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Acabam d’arribar a Orient. Som a Cal Reis i a davant nostre s’estén un tram de 
l’espectacular Serra de Tramuntana.  
 
En un primer com d’ull, una pluja de sensacions ens endinsa dins un escenari 
sorprenent, tot són sentits alerta, disposats a deixar-nos omplir per colors vius i 
cridaners, amb el predomini omnipresent de les mil varietats de verds i marrons. Els 
nassos, poc avesats a interpretar matisos han de fer un esforç per diferenciar les flaires 
que identifiquen aquestes contrades. Acostumats als fums de les ciutats, rebem amb 
sorpresa el regal de les olors a terra banyada, a l’ombrívol alzinar o a la fragància de les 
essències que desprenen les estepes.  
 
 
 

 
Panoràmica des del Pas de s’Estalò 
 
 
I que me’n deis dels sons!. Majestuosament una suau brisa acarona tot el nostre cos i 
ens permet sentir el seu cant sense que sigui interromput per clàxons i renous de tubs 
d’escapament de conductors que fan tard.  
 
La primera sensació que experimentam davant un tros de natura que mai abans havíem 
vist és el que anomenam paisatge: 
 
 
 
 “Paisatge és caminar per un bosc d’alzines sentint cruixir la fullaraca i l’olor         
d’humitat.”  David Carreras (Munar i Fraga, 2009). 
 
 
 
 
A l’entorn que ens trobam, també és paisatge mirar el cel i esser sorpresos pel vol 
majestuós de voltors, milanes i esparvers. Paisatge és descobrir els insectes que 
s’amaguen davall les pedres i contemplar com un poriol tria el nostre braç per aterrar de 
manera atropellada.  
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 Poriol 
 
 
Paisatge es deixar-se refrescar per les micro gotetes vaporitzades que han caigut des del 
Salt des Freu i que reboten fins arribar a les nostres cares.  
 

 
       El salt des Freu 
 
 
Paisatge és aturar-se en sec i quedar meravellats escoltant el cant del ropit, del rossinyol 
o del cap ferrerico.  
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                                Ropit 
 
Paisatge és veure caçar al vol a la xíquera, veure com en Toni i n’Andreu exsecallen les 
pomeres i ens diuen que tastem les primeres cireres.  És veure com mestre Tomeu de 
Son Barnadàs aixeca el cap per veure quin temps farà i preveure si l’anyada de d’oliva 
serà bona:  
 
“Perquè l’oliva sigui bona, de sant Joan a Sant Pere l’arada s’ha de banyar com a mínim 
dues vegades” 
 
Paisatge és contemplar la murada de l’imponent castell roquer d’Alaró, els pins que 
incomprensiblement creixen a penyals impossibles i ensumar l’aroma de la flor de 
l’estepa joana.  
 

 
                               Castell d’Alaró 
 
Paisatge és contemplar la imponent panoràmica que tenim de la Serra de Tramuntana 
des del Penyal de s’Orengar i girar tres-cents seixanta graus i observar com el pla 
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s’estén per tota l’illa fins arribar a les zones que es troben al sud, albirant les roques 
nues de l’arxipèlag de Cabrera.  
 

 
                               
 

 
           Panoràmiques des del penyal de s’Orengar 
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Paisatge és descobrir a un raconet ombrívol i amagat el bellíssim pa porcí. 
 

 
                                                  Pa porcí 

 
I moltes coses més!  
Descobrir els colors negres i taronges de la papallona reina, veure travessar pel camí de 
Comassema el desgarbat escarabat de sang, deixar passar la guarda d’ovelles que just 
han acabat d’amollar perquè surtin a pasturar, escoltar el sons encisadors dels seus 
picarols i veure les envestides dels mens per aconseguir treure llet de la mare mentre 
remenen incansablement la coa. Descansar una estoneta al banc dels missatges de la 
possessió de Comassema i contemplar les vistes de la vall des de la clastra empedrada. 
Arribar fins al talaiot pel camí del bosc gran, visitar la barraca i la sitja de carboners de 
Cal Reis i la seva alzina centenària, conversar amb mestre Miquel Carril, l’antic 
carboner que ens ajudà a reconstruir el ranxo que tenim a l’itinerari des Freu... 
 
 
 

 
                      Ranxo de Cals Reis 
 
Paisatge és tot el que ens entra pels sentits, la sorpresa amb que rebem el batecs de la 
natura, una olor, un renou, una mirada i un món per descobrir i fruir. Obrir els ulls i 
respirar profundament,  deixant-nos envoltar per l’espectacle que tenim al davant.  
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Però, què s’amaga darrera d’aquest paisatge?. Després d’aquesta primera impressió 
d’esclafits de colors, sons i olors  ens comença a picar la curiositat i comencen les 
preguntes: Per què els ropits quan es troben es barallen amb tanta violència. 
 
