
LES RESERVES
NATURALS

Estan formades per
dos conjunts d'illots.

Per una banda es
Vedrà i es Vedranell i
per l'altra els illots de

Ponent

LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT

UN NIU
D'ESPÈCIES
NOVES

La diversitat biològica als illots
és culminant dins del regne de
les plantes

El conjunt de plantes que trobem a un lloc, la flora, no només representa
una part de la biodiversitat. La flora, juntament amb el clima i la geologia,
és el que dóna forma i color al paisatge que observem. A més, és el que
determina la diversitat de tot un conjunt d’animals que viuen pol·linitzant,
parasitant i descomponent cadascuna de les espècies vegetals de cada
indret. A més, sovint aquestes interaccions tenen lloc de forma específica,
és a dir, que un insecte en concret pol·linitzarà una única espècie de planta,
i a partir d’aquestes relacions es construirà la immensa complexitat
d’interaccions dins dels ecosistemes, inclosa l’activitat de les persones.
 
A les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent trobem
un conjunt d’espais que destaquen per les seves condicions extremes, a les
quals els éssers vius s’han adaptat per sobreviure-hi. Aquestes adaptacions
s’han anat acumulant fins a donar lloc a poblacions de plantes tan
especialitzades a un lloc determinat que acaben sent espècies o
subespècies diferents. Aquells tàxons propis i autòctons d’una àrea
determinada s’anomenen endemismes, i a les nostres Reserves els
nombrosos endemismes botànics representen un valor molt important que
val la pena conservar.
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Entre les olors i els colors del regne vegetal

Foto: mare amb la seva cria d' Hydrobates pelagicus - Arxiu RRNN

Foto: Flors de Limonium - Virgínia Picorelli (Arxiu RRNN)



Els penya-segats constitueixen un hàbitat ben singular,
caracteritzat per condicions extremes per a les plantes,
com són l'escassetat de sòl, l'elevada insolació i els
períodes de sequera. Diversos illots de les Reserves
compten amb espais d'aquest tipus, en els que trobem
un conjunt d'endemismes mereixedors de ser coneguts
i conservats. Teucrium cossonii subsp. punicum i Silene
hifacensis en són alguns exemples.
 

ENDEMISMES D'ALTURA
El protagonisme d'espècies endèmiques als penya-segats
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Les escletxes de roques dels illots alberguen
diversos endemismes botànics

Foto: Exemplars dels gèneres Silene i Limonium 
- Jorge Calvo (Arxiu RRNN)

Foto: Teucrium  cossonii subsp. punicum - Miguel Àngel Conesa

Teucrium cossonii D. Wood subsp. punicum
Mayol, Mus, Rosselló & N. Torres

 
Es tracta d’una planta de la mateixa família que el
romaní (Rosmarinus officinalis) i la farigola (Thymus
capitatus), que la cultura popular tant ha emprat per les
propietats medicinals als seus olis essencials. Parlem
de la família de les labiades, que amb freqüència
s’empren pel seu efecte antisèptic i cicatritzant. Les
espècies que s’inclouen en general s’assemblen en el
port i en la forma de les fulles, però el que dóna nom al
grup és l’aspecte de les flors, que separen els pètals en
dos grups, superior i inferior, donant aspecte de llavis. 
Teucrium cossonii compta amb dues subespècies a les
Illes Balears. T. cossonii sbsp. cossonii es troba a
Mallorca, Cabrera i Dragonera mentre que T. cossonii
sbsp. punicum es troba a les Pitiüses. Es diferencia de
l’anterior perquè les inflorescències (les agrupacions de
flors) són més allargades i més grans que a la
subespècie mallorquina. Aquesta subespècie pitiüsa
creix a indrets propers a la mar, costaners, exposats i
rocallosos, com els que trobem a l’illot des Vedrà.
El seu hàbitat és tan reduït, i tan vulnerable per la
presència d’herbívors, que la Unió Internacional per a
la Conservació de la Natura (UICN) la té actualment
categoritzada com espècie amenaçada, en perill
d’extinció.
 

