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Canvis en la vegetació des Vedrà després de l’eliminació parcial de les cabres 
 

Vegetation changes in es Vedrà after goats partial eradication; past, present and future.  
 

Miquel CAPÓ1, Joana CURSACH1 i Juan RITA1 
 
1 Laboratori de Botànica. Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies. Dpt. Biologia. Facultat de Ciències. Universitat 
de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, Km 7.5 Palma (Illes Balears). miquelcaposervera@gmail.com  
 
 
Resum: L’illot de es Vedrà és considerat un reservori de flora singular i endèmica de les illes Balears (166 espècies 
vegetals, de les quals 12 endèmiques i una exclusiva). Tradicionalment, els propietaris de l’illot introduïren cabres per 
caçar-les posteriorment. Aquesta costum es va deixar de fer durant un temps malgrat als anys ’90 del segle XX les varen 
tornar a introduir però sense retornar a la costum de la caça el que va facilitar l’increment de la població. Degut a que va 
ser declarat Reserva Natural (Decret 24/2002), l’autoritat ambiental va decidir realitzar l’eradicació dels herbívors 
definitivament l’any 2016. No obstant, no es van aconseguir eliminar en la seva totalitat i actualment la població 
caprina torna a incrementar. Per a avaluar els canvis en la vegetació donats per la reducció dràstica dels herbívors a 
l’illot, es van establir nou parcel·les permanents arreu de l’illot per tal de determinar canvis temporals de la vegetació 
present al terreny. Els resultats demostren un important creixement en la cobertura vegetal de les parcel·les, així com un 
increment de la presència d’espècies endèmiques a llocs accessibles, durant els dos primers anys. A més, s’observà una 
reducció durant el 2018 coincidint amb repunt de la població de cabres. Els canvis més remarcables s’han donat a les 
espècies endèmiques Diplotaxis ibicensis i Biscutella ebusitana, juntament amb altres pastures. En aquest context on la 
vegetació retorna a una situació desfavorable, cal repensar l’erradicació total d’aquests herbívors en aquest espai natural 
protegit. 
Paraules clau: Es Vedrà, Cabres, Flora endèmica, Microinsularitat, Illots. 
 
Abstract: Es Vedrà islet is considered a reservoir of endemic, singular and threatened flora of Balearic Islands (166 
vegetal species, 12 of them are endemic and one exclusive). During the last decades of the 20th Century, the islet owners 
introduced goats after many time without its presence. Once the islet was declared Natural Reserve (Decret 24/2002), 
the environmental authority decided to eradicate the herbivores in 2016. However, it was not possible to eradicate them 
completely and nowadays the population is already recovering. To test the vegetation changes caused by the drastic 
reduction of herbivores in the islet, nine permanent plots were installed around the islet to determine the current 
vegetation presence. The results showed a significant increment of vegetal coverage inside the plots during the first 
years after eradication but a reduction in the last year (2018) due to the increment of goat’s population. The most 
remarkable changes were observed in the endemic species Diplotaxis ibicensis and other grass species which are 
favorable to be predated. In this context, where the vegetation is now turning again in an unfavorable situation, is 
necessary to consider the total eradication of the herbivores in this protected natural landscape.  
Key words: Es Vedrà, Goats, Endemic Flora, Microinsularity, Islets.  
 
 
INTRODUCCIÓ 

 
L’illot des Vedrà conté un gran nombre d’espècies vegetals considerades d’alt interès biològic pel seu caràcter 