 

 
Ropit 
Quan és l’ època de floració de l’estepa Joana. De quina planta és l’olor que impregna 
tota la garriga? Quin animal deu ser que fa aquests forats a l’alzina. Per què hi ha tants 
glans amb petits foradets? Quins temps tarden en créixer les alzines joves?  
 

 
                                          Estepa joana 
 
És en aquest precís moment quan s’esdevé el moment crucial: l’observador, es comença 
a convertir en naturalista. La bellesa del primer moment, l’impacte sensorial deixa pas a 
la recerca, als processos  investigadors, a les hipòtesis. Necessitam entendre i per 
entendre hem d’observar, comprovar, comparar, deduir... solament d’aquesta manera 
aconseguirem comprendre. La mescla de preguntes i els processos investigadors, feina 
de camp i observacions són la base que ens permetrà adquirir nous aprenentatges i 
consolidar-ne d’altres.  
 



 
Camp d’Aprenentatge  

d’Orient 2010 
Rafel Bonnín i Xavier Morell 

 
                                          Alumnes treballant amb la clau dicotòmica 
 
Amb la visita al nostre camp d’aprenentatge tens l’oportunitat de viure aquesta 
experiència. Al nostre entorn hi predominen els alzinars, els boscos mixts (pins i 
alzines, la garriga (pinars amb xiprells i altres espècies arbustives) i les zones conrades 
(oliverars, conreus de pomeres i cirerers, cereals). Pretenem que t’endinsis dins aquest 
sorprenent món amb la pràctica de petits experiments, si n’estàs interessat endinsa’t 
amb nosaltres dins aquesta descoberta.  
 
Per on començam?. Primer de tot et proposam que entenguis com s’organitzen i com es 
relacionen totes aquestes espècies que viuen a aquests escenaris. Au idò, fora presses i 
endavant! 

 
ELS ECOSISITEMES QUE TROBAM AL CA D’ORIENTELS ECOSISITEMES QUE TROBAM AL CA D’ORIENTELS ECOSISITEMES QUE TROBAM AL CA D’ORIENTELS ECOSISITEMES QUE TROBAM AL CA D’ORIENT. 

Els ecosistemes estan formats per tots els animals i les plantes d’un lloc determinat.. Les 
relacions que es produeixen entre ells i les condicions físiques d’aquests entorns (tipus 
de sòl, règim de pluges, temperatures, vent...) també en formen part i condicionen la 
vida de tots els seus integrants.  
 
Per començar, anem a veure com funcionen aquestes relacions entre les diferents 
espècies. Anem a posar un parell d’exemples. 
 
Si observam amb atenció, podrem descobrir amb facilitat com a moltes de les diferents 
espècies de plantes les abelles i papallones tresquen incansablement per sobre de les 
flors, saps què fan?   
 
Les abelles estan recol·lectant el pol·len i el nèctar dels òrgans reproductors de les 
plantes (les flors), aquests són la base de la seva alimentació i la de les larves, que estan 
creixent als rucs i caseres que és on viuen aquests insectes. Per altra banda, les 
papallones amb l’espectacular espiritrompa solament s’alimenten xuclant el nèctar que 
es troba a la base dels estams.  
 
Apressuradament i sense perdre gaire temps les abelles visiten moltes flors, però 
solament visitaran les de la mateixa espècie fins que l’aliment s’acabi. Això vol dir que 
si un dia en concret fan feina amb les flors del xiprell, durant la resta del dia solament 
aniran a la recerca de les flors d’aquesta espècie.  



 
Camp d’Aprenentatge  

d’Orient 2010 
Rafel Bonnín i Xavier Morell 

 
Les papallones, en canvi, solen  visitar flors de diferents plantes. També es pot donar el 
cas que qualque espècie de papallona en concret visiti preferentment una sola planta en 
concret, és el que passa amb la nostra protagonista, la blaveta. Aquesta petita papallona 
se sent atreta per les flors de l’esbarzer.  
 

 
                                 Flor d’abatzer 
 

 
                            Blaveta 
 
Ens trobam davant d’un dels processos naturals més sorprenents i importants que es 
poden observar quotidianament a la natura, gràcies a les abelles i a les blavetes, els 
xiprells i els esbatzers es podran reproduir.  
 
L’objectiu de qualsevol planta és aconseguir que un granet de pol·len que es troba situat 
a les anteres dels estams, arribi a l’estigma de la flor d’un exemplar diferent de la 
mateixa espècie (pol·linització). 
 
