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En les iniciatives i propostes destinades a la restauració dels hàbitats l’ús d’una àmplia
diversitat de tècniques o mètodes de treball és sovint inevitable en haver de treballar en
diferents formes de funcionament del medi natural, ja sigui per les diferències dels hàbitats o
del seu estat de conservació, com també a un nivell més específic, quan es von incidir més
directament sobre una espècie. En alguns casos les feines o tècniques tradicionals, per ser de
caràcter manual i amb un impacte visual i sobre el medi més baix, poden ser un recurs
d’actuació a tenir en compte, tot i que puguin implicar la construcció d’elements artificials.
Recuperació de la vegetació en un dels punts del Camí Reial on s’han restaurat murs i altres elements
tradicionals per gestionar els hàbitats sensibles

Els Alocs - Alpilar

Pas d’en Revull

Inicialment una de les zones de l’illa on la densitat de la trama de parets seques és
més baixa, aquí aquestes construccions s’han emprat com un recurs per canalitzar
la afluència dels visitants i per limitar l’accés dels vehicles a les zones sensibles
afectades per la construcció dels vials de la urbanització fallida. Una de les
dificultats de les actuacions va ser trobar prou material de construcció de
característiques semblants a la geologia de la zona.

El pas d’en Revull es localitza en
l’àmbit del barranc d’Algendar, un
paratge amb un elevat valor
paisatgístic pels illencs i que des de fa
segles ha tingut una forta influència
antròpica. Les construccions de pedra
en sec hi abunden i amb una gran
diversitat de tipus i tècniques. A la
vegada, pel seu valor paisatgístic i
tradicional l’interès social per la seva
conservació i accessibilitat és elevat.
Per tant, aquí les construccions de
pedra en sec, a més de la funció de
conservació del medi natural i la
biodiversitat, també tenien un vessant
més directe de sensibilització.
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Els treballs de construcció de les parets de pedra en sec s’iniciaren amb unes
feines de planificació prèvia que incloïen la delimitació dels espais sensibles a
conservar per la presència d’espècies o hàbitats (1), en aquest cas concret la de
l’hàbitat (1410) salobrars mediterranis de terres argiloses. Posteriorment es
cercava material disponible de característiques semblants a la zona (arenisques
silícies del Buntsandstein) i es procedia a la seva distribució (2) per iniciar les
feines de construcció, que sempre s’han fet seguint les tècniques tradicionals (3).
Passats un mesos des de la finalització de les feines, es pot apreciar visualment
una recuperació de la vegetació (4), gràcies al tancament de la zona i l’absència
de l’alteració causada pels vehicles rodats.
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A la mateixa zona, un altre exemple de la utilitat d’aquestes tècniques es pot veure
en el tram final del camí d’accés a la cala. La construcció d’un mur de pedra en
sec per restringir de la circulació de vehicles (5) i dirigir el trànsit de persones per
camins ja existents i evitar així el seu pas per hàbitats amb interès de conservació.
En tots els casos s’han tingut en compte els elements accessoris que faciliten el
pas de la fauna o de la circulació de les aigües superficials (6).
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En les feines de planificació prèvies hi
intervingueren
directament
els
representants de les entitats socials i
autoritats locals que des de fa anys
estan implicades en la recuperació de
l’entorn i especialment del Camí Reial
(1). De manera semblant, mitjançant
jornades de voluntariat, es fomentà la
participació social, tant en les feines
de preparació i neteja de les zones on
s’havien de restaurar construccions
de pedra en sec (2), com directament
en la construcció d’alguns elements
(3).
Al final de tot el procés d’actuacions
previstes en el projecte, els resultats
positius s’han vist ja des dels primers
moments d’acabament de les feines
amb una delimitació més clara i
integrada en el paisatge de les zones
de pas (4). A mesura que s’ha
incrementat l’afluència de visitants la
utilitat de les feines realitzades encara
s’ha fet més evident, tant en la seva
valoració com en la millora de l’estat
de conservació d’espècies amb
interès de conservació, per exemple
Viola stolonifera (5), o la integració
definitiva en el medi natural de les
construccions (6).
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