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RESUM 
S'ha realitzat l'andlisi de les característiques morfom2triques de diferents estanys de ['Albufera de 

Mallorca a partir de la seva batimetria i de I'obtenció dels pardmetres correntment utilitzats per a la 
caracterització de les cubetes lacustres. Els estanys analitzats són: estany dels Ponts, estany del Cibollar, estany 
de la Font de Sant Joan i estanys del Colombar 
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SUMMARY 
MORPHOMETRIC PROPERTIES OF TFIE MAíN COASTAL LAGOONS OF TFIE ALBUFERA OF 

MAJORCA. The morphometry of the following coastal lagoons of the Albufera of Majorca Estany dels Ponts, 
Estany del Cibollar, Estany de la Font de Sant Joan and Estanys del Colombar, are given from bathymetric rnaps 
and measurement of parameters commonly used in rhe study of lake basins. 
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INTRODUCCIO ment dispersos dins cadascun dels cstanys (WELCH, 
1948). S'han distribu'it sctanta-cinc punts a la font dc 

Durant la primera meitat del segle passat Sant Joan, tres-cents vint-i-sct al Cibollar i sis-cents 
l'albufera de Mallorca era una zona d'aigües divagants cinquanta-set als Pone. Els estanys dcl Colombar, pel 
que formaven infinitat d'estanys summarncnt digitats, fet d'bser conreus abandonats, són de fondhria homo- 
immersos dins les ja molt rcblertes llacunes originiries ghia  i per aixb sols s'ha realitzat una intcnsa prospec- 
(MARTlíNEZ TABERNER, 1988). Al segle XIX es va ció per assegurar-nos que no es presentava cap irregu- 
realitzar la dessecació de I'albufera per motius justifi- laritat. 
cables en aquell moment (MIÑANO, 1826-1829; El cUcul de les dades morfomEuiques s'ha realitzat 
MADOZ, 1848; PICORNELL, 1985). seguint les definicions i anotacions de HUTCHINSON 

En I'actualitat l'albufera és un sistema artifi- (1957), mitjan~ant la utilització dc mktodcs planimkm- 
cial de canals on s'han dessccat la majoria dels estanys. trics i corbimktrics (WELCH, 1948; LIND, 1979). 
La filosofia bhsica del projecte de dessecació fou la 
d'aconscguir que Ics aigües d'entrada de la part alta CARACTER~STIQUES GENERALS DELS ES- 
s'ajuntassin en els canals i travessassin I'albufera pel TANYS 
camí més curt i r5pid cap a la mar. Aquesta filosofia és 
just la inversa a la tcndEncianatural de les aigües, ja que Estany dels Ponts (Figura 2). Es pot considc- 
aquestes, una vegada han anat perdent energia poten- rar com I'únic estany natural dcls quatre que s'han 
cial, tcndeixcn a crcar estructures divergcnts i a ocupar estudiat, encara que en la seva configuració actual es 
la mixima superfície fins arribar a la mar (MARGA- nota for~a l'acció de l'home, quc n'ha anat urbaniizant 
LEF, 1983). la major part de les voreres. Malgrat tot, la morfologia 

L'interks envers els estanys, tant naturals com de I'estany rcprcsenta un clar exemplc de llacuna 
artificials, que quedcn al'albuferaés elcvat. Tan sols hi litoral, situada paral.lelament a la costa, de la qual es 
ha un 3% de la superfície actual de I'albufera ocupada troba separada per una franjadunar. El mapa batimktric 
pcr aigües lliures (FORTEZA & MARTíNEZ TA- ens mostra com el fons és pdclicament pla, amb pctits 
BERNER, 1987), prcscindint de la zona on es troben desnivells ben localitzats. La llargada mixima coinci- 
l'estany dels Ponts i el del Cibollar, estanys fortament deix essencialment amb l'eix N-S. 
humanitzars. Aquest fct fa que els recursos alimentaris Estany del Cibollar (Figura 3). L'actual es- 
i d'hhbitat de moltcs espkics aquhtiques es vegin molt tany es troba ubicat sobre una petita llacuna natural que 
minvats. En aquest treball es presenten les morfometri- va ésser modificada, ampliada i dragada pcr dedicar-la 
es dels principals estanys de I'albufera. a activitats recreatives. Lcs transformacions introdu'i- 