Però com aconseguir fer aquest viatge d’una planta a l’altra?  
La solució és trobar un sistema de transport segur i fiable i l’abella i la blaveta 
compleixen aquest paper. Les dues espècies (xiprell i abella per una banda i blaveta i 
abatzer per l’altre) s’interrelacionen i cada una d’elles n’obté un benefici: 
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Els insectes aconsegueixen aliment i les plantes s’asseguren que el procés reproductiu 
comenci amb èxit. 
 
Aquest fet no seria possible si la planta no oferís qualque recompensa als insectes. Per 
aconseguir-ho la flor ha de tenir colors vistosos i olors que els atreguin. Així doncs, s’ha 
d’adaptar per aconseguir que aquests animalons la visitin. S’acaba d’iniciar el que es 
coneix com a cadena alimentària. La planta com a productor de matèria orgànica dona 
aliment a la papallona. 
 
Productor                      consumidor primari (herbívor) 
 (esbarzer)                                          (blaveta)                  
 
Les dues espècies aconsegueixen beneficiar-se d’aquesta relació. La planta aconsegueix 
iniciar el seu procés reproductiu amb èxit i la blaveta aconsegueix aliment.  
 
Aquesta relació d’interdependència és la base per a la seva existència. 
 
Amb aquest exemple hem explicat com dues espècies d’un ecosistema s’ajuden i com 
una depèn de l’altre. Però podem seguir i complicar un poc més aquest procés? 
Mentre la papallona i l’abella s’estan alimentant o quan es desplacen,  poden ser caçats 
per un aucell insectívor. Al CA d’Orient (i també a gairebé qualsevol altre hàbitat de 
Mallorca) un dels insectívors més fàcil d’observar és la xíquera o caçamosques.  
 
La dieta d’aquest petit aucell bàsicament la composen petits dípters voladors (mosques i 
moscards), petits coleòpters (escarabats), himenòpters, odonats i lepidòpters 
(papallones). Aquests aucells sols ens visiten a l’estiu, aquí passen l’època reproductiva 
i per surar els polls necessiten capturar moltes preses. Una de les possibles preses és la 
blaveta.  
 
Com veis la cadena tròfica es va completant a poc a poc: la xíquera s’alimenta de la 
blaveta i aquesta s’alimenta del nèctar de la flor.  
 
La funció dels aucells insectívors dins els ecosistemes és fonamental. Sense ells la 
quantitat de mosques i moscards seria molt grossa, per tant, ajuden a controlar 
poblacions que causen molèsties i danys. També és important que controlin les 
poblacions de diferents espècies de papallones. Sense aquest control les larves de 
determinades espècies d’aquests insectes poden causar importants danys a moltes 
plantes.  
 
Com veis les relacions entre les diferents espècies són molt complexes i entre totes 
ajuden a que existeixi un equilibri que permeti l’existència de totes elles. 
 
 
Ara, la nostra cadena alimentària s’ha completat un poc més: 
 
PRODUCTOR                    CONSUMIDOR PRIMARI                     CONSUMIDOR SECUNDARI 
                                                          HERVÍVORS                                                CARNÍVORS                                              
   (esbatzer)                                           (blaveta)                                                          (xíquera)  
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Però aquest procés no s’atura aquí. la mateixa xíquera podrà ser caçada per un esparver 
o per un mart. La blaveta podrà ser menjada per un dragó o per un cap-ferrerico... 
 

 
                      Cap ferrerico 
Cada animal té diferents depredadors i d’aquesta manera es van creant les diferents 
cadenes. 
 
Quan aquestes cadenes es relacionen en un punt en concret, s’uneixen i formen xarxes 
 
Si a la teva escola teniu un petit hort o jardí et serà molt fàcil descobrir amb la teva 
classe com els diferents essers vius s’interrelacionen gràcies a les xarxes tròfiques. 
Podràs observar i identificar  amb facilitat  petits invertebrats (centpeus, cucs de terra, 
petits escarabats, someretes, poriols, llagosts, mantis, formigues, abelles, papallones...) i 
veure quin és el paper que hi juguen dins les xarxes tròfiques. Només els mesos de més 
fred es quan molts d’aquests animals descansen protegint-se del fred, però la seva 
recerca i observació és una bona manera de començar a entendre com s’organitza el 
món natural.  
 
També i amb un poc de paciència podem observar amb facilitat els aucells que són més 
comuns als entorns urbans. Teuladers, mèrleres, xoriguers i gavines (sedentaris), ropits, 
estornells, coa-roges i ullets de bou (hivernants), xíqueres, cabots, oronelles i falzies 
durant l’estiu, són algunes de les espècies més fàcils d’observar.  
 