endèmic (12 espècies endèmiques) una d’elles exclusiva de l’illot, Santolina vedranensis (Carbajal et al., 2017). Aquest 
espai natural, des de temps històric, ha estat un lloc usat pels propietaris per confinar un ramat de cabres, de les quals 
anualment es capturaven alguns cadells per consum humà. Durant molts d’anys de la dècada dels ’80 del segle XX, les 
cabres van ser absents a l’illot, i la vegetació natural va recuperar-se notablement. No obstant, als anys ’90 del segle 
XX, els propietaris van introduir novament cabres a l’illot. Amb el temps aquest ramat va a arribar a una mida 
poblacional molt important que va portar a la depauperació de la vegetació en general, l’increment de les comunitats 
nitròfiles i la l’acantonament de la flora endèmica als llocs més inaccessibles. L’escenari va canviar quan al 2016 la 
Direcció General d’Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va decidir la eradicació de 
la població de cabres, però la pressió social i la intervenció judicial van impedir completar l’operació.  Des de les hores, 
el pocs individus que varen quedar, al menys quatre,  es varen reproduït ràpidament i en dos anys la població tornà a ser 
prou nombrosa com per afectar seriosament a la vegetació de l’illot. 

 
Durant l’any 2015, la direcció de la Reserva Natural des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent encomanà la tasca 

de delimitar parcel·les permanents de la vegetació dels illots de es Vedrà i S’Espartar per tal de fer un seguiment 
quantitatiu i qualitatiu de les principals comunitats vegetals dels illots i de l’impacte de les cabres sobre elles. En aquest 
treball s’exposen els resultats obtinguts durant 2015-2018 a l’illot de es Vedrà. 
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RESULTATS 
 
Canvis en la cobertura vegetal global 

A cada parcel·la (2 al vessant nord i 7 al vessant sud de l’illot) s’ha fet una anàlisi de la cobertura vegetal mitjançant 
un o dos transsectes que creuen una o les dues diagonals de les parcel·les fins sumar 20 m de llargada. Cada 10 cm es va 
anotar les espècies vegetals que interceptaven la línia, o en el seu cas el sòl buit o substrat rocós, això implica registrar 
uns 200 punts per cada parcel·la. El tan per cent de contactes per a cada espècie es pot interpretar com una aproximació 
al seu recobriment a la parcel·la corresponent. 

A la Figura 1 s’il·lustra un resum de la cobertura vegetal completa enfront a la superfície de sòl buit o de substrat 
rocós. Es pot observar un increment sobtat de l’any 2016 a l’any 2017, essent aquest el període on es van eradicar els 
herbívors de l’illot. Per a l’any 2018 es veu com la cobertura vegetal no ha presentat canvis significatius. 

 

 
FIGURA 1. Canvis temporals en la cobertura vegetal (negre) i de sòl buit / substrat rocós (gris) en les parcel·les de seguiment. Les barres 

indiquen l’error estàndard. 
 

Canvis en les espècies sensibles a la depredació  
Degut a l’elevat increment de la població de cabres a l’any 2018, hem observat que algunes espècies han sigut 

preferentment escollides per la cabra per a la seva dieta. És el cas, per exemple, de Daucus carota i Sonchus tenerrimus 
que s’han observat en les parcel·les de seguiment 5, 6 i 7 ubicades a una zona amb una comunitat vegetal herbàcia prou 
notable. A la Figura 2 es pot observar com existeix un contrast evident entre els anys 2016 i 2017 on l’increment 
d’aquestes dues espècies està associat a la reducció dràstica dels herbívors a l’illot, pel contrari entre els anys 2017 i 
2018 el número de deteccions (que ve a representar el recobriment d’aquests espècies) es va reduït dràsticament, degut a   
l’increment de la herbivoria.  

 

 
FIGURA 2. Nombre de deteccions d’espècies de depredació immediata a les parcel·les de seguiment 5, 6 i 7. Els valors es refereixen al nombre 

de vegades que s’ha trobat durant el transsecte.  
 
A més, en aquestes mateixes parcel·les s’observà una alta diversitat d’espècies de plantes anuals pròpies de  pastures 

que solen ser depredades per cabres. Per aquest motiu, s’han reunit totes les espècies amb aquest tipus biològic i s’ha 
avaluat el canvi de la seva cobertura durant els tres anys de seguiment de forma global. A la Figura 3 es mostren els 
canvis temporals observats en les tres parcel·les que contenen aquestes pastures (P5, P6 i P7). A dos de les tres 



VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (ISBN 978-84-09-06632-2)            333 

parcel·les s’ha observat un increment del recobriment el primer any seguit d’un decreixement al segon any, que va sder 
molt notable a la parcel·la 5 que s’ha reduït gairebé a la meitat. Aquests canvis es poden relacionar amb els canvis en la 
mida de la població de cabres d’aquest dos anys donat que la meteorologia d’ambdós anys va ser similar. 

