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La revisió del Pla de Conservació de l’Orquídia de Prat
garanteix la conservació d’aquesta espècie protegida a
Mallorca
L’estudi manté la supressió del green número 8 en el projecte previst d’un camp
de golf a Son Bosc i la viabilitat ambiental de la resta de la instal•lació
La revisió del Pla de Conservació de l’Orquídia de Prat (Orchis palustris), elaborada per la
Conselleria de Medi Ambient, garanteix la conservació a Mallorca d’aquesta espècie, localitzada
en el Parc Natural de s’Albufera i a determinats indrets de Son Bosc, en el municipi de Muro.
L’esmentat pla ha estat revisat com a conseqüència de les aportacions del Consell Assessor de
Flora i Fauna, i tècnicament garanteix la protecció de l’espècie. Com a variació del pla inicial, i a
proposta del Consell Assessor de Flora i Fauna, s’ha incorporat una zona tampó, complementària
a l’àrea biològica crítica (on es troba la població d’orquídia de prat). Ja en els 30 metres al
voltant de l’àrea biològica crítica, no s’hi pot realitzar cap actuació. La nova zona tampó s’extén
150 metres al voltant de l’àrea biològica crítica i dels 30 metres de protecció. En aquesta zona
tampó no s’hi podran realitzar tractaments fitosanitaris aeris i els terrestres hauran de ser
autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient.
La revisió del pla serà comunicada a les parts interessades (propietaris dels terrenys, Ajuntament
de Muro, Consell de Mallorca i GOB) i, durant els propers dies, serà exposada a informació
pública i estudiada pel Consell Assessor de Flora i Fauna. Després de la recollida d’al·legacions,
la revisió del pla serà aprovada definitivament.
Pel que fa al projecte del camp de golf previst a Son Bosc, la revisió manté que el green número
8, tal com ha estat dissenyat inicialment, no és viable perquè queda dins l’àmbit de protecció de
l’orquídia de prat. La resta del projecte és ambientalment viable. Totes les orquídies de prat
localitzades pels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient a s’Albufera i a Son Bosc queden
protegides per la revisió del pla de conservació.
L’orquídia de prat està classificada com a vulnerable en el Catàleg Balear d’Espècies
Amenaçades. A les Illes Balears, únicament està localitzada, des de dates relativament recents,
en el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i determinats indrets de Son Bosc. Aquestes
localitzacions d’orquídia de prat queden incloses en el pla de conservació. En el conjunt
d’Europa, la presència de l’orquídia de prat és escassa i irregular, i es troba seriosament
amenaçada.
El Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades estableix l’obligació de l’Administració d’elaborar
plans de conservació o recuperació de les espècies incloses en l’esmentat catàleg amb l’objectiu
de preservar les seves poblacions. Aquests plans de conservació o recuperació fixen les
anomenades àrees biològiques crítiques, que inclouen les zones on es troben les poblacions
d’espècies amenaçades i zones tampó annexes.

