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QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?  

Un ecosistema, o un hàbitat, és un conjunt d’organismes 
mútuament condicionats que ocupen un territori definit. Les 
dimensions dels ecosistemes poden ser molt diferents, ja 
que un ecosistema el pot constituir el tronc d’un arbre 
caigut, així com un bosc o un oceà. 

Formentera, malgrat la seua reduïda extensió, presenta una 
gran diversitat d'ecosistemes (platges i dunes, illots, penya-
segats, salines, camps de conreu, boscos, torrents...) amb 
diferents característiques ambientals, que formen un 
extraordinari mosaic de gran riquesa ambiental i paisatgística. 

 

 

Vegetació 
Són molts els factors que determinen quins són els 
organismes que hi ha actualment a l’illa. 

Aïllament geogràfic. Al llarg de la història geològica de les 
Balears, aquestes han patit diversos episodis en què s’han 
succeït moments d’aïllament i d’unió amb el continent. Les 
espècies que quedaren a Formentera, provinents del 
continent, evolucionaren donant lloc a noves espècies, 
endèmiques, espècies úniques que enriqueixen el patrimoni 
natural de l’illa. 

Un exemple d'aquest procés evolutiu és el de la sargantana 
(Podarcis pityusensis), l'únic representant actual de la fauna 
vertebrada terrestre abans de l'arribada de l'home, i que ha 
evolucionat donant lloc a subespècies diferents a 
Formentera així com als illots. 

Formentera compta amb un nombre relativament important 
d’endemismes però té poques espècies, per això els 
ecosistemes s’estructuren amb pocs organismes, alguns 
d'ells, únics. És aquí on resideix la seua gran fragilitat, ja que 
qualsevol alteració dins aquests ecosistemes pot tenir 
conseqüències irreversibles. 

Introducció d’espècies. L’arribada de l’home a l’illa va 
provocar la desaparició d’una part de la fauna original, tant 

per la pròpia influència de l’home com per la de les espècies 
introduïdes per aquest, de forma directa o indirecta. 

 
 
La flora original de Formentera també ha anat modificant-se 
per l’acció humana. L’home ha afavorit la presència de 
determinades espècies, com els pins per l’explotació forestal, 
i també ha substituït gran part de la vegetació tradicional per 
conreus. 

La vegetació litoral conserva una major riquesa d’elements 
originals i és d'un gran interès. 

Clima mediterrani semiàrid. L’escassesa d’aigua constitueix 
un factor limitant i la principal dificultat pel desenvolupament 
dels ecosistemes terrestres, pel que són nombroses les 
estratègies desenvolupades per la vegetació per fer front a 
aquesta dificultat, entre d’elles destaquen: 

 Emmagatzemar aigua de forma subterrània (en bulbs, 
com les cebes marines) o aèria, en les plantes 
suculentes. 
 Adaptacions en les fulles per reduir la pèrdua d’aigua o 
evapotranspiració: reduint la seua mida (cepell), fent-les 
desaparèixer completament (esparregueres), fer-les 
dures i impermeables (mata) o recobrir-les de pèls 
(estepa blanca). 
 Arribar a capes profundes on el sòl conté més humitat 
mitjançant arrels molt llargues (savines). 

Si a les illes la influència del mar és molt gran, a Formentera 
aquest efecte és encara major, donada la seua forma 
retallada i reduïdes dimensions. A l’estiu, les brises de mar 
cap a terra suavitzen les temperatures i augmenten la 
humitat ambiental, a la vegada que desplacen cap a l’interior 
l’esprai salí resultant dels rompents de l'onatge. Aquest 
esprai salí constitueix un factor de control limitant de les 
comunitats vegetals i animals, ja que redueix el nombre 
d’espècies que poden viure en primera línia de costa. 

Els penya-segats són un ecosistema molt característic de
Formentera. Foto: Marià Marí 

Sargantana. Foto: Marià Marí
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Orografia i sòls. Les formes del relleu de l’illa són 
determinants per a la flora i la fauna: l’absència de 
muntanyes, les elevacions de materials calcaris que acaben 
bruscament en penya-segats, la presència de coves, avencs, 
escletxes... 

Els sòls, majoritàriament prims i fràgils, són pobres, molt 
pedregosos i coberts, en gran part, per crostes calcàries, el 
que a l’illa es coneix com “es tap”. Malgrat aquestes difícils 
condicions per obtenir humitat, subjectar les arrels o retenir 
un poc de terra, en alguns llocs, sobre la roca nua, apareixen 
plantes i arbustos. 

 

La combinació de tots aquests factors fan possible a 
Formentera l’existència de diversos ecosistemes, amb 
característiques ben diferenciades i, sovint, difícils per a les 
plantes i animals que hi viuen. 

 

Vegetació dunar. Foto: Marià Marí 

Foto: Marià Marí

La vegetació es desenvolupa en condicions extremes. Foto: Marià
Marí 
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ILLOTS I PENYA-SEGATS 

Els penya-segats són zones on la marcada pendent impedeix 
la retenció del sòl i la infiltració de l'aigua i, en el cas de 
Formentera, reben la influència dels vents procedents de la 
mar i de l'esprai salí. Aquí, el sòl, escàs i pobre en matèria 
orgànica, s'acumula a les fissures i escletxes on, puntualment, 
apareixen plantes i arbustos, també condicionats per 
l’orientació del penya-segat, que els proporcionarà una 
major o menor insolació. 

Algunes d’aquestes plantes, adaptades a condicions 
ambientals tan dures, són espècies endèmiques o de reduïda 
distribució. 

Els penya-segats també constitueixen importants zones de 
nidificació per a diferents ocells marins. 

Els penya-segats a Formentera caracteritzen en gran mesura 
el paisatge, ja que són molt importants la representacions 
d’aquests ecosistemes a la Mola i es Cap de Barbaria. 

