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Menorca compta amb gran quantitat de 
sistemes platja-duna que encara avui es tro
ben en bon estat de conservació, tot i ser 
aquests ambients litorals la base on gravita 
1'economia de 1'illa. Malgrat tractar-se de 
formacions natural s importants, ja sigui 
com ecosistemes ja sigui com a recurs turis
tic, hi ha poca bibliografia sobre aquests, i 
alguns d'ells no han estat descrits a dia d'a
vui com es el cas de Cala en Carbó. 

(1988), amb una descripció de set d'aquests 
sistemes, la realització de cartografia deta
llada i l'amUisi de cadascun d'ells. Rosell i 
Gómez-Gras (1989) realitzen la representa
ció grafica del de cala Carbó, amb nomen
clatura d'arenes, sense que es citi ni es faci 
referencia com a sistema dunar al llarg del 
text annex al mapa Geológico Minero de 
Espanya, E: 1:25.000, fu1l617 bis-Il/618-I1I 
de Ciutadella. Posteriorment, Rita i Tébar 
(1990) realitzen un treball sobre l' estructura 
de la vegetació dunar partint de la descrip
ció feta en un treball anterior (Rita et al., 
1988). Servera (1997) realitza una descrip
ció geomorfologica de tretze sistemes 

Com antecedents al seu estudi deIs siste
mes dunars, descripció i amUisi a Menorca 
trobem els primers treballs de Rita et al. 
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dunars, amb una cartografi a dctall ada de 
cadasc un d 'cll s. Rossell i Llompart (2002), 
citen en una figura el sistema de Ca la en 
Carbó eom a duna reeent holoeena, sense 
cap tipus de descripció de ti pus geomorfoló
gie o botani c. Ca rdona el al. (2004) analit
zaven I'evolució hi stóri ca de nou sistemes 
dunars, comparant els impac tes descrit s per 
Rita el al. ( 1988 ) amb I'estat que presenta
ven al 2002. Serve ra (2003) en un breu tre
ball refe rent a Menorca representava sobre 
una figura 35 sistemes platja-duna, tots ell s 
a Menorca . Roig el a l. (2003) fan una des
cripeió geomorfológiea de les dunes remun
tats de Maca rell eta (S W de Me norca. 
Serve ra i Riquelme (2004) fa n una descrip
ció deis sistemes dunars actual s i eo li anites 
del Migjo rn de Menorca. Roig-Munar el al. 
(2006) analit zen I'evo lució geomorl'ológica 
( 1956-2004) de 28 casos, un estudi basat 

amb va ri ables de gesti ó que afectaven a la 
seva geomorfologia. Fraga i Roig-M unar 
(2006) fan una descripció de la diversitat 
fl orí sti ca deis sistemes dunars de Menorca . 

Un cop rev isada la bibli ografi a existent 
es cornprova que es troben dues cites del sis
tema de Ca la en Carbó (Rose ll i Gómez
Gras, 1989; Rosse ll i Ll ompart , 2002), no 
rea lit zant en cap cas una descripció geo<llll 
bi ental. El present treball és una aport ac ió a 
la descripció geomorfológ ica i botani ca de 
Ca la en Carbó, situada a l NW de Menorca, 
IIl cs l3alears (Fig. 1) 

Descripció geomorfológica 

El sistema dunar de Ca la cn C¡¡rbó cs 
loca lit za a la costa NW de I' illa de Menorca, 
s'estén sobre una superfi cie total d'aproxi-

Fi/:. 1. Loca lit lac iú del sistema dunar dc Ca la cn Carbó. N de Menorca. 
Fig. l. Lo('o/io" ,,(Cu/u ('1/ ('a rhú dllnor .\~ \ ·,\"(,III , N ¡\1el/ol'C'(J . 
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madament 2 km ~ i es desenvo lupa en sentit 
Oest-Est des de la pl atj a cap a I' interi or en 
forma de ventall (Fig. 1), adaptant-se a una 
petita conca de drenatge. Es troba enca ixat 
entre dos relleus estructurals del Permo
Trias ic, concretament a la unitat detríti ca 
inferi or coneguda com a Buntsa ndste in 
(Rodríguez-Perea el al , 1987). La seva ubi
caci ó entre aquests dos relleus afavoreix la 
canalit zac ió del tlux eó li c, i per tant el seu 
desenvolupament i enca ixament, així com la 
capac itat d' un fo rt dinamisme eó li c capaG 
de transportar el sedimellt cap a I ' interi or de 
la va ll fin s arribar a I'a ltura max ima que 
asso leixen els darrers lóbul s dunars (48 m), 
i a una di stancia de la pl atj a entorn als 425 
m (Fig. 2). Sedimentológicament es troba 
una composic ió majo ritari ament d'a rena 
grui xada (75 % ), seguit d 'a rena molt grui-

