
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.
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LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT
Fem una petita visita a les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent

AUTÈNTICS
TRESORS
NATURALS

Aquests illots tenen gran valor
biològic, ecològic, natural,
paisatgístic, històric i cultural 

LIC (Lloc d'importància comunitària)
ZEPA (Zona d'especial protecció per les aus)
ANEI (Àrea natural d'especial interés)

Les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent estan situades al
terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, i s'agrupen en dos conjunts.
Per una banda, els illots d'es Vedrà i es Vedranell i per l'altra, els illots de Ponent
on trobem sa Conillera, s'illa des Bosc, s'Espartar i l'arxipèlag de ses Bledes: na
Gorra, es Vaixell, na Bosc, na Plana i els esculls d'en Ramón, de Cap Vermell i de
Tramuntana.
 
És un espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 i actualment compta amb diferents
figures de protecció:

 
Aquests espais naturals protegits són de gran interès biològic, ecològic i natural, ja
que són uns grans representants de l'actuació de l'evolució, generant diversitat
d'endemismes tant animals com botànics. A més, són un lloc ideal per la nidificació
de les aus marines. La diversitat d'hàbitats del medi marí, on es combinen els fons
rocosos amb els d'arena, genera una gran riquesa de biodiversitat marina.
 
No podem oblidar que els illots han estat al llarg de la història una font de
recursos naturals fonamental per la subsistència dels eivissencs.
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Es Vedrà i es Vedranell són una
icona de l'illa d'Eivissa per la seva
bellesa paisatgística que encisa a

tot aquell que el mira

ES VEDRÀ I ES
VEDRANELL
Cada illot presenta les seves pròpies particularitats
però es Vedrà i es Vedranell són els que més atreuen
als curiosos

Com ja sabem, els illots que formen les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
comparteixen una sèrie de valors però hem de tenir en
compte que són diferents entre si i cadascun té les
seves particularitats. En aquest article us descobrirem
cadascun dels illots i començarem el nostre viatge per
un dels més reconeguts a tot el món: es Vedrà i es
Vedranell.
 
Es Vedrà i es Vedranell tenen una geologia molt especial
i diferent de la resta dels illots, per la qual cosa, s'han
convertit en una icona de l'illa d'Eivissa. Es Vedrà té un
pendent molt pronunciat amb 382 metres d'altitut i es
Vedranell, més petit, amb 123 metres d'altitut. Aquesta
alçada tan peculiar es deu a l'estructura
d'encavalcament: és la superposició d'una massa de
materials més antics respecte uns més moderns. Les
forces compressives de l'escorça terrestre van provocar
que les roques calcàries del Juràssic-Cretaci, amb 145
milions d'anys i que formen la part més abrupta dels
illots, es desplacessin sobre les margues del Miocè, de
16 milions d'anys, ja que són materials més tous i
plàstics i presenten una coberta vegetal.

Es Vedrà és el gran representant de la riquesa botànica
i de la flora endèmica. És part essencial de la
naturalesa de les Pitiüses perquè a l'illot es concentren
tot un seguit d'espècies botàniques d'especial interés.
Una de les plantes més representatives és la camamilla
d'es Vedrà, (Santolina vedranensis) un endemisme propi
de l'illot que sobreviu als indrets més inaccessibles. El
farigol púnic (Teucrium cossonii subsp. punicum)
d'aquest illot, és genèticament més pur que el que
podem trobar a l'illa d'Eivissa perquè aquests darrers
s'hibriden amb altres espècies del mateix gènere. Una
altra planta ben curiosa a es Vedrà és el margalló
(Chamaerops humillis).  Us imagineu una palmera a una
paret pràcticament vertical? Doncs sí, a es Vedrà passa.
 
Quan parlem d'es Vedrà i es Vedranell no podem
oblidar la colònia de falcó marí (Falco eleonorae), una au
marina migratòria que viatja des de Madagascar
travessant el desert del Sahara, per complir el seu cicle
reproductor a l'illot.
 