Les coves i avencs dels penya-segats presenten 
característiques com, la manca de llum, l’elevada humitat i la 
temperatura constant. L’absència de llum d’aquests indrets 
impedeix l'existència d'organismes fotosintetitzadors, i la 
producció primària és molt limitada. La major part dels 
recursos tròfics* procedeixen de l'exterior i s'introdueixen a 
les cavitats per diferents vies: 

 Mitjançant l'aigua de pluja que, en infiltrar-se, arrossega 
la fracció orgànica present al sòl. 
 Per la gravetat, que fa introduir matèria orgànica com 
fullaraca, branques en descomposició... 
 Pels animals que, en visitar ocasionalment les cavitats, 
aporten els excrements i sovint els seus cadàvers, 
aprofitats tots ells per les espècies sapròfagues*. 

Als illots, les condicions ambientals són també molt dures, 
per la qual cosa moltes de les espècies presents, estan molt 
especialitzades. 

Moltes d’elles són espècies endèmiques. Entre els 
organismes que es troben als illots destaquen les plantes i els 
ocells marins. 

Vegetació 
Als penya-segats i illots, la vegetació es veu condicionada per 
diversos factors: 

 La sal, que transportada pel vent en forma de petits 
cristalls o de gotes d’aigua salada, salinitza el sòl o es 
diposita sobre la vegetació. 
 El vent, que a part de la seua acció mecànica, té una 
important acció fisiològica dessecant. 
 La qualitat del substrat, que determina en gran manera, 
les comunitats que s’instal·len en aquest hàbitat.. 

 

 

 

Els penya-segats de Formentera alberguen distintes espècies 
de gran interès botànic, algunes, endemismes de les Pitiüses 
com: 

 Saxifraga corsica ssp. cossoniana: descoberta a principis 
del segle XX. Forma una massa de fulles arrodonides, 
amb inflorescències* ramificades des de la base, amb 
flors blanques, d’uns 2 cm. i amb 5 pètals. 
 Asperula pauii: és una herba amb soca a la base molt 
ramificada, amb branques verd - blanquinoses i fulles 
lineals oposades de fins a 4 cm. Les flors són blanques o 
tacades de rosa. 
 Galium friedrichii: mata amb fisonomia herbàcia i fulles 
lineals que neixen al mateix nivell, amb una 
inflorescència densa de petites flors blanques. 

 

 

Els illots constitueixen vertaderes reserves de biodiversitat. Foto:
Esteve Cardona

(* veure glossari) 

Scabiosa cretica. Foto: Marià Marí 
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També trobam altres espècies com: 

 L’arç intricat (Lycium intricatum): només es troba a 
Formentera i a Mallorca. És un arbust que no fa més 
d’1,5 m, molt ramificat, amb branques tortuoses i 
moltes espines. Té fulles carnoses i flors en forma de 
petita trompeta de color lila o porpra. Viu a les zones 
de major insolació. 
 La col de penya o herba penyalera (Scabiosa cretica): es 
troba a totes les illes Balears. Té fulles en forma de 
ferro de llança de color verd clar i flors violetes en 
inflorescències damunt un llarg peduncle. 
 La palma borda (Chamaerops humils): és l’única palmera 
autòctona de les Balears. Presenta fulles en forma de 
ventall i tronc columnar que pot arribar a fer varis 
metres. 

Fauna 
Illots i penya-segats presenten unes condicions de vida 
similars per a la fauna que els habita, però diferent en quant 
a la possibilitat de colonització, ja que l’accés als illots és més 
limitat, especialment per a la vegetació. 

Així, les condicions de difícil accés, i per tant de difícil 
comunicació amb altres poblacions, han propiciat unes 
adaptacions evolutives que generen endemismes de gran 
interès. 

Les aus és el grup de vertebrats més àmpliament representat 
dins aquests ecosistemes, essent les aus marines les més 
significatives. 

Les aus marines són les espècies que es troben estretament 
vinculades a la mar, com a font de recursos i que no poden 
sobreviure fora d’ella. Aquestes aus es classifiquen en dos 
grups: 

 Pelàgiques: passen la major part de la seua vida a la mar. 
 Costaneres: viuen lligades a les zones litorals. 

Entre les aus marines costaneres de Formentera trobam 
espècies sedentàries com la gavina camagroga (Larus 
michahellis) i la gavina roja (Larus audouinii). 

La gavina roja és una espècie endèmica de la Mediterrània, 
cria als illots que envolten Formentera, sobretot a 
s’Espardell i Illes Negres. Els intents de cria a Formentera 
mai no han aconseguit l’estabilitat necessària i les colònies 
han acabat per desaparèixer, possiblement per la presència 
de rates o per la major competència de la gavina camagroga, 
tan abundant que adquireix característiques de plaga arreu 
de les Balears. 

 

 
Entre les espècies pelàgiques trobam el virot o virot petit 
(Puffinus mauretanicus), la baldritja o virot gros (Calonectris 
diomedea) i el paio o fumarell (Hydrobates pelagicus). Entre 
aquestes espècies, la més representativa és el virot, ocell 
endèmic de les Balears. Tradicionalment ha estat un 
nidificant molt abundant als penya-segats arreu de l’illa, així 
com també als illots (s’Espardell, s’Espalmador, i existeixen 
indicis als altres illots). 

 

Asperula pauii. Foto: Hazel Morgan 

Gavina roja (Larus audouinii). Foto: Marià Marí 

Virot (Puffinus mauretanicus). Foto: David García 
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Aquest ocell està en perill d’extinció per diversos motius. 
Actualment pateix una forta pressió, en la depredació de les 
cries, per part dels depredadors introduïts per l’home, tant a 
Formentera com als illots: els gats i les rates. L’altre factor 
ha set la forta pressió cinegètica a la qual ha set sotmès 
durant molt de temps, constituint un complement proteic 
fonamental per a la població de Formentera des de temps 
immemorials. 

La baldritja és també abundant en aquest ecosistema. Vola 
de manera més pausada que el virot, és de major 
envergadura i també ha estat caçada de manera tradicional, 
però en menor proporció. Curiosament aquesta espècie 
sempre ha estat més abundant que el virot a la resta d’illes, 
però no així a Formentera, on el virot és clarament superior 
en nombre. 

