Fires de Llucmajor
2002

Dipòsit legal: PM 1812 - 2002
Imprès per

Carretera Militar, 208 - 07600 s’Arenal - Mallorca

Pregó de Fires
2001

RECURSOS NATURALS
DE LA
MARINA DE LLUCMAJOR

per

Dr. Lleonard Llorens
Professor de la UIB

Patrocini de l’Ajuntament de Llucmajor
que presideix el batle
Sr. Lluc Tomàs Munar

PRESENTACIÓ
Climent Ramis i Noguera
Professor del Departament de Física,
director de Promoció de la Recerca i de l’Oficina
de Suport a la Recerca de la UIB

Senyor Batle, digníssimes autoritats, senyores i senyors regidors, senyores
i senyors, llucmajorers:
Cada any, quan la tardor és just un nadó, d’aquesta terra vermella del
migjorn de Mallorca s’alça, com un potent imant, la tradició de més de 450
anys que estira i estira els llucmajorers cap al poble. Als altres pobladors de
l’illa, des dels ciutadans, algaidins, montuïrencs, porrerencs i campaners fins
als andritxols, pollencins i artanencs, els anuncia que Llucmajor està de fira,
que Llucmajor està de festa, que Llucmajor els espera, que a Llucmajor seran
ben arribats. I a nosaltres el cor se’ns omple d’alegria, satisfacció i orgull quan,
especialment aquests dies, tenim l’oportunitat de proclamar la nostra ciutadania
amb el crit “Jo som de Llucmajor”.
I les nostres fires, serien unes fires com pertoca sense el pregó? La
tradició no és, ni de bon tros, tan llarga. Però avui estam a punt de començar
la 38a edició del pregó, i aquest acte ja, inexorablement, forma part inseparable
de les nostres fires. Com ha escrit Mateu Monserrat i Pastor, “el pregó és el
toc d’atenció, d’avís, el pòrtic d’entrada a la fira”. Jo hi afegiria alguna cosa
més, donades les característiques que ha anat adquirint. És també la resposta
al nostre desig, cada any quan arriba Sant Miquel, de conèixer més i més de
tot allò que ens volta i envolta, de tot allò que constitueix el nostre patrimoni
com a poble, ja sigui de caire històric, tècnic, ambiental, literari, musical o
científic, però ho volem amb rigor i de tal manera que estigui a l’abast de
tothom.
El pregó i el pregoner d’enguany compleixen tots els requisits que
demanam al pregó i al pregoner. El tema omplirà un dels buits que, a poc a
poc, any rere any, aniran omplint els futurs pregons. Però el pregó d’enguany,
que versa sobre la vegetació del nostre terme, té una significació particular.
-5-

