent a les propostes
i recomanacions esmentades en aquest informe.
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