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Volta al castell de Santueri. Part naturalística
.

Pere Vicens, abril del 2014
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Tota la pujada del camí del castell estava farcit d’excrements de mart Martes martes, llargs i 
enrevoltillats, de color negre lluent i sovint plens de llavors. El mart és un dels mamífers més singulars de 
Mallorca i darrerament està en fase expansiva, després d’estar molts d’anys quasi al límit per mor de la 
caça i del verí. 

En els darrers anys no és estrany veure alguns exemplars atropellats a les vores de les carreteres, 
sobretot a la primavera i a l’estiu, quan els joves s’aventuren cap a nous territoris...

Poseu-vos sobre el mart i cliqueu

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMwvGAA5tlA
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A les Balears s’han citat, fins ara, 20 espècies de rata-pinyades diferents i la majoria forma part de 
la fauna de les coves. Als voltants del castell n’hem vistes algunes: la cova dels bous i la cova del drac. 
N’hi ha una altra, la cova calenta, que està situada baix de l’aparcament i, entre totes, donen resguard a 
una bona partida d’espècies, la més interessant d’elles és la rata-pinyada de peus grossos Myotis 
capaccinii, molt escassa i localitzada.

Aquests animals necessiten uns ambients tranquils per poder passar l’hivern i, sobretot, per poder criar. 
L’afluència de persones a les coves malmet la necessària tranquil·litat i convé no fer soroll ni molestar-les.

Rata-pinyada de peus grossos Myotis capaccinii.

Poseu-vos sobre la rata-pinyada i cliqueu

 
 

http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/viewFile/253692/340478
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Les coves del castell de Santueri han estat emprades pels humans des de molt de temps enrera. La 
situació geogràfica és privilegiada i des de d'alt de la roca es domina bona part de la costa de 
Mallorca.

 

Clicant aquí us enllaço un interessant article sobre les coves del Castell. La ubicació de la cova del drac, 
al mapa, està equivocada (està una mica més a la dreta d’on l’han posada). També es parla de la cova 
del confessionari des moro i, com heu vist, es tracta d’una bauma més que no d’una cova: 

http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/view/176886/229256
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D’ortigues, a Mallorca, n’hi ha de 4 especies i avui hem vist l’ortiga balera o de boletes Urtica 
pilulifera. No és rara, però és poc abundant i destaca per les grosses boles que formen les seves flors 
femenines.

Les ortigues tenen moltes propietats nutritives i medicinals, però molt sovint són tractades com a 
males herbes. En jardineria són més conegudes i s'utilitzen com a adob i com a insecticida eficaç i poc 
costós. 

                             Poseu-vos a sobre l'ortiga i cliqueu

 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/4687.html
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La falzia real Apus melba és, sens dubte, l’au més característica del castell. 

Passa l'hiver a l'Àfrica subsahariana i arriba a començaments d'abril per a criar. Sols es coneixen dues 
colònies de cria a Mallorca i són a als castells roquers d’Alaró i de Santueri. 

A unes escletxes que hi ha a la paret de roca, sobre la boca de la cova dels bous, hi crien algunes colles 
que, fins fa poc, han tingut problemes per mor de les rutes d’escalada que passen just a tocar dels nius.

Al setembre ja torna a partir cap a Àfrica.  
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Una altra de les aus que crien als sostres de les coves, dins una tassa feta de fang i herba, són els 
cabots de roca Hirundo rupestris. Hem pogut veure les entrades i sortides del niu d’un exemplar, a la 
boca de la cova dels bous, amb les característiques taques blanques a la base de la coa.

Aquests aucells passen l'hivern al pla de Mallorca, caçant els pocs insectes que hi aguanten (són 
especialment abundants als voltants de les zones humides, com s'Albufera, el Salobrar de Campos o 
s'Albufereta de Pollença). A l'estiu crien a la majoria d'espadats de les serres de Tramuntana i de Llevant, 
des d'Artà fins a Santueri. 
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Pels voltants de les coves hi ha una bona sèrie d’escarabats singulars trescant entre la fullaraca del 
terra. Avui, alguns, hem pogut veure i tocar aquestes tres espècies: 

L’escarabat pudent, Blaps sp. Cal anar amb esment al manipular-lo perquè si és molestat segrega un 
líquid molt àcid pel cul que és llançat molt enfora i pot crear seriosos problemes si ens esquitxa als ulls. 
Cal anar ràpidament al metge.