Aquesta vegetació, tots ho sabem, ha de sofrir sequeres devastadores i després,
de forma sobtada, apareixen pluges torrencials que van modificant el sòl.
Aquest fet no és sinó una prova ben clara d’un procés lent, però inexorable,
de desertificació, un procés en què les plantes seran les més perjudicades. El
canvi climàtic que, també de forma lenta, s’està produint, modificarà la coberta
vegetal; possiblement algunes espècies desapareixeran. És per això que el tema
d’avui és especialment interessant. I el pregoner, el Dr. Lleonard Llorens
García, n’és un vertader especialista, tal vegada la persona més apropiada que
podríem haver trobat, i al qual vull agrair personalment haver acceptat el repte
de preparar en un temps rècord el pregó que ens presentarà. Vegem alguns
detalls de la seva biografia.
Lleonard va néixer al Coll d’en Rabassa l’any 1946. Després dels seus
estudis de batxillerat a Ciutat, es llicencià el 1969 i posteriorment es doctorà
el 1974 en farmàcia a la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral ja
reflecteix el seu interès per la vegetació de Mallorca. El títol és ben significatiu:
Introducción a la taxonomía numérica del género Limonium. Los Limonium
de la isla de Mallorca.” (Els Limonium són coneguts com a saladines o
coixinets). És professor titular de botànica en el Departament de Biologia de
la Universitat de les Illes Balears i anteriorment havia impartir docència a la
Universitat de València, a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Jardí
Botànic de València. És assessor científic i representant de la Universitat de
les Illes Balears al Jardí Botànic de Sóller.
Com a investigador, vull destacar-ne les característiques següents:
Ha dirigit 7 tesis doctorals, totes relacionades amb la vegetació de les
Illes Balears, una de les quals està dedicada en particular a les zones semiàrides
del sud de Mallorca. Us puc assegurar que, amb l’experiència que tinc de
dirigir algunes tesis doctorals, aquesta data seria suficient per mostrar el prestigi
del Dr. Llorens i la seva dedicació a la recerca. Però hi ha moltes més coses
per afegir-hi: Ha participat en 27 projectes d’investigació subvencionats per
entitats i organismes nacionals o autonòmics, en la major part dels quals com
a investigador principal. L’objectiu dels 27 projectes era l’estudi de diferents
aspectes de la vegetació de les Illes Balears.
Ha presentat més de 40 comunicacions a congressos nacionals i
internacionals. Ha publicat 35 articles en revistes científiques de prestigi
internacional, 6 llibres i 7 capítols de llibre, tots també amb la vegetació balear
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com a tema central. Vull destacar que el Dr. Llorens ha descobert 14 noves
espècies vegetals a l’illa de Mallorca, la major part del tipus Limonium. Sense
cap dubte ha creat escola.
El que no es pot trobar al seu currículum és que el Dr. Lleonard Llorens
pertany a un grup de professors de la Universitat de les Illes Balears,
majoritàriament mallorquins, que s’hi incorporaren molt joves, quan la
universitat era un projecte i una esperança de futur. Que aquest grup de
professors ha dedicat moltes hores de la seva joventut i tots els seus esforços
perquè la universitat es convertís en la realitat que és avui, una institució
fortament consolidada dins la societat balear, a la qual serveix. Que l’esperit
investigador i les ganes de fer les coses ben fetes d’aquest grup de professors
han servit perquè la Universitat de les Illes Balears, malgrat la curta història
de l’etapa actual, sigui considerada, en aquests moments, com la setena
universitat pública espanyola en producció científica per investigador dins el
grup de 45 universitats públiques. Per això, com a director de Promoció de
la Recerca de la Universitat de les Illes Balears, et don les gràcies, Lleonard,
per la teva contribució. Aquest grup de professors ha compartit fent pinya
durant 25 anys penes i alegries acadèmiques, i per això són tots amics, per
això en Lleonard és amic meu.
A la vista de les dades que avalen el seu currículum, queda clar que el
Dr. Llorens és la persona més adequada per parlar-nos de la nostra vegetació.
Estam, per tant, ja disposats a escoltar el seu pregó: Recursos naturals de la
Marina de Llucmajor, que serà la seva fermança, la primera fermança que tots
plegats rebrem aquestes primeres fires del segle XXI.

t
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RECURSOS NATURALS
DE LA
MARINA DE LLUCMAJOR
AVANTPROPÒSIT
Sr. Batle, autoritats, regidores, regidors, senyores, senyors, amics,
Permeteu que comenci la meva intervenció expressant el meu
agraïment a aquest Ajuntament, i més concretament a la comissió que
organitza aquest acte pel fet de pensar i confiar en mi per presentar el
Pregó de les Fires d’enguany.
Deixau també que doni les gràcies a l’amic i Dr. Climent Ramis
i Noguera per la bondat de la seva presentació. La tasca d’introduir i
obrir un acte com aquest és una feina que, malauradament, sovint
només és tractada com una formalitat, però que quan té les qualitats
que té la d’avui esdevé part essencial de l’acte, fet que per altra banda
no em resulta gens sorprenent, ja que conec la vàlua personal i la
formació humanística i científica de l’introductor. A més, ell hi ha afegit
una amabilitat cap a la meva persona que sens dubte està relacionada
amb el fet de compartir il·lusions i anys de feina docent i investigadora
a la nostra universitat, la UIB.
Vull també manifestar-vos el meu agraïment per la vostra massiva
presència, i esper que la meva intervenció no defraudi la vostra curiositat.
Crec que la importància dels valors de la part del patrimoni vegetal de
Llucmajor que tractaré facilitarà el meu intent perquè augmenti la seva
estimació i conservació. Si és així em veuré més que regalat.
Crec que el fet que, com a motiu del pregó de les Fires de
Llucmajor, s’hi inclogui per segona vegada –si els meus comptes no
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van errats– un tema dels considerats com a científics, és molt significatiu
i simptomàtic d’una visió avançada de la situació actual del nostre
entorn. Si és cert que gairebé mai no hi ha agut motius molt fonamentats
per a separar les “ciències” i les “lletres”, és ara quan el distanciament
esdevé un absurd. Avui, el món s’entén com un tot integrat. Això és
una realitat que es fa palesa en molts fets, com ho mostren els nombrosos
vocables d’ús prou corrent, com és el cas dels de “canvi global”, “Gaia”,
“nou ordre”, “canvi climàtic”, etc., i, principalment el gran nombre de
termes que fan referència al medi, a la seva conservació i gestió.
Deixau també que en un tema com el que ara exposaré i en un
lloc com aquest, tingui un moment de record per a mon pare. Cercant
els inicis de la meva relació amb la Marina de Llucmajor he hagut de
mirar enrere, als temps d’infant en què iniciava la meva formació. Amb
ell, que va ser un entusiasta i infatigable botanòfil, vaig començar a
recórrer, els diumenges i qualque horabaixa que no tenia escola, les
terres de la Marina, aleshores poc accessibles i gairebé desconegudes.
Primer amb una Guzzi, aquelles senzilles “quasi” motos vermelles i,
més tard, amb un aleshores esplèndid Citroen de capota de roba, anàvem
pels llargs camins plens de macada i de ginyes a la recerca de noves
plantes per tal d’augmentar la nostra col·lecció de fotografies. A la
Marina vaig començar a aprendre, a veure coses on sembla que no hi
havia res, a relacionar la presència de plantes –sovint molt menudes–
amb les subtils condicions ambientals que condicionen el seu
desenvolupament. En una paraula, vaig passar de “mirar” a començar
a “veure”.
Permeteu finalment, que dins aquest capítol d’agraïments inclogui
un record i un reconeixement per a tots els que d’una manera anònima
ens han ofert la seva ajuda i coneixements en la nostra tasca botànica.
Certament puc dir que els que no ho han fet han estat excepcions. Els
informadors i coneixedors del territori són peces fonamentals dins
l’organigrama que cal per a l’estudi dels seus elements característics o
dels fets més rellevants.
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Als penyals de la Marina la influència del vent salí
condiciona el creixement de les plantes.