 La inconfusible bellesa d'es Vedrà ha servit com a font
d'inspiració per molts d'escriptors i artistes. Es Vedrà
ha estat la portada de discos de música com "Voyager"
de Mike Oldfield o de libres com "La isla" d'Aldous
Huxley. També ha sortit a pel·lícules com "Caótica Ana"
de Julio Medem o sèries com la producció de Netflix
"White lines", estrenada al maig de 2020. Sense oblidar
que és el protagonista de la canço d'UC "An es Vedrà
vaig anar" i de les pintures de Jussara Heberle de
Oliveira.
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Les experiències i vivències dels farers
i les seves famílies són una gran part

de la història de l'illot de sa Conillera 

SA CONILLERA
És l'únic illot que va estar habitat i que actualment rep
visites obertes al públic on descobrim els seus valors

L'illot de sa Conillera és el més gran del conjunt dels illots
de Ponent i hem de reconèixer que té molta història i
qualque misteri. Comencem aquesta peculiar visita!
 
La seva extensió és de set kilòmetres quadrats i fou una
gran font de recursos naturals. Quan arribem a sa Conillera
i desembarquem al petit moll de na Salvadora (un nom
bastant representatiu pels rescats de naufragis que va
viure), ens trobem amb bosquets de savines (Juniperus
phoenicia) i mata (Pistacia lentiscus). D'aquí, antigament
s'obtenia molta fusta per fer les bigues de les cases, els
mànecs d'alguns estris o es feia carbó a la sitja, de la que
encara hi ha restes.
 
A mesura que anem pujant el camí cap al far, hi ha una
forta transició en el paisatge. Les savines queden enrere i
veiem un sòl rocós colonitzat per una petita planta de flors
liles que creix arran de terra. És la saladina (Limonium
ebusitanum), una planta endèmica de les Pitiüses que té un
creixement en rosseta per minimitzar l'impacte del vent de
ponent. Quan bufa aquest vent, ruixa aquestes plantes amb
l'esprai marí, per la qual cosa la saladina té els seus
mecanismes d'excreció de sal per tolerar la salinitat.
 

Seguim pujant pel camí i arribem fins al far, un lloc
emblemàtic on van viure els farolers i les seves famílies.
Tot i que la vida a sa Conillera no devia ser gens fàcil, els
que hi van viure en guarden molt bon record i conten
com passaven els estius pescant, que tenien uns petits
corrals amb alguns conills, gallines i alguna ovella i fins i
tot, un petit hort per poder alimentar-se, tot i que
depenien en gran manera dels queviures que els hi
portaven en barcasses des de Sant Antoni.
 
Encara queden restes de la vida dels farolers i les seves
famílies a sa Conillera però també s'han fet
descobriments que daten de molt més antic. L'any 2015
es van trobar unes restes òssies humanes. Es realitzaren
les excavacions arqueològiques i trobaren tres tombes
amb esquelets humans d'adults joves que presentaven
senyals d'haver patit una mort violenta, amb forats de
bala i talls visibles als ossos i fins i tot, un d'ells estava
decapitat. Aquestes restes s'enviaren a Califòrnia on se'ls
practicà la prova del C14 i els dataren en el S. XVI. De qui
podien ser aquells ossos? Tots els indicis apunten a una
mateixa direcció: a sa Conillera havia pirates enterrats.
 

A sa Conillera també trobem àrees de
nidificació de gavines, tant de les de pota
groga (Larus michahellis) com les de bec
vermell (Larus audouinii), que fan niu a terra
i troben als illots una gran font d'aliment i
un espai on criar els seus pollets sense
grans molèsties.
 
El virot (Puffinus mauretanicus) és una au
marina endèmica del Mediterrani que es
troba en perill crític d'extinció i només nia a
les Balears, aprofitant els avantatges de niar
en llocs tranquils i replets d'aliment com sa
Conillera. Tot i això, els seus nius són molt
més difícils de veure perquè aquesta espècie
cria a les coves dels penya-segats. 
 