des es fan ben paleses tant en la morfologia de I'cstany 
METODOLOGIA com en la seva morfometria. La morfologia és irregular 

a les parts menys alterades i prhcticament rccta a les 
La localització dins I'albufera de Mallorca voreres pertorbades per l'edificació de xalets i d'un 

dels quatre estanys estudiats en el present treball apa- hotel. La batimetria mostra els efectes dcl dragatge 
rcix recollida a la Figura 1. desigual amb pcndenrs forts fins a la fondiria de tres 

L'estany de la Font de Sant Joan es localitza a metres i després amb uns perfils molt més suaus que 
la part alta de l'albufera, dcvora la font de Sant Joan o arriben a una petita superfície on es localitzen Ics 
d'en  dol^, en el tcrme municipal de Muro. UTM EE- majors profunditats. La llargada mixima es dóna se- 
077022. guint la direcció NE-SO. 

Els estanys del Colombar se situen al costat 
I 

Estany de la Font de Sant Joan (Figura 4). És 
interior de la part nord de I'albufera, enfront de la zona el de menys superfície dels quatre que es consideren en 
del Murterar. UTM EE-083065. el present treball. Agafa el nom dc la font dc la qual rep 

L'estany del Cibollar es troba situat per davall l'aigua. Té una morfologia lleugeramcnt irregular i la 
dcls estanys del Colombari a uns 750 m delamar. UTM batimetria mostra com el fons és gairebé pla amb ducs 
EE-09507 1. depressions on se situen les majors fondirics. Aquestes 

L'estany dels Ponts es localitza a continuació característiques fan pensar que es tracta d'una llacuna 
dcl dessecat estany Gran, prbxim a la ciutat d'AlcÚdia, seminatural semblant a altres formacions que cs trobcn 
comunicat directament amb la mar i amb l'estany del a la mateixa zona. La llargada mhxima scgueix la 
Cibollar. UTM EE-097085. direcció N-S. 

La petita fondaria dels estanys no ha fet acon- Estanys del Colombar (Figura 5). En realitat 
sellable la utilització de sondes batimktriques. són un conjunt d'estanys artificials anomcnats local- 
L'elaboració del mapa batimktric s'ha realitzat a partir ment "llisers". Responen a una morfologia regularitza- 
de les profunditats de tota una skrie de punts regular- da amb perímetre desdibuixat per la colonització del 
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canyet, ja que es tracta d'antigues zones de conreus. ment importantsper aaquest tipus d'ambients, parlicu- 
Aquest sistema d'estanys es troba orientat segons la lannent pel que fa a l'estany del Cibollar. 
direcció NE-SO. La longitud de la línia de costa, perímetre o 

línia d'intersecció de la terra amb l'aigua, és mixima a 
PARAMETRES MORFOMETRICS I'estany dels Ponts i mínima a l'estany de la Font de 

Sant Joan. Les diferkncies observades per a aquest 
Els parhmetres morfomktrics corresponents parhetre afecten els valors del desenvolupament de la 

als quatre estanys es troben recollits a laTaula 1. Per als líniadecosta. Aquest darrer parhetre mostra la relació 
Estanys del Colombar s'ha prescindit de les estimaci- que hi haentreel perímetre d'un llac i la longitudd'una 
ons dcls parimelres llargkia i amplkia miximes i circumferkncia amb una superfície del seu cercle igual 
tambC de la longitud i del desenvolupament de la línia a ladel llac. Aixb vol dir que serimínim, igual au, quan 
de costa, a causa de la seva superfície canviant. Tots els la forma del llac sigui totalment circular, i miri incre- 
parhmctres calculats es troben referits a la cota assolida mentant-se quan la morfologia de la llacuna es vagi 
pcr l'aigua el dia que es varen fer les mesures. allargant i també quan la longitud de la línia de costa 