Les boires proporcionen condicions ambientals més humides.
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Anem doncs al tema del pregó que, com he comentat abans se
concentrarà bàsicament en la Marina, i més particularment en la
singularitat dels seus recursos vegetals.

INTRODUCCIÓ
Dins del context insular, la Marina és una comarca gran que s’estén
majoritàriament pel terme de Llucmajor, encara que les seves
prolongacions arriben a altres termes municipals veïnats, com són el
d’Algaida, el de Ciutat o, fins i tot, el de Marratxí (Puntiró).
Les condicions ambientals generals que hi coincideixen són molt
uniformes. Els substrats geològics són calcaris, pliocens o miocens; els
sòls, sovint prims o esquelètics, són gairebé sempre argilosos, vermells
i fàcilment compactables.
El relleu és quasibé pla i sense discontinuïtats destacables.
Únicament vora mar, els penya-segats, cingles, barrancs i torrenteres
apareixen com irregularitats importants.
El clima és càlid i sec, de fet el seu bioclima, tal com el tractam
els que treballam la ciència de la vegetació i el paisatge, s'inclou
majoritàriament dins dels tipus que definim com
termo/mesomediterranis, i ho consideram dins les mostres més seques
de les Balears. Recordem que les pluges només estan entre els 300 i
450 mm, i presenten oscil·lacions notables, com ho mostra el fet que
diversos anys, com el 1945 o el 1983, les precipitacions no arribaren
als 150 mm a diferents llocs de la Marina. Aquestes dades sovint ens
recorden les que trobam a diversos llocs desèrtics del món. Finalment
l'activitat humana, generalment mitjançant utilitzacions agrícoles i
ramaderes, és ancestral, prehistòrica.
Totes aquestes circumstàncies no són gens afavoridores de diversitat,
que com sabem està relacionada directament amb el nombre i la varietat
dels hàbitats d’un territori, és a dir, de l’abundància de llocs ecològicament
diferents.
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Camps pasturats amb Bellis annua

Camps amb bolitx (Chrysanthemum coronarium)
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Això té confirmació en una simple anàlisi de la flora. El catàleg
florístic de la Marina inclou poc més de 600 espècies, nombre que
sense ser baix tampoc expressa una riquesa elevada. Un fet similar
s’esdevé si miram el percentatge d'endemismes que es troben al terme.
Amb aquests condicionaments, cal qüestionar: quina és la importància
botànica de la comarca?; quins són els trets importats i significatius que
fan que avui se’ns presenti la Marina com un territori valuós?
Per entendre-ho és menester fer l’anàlisi botànica amb la perspectiva
que ofereixen les dades numèriques simples de diversitat, però també
des dels resultats que ens aporta l’estudi de tota la seva homogeneïtat
i singularitat, tant florística com paisatgística. Dit d’una altra manera,
des dels resultats que proporciona l’estudi del que és aparent –el de la
gran mesura– que ve definit pel paisatge dominant, i del que és amagat
–petit–, el qual ha de menester, per a ser vist, una observació fonda i
detinguda.
Vegem doncs aquests dos caires des de les imatges que proporcionen
les unitats del paisatge vegetal.