I a tot això, sabeu què vol dir "Conillera"?
Deriva del seu nom llatí  Cunicularia, que
significa coves marines i no, no té res a
veure amb els conills.
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S'illa des Bosc és l'illot més proper a la costa de platges
de Compte i tot i rebre aquest nom, pràcticament no
presenta vegetació arbòria. Aleshores, d'on ve el seu
nom? Hi ha diverses hipòtesis però la més aceptada és
que aquesta illa fou propietat d'un senyor que es deia
Joan Bosc.
 
Tot i que el seu relleu és més suau que la resta d'illots,
també trobem importants penya-segats on baldritges i
virots formen colònies de nidificació. Però a l'extrem
septentrional de l'illot hi ha un dels indrets més
especials, són els Picatxos. Són formacions rocoses
amb acabades en punta formades per diferentes
estrats, làmines perpendiculars a la superfície que han
estat molt erosionades pel vent i la mar, conferint-lis
aquesta forma d'agulla.
 
També és l'illot més proper a sa Conillera i per aquest
motiu, comparteixen la mateixa subespècie de
sargantana: Podarcis pityusensis carlkochi. I és que a les
reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent, hi ha quasi una subespècie endèmica de
sargantana a cada illot. El cas de la sargantana de sa
Conillera i de s'Illa des Bosc, presenta una coloració
verdosa i una mica blava però sobretot és caracteritza
pel gegantisme, degut a que no pateix manca d'aliment
ni tanta pressió per la seva supervivència.

S'ILLA D'ES BOSC
L'illot que rep un nom poc apropiat
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S'illa des Bosc també guarda records del pas dels
militars. Aquí realitzaven les seves pràctiques de
maniobres que deixaren restes d'espoletes i fins i tot, es
va trobar una bala. A dalt de tot de l'illot, trobem un
punt geodèsic emprat per fer mesures i cartografia.
 
Aquestes no són les úniques restes trobades a s'illa des
Bosc. S'han trobat ceràmiques del segle I e.c. en
superfície, que podrien estar relacionades  amb els
trams de mur de pedra que cobreixen la costa sud i sud-
est de l'illot. Originàriament, aquest mur hauria tingut
448 metres de llarg i es creu que la seva construcció
compliria una funció defensiva. Es pensa que el construí
la població d'aquesta zona costera i convertiria l'illot en
un recinte defensiu per tal de tenir un refugi en cas de
perill o atacs, a l'espera de l'arribada d'ajuda.

A les coves dels penya-segats de
s'illa des Bosc hi ha importants

colònies de nidificació de virots i
baldritges 
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Ses Bledes és un petit arxipèlag format per na Gorra, es
Vaixell, na Bosc, na Plana i els esculls de Tramuntana,
den Ramón i des Cap Vermell. La majoria d'aquests
noms fan referència a les seves formes. Són els illots
que es troben més allunyats d'Eivissa i reben aquest
nom perquè hi creix una varietat de bleda salvatge:
Betta maritima subesp. marcosii. 
 
Una de les grans peculiaritats d'aquest arxipèlag és que
s'han descrit fins a tres subespècies de sargantanes
diferents i totes elles melàniques. Un efecte de
l'evolució en el que aquestes sargantanes s'han adaptat
a uns espais on pràcticament no hi ha vegetació. 
 
Tot i això,  un dels organismes més emblemàtics de ses
Bledes no es troba a la superfície sinó als fons rocosos
més profunds. Són les poblacions de gorgònies
vermelles (Paramuricea clavata). Aquestes són colònies
de pòlips de mida gran que s'estructuren en forma
d'arbre o ventall. Normalment es troben a fondàries
d'entre 35 i 72 metres però a l'escull des Cap Vermell hi
ha una paret que baixa fins als 76 metres de fondària
que és possible sigui la colònia de gorgònies vermelles
més gran de les Illes Balears.