 

 

El fumarell és una altra espècie de gran interès. Com el virot, 
es veu afectat per la pressió depredadora de gats i rates, per 
la qual cosa només cria a s’Espardell. Només se’l veu en 
època de cria ja que la resta de l’any viu a mar oberta, com 
la resta d’ocells pelàgics. 

Un altre grup d’ocells presents als penya-segats són els 
rapinyaires. Aquests ocells, caracteritzats per ser grans 
caçadors, es classifiquen en diürns i nocturns. Als penya-
segats de Formentera crien el falcó pelegrí (Falco peregrinus), 
el xoriguer (Falco tinnunculus) i l’òliba (Tyto alba), utilitzant, 
els dos darrers, terres de l’interior per caçar. 

Les mèrleres o pàsseres (Monticola solitarius), els corbs 
(Corvus corax), els teulats lliris (Petronia petronia) o les falzies 
(Apus apus), a més d’altres menys habituals, poden fer servir 
aquest hàbitat per nidificar. 

Entre els rèptils només hi ha cinc espècies, quatre de les 
quals han set introduïdes a Formentera per l’home. Aquestes 
són: 

 El dragonet (Hemidactylus turcicus) 
 El dragó (Tarentola mauritanica) 
 La sargantana (Podarcis pityusensis) 
 La tortuga mora (Testudo graeca) 
 La tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 

El dragonet està àmpliament distribuït per tota l’illa i el dragó 
és més escàs i localitzat. Les dues espècies s’alimenten 
d’insectes que cacen a la nit. 

Les dues tortugues de terra varen ser introduïdes per 
l’home de manera recent, no havent consolidat poblacions 
lliures. 

La sargantana és, sens dubte, l’espècie més interessant 
d’aquest grup, l’únic rèptil endèmic de Formentera i d’Eivissa. 
Ja present a l’illa abans de l’arribada dels humans, és 
abundant a tota Formentera, així com als illots, presentant 
una gran diversitat de formes, tamany i colors, havent 
evolucionat en nombroses subspècies. S’alimenta bàsicament 
d’insectes, encara que també menja fruits i altres parts 
vegetals en general. 

 

 

El conill (Oryctolagus cunuculus) és el mamífer herbívor 
salvatge de majors dimensions. Present a gairebé qualsevol 
ecosistema, és a les zones rocoses de penya-segats on troba 
el seu principal refugi i on ha subsistit majoritàriament. A 
través del temps ha estat repetidament saquejat per la 
mixomatosi* i de nou repoblat amb exemplars domèstics, 
donant lloc a una barreja genètica considerable. Ha estat, 
possiblement, l’espècie cinegètica per excel·lència, associada 
al ca eivissenc. 

Els quiròpters viuen associats a coves i avencs, de vegades a 
pins, on passen el dia esperant la nit per desenvolupar la seva 
activitat. A Formentera s’han identificat fins a vuit espècies 
diferents: 

 Ratapinyada petita (Pipistrellus pipistrellus), la més 
abundant, associada a estructures antròpiques*. 
 Ratapinyada de ferradura grossa (Rinolophus ferrum-
equinum). 
 Ratapinyada de ferradura petita (Rinolophus hipposideros). 
 Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhli). 
 Ratapinyada orelluda (Plecotus austriacus). 
 Ratapinyada muntanyenca (Hypsugo savii). 
 Ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis). 
 Ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus). 

Baldritja (Calonectris diomedea). Foto: David García Sargantana (Podarcis pityusensis formenterae). Foto: David García
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La ratapinyada petita (Pipistrellus pipistrellus) és la més abundant a
l’illa. Foto: David García 

Foto: Marià Marí
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DUNES I COSTA BAIXA 
Entre els promontoris de la Mola i el Cap de Barbaria 
trobam una franja de terres baixes, amb extensions de costa 
rocosa i arenosa. Sobre la costa arenosa trobam els sistemes 
dunars, sent els més notables els de Migjorn, Cavall d’en 
Borràs, ses Illetes, Llevant i el de s'Espalmador, que penetra 
terra endins amb una zonació d'espècies característica. 

 

Les espècies que es donen sobre els sistemes dunars són 
també molt especialitzades, tant pel tipus de substrat sobre 
el que es desenvolupen (mobilitat) com per les condicions 
de l’entorn (proximitat a la mar: vent i sal). 

L'arena representa un tipus de substrat on la retenció d'aigua 
és mínima. La pluja s'escola pels porus que formen els grans 
d'arena i s'emporta amb ella els nutrients i la sal. Així, les 
dunes són, sobretot, un espai pobre en nutrients, sent 
aquest el principal factor limitant, per damunt de la presència 
de sal o la manca d'aigua. 

Moltes plantes dunars han desenvolupat rizomes*, o altres 
òrgans, que els permeten ancorar la planta sobre l’arena. 
Tenen, per tant, un paper molt important en la fixació de 
l’arena  i, en conseqüència, en la formació i el manteniment 
del sistema dunar litoral. 

Malauradament les dunes han patit, i continuen patint, 
importants impactes: extraccions com a material per a la 
construcció, trànsit de persones i vehicles de forma 
continuada, neteja mecànica de les platges... actuacions que 
han fet necessari, en alguns casos, el tancament de l’espai 
dunar i la delimitació d’aquest amb passarel·les per a poder 
accedir a algunes platges. 

 
 
 
A la costa rocosa es donen moltes de les característiques ja 
esmentades: sòl escàs,  forta influència del vent i de la mar, 
així com la manca d’aigua dolça. És un tipus de costa present 
a es Pi des Català, la platja de Migjorn i la costa de 
Tramuntana. 

Vegetació 
La formació dels sistemes dunars està íntimament lligada a la 
presència d’un determinat tipus de vegetació. 

Hi ha poques espècies que poden instal·lar-se sobre l’arena 
nua, les anomenades pioneres o colonitzadores. Aquestes 
plantes, una vegada instal·lades, afavoreixen la presencia 
d’altres ja que estabilitzen l’arena i redueixen l’efecte del 
vent. Entre aquestes plantes pioneres trobam el card de 
platja (Eryngium maritimus). 