EL PAISATGE VEGETAL
El concepte de “paisatge vegetal”, igual que el més general de
“paisatge”, no és uniforme. De fet, això es reflecteix en la complexitat
i l’heterogeneïtat del tema i en la diversitat de llocs i formes de tractament
(estètica, geografia, botànica, etc.). D’una forma sintètica, podem dir
que el paisatge vegetal és complex entre realitat i sentiment. Des d’una
perspectiva biogeogràfica, diversos autors estableixen que es pot
considerar que el paisatge vegetal està format per tres grans unitats,
que generalment estan molt relacionades i per això, amb límits sovint
difosos. Aquestes són: el paisatge urbà, el rural i el natural i seminatural.
Els dos primers deriven directament de les actuacions de l’home, que
ha modificat fortament les condicions ambientals i el funcionament
dels sistemes originals. Al contrari, els darrers, per mor que les
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Figueral de moro, sembrat a la vora de les cases

Conreus mixtos de cereals i ametllers
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intervencions són més limitades, mantenen els elements originals i els
seus ritmes estan més d’acord amb les condicions ambientals naturals.
Deixem avui de banda el paisatge urbà, no per manca d’interès
dels vegetals que hi creixen, sinó perquè la seva singularitat és escassa,
i tractem una mica els altres dos tipus.

EL PAISATGE RURAL
Les actuacions de l’home a la Marina hi són molt manifestes, i les
formes més comunes i tradicionals d’intervenció són les activitats
agrícoles i les ramaderes. Aquestes activitats han seguit unes pautes
típiques de la majoria de contrades seques d’arreu de la Mediterrània.
Les terres de conró o conró-pastura s’han establert sobre els sòls més
rics, mentre que les terres magres s’han deixat per a una pastura menys
intensiva, per a l’extracció de combustible o per a altres activitats de
caràcter més lúdic com és la caça. Les primeres formen part, més aviat
diria que constitueixen, el paisatge rural, mentre que les segones
pertanyen al natural i al seminatural.
Tradicionalment, el conreu de cereals –i les rotacions de cultius
lligats amb ells– és el tipus d’explotació més establerta i generalitzada.
La limitada disponibilitat de recursos i la manca d’organització global
ha determinat la prevalença del criteri d’autosuficiència, per damunt
d’altres. Per això, dins les mateixes tanques dedicades al conreu de
cereals s’hi ha inclòs sembres de diverses espècies d’arbres, com les
figueres i els garrovers. Sorgides com a alternativa a la desaparició de
la vinya, causada per la malaltia que va propagar la Phylloxera, al segle
XIX i principis del XX es van generalitzar les plantacions d’ametllers.
La intensitat fou tal que anys després els ametllerars arribaren a ocupar
fins al 30% de les terres de conró. En el moment actual aquestes activitats
estan en franca decadència, però encara les imatges del camp que avui
gaudim tenen les seves arrels en aqueixos tipus d’actuacions.
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Aspecte hivernal d’un camp d’ametllers,
amb llevamans (Calendula arvensis)

Onopordon macroacanthum a la possessió de Son Albertí
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Els paisatges que tot això ha generat són molt característics.
Presenten poca singularitat, ja que, com he comentat, són comuns a
molts indrets mediterranis, i tampoc són gaire diversos. Malgrat això,
presenten variacions importants que estan en consonància amb el tipus
de sembra i de terra, amb l’estació i amb la forma del tractament dels
camps. Això es posa de manifest en els canvis cromàtics dels camps,
canvis que principalment, a més del tipus de sembra, es deuen als ritmes
fenològics de les plantes, és a dir:
verd –germinació i creixement–
florit –color de les flors–
groguenc –fructificació i agostat–
sec –tan sols amb restes vegetals i color de la terra–
Excepcions notables dins d’aquest esquema són els figuerals, que
presenten cicles ritmes fenològics “atípics”, ja que les plantes són verdes
a l’estiu i seques, com estructures, a l’hivern; i els garroverars i figuerals
de moro –que són conreus d’Opuntia maxima, espècie d’origen americà
que els portuguesos varen introduir al nord d’Àfrica, on es coneix com
a figuera de cristià– que romanen verds tot l’any, tal vegada una mica
més colorats a la fructificació.
A més dels figuerals de moro que l’home ha instal·lat als voltants
de les cases, destaca en algunes possessions, als llocs on es concentra
el bestiar, la proliferació de la vegetació de caràcter nitròfil, com a Son
Albertí. Aquesta circumstància ens permet reconèixer la primera de les
singularitats de la Marina. Es tracta d’un card, comú a altres terres de
la Mediterrània, però que a les Balears tan sols creix a molt comptats
indrets de la Marina i de la serra de Tramuntana: l’Onopordum
macroacanthum, anomenat així per la magnitud de les espines del
capítol de flors.
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Alzinars al cap del torrent de Garonda