Fig. 2. Vista gencra l dc Ca la en Carbó. 
I-'ig. 2. Gl'lI l'ml "ú' lI ' ,,{CilliI ell Carlui. 

xada (23 % ), amb una composició d'ori gen 
bioc las ti c superi or al 75%. 

Actualment aq uest sistema dunar es 
troba desconnectat de la platja, la qual esta 
formada per una successió de barres de 
códols de mida decametri ca que es di stri 
bueixen en una se ri e de cordons paral' lels a 
la mateixa i que separen la platja própi a
ment dita de la resta del sistema dunar per 
una petita zona d' inundac ió temporal. Des 
d'aquesta zona humida i fin s la mar, es 
comptabilitzen fin s a 7 barres de códols 
superposades, les tres més interiors, prope
res a la zona humida, presenten colonització 
vegetal, donant informació de la poca ac ti
vitat morfológica d 'aquestes dan·eres. 

A la part septentrional de la platja, s' ob
serva un petit canal d'a rena, situat a un 
metre sobre el ni ve ll del mar, i a 30 metres 
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de la barra de eódols. Aquest sembla que 
aet ua eom a canal d 'a I i mentae ió sedi menta
ri a ele I 'a renal , amb una longitud de 120 m, 
peró que a I'aetualitat no té connex ió amb la 
platja. Es traeta d' un mant eó lie no consoli
dat i amb potencies d'ordre centimetri c. 

La zonae ió del sistema dunar és atíp ica, 
no trobant morfologies de platj a ni dunes 
davante res . La zonació que presenta (F ig. 2) 
es desenvo lu pa sobre un pendent mi g supe
ri or al 6 %, peró que arriba a superar el 23 
% a la seva par! més interna, entre els 270 i 
els 420 m de di stancia (Fig. 3), Il oe on es 
desenvo lu pen les formes dunars per a for
mar un reduú camp ele dunes parabóliques 
superposades. A par! i r de la max i ma pen
de nt , hi ha un canvi ele vessant cap a I'est a 
on no s' ha trobat cap tipus de morfo logia 
apa rent ni mant eól ie. 

A la Fig. 4, rea litzada mitjanGant un 
Sistema eI ' ln formació Geografica (S IG), 

podem apreciar les formes ele elunes parabó
Iiques, que es troben ag rupades en elos 
grups, separats per un canal ele elrenatge 
aetiu sense vegetae ió. En aq uest canal tro
bem algunes acumul ac ions en forma ele 
neMas amb fixac ió ele vegetac ió ele pOr! 
arbustiu , així com talussos vert icals coneli
cionats pels canals ele elrenatge i la incielen
cia elel vent. A les bases eI 'a lguns eI'aquests 
talussos trobam vegetac ió pionera ele platj a, 
elenotant un important elinamisme eó li c. 
Mentre, els braGos ele les formes dunars els 
trobam poblats per comunitats vegetals més 
persistents. Aquests elos grups, també es 
earac teritzen per la eli fe rent ori entac ió elel s 
seus eixos prineipals, així, les més septen
trionals tenen una elirecció que apunta cap el 
penya-segat ele Punta Roja que tanca la va ll 
pel suel. Aixó és elegut a una reorientaeió del 
flu x eó lie de component Norel, el qual és el 
ele major forGa i intensitat en aquest sector 