Sense massa esforç podem seguir les seves tècniques de caça, diferenciar els seus cants, 
els seus costums i fins i tot els festejos, el processos de reproducció (teuladers i cabots 
nien a teulades), i com els adults alimenten als joves just quan han sortit del niu. 
 
 

Els factors abiòtics dels ecosistemes (tipus de sòl, temperatures, règim de Els factors abiòtics dels ecosistemes (tipus de sòl, temperatures, règim de Els factors abiòtics dels ecosistemes (tipus de sòl, temperatures, règim de Els factors abiòtics dels ecosistemes (tipus de sòl, temperatures, règim de 
pluges, incidència del vent, insolació…)pluges, incidència del vent, insolació…)pluges, incidència del vent, insolació…)pluges, incidència del vent, insolació…)    
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Al començament hem comentat com cada ecosistema està condicionat per factors físics 
que són de gran importància i que permetran l’existència de determinats animals i 
plantes.  Ane’m a explicar-ho! 
 
L’alzinar, és el bosc més representatiu de la Serra de Tramuntana. L’alzina és un arbre 
que viu a l’arc mediterrani. Les condicions climàtiques d’aquesta zona fan que solament 
pugui viure a aquests entorns amb uns índex concrets de pluja i temperatura. Però dins 
la mateixa illa es poden produir variants que expliquin la seva presència o la seva 
absència. 
 
L’alzina necessita que anualment hi plogui almenys 600mm, en cas contrari no es podrà 
desenvolupar de manera òptima. A la zona del Pla, hi ha zones on hi plou menys i 
l’alzina no té les condicions més adequades per poder créixer. Així doncs, podem veure 
com un únic factor, en aquest cas, el règim de pluges, condiciona l’aparició de 
determinades comunitats de plantes. En aquests ambients més secs, la garriga d’ullastre 
substitueix a l’alzinar.  
 
Com veis, un sol factor climàtic pot condicionar l’existència d’una espècie, en aquest 
cas, l’alzina. De la mateixa manera allà on el sòl sigui molt escàs (fortes pendents, 
encletxes, sòls molt erosionats...) l’alzina tampoc hi podrà viure i serà substituïda per 
altres espècies (com els pins) que s’adaptin a aquestes condicions.  
 
Un altre exemple ho tenim amb les plantes que creixen a zones amb molt poca terra i 
molt poca aigua. Les espècies rupícoles (plantes que creixen a les encletxes de les 
roques i a petits replans) són vertaderes especialistes; viuen en unes condicions molt 
dures i s’han adaptat a llocs on ningú més pot créixer.  
 
Si vas a fer una volta a qualsevol alzinar, observa que passa a les zones rocoses que hi 
puguis trobar. A moltes de les encletxes que hi ha entre el rocam aquestes plantes hi 
creixen. 
 

 
                                              Violeta de penyal 
 
 Són plantes que viuen amb l’escassa terra que la pluja i el vent han acumulat a un petit 
replà i amb molt poca aigua (el desnivell on es troben fa que l’aigua rellisqui amb molta 
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facilitat i no tengui espai per quedar embassada). Són les úniques que poden viure en 
aquestes condicions tan extremes. 
 
 Aquest és un altre exemple de com els factors abiòtics (presència de  poca terra i aigua) 
condicionen l’aparició o absència de determinades plantes.  
 
Així doncs els factors abiòtics i els biòtics són els components essencials dels 
ecosistemes i la presència, absència i relacions que es produeixen entre ells són el que 
definiran i diferenciaran un ecosistema d’un altre. 
 
Bono, ara que saps com funciona un ecosistema et proposam que t’endinsis un poc més 
en el coneixement de les diferents espècies animals i vegetals que els formen.  
 
A la nostra web disposes de claus dicotòmiques que t’introduiran en el coneixement de 
la nostra flora. També, d’aquí poc temps, penjarem petites guies interpretatives de la 
fauna (aucells, insectes i altres invertebrats). Ja pots disposar d’una petita guia de les 
vuit espècies més comunes de papallones diürnes. A més a més pots consultar el power 
point del cicle biològic que segueixen els insectes (en aquest cas, el de la papallona rei).   
 
Esperam que quan ens visitis  puguem completar el treball d’aula amb el treball de 
camp. Fins aviat! 
 
Xavier i Rafel 
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Totes les fotos pertanyen al Camp d’Aprenentatge d’Orient excepte la del poriol que 
pertany a Ferran Turmo i Gort que la cedeix amb finalitats educatives i la del cap 
ferrerico (cedida per l’autor únicament al Camp d’Aprenentatge). 
 
 