La màquia d’ullastre característica de la Marina
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EL PAISATGE NATURAL I SEMINATURAL
Aquest paisatge és una combinació complexa de diferents tipus
de vegetació que podem reunir en dos grans grups: el de la vegetació
forestal, que inclou tots aquells tipus de vegetació (boscos, màquies,
matollars, brolles i pastures) que es desenvolupen d’acord amb les
condicions ambientals –clima i sòl– pròpies del territori, i el de la no
forestal, millor diria azonal, que depèn més directament de condicions
peculiars determinades (salobrars, dunes, roquissars marítims, penyasegats, etc.).
LA VEGETACIÓ FORESTAL
Boscos i màquies
Els boscos a la Marina hi són escassos. Els alzinars únicament hi
són presents de forma fragmentària i localitzada, encara que de vegades
en bon estat de conservació, com és el cas dels que creixen a la capçalera
del torrent de Garonda. Per altra banda, cal considerar que és aquesta
raresa la que determina la seva importància com a singularitat local.
Els pinars, en general, no sembla que presentin gaire singularitat,
però cal recordar que en forma part una planta d’aspecte molt singular:
un pi, el que s’ha identificat com Pinus halepensis var. ceciliae, que va
ser citada per primera vegada a la possessió de Son Albertí, gràcies a les
indicacions que la madona de Cas Busso ens va donar a mon pare i a
mi. Avui se’l coneix, encara que rar i amenaçat, a altres llocs de Llucmajor,
de Mallorca i a altres illes de l’arxipèlag de les Balears. El cultiu i la
selecció, que mon pare va començar i que sabem que segueix fent
qualque particular llucmajorer, sembla que serà una de les poques vies
que farà possible la seva conservació i promoció, malgrat la fins ara total
inhibició de les administracions.
A les bosquines o màquies els correspon la major part del
protagonisme paisatgístic natural del terme.
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A la primavera el blanc dels albons (Asphodelus microcarpus)
omple els clars dels ullastres.

Ginestra borda (Ephedra fragilis),
espècie típica de les màquies de llocs rocosos
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Com a resposta a les condicions que implica el clima mediterrani,
les plantes que caracteritzen les màquies, ullastres, mates, aladerns,
ginestes bordes, escanya-cabres, etc. són sempre verdes. A més, tenen
les fulles dures, color verd-blau, i les flors petites i poc vistoses. Quan
tenen suficient quantitat de substrat formen masses molt denses i
llenyoses, gairebé impenetrables i d’aspecte molt estable al llarg de l’any.
La tala i la ramaderia determinen una disminució de la seva complexitat
estructural i la proliferació de clars, la qual cosa facilita l’augment de
les pastures –sovint amb molts albons– i de les brolles d’estepa llimonenca.
Són aquestes comunitats vegetals les que causen les escasses variacions
cromàtiques i morfològiques que presenten aquestes formacions al llarg
de l’any, i que es deuen principalment als canvis foliars de les plantes
més dominants, especialment per la gran producció primaveral de les
flors blanques que les caracteritza.
A més de la importància dels ullastrars, són destacables també els
savinars de s’Estelella i ses Males Cases, i els matars de les àrees litorals.

Brolles i timonedes
Les brolles i les timonedes, que de preferència creixen sobre sòls
amb bon drenatge (com són els arenosos), tenen a la Marina un paper
secundari. La seva singularitat i diversitat són escasses. Tal vegada la
dominància de l’estepa llimonenca sigui el seu tret més significatiu. A
s’Estelella i a altres llocs concrets de les zones properes al litoral, s’hi
troben les mostres més singulars d’aquest tipus de formacions, que
inclouen diverses plantes d’interès, com és el cas de l’esteperol (Cistus
clusii ssp. multiflorus), espècie que a Mallorca és poc comuna. Exemple
d’altres plantes significatives són: el romaní (Rosmarinus officinalis ssp.
palaui), el xiprell (Erica multiflora), la botja de cuques (Anthyllis
cytisoides), l’herba de sant Ponç (Teucrium capitatum ssp. majoricum),
el Coris monspeliensis, l’estepa joana (Hypericum balearicum) (molt
rara), i el socarrell (Teucrium balearicum), del qual s’ha destruït l’única
població coneguda (es Puig de Ros), etc.
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L’esteperol (Cistus clusii ssp. multiflorus)
creix per entre els savinars de s’Estelella.
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Pastures i erms
Dins de les pastures i dels erms s’hi troben un grup d’importants
comunitats vegetals, que constitueixen un dels trets més significats de
la Marina de Llucmajor.
D’una manera resumida podem assenyalar que el seu caràcter i
interès es basa en el fet que:
- Són formacions d’elevada diversitat i singularitat.
- Poden presentar una elevada cobertura liquènica.
- Són riques en plantes que passen els períodes adversos (sobreviuen)
sota terra a l'estiu en forma de bulbs, cabeces, etc. (geòfits) o
en forma de llavor (teròfits).
- Per al seu desenvolupament necessiten estabilitat ambiental.
- Són molt afavorides per la compensació hídrica de les rosades
autumnals i hivernals.
- Sovint necessiten una influència de pastura moderada (caràcter
una mica nitròfil).
Com a elements significatius de la seva riquesa florística podem
destacar:
- Geòfits- Brimeura fastigiata, Crocus cambessedesii (endemisme),
Gagea iberica, G. mauritanica, Gladiolus illyricus, G.segetum, Merendera
filifolia, Narcissus elegans, N. serotinus, diverses Orquidàcies, Ranunculus
paludosus ssp. barceloi (endemisme), Romulaea columnae ssp. assumptionis
(endemisme), Scilla autumnalis, etc.
- Altres formes biològiques- Astragalus stella, Centaurium bianoris
(endemisme) , Crassula tillaea, Crepis pusilla, Chaenorhinum rubrifolium,
Filago congesta, Filago petro-ianii (endemisme), Ophioglosum lusitanicum,
Scabiosa stellata, Sedum caespitosum, S.rubens, Soliva stolonifera, etc.
Dins aquesta llista podem destacar, a més del caràcter endèmic
de diverses espècies, el fet que un nombre important són rares o molt
localitzades a Mallorca i tenen un centre important de distribució a la
Marina. Aquest és el cas de Gagea iberica, G. mauritanica, Narcissus
elegans, Ranunculus paludosus ssp. barceloi, Filago congesta, etc. Això
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Pastures amb Stipa capensis i camps abandonats a Cala Blava