La llargkia mixima i la seva perpendicular de augmenti sense anar acompanyada d'un corresponent 
mkima longitud, que per definició (HUTCHINSON, increment de la superfície mixima. Les diferhcies 
1957) correspon a I'amplkia mhima, són molt distin- observades per als tres estanys són degudes a una major 
tes pcr als quatre estanys: aixb es tradueix en impor- irregularitat en la morfologia de I'estany del Ponts 
tants difcrkncics entre les grandirics, considerades respecte als altresdos estanys. També l'amplada mitja- 
aquestes com a expressió de la superfície mixima; aixi na incideix sobre el mateix en indicar que I'estany de la 
I'cstany de la Font de Sant Joan és el més petit de tots, Font de Sant Joan és el que té una forma més prbxima 
amb un factor diferencial de gairebé cinquanta vegades a la circular. 
rcspccle a I'estany del Cibollar, mentre que aquest és de El parimetre desenvolupament del volum 
I'ordre de dcu vegades més petit que l'estany dels representa la relació que hi ha entre el volum del llac i 
Ponts. L'estany del Colombar, amb les seves particu- el d'un con hipotktic d'hrea basal igual a la del llac i 
lars característiques ja esmentades, ocupa una posició d'altura igual a la fondkia mixima: és un excel.lcnt 
mitjana entre l'cstany del Cibollar i el dels Ponts. indicador de la cavitat que ocupa l'estany. Valors 

Pel que fa al parhetre indicador de la dimen- d'aquest p a h e t r e  superiors a u, de fet tal és el cas dcls 
si6 vertical, la fondiria mixima, hi ha també una quatre estanys estudiats, indiquen un volum més gran 
graclació que va des dels estanys del Colombar, els queelquetendriaelcon hipo~tic,mentrequeelsvalors 
menys profunds, fins al del Cibollar, el de més fondia,  propers a u assenyalen la semblan~a de les depressions 
passant per 1'Estany dels Ponts i el de la Font de Sant ocupades per les masses d'aigua amb la forma cbnica. 
Joan. L'estany de la Font de Sant Joan i també els estanys del 

El volum de cada estany s'obté a partir de les Colombar són els que presenten els valors més allu- 
rcspcctivcs superfícies i fondiries mhximes; l'estany nyats d'u, mentre que els corresponents a l'estany del 
dcls Ponts és aixi mateix el de major volum, perb sols Ponts i al del Cibollarno se separen gairedels d'aqucsta 
amb un factor de tres per sobre de I'estany del Cibollar. hipotktica forma cbnica. 
El més petit és, amb diferkncia, l'estany de la Font de Les fondiries relatives dels quatre estanys 
Sant Joan, menlre que el conjunt d'cstanys que confi- mostren un ampli espectre de valors. Els més baixos 
gurcn el Colombar poden recollir un volum d'aigua corresponen a I'estany dels Ponts i als del Colombar i 
unes deu vegades inferior al de l'estany dels Ponts. ens indiquen que tant l'un com els altres presenten una 