Silene hifacensis 
Rouy ex Willk.

 
Pertany a la família de les cariofil·làcies, popularment
coneguda com la família dels clavells. L'estètica
d'aquest grup de plantes, sovint de port delicat i pètals
en roseta de colors variats, fa que moltes de les seves
espècies s'emprin com a ornamentals. S. hifacensis és
un endemisme que viu a les escletxes de roques del
penyal d'Ifac (Alacant) i de les Illes Pitiüses. Està
catalogada d'espècie vulnerable (UICN), donada la
fragilitat del seu hàbitat i els pocs individus amb què
compten les seves escasses poblacions.
Les principals amenaces d'aquesta espècie venen
donades principalment per fenòmens naturals, com
són els esllavissaments als penya-segats o els períodes
de sequera. Això no obstant, la pressió dels herbívors
tant silvestres com domèstics, així com el desplaçament
per espècies invasores, són factors que poden arribar a
extingir les poblacions pitiüses d'aquesta espècie. Les
mesures adoptades contra l'herbivorisme a les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
han afavorit la seva recuperació després d'haver estat
gairebé extingida a es Vedrà i a s'Espartar.
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Foto: Biscutella ebusitana - Mariana Viñas (Arxiu RRNN)

Biscutella ebusitana 
Rosselló, N. Torres & L. Sáez

 
És una planta endèmica de les escletxes de parets
rocoses de les Illes Pitiüses, particularment
emblemàtica a es Vedrà i es Vedranell. De fet el seu
nom “ebusitana” és l’adaptació del llatí del nom que
varen donar els fenicis a l'illa d’Eivissa. Es caracteritza
per les seves flors grogues que donen lloc a un fruit
amb forma d’escut doble.
 
La UICN la considera gairebé amenaçada. El difícil accés
als pocs llocs on creix afavoreix la seva bona
conservació, tot i que el seu caràcter endèmic i la seva
reduïda àrea de distribució la fan mereixedora de ser
protegida.

Santolina vedranensis
(O.Bolòs & Vigo) L.Sáez, M.Serrano, S.Ortiz &

R.Carbajal
 
Es tracta d’una varietat de camamilla que només creix a
l’illot des Vedrà, la qual cosa en facilita molt la seva
identificació alhora que la converteix amb un
endemisme de gran valor botànic. Pertany a la família
de les compostes, la més extensa dins del grup de les
dicotiledònies, amb flors que sempre són molt petites i
agrupades en inflorescències.
 
Aquesta espècie és un exemple d’un dels processos
pels quals es formen espècies noves. A partir de
l’aïllament geogràfic, en aquest cas imposat per la
barrera natural que representa la mar, la població va
acumulant adaptacions específiques per al medi on
viuen fins constituir una varietat, subespècie o espècie
nova. L'any 2016 S. vedranensis fou recatalogada com
endemisme de l'illot d'es Vedrà.

Foto: Santolina vedranensis - Miquel Capó

Foto: Lamottea dianae - Jorge Calvo (Arxiu RRNN)

 
Altres endemismes dels roquissars pitiüsos que val la
pena remarcar són, d’una banda, Asperula paui Font
Quer, que deu el seu nom a l’aspror de les seves tiges i
fulles, i al botànic Pau. Es tracta d’una rubiàcia que
floreix a finals de primavera, i que es considera gairebé
amenaçada per la UICN. I d’altra banda, Lamottea
dianae (Webb) G. López, una composta de distribució
ben reduïda, que es troba en perill d’extinció.

L'aïllament genètic als illots és un element
imprescindible per a l'aparició d'espècies

noves



 
A les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent tenim alguns exemples de com la
vegetació arriba a caracteritzar tant un territori que les
espècies predominants li acaben donant nom. I és que
antigament la població pitiüsa coneixia molt bé la
natura de la qual extreien tot recurs necessari per a la
vida diària. Així, el nom de les Illes Bledes fa honor a
una subespècie de bleda que hi creix, mentre que
s'Espartar deu el seu nom a l'espart. 

