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Alguns factors ambientals que 
determinen la vegetació de 

Cabrera

• Geomorfologia: orientació de les pendents

• Canvis dels usos del sòl: 

• Abandonament agrícola 

• Abandonament explotació forestal 

• Desaparició de herbívors domèstics
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Canvis en la vegetació

- Increment de la superficie forestal (Es 
deixa d’explotar el bosc i s’abandona la 

agricultura)

- Increment del recobriment de la vegetació 
llenyosa (Extracció de cabres i ovelles)

- Certa estabilitat en les zones més 
estressants per les plantes (Dinamisme 

molt lent)



Cabrera, una història que bascula 
entre la ocupació i 
l’abandonament

- Introducció de cabres 
probablement abans de 
l’època romana

- Comunitat monàstica  
segles V-VIII

- Construcció Castell, segle 
XIV

- XIX Presó francesos
- XIX Colònia agrícola
- XX Ocupació militar
- Final XX Parc Nacional



L.F. Gille 1892. Les prisionniers de Cabrera: memòries d’un conscrit de 1808 . Ed. Victor-Harvar. Paris  



Arxiduc Lluís Salvador, 1884

“En general la isla está pelada o cubierta 
por malezas, entre ellas muchos 
acebuches. Los pocos terrenos cultivados 
producen cereales, legumbres y frutas a 
los cuales se oponen las devastaciones de 
las numerosas cabras salvajes y la 
multitud de conejos”.

Arxiduc Lluís Salvador 1884 (edición en español de 1954). Las islas Baleares. Cabrera. Ed Clumba. Palma.



“El primitiu bosc de Pinus halepensis ha estat 
exterminat quasi en absolut, i solament ha estat 
respectat en els llocs on el seu valor no hauria 
compensat les despeses del transport. Queda 
acantonat i isolat en la part NE de l’illa i formant 
minúsculs grups en algun altre lloc de l'interior. 
L'aspecte de desolació de l’illa, és degut, doncs, 
a la destrucció de la vegetació natural. 
L'alteració és allí particularment profunda i 
manifesta.” 

A. Marcos 1936

Marcos, A. 1936. Contribució al coneixement de la flora balear. Flòrula de Cabrera i dels illots pròxims. Cavallinesia VIII: 5-52



“Les illes més grans són ben sovint 
delmades pel bestiar que hom hi 
desembarca i hi abandona fins que tingui 
esgotat l’escàs herbei que creix entre mig 
dels matolls i a les escletxes de les roques.” 

P. Palau ‘40-’50

Palau, P.C. 1976. Catàleg de la flòrula de l’illa de Cabrera i dels illots que l’envolten. Treballs de l’Institut Català d’Història Natural 7: 5-103. 
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El 30% de les 
espècies es trobaven 
a les antigues zones 
cultivades, al estar 
lligades a l’activitat 
humana.

1992



50 sp. de 
plantes 

inventari de 
20x20m



Els canvis són bons o dolents?
Depèn dels nostres objectius de gestió

- Màxima “naturalitat”

- Màxima biodiversitat

- Un compromís 
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- Cabrera ha basculat entre 
períodes de forta presencia 
humana amb altres 
d’abandonament

- Això té unes conseqüències sobre 
el paisatge i també sobre la 
biodversitat

- El que cal fer a l’illa depèn dels 
objectius de gestió



Moltes gràcies per la vostra atenció
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