La fondkia mitjana resulta de dividir el vo- fondkia miximapetitaenrelació amb la superfície. Per 
lum mhxim d'una massa d'aigua per la seva superfície la seva part l'estany del Cibollar mostra un valor 
mkima: aquest parhetre esd considerat com el mi- característic de llacs de superfície petita i fondkia gran 
llor indicador de les condicions morfomktriques dels (WETZEL, 1975): aquest fet encara es veu molt més 
llacs (WETZEL, 1975). Els estanys del Colombar accentuat en el cas de I'estany de laFont de Sant Joan, 
mostren un valor de la fondkia mitjana molt baix i en el qual la fondkia mixima és excepcionalment gran 
també la de l'cstany dels Ponts es manté per sota d'u, per la superfície que ocupa I'estany. 
aixb vol dir que tot el volum d'aigua de I'un i I'altrepot 
mantenir un important intercanvi amb I'atmosfera; CORBES HIPSOGRAFIQUES 
igualment, a causa de l'exposició continuada a la llum, 
a tot dos estanys es veu afavorit el desevolupament de Les corbes hipsogrhfiques ens permeten obte- 
la vegetació benlbnica. Per als altres dos estanys la nir la superfície a qualsevol nivell de fondiria i, aixi 
siluació és totalment oposada; aixi, la seva fondhria mateix, mitjan~ant l'estimació de l'irca inclosa entre la 
mitjana és superior a u, amb uns valors considerable- intersecció de les línies tirades des de dues profunditats 
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i la corba, es pot obtenir el volum intercalat entre 
aquestes (COLE, 1979). 

Les corbes hipsogrifiques corresponents als 
quatre estanys estudiats (Figura 6) s'han obtingut a 
partir dels valors de la superficie corresponent a les 
diferentes fondiries (Taula 2). Els volums per a cadas- 
cun dels intervals considerats apareixen recollits a la 
Taula 3. 

La consideració conjunta de laFigura 6 i de les 
Taules 2 i 3 dóna una informació adequada de la 
morfometria de cadascun dels quatre estanys i de les 
desigualtats que s'observen quan es comparen entre si. 

L'estany del Cibollar manté una superfície 
important, superior al 50% de l'hrea mhxima, fins més 
enllh dels tres metres de profunditat: el volum d'aigua 
que es troba per sobre d'aquest nivell representa el 75% 
del volum total de l'estany. Per davall dels quatre 
metres la superficie d'intercanvi amb les capes supe- 
riors va disminuint de forma progressiva i també ho fa 
el volum, de manera que per sota d'aquella fondhria la 
capacitat ja sols és un 10% de la total. 

La morfometria de l'estany de la Font de Sant 
Joan manté una certa semblanqa amb la del Cibollar. 
Ara bé, les diferkncies en les dimensions estableixen 
algunes desigualtats entre l'un i l'altre. Així, a l'estany 
de la Font de Sant Joan la superficie que correspon al 
50% de la superficial es troba una mica per davall dels 

dos metres, el volum d'aigua per damunt d'aquesta 
profunditat és de l'ordre del 85% del volum total. Els 
percentatges de les superfícies deixen d'ésser significa- 
tius a partir dels 2,5 m i per sota d'aquest nivell tan sols 
resta un 5% de la capacitat de l'estany. 

Pel que fa a l'estany dels Ponts, tant les varia- 
cions en fondiria de la superfície com les del volum 
assenyalen que ambdós parhetres sols mantenen 
valors significatius per sobre del primer melre d'aigua. 

El conjunt d'estanys del Colombar representa 
una versió encara més redu'ida de la morfometria de 
l'esmy dels Ponts. Al Colombar el nivell significatiu 
és el de 0,25 m: a partir d'aquesta cota és possible trobar 
punts aillats de major fondhria, perd mai no rcpresenten 
una superficie prou important. 

En la realització d'aquest treball ha cstat molt 
valuosa l'ajuda dispensadaper C. Ponsell, C. Martinez, 
M. Llobera, A. Ferriol, R. Picornell, A. Bover i J. 
Bau@, tots ells col.laboradors del Laboratori de Lim- 
nologia de la UIB, als quals volem expressar el nostre 
agra'imen t. 
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Taula 1 .- Paramcues morfomktrics dels principals estanys de l'aibufera de Mallorca. 
Comparative vaiues of morphometric parameters for the main lagoons of the albufera of Majorca. 