SES BLEDES
L'arxipèlag més proper a Dènia dels illots de Ponent
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A na Plana trobem un dels tres fars que hi ha als illots
de les Reserves, els altres dos estan a sa Conillera i es
Vedrà. De forma cònica, aquest far es troba a 28 metres
sobre el nivell del mar. 
 
Ses Bledes també foren el blanc de les pràctiques
militars que es portaven a terme en aquesta zona.
Aquests illots es van utilitzar com a dianes per les
pràctiques de tir i punteria des de terra ferma. Les
dianes fins i tot, es col·locaven dintre del mar cosa que
provocava un gran impacte sobre el medi marí. Les
maniobres militars en aquest espai van estar permeses
fins al 1996.

Tot i estar més allunyades d'Eivissa i
parèixer uns illots inhòspits, a ses

Bledes també hi ha molta vida
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Ens podem imaginar perquè l'illot rep aquest nom. Els seus
cims estan completament recoberts de la planta d'espart
(Stipa tenacissima), que creix de manera salvatge i ha estat
tan important per la cultura de les Pitiüses. Treballar
l'espart era una tradició tan necessària i tan estesa entre la
població que d'ella va néixer un vocabulari exclusiu al
voltant d'aquesta feina i avui dia encara s'utilitza per fer les
espardenyes, senalles, cistells,...
 
Tradicionalment l'espart es collia dos cops a l'any: el dia de
Sant Cristòfol, el 10 de juliol, i amb la lluna vella de
desembre. Per la recol·lecció d'espart s'emprava un estri de
fusta especialment dissenyat per això que
s'anomena  collidor. A més, aquesta tradició té les seves
pròpies unitats de mesura. El manat que és la quantitat de
fibres que poden cabre en una mà i deu manats fan un feix.
Un cop s'han recol·lectat les fibres, s'han de deixar assecar
i després es deixen en aigua de mar durant un mes per
poder treballar-les. Per la fabricació de les diferents peces
d'espart es fa trenant les fibres, cosa que es coneix com fer
llata. 
 
Actualment, es pot anar a s'Espartar a recollir espart però
s'ha de demanar un permís especial i fer-ho de manera
tradicional.
 

Però a s'Espartar no només creix l'espart. També hi ha
una població ben important de Medicago citrina. Aquesta
planta és una mena d'alfals però de forma arbòria força
gran que només creix a determinats illots com alguns
dels que envolten Eivissa, les illes Columbretes (Alacant) i
Cabrera. A s'Espartar era una espècie minoritària fins que
s'aconseguí eradicar els conills i la presència d'aquesta
planta va créixer de manera sorprenent. Tant és així que
actualment està considerada pels botànics que en fan
seguiment com una de les principals poblacions de la
Mediterrània occidental.
 
La geografia d'aquest illot també és força peculiar, ja que
té uns pendents ben pronunciats i grans penya-segats. En
aquests penya-segats el fumarell (Hydrobates pelagicus)
troba refugi per niar. El fumarell és una au marina que
pràcticament només toca terra per reproduir-se i a
s'Espartar hi ha la colònia més important de tota la
Mediterrània Occidental. De fet, és l'illot on nien quasi
totes les aus marines presents a les Reserves: gavines de
bec vermell, fumarells i virots a les coves dels penya-
segats, corb marins i badritges. troben en aquest illot un
indret idíl·lic per nidificar.

S'ESPARTAR

De tots els illots s'han explotat els recursos
naturals però s'Espartar ha estat especialment
útil pels eivissencs

S'Espartar ha estat i segueix
sent un illot de tradicions ben

antigues que passen de
generació en generació

E L S  I L L O T S  D E  L E S  R E S E R V E S  N A T U R A L S   |   N Ú M E R O  1

Foto: Arxiu RRNN

Fo
to

 A
rx

iu
 d

e 
le

s 
RR

N
N

Foto: Arxiu RRNN