Platja de Llevant. Foto: Miquel Garau

La instal·lació de passarel·les és efectiva en la protecció del 
sistema dunar. Foto: Marià Marí 
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Així, les plantes pioneres creen una primera banda de 
vegetació formada per la comunitat de jull de platja 
(Agropyron junceum ssp. mediterraneum), gramínia que forma 
gespes poc denses i amb una cobertura molt discontínua. 

Darrera d’aquesta primera línia de vegetació, apareixen les 
espècies que protegeixen i estabilitzen les primeres dunes. 
Aquestes dunes, no fixades, es veuen colonitzades per una 
segona banda de vegetació, que ocupa especialment els cims 
de les dunes: la comunitat de borró (Ammophila arenaria), 
molt característic. 

En una tercera línia, i ja sobre les dunes semifixades, es troba 
una comunitat vegetal molt senzilla dominada per la 
Crucianella maritima i el Lotus creticus ssp. cytisoides, formant 
una cobertura molt superior a les anteriors. 

En una quarta línia apareixeria el bosc litoral, creant les 
dunes fixes i format per savines, pins i altres plantes 
associades als pinars. 

Als sistemes dunars es troba altre endemisme, el 
Chaenorhinum formenterae. Aquesta  planta de cicle anual, 
molt diminuta, té una única tija amb flors de color lila i les 
fulles es situen a la base, formant una roseta. 
 
 

 
 

Altres espècies presents són el fonoll marí (Crithmum 
maritimum), el rave de mar (Cakile maritima), el lliri de platja 
(Pancratium maritimum) o el molinet (Silene cambessedesii), 
important endemisme pitiús. 

 
 
 

Card de platja (Eryngium maritimus). Foto: Vicent Guasch Chaenorhinum formenterae. Foto: Marià Marí 

Molinet (Silene cambessedesii). Foto: Marià Marí 
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També és important l’herba des Trucadors (Otanthus 
maritimus), planta de tiges i fulles recobertes d’uns pèls 
blancs. Les tiges es tomben a terra i les fulles tenen forma 
d’espàtula, sent les flors grogues i oloroses. Floreix a l’estiu i 
es troba a la Punta des Trucadors i s’Espalmador. A 
Formentera és usada com a planta medicinal, per això es pot 
trobar cultivada a altres indrets de l’illa. 

 

Fauna 
Les espècies animals que es troben dins aquest ecosistema 
no són gaire diferents de les de la resta d’ecosistemes de 
Formentera i els illots que l’envolten. Tot i així, aquest 
hàbitat alberga algunes espècies d’aus destacades, com el 
picaplatges camanegra (Charadrius alexandrinus) que l’utilitza 
com a lloc de cria, o el remena rocs (Arenaria interpres), que 
aprofita els munts de fulles mortes de posidònia de la vorera 
de les platges per alimentar-se i descansar en el seu pas 
migratori. 

 
 
 
El major interès faunístic, però, recau en la presència de 
nombrosos endemismes dins el món dels invertebrats. Cal 
destacar el grup dels gasteròpodes al qual pertanyen els 
caragols del gènere Trochoidea, amb 19 subespècies presents 
a Formentera. Molt important és també el grup dels 

coleòpters (escarabats) que arriben a formar fins a 19 
endemismes. Particularment important resulta la família dels 
Tenebriònids (escarabats no voladors) amb gèneres com 
Pachychila i Tentyria. 

 
 

Herba des Trucadors (Otanthus maritimus). Foto: Marià Marí

Picaplatges camanegra (Charadrius alexandrinus). Foto: David
García

Fura (Pimelia elevata). Foto: Marià Marí 
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Foto: Vicent Guasch 
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ZONES HUMIDES 
Les zones humides són espais on l’aigua és el factor principal 
regulador del medi i de la flora i la fauna relacionades amb 
ell. Són els ecosistemes més amenaçats a tot el món, per la 
continua dessecació, conversió i contaminació, així com per 
l’excessiva explotació dels seus recursos. 

Entre els seus valors ambientals més importants destaca la 
utilització d’aquests espais per un gran nombre d’ocells, ja 
que es tracta de zones molt adequades per a la cria i 
alimentació de moltes espècies, i constitueixen un important 
punt de descans en les rutes migratòries. 

A Formentera es dóna aquest tipus d’ecosistema a l'Estany 
Pudent, l'Estany des Peix, ses Salines i la petita bassa de 
s'Espalmador, totes elles zones protegides i que formen part 
del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, a més 
d’estar declarades com a zones Ramsar. 

 
 
 

Cal destacar que les llacunes litorals, com l’Estany Pudent i 
l’Estany des Peix, són ecosistemes molt localitzats a la conca 
Mediterrània i molt característics de l’illa de Formentera. 

La franja de terra que envolta aquests espais són sòls bastant 
salinitzats i en ells es desenvolupa una comunitat vegetal 
molt especialitzada. 

Vegetació 
La vegetació que es dóna als voltants de les zones humides 
de Formentera és un tipus de vegetació anomenada halòfita, 
és a dir, de plantes adaptades a viure sobre sòls salins. 

Aquestes plantes presenten diferents tipus d’adaptacions: 

 Acumulació de sals als teixits. D’aquesta forma 
presenten uns valors osmòtics molt elevats i les cèl·lules 
de les arrels poden absorbir l’aigua carregada de sals, 
l’única que tenen al seu abast. Així, es troben espècies 

que presenten un aspecte carnós i suculent per 
inflament de les cèl·lules. 
 Eliminació de l’excés de sal. Mitjançant glàndules 
excretores per on les cèl·lules eliminen aquest excés. 
Aquesta és l’adaptació que presenten les saladines. 
 Grau d’inundació. Capacitat de les diferents espècies 
per a suportar l’alternança entre els períodes 
d’inundació d’aigua salada que es dóna en aquestes 
zones, seguit pel temps d’eixut, que moltes espècies 
aprofiten per a germinar i completar el seu cicle 
biològic. 

