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El bosc de Bellver és l’espai públic més gran del terme municipal de Palma. 
Per la seva natura rica en valors naturals i culturals i la seva proximitat 
a la ciutat, és un dels espais més rellevants de Palma i funciona com el 
vertader pulmó verd de la ciutat.

Actualment el bosc s’enfronta a diverses amenaces: fragmentació de la 
vegetació, erosió, plagues, canvi climàtic...

Bosc amenaçat per la pressió humana
El bosc està molt fragmentat i dividit, per múltiples camins, en illes de 
vegetació i presenta un estat cada vegada més erosionat.  Un dels factors 
que ha conduït a aquest estat és la gran pressió humana (visitants): que es 
trepitgi tant produeix una ràpida erosió i una gran pèrdua de sòl i de vegetació. 
 

Normes d’ús de l’espai

La circulació i l’aparcament 
de vehicles queden limitats 
a la carretera principal i als 
aparcaments assenyalats.

Les bicicletes només 
poden circular: 
pels camins pavimentats
per la carretera principal

Col·laboració 
ciutadana

No sortiu dels camins marcats al mapa

Per a ajudar a recuperar 
la cobertura vegetal i 
frenar l’erosió:

Els cans han de circular:

Subjectes pels camins 
Sense endinsar-se a la vegetació 
Identifi cats amb microxip
Amb morrió els de perillositat

Recolliu els excrements!

Circulau:

Exclusivament 
pels camins permesos.

Activitats esportives pels 
camins permesos i a les 
àrees recreatives.

Sortir del camí Dur cans sense fermar Fer focAlimentar animals 

AcamparFumar Danyar fauna i fl ora

No és permet 

Fer renous estridents
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