4 
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Fig. J. Zonació de l sistema dunar de Cala en Carbó. 1.- platja. 2.- zona de transició. 3.- ventall al' luvial, 4.- dunes 
parabóliqucs. 5.- área inundable. 6.- canal cl" " limentació 
F;g. 3. "l1J1/ ;jicol;ol/ o(C% el/ Corhú dllllll r -'.1·slelll . / .- beach. 2.- /I"{.J/Is il;ol/ cO I/ e. 3.- o//lIl'io /j"l/. 4.- p"raho/ic 
dlll/cs. 5. - jllJlJdoh/e "rea. 6. - ji-edil/J; cal/a/ 
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Fil!. 4. Tal l transversa l de l sistcma duna r i pcndcnts resultants delmatcix. 1.- platja, 2. - árca inundable. 3.- zona dc 
tra nsició. -1 .- duncs parabó liqucs. A.- lúlvcg 
n~ . .J. 1.0//r, illldi//al pralile alll/.l'lofle orIlle dlIlW/' .\T.I' l e l// . l . -I¡ellcll. 2. -.flaadahle orea. J. - IltInsilio// : o//e. 4. -
IJII/'II I)()1i1' "III II'S. A. - ralll'eg 

de I' illa (Servera, 1997). En canvi, el grup 
de dunes meridionals té una ori enlac ió ga i
rebé paral' lela al penya-segat i perpendicu
lar él la plalja. Per ta nt , la distri bució de les 
dunes parabóliques esta fo rtamenl condicio
nada per la topografia a la qual s ' ha adaptat 
el sistema. 

TOI i que podríem dir que es lracta d' un 
sistema forc,:a estabi litzat, tan per les fo rmes 
dunars que es troben com pel ti pus de vege
tació que les colonitza, trobem processos de 
dinami es interns eondicionats per ca racterí s
ti ques eóliques i hídriques que originen ce rt 
dinami sme a la base de les formes parabóli 
ques, donanl Il oc a la fo rmac ió de petils ven
tall s sedi menlaris assoc iats a canals de dre
nalge de I'escorrenti a. Aquest dinam isme 
s'aprec ia en forma d 'erosió puntual assoc ia
da als lálvegs de diferenl ordre i magnitud de 
la conea que actuen de forma eros iva sobre 
les formes dunars, apreeiant-se I' ex humac ió 

d 'a rrels de vegetae ió de port arbori . Aquesta 
erosió de formes dunars i la posteri or sedi 
mentac ió es manifesta a les bases de les for
mes dunars que, posteri orment, són trans
portats al seu Il oc originari per dinám ica 
eó lica. Podenl parl ar doncs, d ' un cicle diná
mic de retroa limentac ió (e rosiu-sed imenta
ri ) al propi sistema dunar. 

Flora i vegetació 

La fl ora i vegetació que es poden ve ure 
aetualmenl a I'a renal de Cala en Carbó no 
difereixen molt de l que es pot veure a altres 
ambients semblants de la tramuntana de I' i
lI a, espec ialmenl de is més propers com 
Alga iarens (Cardona el al. , 2005) o al Pilar. 
El cataleg fl orí sti c (Taula 1) mostra I' e
xi stencia de un mínim de 74 taxons de pian
tes vase ul ars que viuen directament dins el 
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Area inundable 

• Zona de transició 

Dunes parabóliques 

sistema dunar. En aquest conjunt, i com és 
habitual en els sistemes dunars, hi apareixen 
tant espec ies estr ictament lligades als sois 
arenosos, com d'a ltres que es caracteritzen 
per un ampl i espectre eco logic. Les prime
res se ri en: I/Fe/linia Illichelii (Savi) Parl. , 
Cerastilllll selllidecandmlll L. s. I., C/ellla/is 
.flal/l/nll/a L. , Deslll a::eria rigida subsp. 
helllipoa (Delil e ex Spreng.) Stace , 
Jllniperlls phoenicea subsp . turbina/a 
(G uss .) Nyman, Ma /co/mia ramosissima 
(Des f ) Thell. , Medicogo lIl arina L. , 
Pancra /i lllll Illorit illllllll L. , Po/\'cO/pon a/si
nifolilllll (B iv.) De., Reichardia tingi/ana 
(L.) Roth , Scrophll /aria ra mosissima 
Lo ise l. , Si/ene sc/erocorpa L. Du fo ur, 
Spo/'Oho /us p ll ngen.l· (Sc hreb.) Kunth , 
Trip/achne ni/ens (G uss.) Link i VII/pia 
ciliata subsp. cilia/a Dumor!. Tanmateix la 
distribució i el comportament d'aquestes 
especies dins el sistema no es sempre el que 
seri a d 'esperar, segons el que es coneix de la 