La cobertura liquèmica dels sòls està afavorida per la manca de sol,
per les rosades i per l’estabilitat.
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és particularment evident per a Brimeura fastigiata –de la qual l’única
població coneguda fins ara a Mallorca es troba al voltant de cala Beltran–
i per a Astragalus stella.
Comentari especial mereixen unes comunitats que prosperen en
alguns camins i caminois poc transitats i a altres llocs una mica calcigats.
Malgrat que la seva inclusió com a comunitat forestal és incorrecta, ja
que el seu desenvolupament depèn directament d’activitats zoògenes,
la seva ubicació paisatgística es desenvolupa pels clars dels ullastrars, i
el motiu didàctic d’aquesta reunió ens ho autoritza. Són comunitats
que encara que estan formades per plantes petites, –sovint sols tenen
2-3 cm d’alçada–, i de cicle breu, presenten una gran originalitat florística
i ecològica. Aquests caràcters estan determinats per la presència de
plantes com Crepis pusilla, Soliva stolonifera, Crassula tillaea o, molt
especialment, Filago petro-ianii, que és un endemisme –probablement
el més petit de les Balears– exclusiu de la Marina (sensu lato).
LA VEGETACIÓ NO FORESTAL
Els altres tipus de vegetació que es troben a la Marina, encara que
com la vegetació forestal abans esmentada depenen de les condicions
climàtiques del territori, estan més influenciats per altres factors. Entre
les diverses formes que creixen a la Marina, aquest és el cas de la
vegetació que creix a les dunes, la dels salobrars, la dels roquissars de
la vora de la mar, la dels penyals, penya-segats i barrancs, i també la de
les basses estacionals.
Dunes i salobrars
Les dunes i els salobrars són elements amb poca representació,
ja que només se’n troben algunes mostres fragmentàries que es localitzen
principalment a s'Estelella, s'Estanyol i també a Cala Pi. A més,
generalment la seva singularitat és escassa. Així passa amb les diverses
plantes suculentes, com Arthocnemum glaucum, Sarcocornia alpini,
Sarcocornia fruticosa, Suaeda vera, Limonium virgatum, Juncus acutus,
Carex divulsa, Schoenus nigricans, etc., del salobrars, o amb Pancratium
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Pradell amb Merendera filifolia. Aspecte a la primavera d’hivern