 
FIGURA 3. Variació de la cobertura vegetal formada per pastures en les parcel·les de seguiment cinc (cercles blancs), sis (triangles negres) i set 

(cercles negres). 
 
DISCUSSIÓ 

 
La cabra determina la comunitat vegetal 

Els resultats obtinguts mostren que l’erradicació de la cabres permet una recuperació relativament ràpida de la 
vegetació dels illots, ja que en tan sols un any experimentà un increment del recobriment remarcable (vegeu la Figura 4) 
a més de permetre que algunes espècies endèmiques puguin colonitzar espais que amb les cabres li estan vedats. 
Malauradament a l’any 2018 la població de cabres s’ha tornat a incrementar de manera important (passant de 6 al maig 
de 2017 a 16 al maig de 2018). L’increment de la pressió dels herbívors també es va detectar en el recobriment vegetal i 
composició florística de les parcel·les estudiades. Els efectes afecten primer a espècies particularment palatables que 
ens poden servit d’indicadores, es el cas de Daucus carota, Sonchus tenerrimus. En aquestes espècies, a més de arribar 
a ser absents en les parcel·les on l’any anterior hi abundaven, també s’hi ha detectat signes de depredació evidents, 
especialment en les tiges florals. També es detectà signes d’herbivoria a altres espècies més rares i endèmiques com és 
el cas de Biscutella ebusitana i Diplotaxis ibicensis. Per altra banda, cal tenir en compte que la presència de cabres 
afecta a les comunitats vegetals, no tan sols per la depredació sinó també pels seus efectes indirectes, com són la 
nitrificació del sòl o l’erosió. 

 
Malgrat els efectes dels herbívors a hores d’ara encara no és tan evidents com en els períodes anteriors a la seva 

eradicació, les observacions fetes ens permeten predir que l’impacte sobre la vegetació s’incrementarà notablement a 
mesura que augmenti la població i es redueixi l’oferta d’aliment, així p.e. espècies menys palatables com ara Santolina 
vedranensis o Teucrium cossonii ssp. punicum; i grans arbusts com Whitania frutescens i fins i tot Pistacia lentiscus 
tornaran a patir una forta pressió quan les cabres es trobin amb pocs recursos alimentaris. Per la seva banda, algunes 
espècies que havien iniciat una tímida expansió fora dels seus hàbitats refugi (penyals) quedaran de nou limitades a 
aquests hàbitats, com per ex. Helichrysum rupestre, Cheirolophus intybaceus, Silene hifacensis, etc. 

 
Un refugi de flora singular que cal ser intervingut 

Es ben conegut que els illots són zones extremadament vulnerables a la introducció d’herbívors, especialment en el 
cas de la cabra s’hi han observat efectes negatius arreu del món i les accions d’eradicació són relativament nombroses 
especialment a illes protegides pels seus alts valors en termes de biodiversitat (Campbell et al. 2005). Un context com 
l’illot des Vedrà, considerat un refugi de flora endèmica eivissenca que en altres indrets d’Eivissa és absent o rara, la 
prioritat ambiental s’ha de centrar en protegir la biodiversitat de l’illot per sobre del seu ús com pastura o corral de 
cabres. Per tots aquests motius, considerem imprescindible la seva total erradicació per tal de garantir la conservació de 
la flora. 
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FIGURA 4. Canvi en la cobertura vegetal abans (2016) i després (2017) de l’eradicació dels herbívors des Vedrà. Les fotografies es van fer el 17 de 

maig de 2016 (esquerra) i 17 de maig de 2017 (dreta). 
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