Fig. 5. Si tll ació i distr ibllció de les dll ll CS parabó li qllcs. 
Fig. 5. SilllalÍulI ami dis¡rihllliUII ofparabolic dlllles. 

resta de I' illa o, fin s i tot, pel conjunt de la 
seva area de di stribució. Així, mentre que la 
majoria de terófits d'aquest grup mostren 
una di stribució uni forme i especialment en 
els 1I0cs on es habitual trobar-Ios, concreta
ment formant part de la comunitat 
Ma /co/mio- VII/p ie/um l1I embranaceae O. 
Bolos, R. Mol. et P. Monts. 1970, altres 
espec ies com Pancra/ium mari/imum o 
Medicago marina mostr"en en aquest aspec
te un comportament anormal. Habitualment 
aquestes espec ies formen par! de la comuni 
tat vegetal de primera linia de les pl atges de 
I' illa (Bolos, 1996). Pero en el cas coneret 
d' aquest sistema dunar s' ha detectat la seva 
presencia en les zones més interiors i més 
elevades. Aquest fet podria ser un sÍmptoma 
més del dinami sme que encara ex isteix a 
aquest arenal tot i la seva desconnex ió del 
litoral més immedi at. En el cas de 
Pancra/iul/1 mari/imum també s' ha de fe r 
notar que quas i la totalitat de la seva pobla-
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I nxon 
Ampelodesmos mauritanica (Poir .) T. Durand et Schinz 

Anaga/lis arvensis subsp. arvensis L. 

Anthyllis hystrix (Wi llk. ex Barc .) Ca rdona , Contandr. et Sierra 

Arbutus unedo L. 

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss . 

Artemisia caerulescens subsp. gaflica (Wi lld .) KM . Perss. 

Avellinia michefii (Savi) Parl. 

Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Koch ex Rchb.) Vo llm. 

Aetheorhiz a bulbosa subsp. bulbosa (L.) Cass. 

Bupfeurum semicompositum L. 
Campanula erinus L. 

Carlina corymbosa subsp. corymbosa L. 

Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae (L.) Dufr. 

Cerastíum semidecandrum L. 

Cistus monspeliensis L. 

Cfematis nammulB L. 

Coris monspeliensis subsp. fontqueri Masctans 

Coronilla j uncea L 

Dactylis g/omerata subsp. hispanica (Roth) Nyman 

Desmazería marina (L) Oruce 

Desmazeria rígida subsp. hemipoa (De lile ex Spreng .) Stace 

Desmazeria rigida varo rigida (L.) Tutin 

Dittrichia viscosa subsp. viscos a (L) Greuler 

Dorycnium hirsutum (L .) Ser. 

Dorycnium pentaphyl/um Scop. 

Erica multiflora L 

Euphorbia pep/us var. peploides (Gouan) Vis . 

Euphorbia pithyusa subsp. pithyusa L. 

Ga/actites tomentosa Moench 

Gladiolus iflyricus Koch 

Helichrysum stoechas (L) Moench 

Hyoseris radiata subsp. radiata L. 

Hyparrhenia pubescens (Vis .) Chiov . 

Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss .) Nyman 

Lagurus ovatus subsp. ovatus L. 

Launaea cervicornis (Boiss.) Fonl Quer el Rothm. 

Umonium echioides (L) MilI. 

Umonium virgatum (\lVi lld .) Fourr. 

Unum strictum subsp. strictum L. 

Lobu/aria maritima subsp. marítima (L) Oesv . 

Lotus cytisoides L. 

Maleo/mia ramosissim a (Des f.) The ll. 

Medicago fittoralis Rohde ex Loisel . 

Medicago marina L. 

Ononis reclinata subsp. reclinata L. 

Pancratium maritimum L. 

Parapho/is incurva (L) e .E. Hubb. 

c ió esta fo rmada aparentment pe r plantes 

joves o bé adultes que tenen difi cultats per 

asso lir un desenvolupament adequat. 
Pel que fa a la s ingularitat, a lgunes espe

c ies d 'aquest grup com Malco/rnia ramosis

sima. Desrnazeria rig ida subsp. Hemipoa, 

Trip lachne nilens , estan considerades com a 
rares o molt rares en la darrera actualització 
de l cata leg de la flora vascular de I'illa 

nxon 
Ph yllirea media va r. media L 

Pinus ha/epensis varo halepensis Mili . 