                                                                                                      L’escarabat Akis acuminata

I l’escarabat de sang o monja Timarcha balearica un endemisme de Mallorca i Menorca que segrega un 
líquid vermellós quan se sent molestat
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L’orxella Roccella phycopsis és un liquen que era usat en l’edat mitjana per tenyir teles i robes de 
color porpra o violaci, essent aquest un símbol de poder i alta jerarquia. 

Viu a moltes de les roques dels espadats, i la seva coloració grisa el fa passar quasi inadvertit.

Per activar la coloració calia assecar-lo, bollir-lo i mezclar-lo amb urea. 

Cliqueu per accedir a un interessant article sobre els orxellers. 

 

http://histories.serradetramuntana.net/ca/els_cercadors_d_orxella_precursos_de_l_escalada_a_la_serra/
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El falcó peregrí Falco peregrinus ens ha vingut a saludar a la vora de la cova del drac. 

És notablement més gros que un xoriguer Falco tinnunculus, més rabassut de pit i amb la coa més 
curta i quadrada. A la cara hi destaca una marcada bigotera negra.

                                                                         Grup de xoriguers

Colla de falcó peregrí
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A l’alçada de la cova des drac i per les baumes que miren a tramuntana i a ponent hi havia algunes 
plantes singulars:

La vauma marina Lavatera maritima, escassa i localitzada. Pot arribar al dos metres d'alçada.

                                       

                                             L’alzineta Teucrium chamaedris, de fulles oloroses i llustroses,  amb les    
                                             flors petites de color rosat. Forma mates baixes, una mica denses

Poseu-vos a sobre de les imatges i cliqueu

 

 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/5097.html
http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/4947.html
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La satgeta o passaforadí Troglodytes troglodytes és un aucell diminut, però canta fort i potent, 
molt refilat i relativament musical.

Molt discret quan no canta, passa el temps de branca en branda dins les mates i els arbusts, cercant 
insectes. De coloració rogenca, el que més destaca (si l'arribem a veure) és la coa, petita però 
aixecada cap amunt.

Fa el niu com una bolla de materials secs,dins d'un forat a una paret, d'un arbre o a una escletxa de 
roca, amb un forat d'entrada molt petit... d'aquí ve el seu nom.

                                                                                            Poseu-vos sobre l'imatge i cliqueu

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip3i3jBGVB8


13

La viola de penyal Hippocrepis balearica, endemisme vegetal que habita al penyals de Mallorca, Menorca i 
Cabrera. De flors petites i grogues, també amb un aroma molt delicat i subtil. A Eivissa hi viu una varietat de mida més 
grossa i amb les flors més de color taronja.

La matiola o violer Matthiola incana, de flors blanques o violàcies i molt aromàtiques.

Poseu-vos sobre les imatges i cliqueu 

 

 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/4391.html
http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/5126.html


14

La rotgeta rubia peregrina és una planta enfiladissa molt habitual als nostres boscos i bardisses. És  
molt aferradissa al tacte pels ganxos que tenen les seves fulles.

Era emprada per tenyir la roba i, sobretot, les xarxes dels pescadors. Les amaraven amb aigua 
infusionada amb aquesta planta fins agafar un color rogenc que les feia durar més temps, reforçant-
les i envitant que s'esquincessin abans d'hora.

                                                                            Poseu-vos sobre l'imatge i cliqueu

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/4789.html
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La capseta Hyoscyamus albus, és una herba que viu a zones de sols inestables, com peus de balmes i 
àrees de runes.

 Coneguda per les seves potents propietats psicotròpiques i analgèsiques era emprada per la medicina 
tradicional, però cal anar amb molt d’esment perquè és molt metzinosa.

Poseu-vos sobre l'imatge i cliqueu

 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/especie/4424.html
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