
LA SERRA DE TRAMUNTANA: 
UN MON PER DESCOBRIR

Posidònia a les costes de la Serra



LA SERRA DE TRAMUNTANA

 La Serra de Tramuntana ocupa el nord-
oest de Mallorca.

 S’estén al llarg d’uns 90 km, amb una
amplada màxima de 15 km, sobre el
territori de 19 municipis

 Ocupa el 30% de superfície de l’illa

 A les zones nucli hi viuen unes 40.000
persones.

 Diversos cims superen els 1.000 m
d’altura

 Declarada Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural
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La Serra de Tramuntana, també té la MAR



Posidonia oceanica

I VOSALTRES, QUE EN SABEU?

Praderies de posidònia

Autor: Jordi Corbera, del llibre
«Praderas y Bosques Marinos de 
Andalucía».

Imatge: Elisabet Guasp



- Viu damunt l’arena

- En aigües poc profundes fins a 40 
metres de profunditat

- Creix molt lentament

Per més informació:
https://www.caib.es/sites/cuidamposidonia



Quina importància té la posidònia?

Ajuda a la biodiversitat

A les praderies de posidònia hi viuen 
400 tipus diferents de vegetals i 

1000 tipus d’animals

Molts no podrien viure sense 
posidònia!!



Quina importància té la posidònia?

Protegeix l’arena de les platges

- La posidonia morta que queda a damunt l’arena, la protegeix i fa que no desapareixi la platja a causa de les ones!

Imatges: Elisabet Guasp



Quina importància té la posidònia?

A més, la posidònia fa que tenguem les aigües tan transparents

Imatges: Elisabet Guasp



Abocament de residus a 
la mar

Arts de pesca destructius Ancoratge desmesurat 
d’embarcacions

Infraestructures a línia de 
costa

Que està passant amb la posidònia?

Està disminuint. Està en perill



La posidònia a l’ordre del dia
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