Piptatherum miliaceum (L .) Coss 

Pistaeia lentiscus L 

Plantago bel/ardii subsp. bel/ardii AII. 

Plantago coronopus subsp. coronopus L. 

Polycarpon alsinifolium (Biv .) Oc. 

Reichardia tingitana (L .) Roth 

Rosmarinus officinalis varo officinalis L 

Rubia peregrina val. longilolia (Poir.) Rouy 

Rumex bucepha/ophorus subsp. gallicus (Steinh .) Rech f 

Ruta angustifofia Pers 

Seirpus holosehoenus varo australis (Murray) Koch 

Scolymus hispanicus subsp. occidentalis F.M. Vázquez 

'Scrophufaria ramosissima Loise l. 

Senecio rodriguezii Wi llk. ex J.J. Rodr, 

ISenecio vufgaris L 

ISi/ene scferocarpa L Oufour 

[Silene secundiflora Otth 

Sonchus oler8ceus L 
Sonchus tenem'mus L 

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth 

Teucrium capitatum subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro el Rosüa 

Trifofium scabrum L. 

I Triplachne nitens (Guss .) Link 

Valantia muralis L. 

Vulpia eiliata subsp. cifiata Oumort. 

Taula 1. Cataleg noristi c de Ca la en Carbó. 
Table l. Florislic c h ecklist uf" Cala en Car/Jó. 

(Fraga el al., 2004) i pe r tant la seva presen

cia aquí su posa una aportac ió signifi cativa a 

I' ampliació de la seva area de distribució a 

l ' i!l a . 
A la vegada, la resta de taxons que for

men aquest inventa ri fl o rí sti c es poden di vi
dir en di ferents g rups segons les seves pre
ferenci es ecolog iques. Per una banda, hi ha 
aquells que ens indiquen e l ti pus de vegeta-



84 Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 50 (2007) 

ció predominant al voltant del sistema: la 
marina de brucs (Ampelodesmo-Ericetum 
scopariae O. Bolos et R. Mol. 1969), així 
especies com Ampelodesmos mauritanica, 
Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, 
Dorycnium pentaphyllum, Dorycnium hir
sutum, Phillyrea media o Pistada lentiscus 
són components habituals d'aquesta comu
nitat vegetal. L'absencia de dos components 
habituals i típics com Erica arborea i E. 
scoparia es pot explicar tant pel caracter 
calcari de la sorra com per la seva excessiva 
permeabilitat, tots dos poc adequats per 
aquestes especies. En canvi, aquestes matei
xes característiques serveixen per justificar 
la presencia d' especies més calcícoles com 
Erica multiflora, Coronilla juncea o 
Helichrysum stoechas. Des del punt de vista 
geografic la seva presencia aquí tampoc no 
ha de sorprendre molt. Totes aquests espe
cies tenen poblacions importants a poca 
distancia, concretament al' extens sistema 
de dunes fossils que cobreix bona part de la 
vessant meridional de la Muntanya Mala. 

La presencia d'especies marcadament 
nitrOfiles, més habitual s en llocs antropit
zats, com Scolymus hispanicus subsp. occi
dentalis, Galactites tomentosa, Lotus cyti
soides o Sonchus oleraceus, té el seu origen 
en l'existencia, des d'antic, d'una població 
important de cabres salvatges, que tenen a la 
part baixa de l'arenal un lloc habitual de 
reposo 

Com correspon també a la majoria d'a
renals de l'illa, el component endemic és 
baix: Anthyllis hystrix, Launaea cervicornis, 
Scrophularia ramosissima i Senecio rodri
guezii, i d'aquests els dos primers es poden 
considerar com a incursions de la comunitat 
de socarrells (Launaeetum cervicornis o. 
Bolos et R. Mol. 1958), més que no plantes 
propies del sistema dunar. 

Dins aquest ample grup de plantes con
siderades no exclusives deIs sistemes 

dunars, la singularitat més important seria 
Scirpus holoschoenus varo australis. Una 
forma del jone boyal, considerada per 
alguns sense valor taxonómic, que es carac
teritza per la seva mida més petita, rizomes 
allargats i inflorescencies reduides a un o 
dos glomeruls. A Menorca aquesta planta 
presenta una distribució restringida a altres 
dues localitats (Cardona et al., 2005) i en 
totes elles es troba sempre en depressions 
humides deIs arenals. 
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