Ranunculus paludosus ssp. barceloi, espècie dels erms
sotmesos a rosades freqüents
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maritimum, Teucrium dunense, Eryngium maritimum de les dunes.
Els savinars de s’Estelella representen un cas especial ja que són un
exemple molt destacat d’aquest tipus de comunitat per la seva qualitat
estructural.
Roquissars marítims
A diferència del hàbitats costaners anomenats anteriorment, els
roquissars marítims sotmesos a una forta acció de la saladina estan
molt estesos. Això permet que les comunitats típiques d’aquest tipus
de litoral siguin molt comunes. De fet, un grup de plantes molt
característiques d’aquests llocs, els Limonium, s’anomenen, per la seva
resistència a la sal, saladines. La forma principal de les plantes d’aquests
indrets és la de coixinet, que és la morfologia que menys resistència
ofereix a l’efecte del vent i major a la pèrdua d’aigua. Tot i que la
diversitat específica d’aquestes comunitats és baixa, moltes plantes tenen
una important rellevància. Així, entre les que tenen especial interès
florístic i biogeogràfic cal citar: el fonoll marí (Crithmum maritimum),
les saladines –Limonium minutum és un endemisme balear i Limonium
marisolii és endemisme exclusiu de la Marina–, el socarrell –Launaea
cervicornis i el Polycarpon polycarpoides ssp. colomense que són
endemismes gymnèsics–, la lletrera –Euphorbia pithyusa, que només
creix a uns poc llocs de la Mediterrània nord-occidental–, la camamil·la
de mar –Anthemis maritima–, la Spergularia heldreichii, que és una
raresa mediterrània, etc.
Penyals, penya-segats i barrancs
Sovint, molt relacionats geomorfològicament amb els roquissars
marítims, a la Marina hi trobem els penyals, els penya-segats i els
barrancs. Tots ells són hàbitats que manifesten de forma molt clara
estar determinats per efectes topogràfics i ambientals concrets, com
són:
- Forts pendents
- L’exposició (sobreexposició a les orientacions al migjorn i
ombries als obacs)
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Fel de terra (Centaurium bianoris),
endemisme balear que es troba rar als pradells.

Brimeura fastigiata. A Mallorca només se’n coneixen
unes poques plantes devora cala Beltran.
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- Elevats índexs d’humitat relativa (per la proximitat a la mar)
- Influència de les boires marines
- Inestabilitat del substrat
Com a conseqüència d’aquestes condicions limitants les plantes
que creixen en aquests hàbitats estan molt especialitzades. D’això se’n
deriva un elevat interès biogeogràfic i ecològic, i una gran singularitat
de la seva flora i vegetació. D’altra banda també és notable el fet que
en aqueixos hàbitats la competència es manifesta en una lluita per l’espai,
mentre que entre espècies és escassa. Això afavoreix que els penyals
siguin refugi de plantes rares.
Els penya-segats de la Marina, per la seva orientació i sinuositat,
permeten el desenvolupament d’indrets ombrívols a prop d’altres de
molt assolellats i tèrmics. A la vegada, la proximitat a la mar facilita
l’anidament d’aus marines i proporciona condicions molt favorables
per tal que juntament amb comunitats típicament rupícolas hi creixin
d’altres amb clar caràcter nitròfil (ornitocopròfil). Dins aquestes s’hi
troben unes d’aspecte fortament llenyós, sovint mates amb poques
fulles, una mica suculentes, semblants a altres de latituds més meridionals,
i que a les Balears són molt rares i localitzades (sovint als illots).
Dins el grup de plantes de caràcter més rupícola destaquen:
Cymbalaria aequitriloba (endemisme tirrènic), Carex rorulenta
(endemisme balear), Scabiosa cretica (mediterrània estenoica), Micromeria
filiformis (endemisme tirrènic), o Euphorbia maresii (endemisme
gimnèsic –Mallorca i Menorca–) i encara Helianthemum caput-felis; i
d’entre les més nitròfiles (halonitròfiles): Fagonia cretica, Lavatera
maritima, L ycium intricatum, Spergularia bocconii, Euphorbia
dracunculoides i Convolvulus valentinus.
Basses estacionals
Els dipòsits naturals d’aigua estacionals des de temps immemorial
han tingut una importància capital per al desenvolupament del éssers
vius de la Marina, l’home inclòs (la seva relació amb els poblaments
humans antics i prehistòrics és un fet conegut).
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Els caminois poc transitats són l’hàbitat de comunitats singulars.

Comunitat efímera dels caminois amb Soliva stolonifera,
Crepis pusilla, Filago petro-iani, etc.
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En aquest territori és molt comú trobar irregularitats de les roques,
sovint en forma de crostes calcàries, en les quals després de les pluges
romanen quantitats variables d’aigua. Les seves mides són molt diverses,
ja que van des de petits cocons fins a àmplies superfícies que poden
recollir més d’una tona d’aigua. La diversitat de formes i mides, la
variable capacitat per a retenir l’aigua i el seu grau de rebliment,
determinen els tipus de plantes i comunitats que poden prosperar de
dins elles. Avui només anomenaré el grup de les que permeten el
creixement de plantes de caràcter amfibi i/o aquàtic.
La meva opinió és que aquestes basses són un dels elements més
característics i singulars de la Marina. El seu valor fitogeogràfic pot
comparar-se al que per a l’estètica de Ciutat tenen la Seu o el castell
de Bellver.
A més, dos fets destaquen encara més l’interès que té la Marina
per aquests tipus d’hàbitats. Aquests són: la seva elevada concentració
numèrica de mostres i l’origen càrstic, que determina que siguin de
naturalesa calcària –a altres territoris aqueixos dipòsits d’aigua
generalment– es formen sobre roques sense carbonats.
Gairebé totes les espècies que viuen a les basses de la Marina són
rares a les Balears, i n’hi han algunes que no es troben a cap altre indret
de l’illa. D’entre les més característiques destaquen: Marsilea strigosa
–un trèvol de quatre fulles que és una falguera –Myosurus minimus–
una herbeta que a les Balears només es coneix en una bassa de devora
la possessió de sa Torre–, –Callitriche brutia i Zannichellia peltata–
dues espècies aquàtiques de forma filamentosa, –Crassula vaillantii i
Elatine macropoda– herbes petites que formen catires i que són
suculentes, malgrat viure a llocs molt humits o inundats–, Ranunculus
peltatus ssp. bourgaei i Damasonium alisma ssp. bourgaei– herbes de
flors blanques que estan arrelades al fons però amb fulles que s’estenen
sobre de l’aigua, però que poden sobreviure quan aquesta desapareix
i el sòl queda humit–, Pulicaria vulgaris i Verbena supina– espècies que
a Mallorca tan sols es coneixen a la Marina–, etc.
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Filago petro-iani, petit endemisme exclusiu de la Marina