Dins aquests ecosistemes es donen tres tipus de comunitats: 

 Salicornars. Presenten l’aspecte d’una brolla constituïda 
per plantes crasses* que cobreixen més o menys 
densament les zones argilenques i salades, amb espècies 
com Arthrocnemum macrostachyum, arbust de tiges 
carnoses i articulades, i de fulles reduïdes a petites 
escates. Aquest pot resistir inundacions esporàdiques. 
Altra espècie present és la Sarcocornia fructicosa, arbust 
molt semblant a l’anterior, amb tiges també carnoses i 
verdes però que en ocasions prenen coloracions 
vermelloses. 

 
 

 Jonqueres halòfiles. Aquesta comunitat es situa a indrets 
on la salinitat no és tan elevada i, en ocasions, es pot 
trobar entremig de les comunitats halòfiles i no halòfiles. 
En ella es troben espècies com el jonc marí (Juncus 
maritimus). 
 Limòniums. Aquesta comunitat es situa sobre els sòls 
més secs i es troba dominada per espècies del gènere 
Limonium, conegudes com saladines, moltes d’elles 
endèmiques i molt semblants entre sí. En el cas de 
Formentera es troben, entre d’altres, les espècies 
Limonium formenterae i Limonium retusum. 

Vista aèria de l’Estany Pudent i l’Estany des Peix. Foto: Miquel
Garau Sarcocornia fructicosa. Foto: Marià Marí 
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Fauna 
A nivell faunístic la gran importància de les zones humides 
resideix, bàsicament, en el grup de les aus, tant nidificants, 
migrants o hivernants. 

Els ocells nidificants a les zones humides de Formentera no 
són molt abundants degut a la forta presència humana a tota 
la zona. Tot i així, entre les espècies més habituals cal 
esmentar el xerraire (Himantopus himantopus), la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), l’ànnera blanca (Tadorna tadorna), 
l’ànec coll verd (Anas platyrhynchos) i el picaplatges 
camanegra (Charadrius alexandrinus). 

El xerraire està a Formentera entre març i setembre, encara 
que, esporàdicament, alguns exemplars poden passar tot 
l’hivern. Es poden observar als estanys, però, a hores d’ara, 
només cria a l'Estany Pudent. 

La polla d’aigua és el ràl·lid* més abundant, amb una població 
majoritàriament sedentària i una petita població 
reproductora. Construeix un niu molt amagat del qual 
surten les cries perfectament adaptades per nedar i 
alimentar-se per elles mateixes. 

L’ànnera blanca cria a l’Estany Pudent de manera escassa 
però regular. El niu el construeixen ben amagat a la 

vegetació, però quan surten els polls són fàcils d’observar 
nedant darrera un dels progenitors. L’èxit reproductor és 
molt variable, veient-se parelles amb només dos polls i altres 
amb 15 o 20. 

 
 

L’ànec coll verd és relativament freqüent durant les 
migracions però només a partir de l’any 2005 se n’ha 
constatat la seva cria. És molt abundant a qualsevol zona 
humida. 

El picaplatges camanegra manté una població sedentària al 
llarg de tot l’any i cria als dos estanys, així com a alguns 
punts de costa baixa i algun illot. El niu és molt senzill, 
només amb unes pedretes que el delimiten, i la posta, 
normalment, és de tres ous. 

Hivernants i migrants completen el conjunt d’aus presents a 
les zones humides de Formentera, sent un grup d’espècies 
molt nombrós. Entre d’elles és especialment destacada la 
cabussonera (Podiceps nigricollis), l’espècie aquàtica més 
abundant. En la dècada dels 80, l’Estany Pudent era una de 
les àrees d’hivernada més important d’Europa occidental, 
arribant a albergar poblacions de 4.000 exemplars. 
Actualment aquestes xifres han minvat considerablement. 

 
 

A l’illa existeixen diferents espècies de limòniums. Foto: Marià Marí

Xerraire (Himantopus himantopus). Foto: David García

Cabussonera (Podiceps nigricollis). Foto: Oliver Martínez
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El flamenc (Phoenicopterus roseus) és l’espècie més coneguda i 
representativa de les zones humides de les Pitiüses. 
Existeixen referències sobre la possibilitat que aquesta 
espècie es reproduïa fa uns segles a l’Estany Pudent. 
Actualment les condicions han variat molt i aquest fet no es 
dóna a cap de les dues illes. 

També passen l’hivern als estanys moltes altres espècies, en 
major nombre com més intens és el fred al continent 
europeu: diferents espècies d’ànecs i de gavines com el 
catràs (Larus ridibundus), les juies (Vanellus vanellus) i alguns 
exemplars d’oca salvatge (Anser anser). 

 

 

El grup més destacat el componen, però, els Limícoles. 
Aquest grup d’ocells és exclusiu de les zones humides, ja que 
s’alimenta bàsicament de fauna limícola, és a dir, dels animals 
que habiten en el fons fangós d’aquestes zones. Dins aquest 
grup existeixen espècies difícils d’observar i d’altres de 
complicada identificació, ja que presenten característiques 
molt semblants. Entre els més vistosos i fàcils de reconèixer 
es troba el bec d’alena (Recurvirostra avosetta), els cegalls de 
Mosson (Limosa limosa i Limosa lapponica) o les curleres 
(Numenius phaeopus i Numenius arquata). Entre els més 
difícils d’identificar es troben diverses espècies dels gèneres 
Calidris i Tringa, cegalls (Gallinago) o remena rocs, entre 
d’altres. 

La presència de rapinyaires com l’àguila peixatera (Pandion 
haliaetus), el pilot d’àdenes (Circus aeruginosus), el xoriguer o 
el falcó pelegrí, també és habitual a les zones humides, ja que 
les utilitzen com a espai per a la caça. 

 

 

Catràs (Larus ridibundus). Foto: Oliver Martínez 

Àguila peixatera (Pandion haliaetus). Foto: Sebastià Torrens
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BOSC I GARRIGA 
A Formentera es donen zones de bosc, on els pins i les 
savines formen una coberta més o menys continua, així com 
zones de brolla, una vegetació de romaní, cepell i altres 
arbusts. 

