
Denominació

Valldurgent

Límits

Al nord amb el TM de Puigpunyent, a l'est amb el TM de Palma, al sud la serra de na Burguesa, a l'oest Burotell

Localització

461988 - 4383031

Fotografia

Plànol localització

Descripció Àrea marjada

Comunitats vegetals que es troben a les marjades

Amarantho-Chenopodietum albi, Andropogonetum hirto-pubescentis,Anthyllido cytisoidis-Teudrietum majorici,Asphodelo fistulosi- Hordeetum, 
Citro-Oxalidetum,Clematido balearicae-Myrtetum communis,…

Comunitats vegetals que es troben als marges

Polypodietum cambrici, Umbilicetum gaditani

Espècies o comunitats que cal ressenyar

Arangí bord, borinot, coscoll, estepa joana, fleix, frígola de sant joan, frigola groga, garballó,herba de sant Joan peluda, lleganyova, lliri de blat, 
marfull, pa porcí, om, pèsol bord, rogeta de muntanya, tem bord, tem bord gros, tem bord roig,territjol

Interés botànic

Alt(28)

BIENES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO AMBIENTAL

Cota maxima

417m

Cota mínima

190m

Pendent màxim

50%

Pendent mínim

5%

Morfologia

Valls, costers, comellars i tàlvegs

Litologia

Margocalcàries, dolomies, margues i conglomerats

Precipitació total anual

620mm

Precip mitjana mes més plujós

95mm

Temperatura mínima mitjana mes més fred

7ºC

Temperatura màxima mitjanames més calent

22ºC

Hidrologia

Torrents (de sa Riera, coma de Son Morei i de les Arenes) i les fonts de la Puríssima i sa Minera

Factors de risc

Caiguda de blocs i lliscament del sòl

Incendis

Si
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Tipus propietat

Privada

Tipus residencia

Permanent i temporal

Tipus habitatge

Cases de possessió i segones residències

Accés extern

Carreteres PM101-6 i PM 104-3

Accés intern

Xarxa de camins de les possessions

Ús actual

Arbrat de secà, farratges, un poc d'horta i pastures

Conreu secà

Ametller, garrover, figuera, olivera, civada ,atzaroler, favó, veça i ordi

Conreu Regadiu

Caquier, clementiner, codony, magraner, nesprer, parra, prunera i bleda

Ús anterior

Arbrat de secà farratges, horta i pastures

Excursionisme

Rutes excursionistes

Conreus

C. Dades constructives

Superfície marjada

1,58km2

Estat conservació bo

35,86%

Estat conservació dolent

53,23%

Estat conservació destruït

9,94%

Disposicions

Paral.lela contínua, geomètrica no paral.lela i no geomètrica

Litologia paredat

Calcària, margues i dolomies

Tipus paredat

Poc adobat, adobat i molt adobat i encaixalat

Tipus coronament

Rasant, filada de dalt

Altres elements

Braons, ressalts i capginyes

Accés marjades

Sense pujadors i facilitat per la disposició, escalons volats i escales integrades

Sistemes aprofit aigua

pous cisternes, sínies i canaletes

Sistemes regulació escorrentia

Canalització i anul.lació de cursos d'aigua

Construccions associades

Forns de calç, forns de pa i aixoplucs

Usos permitidos

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.7 de la Normativa del Catalogo de Bienes.

Interès botànic

Alt

Sectors d'interès preferent

Si

Nom sectors d'interès preferent

Son Morei, Hort de Valldurgent

Protecció

Inclòs Cataleg i Anàlisi dels Camps Marjats del Terme municipal Calvià. Consell Insular Mallorca, Dpta. Medi Ambient i Natura

Observacions
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Àrea

Valldurgent

Topònim

Son Morei

Sector

7

Localització

462825 - 4384208

Fotografia

Plànol localització

1.DADES GENERALS

Descripció

Marjada d'interès preferent

Núm registre 216.1

Espècies ornamentals

Figuera d'arena

Espècies rares

Endemismes

Comunitats

Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorci, Hyparrhenietum 
podotricho-hirtae, Hypochoerido-Bachypodietum retusii 
Reichardio picrioides-Stipetum

Espècies ornamentals

Espècies rares

Endemismes

Comunitats

Umbilicetum gaditani

Incendis No

MARJADES MARGES

% rost: 10

% roca flotant: 0

%àrbres de conreu: 20

%àrbres silvestres: 20

%arbusts de conreu: 0

%arbusts silvestres: 50

%terra a les juntes: 10

%superfície d'esbaldrecs: 30

% arbusts silvestres: 20

B. Dades d'ús

Accés extern PMV-1041

Tancament i accés Camí de Son Morei

Distància a viari

Ús actual Conreus de secà abandonats

Ús anterior Oliverar i ametllar

Excursionisme

Factors humans de risc Abandonament
PRÀCTIQUES AGRÍCOLES

Llaurar No

Exsecallar No

Eixermar No

Cremar No

Pasturar No

Altres

Absència Si

Conreu secà

Ametller, garrover i olivera

Conreu Regadiu

2. DADES ESPECÍFIQUES A. Dades mediambientals

Cota maxima 275m

Cota mínima 160m

Pendent màxim 40%

Pendent mínim 9%

Exposixó Solana

Morfologia Coster

Litologia Dolomies i calcària

Hidrologia

Factors de risc Escorrentia i lliscament de terra
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Descrició interès

L’àrea de Valldurgent té una sèrie de zones d’interès constructiu: 
 
- Son Morei: el coster de les cases de Son Morei  té un conjunt de 
marges llargs que es disposen en ziga-zaga sense pujadors. L’accés es 
fa pels extrems. La pedra és calcària i arenosa amb poc adobament. A 
la part superior disposa d’un aljub que recollia l’aigua de capreg i 
servia per regar el petit hort i jardí situat més avall de les cases. 
 
