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Els sistemes dunars constitueixen un dels elements naturals més notoris del litoral de les Illes Balears, es tracta d’acumulacions d’arena que es 
produeixen a la part interior de les platges provocades per l’acció del vent que té capacitat de mobilitzar els grans d’arena. Es tracta, per tant, de 
sistemes complexes on no es pot analitzar per separat els elements i es pot parlar en bon criteri de conjunts platja-duna, en aquest sentit, qualsevol 
acció que es dugui a terme a la platja (tant en la seva part emergida com en la part que queda davall el nivell de la mar) té les seves repercussions 
sobre el sistema dunar.

Es tracta d’unes àrees que han patit amb molta d’intensitat l’acció humana, que els ha modificat sensiblement.

Tradicionalment l’arena ha estat aprofitada com a material de construcció, per la qual cosa és normal trobar instal·lacions per a extreure el sediment. 
Aquestes pedreres han provocat destruccions a algunes àrees i des d’antic, encara que el seu abast era relativament limitat fins al segle XX. 
Una altra pràctica tradicional que ha afectat les platges ha estat la recollida dels restes d’alga (Posidonia oceanica) planta marítima de la qual els 
temporals en depositen grans quantitats de fulles i arrels als arenals i aquests restes vegetals tenien un aprofitament agrari (femada i substrat per al 
bestiar) i per aquest motiu era recol·lectada. Antany l’alga s’arreplegava amb carros i a les darreres dècades amb mitjans mecànics, amb això es 
produïa un cert desequilibri en la platja, ja que l’alga depositada fa de coixí que evita que els temporals d’hivern erosionin la part emergida dels 
arenals.

A partir de la segona meitat del segle XX l’impacte ha estat major, ja que les Illes Balears han estat immerses en un importantíssim procés de 
desenvolupament de l’activitat turística basada en un model de turisme de sol i platja, que ha incidit notòriament en les platges i sistemes dunars 
associats.

Les destruccions en aquest cas han vengut motivades per diverses accions:

- en primer lloc destaca la construcció directa sobre els propis sistemes de dunes i la part interior de les cales. Aquesta construcció de vegades ha 
estat d’edificis i estructures directament bastides damunt les dunes, i d’altres vegades ha consistit en l’establiment de carreteres i carrers que han 
acabat per desconnectar la platja de les dunes posteriors. 
- les platges han patit modificacions per a poder aprofitar-se per a prendre el sol. La vegetació ha estat arrasada i d’altres vegades s’ha aportat  
sediment extern per a fer créixer la part de la platja emergida per tal que hi cabés més gent. Damunt la platja s’han establert estructures (parasols 
fixes, xiringuitos, altres instal·lacions temporals) que n’han modificat la dinàmica. I a més s’han establert sistemes de neteja de l’arena, que de 
vegades utilitzen maquinària i també en modifiquen el funcionament natural. 
- als indrets en què la destrucció no ha estat total també hi ha impactes de menor intensitat, però no per això menyspreables, com el propi pas de la 
gent transitant a peu, a cavall o motoritzats per les dunes
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L'INTERÈS DIDÀCTIC DELS SISTEMES DUNARS

Els sistemes dunars des del punt de vista didàctic tenen alguns elements definitoris que els fan especialment atractius:

