
EL SALOBRAR
FLORA I FAUNA



QUÈ ÉS EL SALOBRAR ?
• És un conjunt d'Aiguamolls litorals situats a la part baixa de la conca de 

Campos. Situat a la part central del Parc Natural Marítim Terrestre es 
Trenc-Salobrar de Campos. 

• Té una extensió d'unes 300 ha, 132 de les quals són ocupades per una 
instal·lació salinera bastida els anys cinquanta, per l'empresa Salines de 
Llevant. Es Salobrar de Campos és la segona zona humida de Mallorca en 
extensió, després de s'Albufera.

• Les principals aportacions d'aigua d'aquesta zona són marines però també hi 
desguassen allà els principals torrents del sud de Mallorca, el Torrent de Son 
Catlar i el Torrent de Son Xorc

• El salobrar es comunica superficialment amb la mar. Només en episodis 
extrems d'aiguats, les aigües del Salobrar trenquen la barrera dunar i la platja 
des Trenc, a través dels estanys de les Pedreres.



El salobrar forma part dels PARC MARITIMO-TERRESTRE DES 
TRENC/SALOBRAR (2017)



300 Ha. d’aiguamolls
(132 Ha. Ocupades per una salinera) 



ELS TORRENTS QUE ALIMENTEN EL SALOBRAR

TORRENT DE SON CATLAR TORRENT DE SON XORC



EL SALOBRAR…ZONA DE GRAN VALOR 
AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC

• Zona d’elevada qualitat paisatgística en coincidir-hi diversos tipus d'hàbitats 
en una zona litoral molt ben conservada. 

• En una superfície petita es troben salicornials, amplis espais d'aigües 
salobres lliures en estat natural o en una l’explotació salinera activa, una 
pineda mediterrània instal·lada sobre una llarga faixa de dunes litorals 
fixes. En l’ampla platja i primer tram del cordó de dunes s'instal·la una 
comunitat vegetal de platja i dunar encara ben conservada.

•  Aquesta varietat d’hàbitats limítrofs amb cultius de secà i zones de guaret i 
pastures, donen lloc que aquí es trobi una elevada biodiversitat.

• A més de la flora i fauna existent, aquest lloc, per les seves característiques i 
ubicació en el con sud de Mallorca, té una extraordinària importància 
durant els passos migratoris de les aus, tant en el primaveral com en el 
tardorenc.



L’ORNITOFAUNA









        Bec d’alena   Avisador





            Coer Ànnera blanca





  Àguila peixetera       Arpella



LA FLORA





CANYET



JONC (Juncus acutus)          JONC (schoenus nigricans)





TAMARELL



     SALADINA SALICORNIA



          SALSO         SUEDA