DONANT NOM ALS ILLOTS
Quan les plantes són l'element protagonista
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Les illes bledes compten amb una comunitat
de plantes amb diversos components endèmics

Beta maritima L. subsp. marcosii 
A. Juan & M. B. Crespo

 
Es endèmica d’alguns illots de Cabrera i de les Pitiüses.
Dins d’aquestes, es localitza a les Illes Bledes, un petit
arxipèlag situat a la banda de ponent de sa Conillera, i
a s'Espartar. Es tracta d’una espècie de bleda pròxima
a la bleda cultivada, que degut a l’aïllament dels illots i
a la duresa de les seves condicions, s’ha anat
diferenciant fins donar lloc a aquesta subespècie. Les
fulles tenen el marge ondulat i són molt carnoses,
caràcter que li permet acumular i aïllar l’excés de sal. I
és que aquesta subespècie de bleda està molt
adaptada a l’aridesa del medi on viu, dominat per
esquitxos d’aigua de mar i vent fort. 

Limonium ebusitanum 
(Font Quer) Font Quer

 
A les Balears s’han descrit una gran diversitat
d’endemismes del gènere Limonium, de gran dificultat
taxonòmica, molts d’ells inclosos al Llibre Vermell de la
Flora Vascular de les Illes Balears, amb diferents
categories de vulnerabilitat a l’extinció. L. ebusintanum
és exclusiva de la costa eivissenca i es troba a
pràcticament tots els illots de les Reserves Naturals des
Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. Aquest gènere
deu el seu nom a la paraula grega leimon, que fa
referència a llocs humits. 
 
Popularment es coneixen com saladines, ja que creixen
en llocs propers a l’aigua de mar, ja siguin salobrars o
zones on arriben esquitxos periòdicament. Les fulles
tenen forma d’espàtula i són carnoses, com a adaptació
a la salinitat. Les flors s’agrupen en ramells formant
una estructura geomètrica característica del gènere,
però que confereix gran dificultat a l’hora de
diferenciar les nombroses espècies.

Foto: Beta maritima sbsp. marcosii a na Plana - 
Virgínia Picorelli (Arxiu RRNN)

Medicago citrina 
(Font Quer) Greuter

 
Als mateixos illots que trobem aquesta bleda amb
abundància, es situen també les poblacions d’una altra
espècie vegetal que ha quedat confinada a espais on
els herbívors no varen arribar. Es tracta de la
lleguminosa Medicago citrina. Viu a escletxes de
roques i roquissars d’illots petits, on la protecció de
l’espai és vital per a la supervivència de les seves
escasses poblacions. A s'Espartar, gràcies a l'absència
de conills, aquesta planta ha anat colonitzant l'illot.
Actualment es considera una de les poblacions més
importants de la Mediterrània occidental.

Foto: Medicago citrina - 
Virgínia Picorelli (Arxiu RRNN)



L'espècie Stipa tenacissima, popularment coneguda com
a espart, pertany a la família de les gramínies. Creix en
terrenys àrids, esteparis, sovint sota influència marina
i, tot i distribuir-se per tota la Mediterrània Occidental,
a les Illes Balears només creix a Eivissa i als illots
propers. De fet és un de tants casos en què una
espècie present a la península Ibèrica, a les Balears
només és a les Pitiüses. L'estudi dels fòssils, dels
endemismes, i de la seva àrea de distribució han estat
peces clau en la reconstrucció de la història geològica
del Mediterrani. Els diferents episodis de moviments
de plaques tectòniques i canvis en el nivell del mar que
hi ha hagut a aquesta zona són ben complexos, i les
semblances que es troben entre la flora pitiüsa i la
peninsular permeten deduir períodes en què aquestes
terres estaven comunicades, fins a èpoques molt més
recents que la resta d'Illes Balears.
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S'Espartar deu el seu nom a la planta d'espart,
molt emprada per construir tot tipus d'estris

Foto: Stipa tenacissima a s'Espartar - Iván Ramírez

S'ESPARTAR
Stipa tenacissima L.