PARAMETRE NOTACIO CIBOLLAR SANT JOAN PONTS COLOMBAR 

PROFUNDITAT 
MAXIMA zm (m) 8.25 3.600 2.500 0.500 

LONGITUD 
MAXIMA 1 (m) 356.00 48.800 1515.000 

AMPLADA 
M AXIM A b (m) 168.00 27.000 340.000 

SUPERFÍCIE 
MAXIMA A (Ha) 3.99 0.085 39.110 19.627 

VOLUM 
MAXIM V (Dm3) 131.91 1.733 373.726 44.800 

AMPLADA 
MITJANA bx (m) 112.14 17.740 258.140 

PROFUNDITAT 
MITJANA zx (m) 3.30 2.030 0.950 0.230 

LONGITUD DE LA 
LÍNIA DE COSTA L (m) 1031.00 140.000 4406.000 

DESENVOLUPAMENT 
LÍNIA DE COSTA DL 1.45 1.350 1.980 

DESENVOLUPAMENT 
DEL VOLUM DV 1.14 1.690 1.140 1.380 

PROFUNDITAT 
RELATIVA zr (%) 3.66 10.920 0.350 0.100 

- 



Taula 2.- Superfícies a diferents nivells dels quatre estanys estudiats. S'indica la fracció corresponcnt, tant per 
cent, de cada una respecte a la superfície mbima. 

Surface values at different depths for the four lagoons. Thepercentages for the different deplhs in relation 
to the maximum sul-face are indicated. 

ESTANY 
FONDARIA 

(m) 

CIBOLLAR 
AREA % 
(ha) 
(m2)* 

SANT JOAN PONTS 
AREA % &EA % 
(m2) (ha) 

(m2)* 

COLOMBAR 
&EA % 
(ha) 



Taula 3.-Volums compresos entre diferentes profunditats per als quatre estanys estudiats. S'indica la fracció 
corresponent, tant per cent, respecte al volum mbim. 

Volume values at different levels for the four lagoons. The percentages for the volume at different levels 
in relation to total volume are indicated. 

ESTANY CIBOLLAR SANT JOAN PONTS COLOMBAR 
INTERVAL VOLUM % VOLUM % VOLUM % VOLUM % 
(m) (m3.103) (m3) (m3.103) (m3.103) 

0.0-0.5 19.50 14.78 414.44 23.96 188.01 50.31 44.81 100.00 

0.5-1.0 18.47 14.00 394.79 22.83 134.83 36.08 . . 

1 .O- 1.5 17.24 13.07 361.05 20.88 44.82 11.99 . . 

1.5-2.0 15.77 11.95 304.34 17.60 5.35 1.43 . . 

2.0-2.5 14.35 10.88 175.34 10.14 0.72 0.19 . . 

2.5-3.0 12.95 9.81 59.71 3.45 . . . .  

3.0-3.5 10.80 8.18 19.77 1.43 . . . .  

3.5-4.0 7.98 6.05 . . . . . .  

4.0-5.0 9.27 7.03 . . . . . .  

5.0-6.0 3.78 2.86 . . . . . .  

6.0-7.0 1.46 1.11 . . . .  

7.0-8.0 0.37 0.28 . . . . . .  



Figura 1.- Localització de l'albufera de Mallorca i dels quatre estanys estudiats. 
Location of the albufera of Majorca and the studied lagoons. 
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Figura 



Figura 3.- Mapa batimktric de l'estany del Cibollar. 
Bathymetric map of Cibollar lagoon. 



Figura 4.- Mapa batimbtric de l'estany de la Font de Sant Joan. 
Bathymetric map of Font de Sant Joan lagoon. 



Figura 5.- Mapa batimktric dels estanys del Colombar. 
Bathymeuic map of Colombar lagoon. 
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Figura 6.-Corbes hipsogrifiques dels quatre estanys estudiats. 
Hypsographic curves of the four lagoons studied. 
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