Fragments dunars i roquissars a s’Estelella
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Tot aquest conjunt d’hàbitats, comunitats vegetals i espècies
singulars que he anat citant, no és més que una petita mostra que he
seleccionat per tal de destacar els trets més rellevants de la Marina de
Llucmajor, encara que, com és fàcil d’imaginar, els valors biòtics d’aquest
territori són molt més nombrosos.
Amb l’ànim de resumir i concloure podem assenyalar:
1.- Que el valor de la marina de Llucmajor recau per una banda
en la uniformitat i l’extensió de les formacions de fulla dura representades
principalment pels ullastrars i pels savinars de s’Estelella, i per l’altra en
un tipus de vegetació especialitzada com són les pastures, la vegetació
dels penya-segats i especialment les basses estacionals.
2.- Que el funcionament de la Marina es pot entendre com un
model molt adequat per a fer l'anàlisi d’adaptacions i respostes a
situacions de crisi climàtica, com representa el que sembla que estam
vivint.
3.- Que les activitats i els usos tradicionals (caça, pastures
limitades, etc.) són perfectament compatibles amb el manteniment dels
hàbitats més significatius.
4.- Que la divulgació, l’estudi i el coneixement dels valors
biològics i geològics de la Marina són activitats necessàries i fonamentals
per afavorir la seva estima i respecte, i que són les millors eines per a
la seva salvaguarda.
Finalment, no puc acabar sense fer una reflexió en veu alta sobre
els valors que he esmentat avui, i que sovint em repetesc: “Certament
tenim la sort de poder fruir d’un patrimoni vegetal que ens identifica
i que s’inclou dins els millors del món, i d’això en devem estar
orgullosos, però també tenim, nosaltres i les nostres admistracions,
l’obligació de conèixer-lo i conservar-lo. És la nostra responsabilitat.”
Gràcies per la vostra atenció.
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Vegetació baixa als roquissars marítims batuts pel vent a s’Estelella

La costa alta de la Marina permet trobar-hi ambients diferents.
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Els substrats dels talussos marítims
són de naturalesa pedregosa i rocosa,
i són refugi de diverses espècies termohalòfiles.
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Indret clàssic de Limonium marisoli, a prop del Pas de sa Senyora

Socarrell (Launaea cervicornis), espècie pròpia dels roquissars marítims
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Spergularia heldreichi, espècie rara que creix als sòls salins dels roquissars

Els penya-segats afavoreixen la diversitat d’ambients.
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Als talussos protegits s’hi refugien les aus marines
i per això hi creixen moltes plantes nitròfiles.

La coberta liquènica de les roques
és molt important als llocs ombrejats i nitròfils.
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Flors d’Helianthemum caput-felis,
mateta típica de sòls arenosorocosos dels penya-segats

A Mallorca, Convolvulus valentinus,
espècie raríssima que només es coneix als talussos de la Marina.
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A les Balears, Euphorbia dracunculoides és una espècie que només creix
a indrets pedregosos i rocosos de prop del cap de Regana.

Bassa a sa Torre
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Euphorbia maresii,
endemisme de Mallorca i Menorca
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Plantes que creixen dins d’una bassa arrelades al fons.

Bassa a sa Torre, aspecte en fase d’eixugada
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A les Balears, Myosurus minimus només
es coneix en una bassa de la Marina.
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Elatine macropoda, petita planta de les basses

Crassula vaillantii, planta suculenta que creix a les basses de la Marina
- 45 -

Marsilea strigosa. Aspecte pubescent,
durant el període de dessecació de la bassa

Sorocarps de Marsilea strigosa. Són estructures desenvolupades
per a resistir els períodes secs que sovintegen a les basses.
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Safrà bord (Crocus cambessedesii)
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