Els boscos de pins deixen penetrar la suficient llum solar 
com per permetre el desenvolupament d’un sotabosc 
arbustiu, en alguns casos ben ric i desenvolupat. 

A la zona de sa Pujada a la Mola, amb una forta pendent, 
menys insolació i més humitat que a altres zones de l’illa, 
trobam la zona de pinar millor desenvolupada de 
Formentera, amb una variada mostra d'arbusts, lianes, 
plantes herbàcies i molses. 

Per contra, a bona part del Cap de Barbaria, els efectes de la 
sobreexplotació forestal i la pastura intensiva, han suposat la 
pèrdua irremeiable de la coberta forestal, el que dóna lloc a 
una pèrdua de sòl i empobriment de la vegetació. 

Vegetació 

A part de les formacions boscoses pròpiament dites, també 
es donen altres conjunts vegetals desproveïts d’arbres i 
integrats, majoritàriament per arbusts, denominats 
bosquines. En el cas de Formentera es pot concretar en: 

 Màquia: quan aquesta formació d’arbusts és molt 
atapeïda i alta, d’entre 1,5 i 2 m. 
 Brolla: quan la formació d’arbusts és baixa, d’entre 0,5 i 
1 m, i més difusa. 
 Timoneda: quan aquestes formacions són més 
esclarissades i amb plantes més petites, amb predomini 
clar de frígoles. 

La comunitat vegetal que correspondria a Formentera, 
pròpia de l’àrea mediterrània, seria l’alzinar, però les 
condicions ambientals de l’illa fan que aquesta comunitat 
sigui inexistent. Així, a part de les formacions boscoses, la 
vegetació que es dóna a l’illa és una màquia, amb molta 
presència de mata (Pistacia lentiscus), amb degradació a una 
brolla on és molt abundant el romaní (Rosmarinus officinalis) i 
el cepell (Erica multiflora). Aquesta brolla sol estar 
acompanyada per pi bord (Pinus halepensis) i savina (Juniperus 
phoenicea), donant-se així una brolla arbrada. 

El pi bord és una espècie de distribució mediterrània que 
domina el paisatge vegetal de Formentera. Presenta fulles en 
forma d’agulla i agrupades en parelles, d’un color verd pàl·lid 
i relativament curtes i primes, en comparació amb altres 
espècies de pi. Els fruits, les pinyes, són petites i de forma 
més o menys cònica. És un arbre que tolera bé la proximitat 
del mar, aguanta bé la sequera i pot viure amb poc sòl. 

La seua fusta s’utilitzà molt a les Pitiüses per a l’elaboració de 
multitud de productes i construcció de diferents eines i 
utensilis. 

És característic trobar en alguns pins, a causa de fongs 
paràsits, els anomenats empelts de bruixa. Les branques 
afectades per aquest fong no assoleixen un creixement 
normal, sinó que creixen molt juntes prenent una forma 
esfèrica i molt atapeïda. 

 

 

El pi pinyoner (Pinus pinea), molt escàs, és fàcil de reconèixer 
per la seua típica silueta de para-sol. Té les pinyes molt més 
grans, a l’igual que les fulles i l’escorça presenta tons 
vermellosos. Aquesta varietat de pi és el productor dels 
pinyons, llavors comestibles molt apreciades. 

La savina és també abundant a Formentera i pertany a la 
família de les Cupressàcies. És una espècie que es troba en 
forma arbustiva o arbòria, poguent assolir grans alçades. 
Presenta fulles de color verd fosc i en forma d’escates, 
cobrint completament les branques. Les llavors es fan dins 
un fals fruit rodó, anomenat savinó, de color marró 
vermellós al madurar. Creix molt lentament i té una gran 
longevitat, preferint els sòls calcaris i els terrenys secs i 
rocosos. Està molt adaptada als climes càlids i situacions 
molt ventoses, per això es desenvolupa òptimament sobre 
les dunes, les quals fixa. La savina és abundant als sistemes 
dunars de Cavall d’en Borràs, platja de Llevant, platja de 
Migjorn i en les proximitats de s’Estany des Peix i s’Estany 
Pudent. 

La fusta de la savina és d’una qualitat excel·lent i està 
considerada imputrescible, utilitzant-se tradicionalment en 
l’arquitectura tradicional de les Pitiüses. 

Els pins i les savines conviuen en la majoria d’ocasions, en 
una gradació que va des dels savinars purs, els quals 
constitueixen una excepció com en el cas de zones pròximes 
a la mar, fins als pinars purs que es troben únicament en 
alguns punts de la Mola. 

Mata (Pistacia lentiscus). Foto: Marià Marí 
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El ginebre (Juniperus oxycedrus), de la mateixa família que la 
savina, és també característic de la vegetació boscosa de 
Formentera, encara que menys abundant. Es troba 
generalment en forma arbustiva, però també es donen 
exemplars arboris. Té fulles dures i punxoses, agrupades de 
tres en tres a cada nivell de la tija. També produeix un fals 
fruit, anomenat ginebró, en forma de petita bola de color 
vermellós quan madura. La seua fusta s’ha utilitzat 
tradicionalment per a la fabricació de les castanyoles, 
instrument musical tradicional pitiús. 

 

 

Acompanyant a aquestes espècies també trobam la mata, el 
romaní, el cepell i el raspall (Cneorum tricoccon). També 
apareixen, més puntualment, les diferents espècies d’estepes 
com l’estepa blanca (Cistus albidus), l’estepa borda (Cistus 
salvifolius), l’estepa negra (Cistus monspeliensis) o l’esteperol 
(Cistus clusii). 

 

La fusta de savina és molt apreciada. Foto: Marià Marí 

Castanyoles fabricades amb fusta de ginebre. Foto: Marià Marí

Raspall amb el característic fruit. Foto: Marià Marí 
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Les timonedes són les comunitats dominades per petits 
arbusts, baixos, distribuïts de forma poc densa i dominats 
per espècies de la família de les labiades, és a dir, la frígola de 
Sant Joan (Thymbra capitata), frígola borda (Micromeria 
inodora) i altres espècies del mateix gènere Micromeria. 

