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Superfície

El Parc disposa de 1.441,06 hectàrees terrestres i 2.327, 20 hectàrees marines. Dins 

l'àmbit marí del Parc es troben els illots de na Llarga, l'illot Gros, l'illot de sa Llova i 

l'illa Gavina.

L'àmbit marí del Parc se superposa amb la zona d'especial conservació (ZEC) de 

l'arxipèlag de Cabrera.

Situació

El Parc natural està situat al sud-est de l'illa de Mallorca. En concret, correspon a 

l'àrea costanera i de zones humides (salobrars) que es troba entre el nucli urbà de sa 

Ràpita i la colònia de Sant Jordi. Cap a l'interior, el Parc limita parcialment amb les 

carreteres Ma-6104 i Ma-6040.



ZONIFICACIÓ 
DEL PARC 

1. LITORAL/PLATJA
2. SISTEMA DUNAR
3. ZONA 

HUMIDA/SALOBRAR
4. ZONA AGRÍCOLA



LITORAL/LA PLATJA

Extensa línia d’arenes 
blanques i fines que sols a uns 
pocs punts es veu 
interrompuda per afloraments 
del substract rocòs



SISTEMA DUNAR

L’arena que diposita el mar a 
la platja és treballada pel vent, 
generant un complex sistema 
de dunes. Barrera natural 
fixada per la vegetació. Zones 
molt sensibles a l’impacte 
humà.



SALOBRAR
Darrera el sistema dunar, les 
zones més deprimides són 
ocupades per l’aigua 
salobrosa, mescla d’aigua 
marina i aigua de pluja. Zona 
d’un gran valor ecològic i de 
gran biodiversitat. Bona part 
de l’antiga zona de salobrar és 
ocupada pels estanys de les 
salines.



ZONA AGRÍCOLA

L’àrea natural inclou també una 
zona agrícola tradicional, que ha 
actuat fins ara com a franja de 
protecció de tot l’espai natural. 
En algunes d’aquestes zones 
agrícoles han aparegut 
darrerament nous usos de 
naturalesa residencial i de 
serveis.



LA POSIDONIA
La posidònia oceànica és una 
planta amb flors i fruits, que 
creix molt lentament en grans 
extensions en forma de 
praderies. És exclusiva del 
mar Mediterrani i té una 
importància fonamental en 
l'ecosistema mar-platja-duna. 
És l’element clau de tot el 
sistema dunar



LA PLATJA I LES 
“ALGUES”

A la tardor, els temporals i 
les onades arroseguen les 
fulles portes de la posidonia i 
les dipositen a la platja, 
creant una mena de matalàs 
que serveix de protecció 
enfront de l’acció erosiva de 
les mateixes ones.



L’EXTRACCIÓ DE 
LES ALGUES

 Tradicionalment s’ha 
aprofitat “l’alga” per adobar 
els camps i fer llits pel 
bestiar. Davant la tendència 
actual de netejar la platja per 
l’ús turístic, és fa necessària 
la regulació i limitació 
d’aquesta extracció per 
preservar el sistema dunar.



EL LITORAL ROCÓS

Per davall de la platja 
d’arena hi ha un substrat 
rocós (roques recents 
formades per arenes 
-marés-). En alguns casos el 
substrat aflora en forma de 
litoral rocallòs (Ses 
Covetes).



ELS ESCARS

Construccions tradicionals 
fetes de marès i fins i tot 
aprofitant excavacions a la 
roca. Emprades 
tradicionalment per 
guardar-hi embarcacions i 
estris de pesca



LES PEDRERES

Al litoral rocós de ses 
Covetes, arran de mar, 
restes d’antigues 
prederes que 
proporcionaren materials 
per fer les antigues 
ciutats de Palma.



ELS ESCARS

Construccions tradicionals 
fetes de marès i fins i tot 
aprofitant excavacions a la 
roca. Emprades 
tradicionalment per 
guardar-hi embarcacions i 
estris de pesca