- es tracta d’indrets amb una dinàmica geomorfològica natural molt vitenca. En períodes de temps molt breus poden canviar les formes. Alguns 
processos (esllavissades, mobilització de sediments, destrucció i recreació d’acumulacions ...) es podeu veure actuant en directe amb una visita 
puntual, i fàcilment se’n pot fer un seguiment. 
- constitueixen un espai on l’impacte de l’activitat humana ha estat més notable i es pot veure reflectida fàcilment de manera visual. A més del 
poder observar els efectes més visibles, com poden ser les destruccions massives, la poca cohesió del sediment permet contrastar els impactes 
menors, amb elements com la presència de ginyes de vehicles, fins a les petjades humanes i d’animals que hi deixen marca. 
- en una part significativa es troben dins del domini públic, o al manco hi està la part més costanera, amb la qual cosa l’accés a tot o a bona part 
del sistema és relativament senzill. 
- les pròpies característiques del sistema, desprovist de grans desnivells o de barreres de mobilitat que no puguin ser salvats per l’alumnat des 
dels grups d’edat inferiors, fa que siguin adients per al treball de camp a qualsevol nivell educatiu. 
- al llarg dels darrers anys s’hi ha duit a terme sistemàticament tasques de restauració, rehabilitació o bastiment de sistemes de protecció, cosa 
que facilita i exemplifica la necessitat de protegir i restaurar el nostre patrimoni natural. 
- per la seva proximitat a la mar, i la consideració de la platja com un espai lúdic per excel·lència, es tracta d’un espai a la percepció del qual 
l’alumnat n’és especialment receptiu. La platja és un territori que resulta familiar a la major part dels alumnes, alhora que el fet que ho tenguin 
associat al temps de lleure i a les activitats a l’aire lliure en predisposen una bona receptivitat envers a la formació. 
- constitueix un espai de frontera entre la mar i la terra ferma i per tant serveixen per establir ponts entre ambdós móns, ja que per la seva pròpia 
constitució n’exemplifiquen les interelacions. 
- són un espai privilegiat per a entendre les complexes relacions entre el medi físic i la societat. 
- les formacions vegetals que acompanyen els sistemes platja-duna mostren elements que en faciliten el seu aprofitament didàctic. Es tracta d’un 
hàbitat amb un nombre relativament limitat d’espècies, les més emblemàtiques de les quals són fàcilment reconeixibles. Moltes de les espècies 
dels àmbits dunars tenen un llarg període de floració en què es poden reconèixer amb més facilitat. 
- existeixen espais dunars aprofitables didàcticament a totes i cada una de les illes principals de la nostra Comunitat, amb la qual cosa 
constitueixen un element accessible a l’alumnat insular. 
- en els espais dunars pretèrits radica l’origen de les eolianites (arenisques o marès) que configuren un material de construcció d’utilització 
generalitzada a l’àmbit balear. La comprensió de la relació entre processos actuals i d’altres que pertanyen a temps geològicament propers, però 
passats permet comprendre amb facilitat les diverses etapes de mesura del temps (històric, geomorfològic, geològic)
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Els objectius que es pretenen amb el material didàctic que es posa a l’abast són els següents:

1.reconèixer els espais dunars com a elements constitutius del modelat litoral del territori de les Illes Balears. 
2.descriure adequadament el procés de formació, evolució i dinàmica dels ambients dunars
3. comprendre les interrelacions existents entre els espais de platja emergida i submergida amb els sistemes dunars existents a la part posterior dels 
mateixos. 
4.valorar el paper fixador del sediment i d’edafogènesi que té la vegetació en els àmbits dunars. 
5.percebre la fragilitat del sistemes dunars i de platja davant l’impacte de les activitats humanes. 
6.descriure les espècies vegetals característiques dels àmbits de platja i duna. 
7.identificar les accions de rehabilitació i delimitació de les àrees dunars duites a terme per l’administració. Compendre que la limitació de l’accés es 
fa en el sentit de protegir un sistema natural fràgil i no de minvar els drets d’accés i de gaudir d’aquests terrenys. 
8.reconèixer els principals sistemes platja-duna existents a les Illes Balears. 
9.valorar les actuacions que a nivell individual pot dur a terme l’alumne per a salvaguardar aquests espais

Per aconseguir aquests objectius el CD aporta informació que s’estructura en el següents grans blocs, amb el seguiment dels quals s’aconsegueixen 
els objectius pretesos:

•els litorals sedimentaris arenosos: es diferencia entre els diversos tipus de litoral, es para especial esment en els litorals sedimentaris 
arenosos, es descriuen les característiques dels sediments arenosos a les Illes Balears i s’identifiquen les parts de la platja. 
•la dinàmica dunar: es relata el procés que segueixen els sediments arenosos fins acumular-se en dunes, es significa l’evolució dels 
sediments i formes, des de les dunes de primera fila fins a les dunes consolidades i els depòsits d’eolianites. S’hi esmenta la important funció  
de la vegetació en aquesta dinàmica. 
•els impactes: s’assenyalen les actuacions antròpiques pernicioses per al sistemes dunars, des d’aquelles que individualment poden implicar 
l’alumnat fins a les de caràcter general 
•protecció i rehabilitació: es fa referència a les pràctiques dutes a terme per les administracions als darrers anys per a controlar l’accés a la 
part interior dels sistemes dunars, així com per afavorir la captura de sediment. 
•la vegetació als sistemes dunars: es descriuen espècies vegetals que arrelen als sistemes dunars, assenyalant-ne els trets morfològics, de 
sociabilitat i funcionals. 
•sistemes dunars de les Illes Balears: es fa un recorregut exhaustiu i interactiu pels diversos sistemes platja-duna de cada una de les quatre 
illes majors de l’arxipèlag (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). 

EL CONTINGUT D'AQUEST CD
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