Aquesta comunitat es dóna com a resultat d’una major 
degradació de la vegetació primitiva, degradació motivada 
per l’acció humana o ambiental, i que se situa sobre els sòls 
més degradats. Les timonedes són molt comunes a tot 
Formentera i molt espectaculars as Cap de Barbaria i a la 
vénda des Carnatge. 

Fauna 

A Formentera els boscos estan situats de manera dispersa, 
amb concentracions més importants a La Mola i a zones des 
cap de Barbaria. També a s’Espalmador hi ha un important 
bosquet amb domini de savinar. La fauna és aquí més diversa 
que a la resta d’ecosistemes presents a Formentera. 

Els eriçons (Erinaceus algirus) són abundants a aquest 
ecosistema. S’alimenten de petits invertebrats i també 
d’hortalisses, cosa que els enfronta sovint amb els pagesos 
de l’illa. És un animal amb pocs enemics naturals i ara mateix 

presenta major mortalitat per les carreteres que per 
qualsevol altra circumstància. 

 

 
Les aus són, novament, el grup faunístic més destacat. 

Entre els ocells nidificants hi han tres espècies de la família 
dels Colúmbids: el tudó (Columba palumbus), amb un fort 
augment poblacional als darrers anys, la torta (Streptopelia 
turtur) i la torta turca (Streptopelia decaocto), de recent 
colonització però ja molt abundant. 

El mussol (Otus scops) i el mussol banyut (Asio otus), utilitzen 
els empelts de bruixa dels pins per fer els seus nius, encara 
que el mussol també utilitza petits forats i, fins i tot, caixes 
niu preparades a l’efecte. El mussol banyut pateix, 
actualment, una forta pressió per part dels gats assilvestrats, 
pressió que podria provocar la seua desaparició. 

 

 

Dins la família dels Sílvids, molt nombrosa, es troben com a 
nidificants el ganyet o busqueret capnegre (Sylvia 
melanocephala) i el ganyet coallarga (Sylvia balearica), ocell 
endèmic de les Balears, junt amb el virot, i molt abundant als 
savinars de Formentera. 

Estepa negra en flor. Foto: Marià Marí

Eriçons. Foto: David García

Mussol (Otus scops). Foto: David García 
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El reietó (Regulus ignicapillus), és una espècie sedentària i 
estesa als pinars, als quals està estretament lligada, 
constituint un dels pocs ocells exclusivament forestals. Dins 
el seu gènere (Regulus) s’inclouen els ocells més petits del 
continent europeu. 

És també nidificant l’estival papamosques (Muscicapa striata 
balearica) molt abundant a tota l’illa i subspècie pròpia de les 
Illes Balears. 

 

 

Entre els Lànids, el capsigarany (Lanius senator), és estival i 
caça a camp obert, encara que nidifica a les voreres del bosc. 

De la família dels Passèrids és molt abundant, i conegut, el 
teulat (Passer domesticus) present als boscos de pins alts i 
clars, però també abundant als entorns rurals humanitzats. 

Els Fringíl·lids són els que presenten major número 
d’espècies nidificants als boscos, entre d’ells el verderol 
(Carduelis chloris), el llinquer o passarell (Carduelis cannabina), 
la cadernera (Carduelis carduelis) i el garrafó (Serinus serinus). 

 

 
Els ocells hivernants són també molt abundants als boscos, 
però entre ells destaquen el tord (Turdus philomelos), el 
gavatxet roig (Erithacus rubecula), el pinsà (Fringilla coelebs) i la 
cega (Scolopax rusticola), molt apreciada pels caçadors. 

 

 

 

Ganyet coallarga, endemisme balear. Foto: David García

Papamosques (Muscicapa striata balearica). Foto: David García

Garrafó (Serinus serinus). Foto: Oliver Martínez 

Foto: Marià Marí
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CONREUS 
Els millors sòls per al conreu els trobam a les zones interiors 
de l'illa, a la plana al voltant de Sant Francesc i a la zona 
central de la Mola. La resta són sòls de poca profunditat i 
poc productius, per la qual cosa la majoria avui no es 
treballen i estan sent ocupats per vegetació natural. 

Vegetació 

Les tasques agrícoles han estat, tradicionalment, la causa de 
les modificacions més profundes de la vegetació natural, 
donant lloc a un nou paisatge, el paisatge rural. 

Moltes vegades, per aconseguir implantar espècies útils per a 
l’alimentació humana o animal, no només s’han desforestat 
els indrets adequats, sinó que també s’ha modificat el relleu, 
millorat la qualitat dels sòls... Així, en aquestes condicions 
ecològiques propiciades artificialment es desenvolupen les 
poblacions monoespecífiques d’arbres, arbusts o plantes 
herbàcies productives per l’home, però també altres plantes 
espontànies, que aprofiten aquest hàbitat privilegiat per 
desenvolupar-se, les denominades arvenses. 

Els conreus de Formentera són, majoritàriament, de secà, 
amb escassos reguius dedicats a l’hort i els fruiters. Així, els 
conreus estan formats per cereals juntament amb garrovers 
(Ceratonia siliqua), figueres (Ficus carica), vinyes (Vitis vinifera) 
i, en menys quantitat, ametllers (Prunus dulcis) i oliveres (Olea 
europaea). Potser, però, les dues espècies més importants a 
Formentera, tant des del punt de vista paisatgístic com des 
de la importància en l’alimentació humana, són les figueres i 
la vinya. 

La figuera és un arbre de tronc més aviat curt i branques 
gruixudes i trencadisses, que es poden fer molt llargues. 
Això fa que, tradicionalment a Formentera, aquestes 
branques s’hagin sostingut amb estalons, configurant una 
capçada rodona i oberta, de vegades de grans dimensions, i 
donant lloc a un dels elements més característics del paisatge 
rural de Formentera. Les flors es fan a l’interior d’un 
receptacle carnós que en madurar esdevé gruixut i gustós i 
produeix la figa. Així la figa no és un fruit sinó una 
infructescència* que conté minúsculs fruits envoltats per una 
polpa dolça. 