- L’hort de Valldurgent es troba situat vora les cases de la possessió 
homònima. Es tracta d’un conjunt de marjades de disposició paral·lela 
continua amb murs de traçat rectilini que anul·len l’escorrentia del 
tàlveg; algun d’aquest marges assoleixen els 5 m d’alçada. La tipologia 
de d’aquestes marjades és entre adobat i molt adobat, amb filada de 
dalt i amb capginyes i contraforts. L’accés es realitza mitjançà rampes 
tan laterals com frontals. 
 
Vora les cases de la possessió hi ha uns marges enqueixalats construïts 
a 1881, que aguanten el gran safareig. També és interessant el sistema 
de reg que alimenta l’horta. 

C. Dades constructives

Disposicions Paral.lela ziga-zaga

Traçat dels marges Rectilini i curvilini

Amplària de la marjada >5m

Alçària del marge <2m

Litologia del paredat Calcària i arenosa Tipus de paredat Poc adobat i adobat

Tipus coronament Rasnt i filada de dalt Altres elements constructius

Accés entre marjades Sense pujadors

Sistemes aprofit aigua un aljub recull l'aigua d'escorrentia

Sistemes regulació escorrentia

Construccions associades

Singularitats

Estat conservació Dolent, bombements i esbaldrecs

Núm registre 216.1

D. Observacions
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Àrea

Valldurgent

Topònim

Hort de Valldurgent

Sector

11

Localització

462048 - 4382367

Fotografia

Plànol localització

1.DADES GENERALS

Descripció

Marjada d'interès preferent

Núm registre 216.2

Espècies ornamentals

Espècies rares

Endemismes

Comunitats

Hyoscyamo albi-Silybetum amriani, Rubo-Crataegetum 
brevispinae, Trifolieto-Cynodontetum i Urtico-Smyrnietum 
olusatri

Espècies ornamentals

Espècies rares

Endemismes

Comunitats

Parietarietum judaicae, polypodietum cambrici i Rubo-Crataegetum 
brevispinae

Incendis Si

MARJADES MARGES

% rost: 5

% roca flotant: 0

%àrbres de conreu: 30

%àrbres silvestres: 0

%arbusts de conreu: 0

%arbusts silvestres: 0

%terra a les juntes: 0

%superfície d'esbaldrecs: 0

% arbusts silvestres: 5

B. Dades d'ús

Accés extern Camí de les cases

Tancament i accés Delimitat per paret i accés per camí

Distància a viari 125m

Ús actual Olivar

Ús anterior Hort

Excursionisme

Factors humans de risc
PRÀCTIQUES AGRÍCOLES

Llaurar Si

Exsecallar No

Eixermar No

Cremar No

Pasturar No

Altres

Absència 

Conreu secà

Magraner i olivera

Conreu Regadiu

2. DADES ESPECÍFIQUES A. Dades mediambientals

Cota maxima 265m

Cota mínima 250m

Pendent màxim 20%

Pendent mínim 15%

Exposixó Solana

Morfologia Tàlveg

Litologia Calcària

Hidrologia Anul.lada

Factors de risc Escorrentia
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Descrició interès

L’àrea de Valldurgent té una sèrie de zones d’interès constructiu: 
 
- Son Morei: el coster de les cases de Son Morei  té un conjunt de 
marges llargs que es disposen en ziga-zaga sense pujadors. L’accés es 
fa pels extrems. La pedra és calcària i arenosa amb poc adobament. A 
la part superior disposa d’un aljub que recollia l’aigua de capreg i 
servia per regar el petit hort i jardí situat més avall de les cases. 
 
- L’hort de Valldurgent es troba situat vora les cases de la possessió 
homònima. Es tracta d’un conjunt de marjades de disposició paral·lela 
continua amb murs de traçat rectilini que anul·len l’escorrentia del 
tàlveg; algun d’aquest marges assoleixen els 5 m d’alçada. La tipologia 
de d’aquestes marjades és entre adobat i molt adobat, amb filada de 
dalt i amb capginyes i contraforts. L’accés es realitza mitjançà rampes 
tan laterals com frontals. 
 
Vora les cases de la possessió hi ha uns marges enqueixalats construïts 
a 1881, que aguanten el gran safareig. També és interessant el sistema 
de reg que alimenta l’horta. 

C. Dades constructives

Disposicions Paral.lela contínua

Traçat dels marges Rectilini i rectilini amb l'extrem curvilini

Amplària de la marjada >5m

Alçària del marge >2m

Litologia del paredat Calcària i conglomerats Tipus de paredat Adobat i poc adobat

Tipus coronament Filada de dalt i doble filada de dalt Altres elements constructius Capginya i contrafort

Accés entre marjades Rampa lateral i frontal

Sistemes aprofit aigua Font

Sistemes regulació escorrentia Canaleta per regar l'hort

Construccions associades

Singularitats Reparacions entre diferernts paredats i un marge de 5m d'alçària

Estat conservació Bo amb esbaldrecs i bombements puntuals

Núm registre 216.2

D. Observacions
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