A les Pitiüses l'espart és especialment abundant a l'illot
de s'Espartar, al qual dóna nom. Es creu que el nom de
l'illot de s'Espalmador, situat entre Eivissa i
Formentera, prové de la mateixa planta que hi hauria
crescut en èpoques de navegants moros; aquests
l'anomenarien Espart Major, nom que ha acabat
derivant a Espalmador. De la mateixa planta, o d'una
forma petita d'aquesta, en llatí vulgar tenim la
paraula  espartellum, que es creu que ha donat nom a
l'illot de s'Espardell, al costat de  s'Espartar. De tots
aquests illots,  s'Espartar és l'únic que conserva
actualment gran abundància d'aquesta planta
cespitosa, que tan emprada ha estat al llarg dels
segles. Tota persona pitiüsa sabia treballar l'espart fins
no fa gaires dècades. S'anava a buscar en moments de
bon temps a la mar, i després d'un procés de
preparació de les fibres,  es  construïen  tota
classe d'estris necessaris per a la vida diària. Senallons,
senalles,  barses, espardenyes i encordats de cadires
són alguns dels exemples que, tot i encara elaborar-se,
no és tothom que en sàpiga fer. A les reserves
naturals  des  Vedrà,  es  Vedranell  i els Illots de Ponent,
l'accés a s'Espartar està regulat, i es permet la recollida
d'espart de forma tradicional.



L'estrat arbori dels illots és compost principalment per
algun pi blanc, però sobretot per savines. El seu
nom,  phoenicea, prové del llatí  phoeniceus  i vol dir
vermell, en referència al color dels seus fruits,
els  savinons, quan són madurs. Aquest arbre de la
família de les cupressàcies és molt abundant a Eivissa i
Formentera, podent créixer tant en boscos de
muntanya com en terrenys sorrencs a prop de la mar,
fixant les dunes. 
 
La seva fusta és molt preuada, emprada sobretot en la
construcció de cases pageses. Altres parts de la planta
s'han fet servir tradicionalment per elaborar diverses
peces d'artesania, així com per aprofitar-ne les
propietats medicinals. Als illots trobem formes
principalment arbustives, sovint amb les soques
retorçudes a causa del fort impacte del vent. En alguns
indrets de sa Conillera arriben a ser abundants, donant
lloc a llocs amb ombra que afavoreixen la diversificació
d'espècies menys tolerants a la forta insolació, tant
animals com vegetals.
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La savina creix a alguns illots amb formes
retorçudes i aplanades, sota el fort impacte del

vent

Foto: Stipa tenacissima a s'Espartar - Iván Ramírez

Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata
 (Guss.) Nyman

L'ESTRAT ARBORI
Entre savines i palmes

Chamaerops humilis L.

També conegut com a margalló, palmer o palma borda,
és l'única palmera autòctona de les Illes Balears. Les
seves fulles amb forma de ventall s'han emprat molt
per fer graneres i capells. A les Pitiüses,  inclosos els
illots d'es Vedrà i d'es Vedranell, creix als penya-segats
de difícil accés, amb orientacions de ponent a
tramuntana.
 
Presenta un port arbori, encara que sovint no assoleix
massa alçada  a causa de  l'impacte del vent als indrets
on creix. No només resisteix fort vent, sinó que és de
les plantes més ben adaptades als incendis, rebrotant
fàcilment un cop el foc s'ha extingit. És una espècie
dioica, amb peus masculins i peus femenins, que
poden arribar a viure centenars d'anys.

El margalló és l'única palmera autòctona
de les Balears. Viu als penya-segats d'es

Vedrà i es Vedranell. 

Foto: Savina a es Vedranell - Carles Santana (Arxiu RRNN)

Foto: Chamaerops humilis a es Vedrà - Jorge Calvo (Arxiu RRNN)