La vinya es poda anualment donant lloc al característic tronc 
curt i rabassut, del que neixen les branques més primes de 
l’any, anomenades sarments, i que produeixen el raïm. 
Aquest madura a final de l’estiu o la tardor quan les fulles 
comencen a tornar-se grogues i a despendre’s. El cultiu de la 
vinya a Formentera és per elaborar vi més que pel consum 
del raïm fresc. 

Als voltants de les zones de conreu es formen una sèrie 
d’ambients que alberguen comunitats on el factor ecològic 
decisiu és la influència de l’home o dels animals domèstics. 
Com a espècies característiques d’aquest grup de comunitats 

es troba la rosella (Papaver rhoeas), el bolig (Chrysantemum 
coronarium), la ruca (Eruca vesicaria), el vinagret (Oxalis 
pescaprae) o el fonoll (Foeniculum vulgare), entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

Les figueres són elements destacats al paisatge rural de l’illa. Foto: 
Vicent Guasch 

El vi elaborat a l’illa és cada vegada més apreciat. Foto: Marià Marí
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Hi ha dues espècies que, sense ser pròpies de les illes, a 
Formentera es troben formant part del paisatge agrícola 
illenc, sobretot a prop de les cases. Són les pitreres (Agave 
americana), utilitzades per a obtenir el fil de pita de les fulles, 
i les figueres de pic (Opuntia ficus-indica). 

 

 

Fauna 

L’activitat humana, agrícola i ramadera, afavoreix la presència 
d’espècies oportunistes lligades a aquesta activitat, com els 
rosegadors. En el cas de Formentera són les rates de coa 
llisa (Rattus rattus), els ratolins (Mus musculus) i les rates de 
coa blanca (Elyomis quercinus ophiusae) els que incrementen 
les seues poblacions als voltants dels conreus. Entre aquests 
destaca la rata de coa blanca, subespècie endèmica de 
Formentera. És més gran que l’espècie present a Mallorca, a 
Menorca i a la península. És omnívora, menja sobretot 
vegetals però també petits invertebrats i, fins i tot, algun 
vertebrat (sargantanes, petits ocells). Té un floc de pel blanc 
al final de la coa i una màscara negre a través dels ulls que la 
fan inconfusible. És d’activitat nocturna i presenta un curt 
període de letargia hivernal. Se la pot trobar, pràcticament, a 
qualsevol ecosistema que tengui parets o munts de pedra. 

 

 

Aquest ecosistema és també on es troben les majors 
quantitats d’invertebrats com cucs, diferents gèneres de 
caragols, nombrosos tipus de papallones i les seues erugues, 
escarabats, aranyes... També és freqüent la presència del 
dragonet, ja que s’alimenta de papallones nocturnes atretes 
per les llums de les cases. 

 

 

Rosella (Papaver rhoeas). Foto: Marià Marí 

Les figueres de pic normalment es troben prop de les cases. Foto:
Vicent Guasch 

La rata de coa blanca es troba pràcticament per tota l’illa. Foto: A. 
Manzanares. Font: Arxiu d’imatge i so del CIEF 

Aranya elaborant la seua tela. Foto: Marià Marí 
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Les aus estan representades per un conjunt d’espècies 
adaptades a zones obertes i que s’alimenten, 
majoritàriament, de gra. Entre les espècies nidificants en 
aquestes zones es troben la perdiu (Alectoris rufa), introduïda 
com a espècie cinegètica, i la guàtlera (Coturnix coturnix), 
ambdues de la família dels Fasiànids. També és freqüent el 
xebel·lí (Burhinus oedicnemus), que cria a llocs oberts i 
pedregosos i també a la garriga des Cap de Barbaria. 

El puput (Upupa epops), la terrola (Calandrella brachydactila), 
la terrola capelluda (Galerida theklae) i l’orenella (Hirundo 
rustica) són altres nidificants en aquests ecosistemes. 

Els migrants formen vertaders esbarts als mesos dels passos 
migratoris. Entre aquests, les famílies més representades són 
els Túrdids i els Sílvids. 

Als Túrdids pertanyen els tords (gènere Turdus), les coa-
roges (gènere Phoenicurus), els rossinyols (gènere Luscinia), 
els bitxacs (gènere Saxicola) i les coablanques (gènere 
Oenanthe). 

Als Sílvids pertanyen els ganyets (gènere Sylvia, amb 
nombroses espècies), els ulls de bou (gènere Phylloscopus), 
les bosquetes (gènere Hippolais) i les boscarles (gènere 
Acrocephalus). 

La presència d’alguns rapinyaires com l’àguila calçada 
(Hieraetus pennatus), el pilot d’àdenes, l’aligot (Buteo buteo) o 
el falcó vesper (Pernis apivorus) és també habitual. 

Entre els hivernants més abundants es troba la terrola 
d’hivern (Alauda arvensis), la titineta (Motacilla alba), els tords, 
l’ull de bou (Phylloscopus collybita), la coa roja de barraca 
(Phoenicurus ochruros), el gavatxet roig i els pinsans 

 

 El gavatxet roig és un hivernant habitual. Foto: Oliver Martínez
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GLOSSARI 
Antròpiques: antròpic: relatiu o pertanyent a 
l’home o a la seva acció. 

Crasses: crassa: suculent. Gruixut. 

Inflorescència: conjunt de flors agrupades. 

Infructescència: conjunt de fruits procedents 
d’una inflorescència que es desenvolupen més o 
menys junts. 

Mixomatosi: malaltia greu d’origen víric típica 
dels conills, caracteritzada per la formació de 
tumefaccions mucoses a la pell i a les membranes. 

Ràl·lid: família d’ocells de l’ordre dels gruïformes, 
que tenen el dit posterior molt curt, el coll i la cua 
curts, els tarsos alts, el bec estret i curt. Són 
d’aspecte compacte i no sociables. 

Rizomes: rizoma: tija subterrània. 

Sapròfag: dit de l’organisme que viu o es nodreix 
de materials orgànics en descomposició. 

Tròfic: que fa referència a la nutrició de teixits, 
òrgans i organismes. 
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