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1. Metodologia
La metodologia seguida en aquesta cartografia es pot separar en dos apartats:
exploració in situ de l’àrea de distribució de cada espècie en les quatre zones a
cartografiar (feina de camp) i el posterior processament de les dades per elaborar els
mapes en format SIG amb les seves bases de dades corresponents (treball de laboratori).

1.1 Exploracions in situ
En primer lloc, s’ha imprès els mapes de les quatre zones a cartografiar, sobre
paper fotogràfic de mida A2 o A4, a escala 1:2.500 o bé altres (1:3.500, 1:4.500) i amb
les coordenades UTM dibuixades. El sistema de referència emprat (tal com
s’especificava al plec de condicions) ha estat ETRS89. Un cop al camp, ubicant amb
l’ajuda del mapa corresponent i el GPS, s’ha anat delimitant les àrees on hi ha cada
espècie; dibuixant amb un retolador permanent directament damunt la imatge.
Si la població de l’espècie forma una taca prou gran s’ha marcat un polígon
(podent acotar bé els límits d’aquest amb el GPS). La unitat mínima dels polígons a
priori era 20x20 m, però en certs casos s’han dibuixat polígons més petits.
En canvi, si els individus formen una població petita o hi ha un sol individu s’ha
marcat amb un punt, i s’han pres les mesures de recobriment per tal de mesurar la seva
superfície aproximada. Cal tenir en compte que els punts presos amb el GPS poden tenir
un error de fins a 10m.
De cada polígon i de cada punt s’han comptat el nombre d’individus adults,
joves, plàntules i morts. En el cas dels punts, al ser una població petita s’indica el
nombre exacte d’individus, mentre que en els polígons s’ha agrupat en intervals de
nombre d’individus (Taula 1).
En els casos de Viola stolonifera i les dues espècies de Cymbalaria, com que
formen poblacions molt denses i és difícil poder comptar individus, s’ha mesurat el
nombre d’agrupacions d’individus i el seu recobriment.
En el cas dels socarrells, moltes vegades també és difícil saber quins són
individus o agrupacions d’ells, o si dos coixinets separats són el mateix individu, etc.
Per això s’ha comptat com a individu cada socarrell que forma una unitat i que està ben
separat dels altres.
Un altre paràmetre que s’ha avaluat és l’estat de conservació en que es troben els
individus de cada entitat cartogràfica (punts i polígons) i la zona que l’envolta; segons
tres valors (Taula 2).
S’ha recorregut i explorat tota l’àrea de les zones de treball, en excepció d’algun
punt de molt difícil accés. I així, un cop obtinguda, per a cada zona, tota l’àrea de
distribució de cada espècie, amb els seus corresponents atributs, s’ha procedit a fer els
mapes en format SIG.

3

Interval

x
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

Nombre d’individus
1
2-5
6-10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-500
501-600
601-800
801-1000
>1000

Taula 1. Intervals de nombre d’individus, adjudicats a cada polígon, a la seva base de dades.

Estat de conservació

1

Molt Bo/Bo

2

Mitjà

3

Dolent/Molt Dolent

Significat
Les plantes estan en bon estat, a l’espai on es troben no
s’hi presenta cap pertorbació ni amenaça.
Les plantes es troben en bon estat, però es troben en un
indret pertorbat o que pot presentar amenaces per les
plantes; tal com una vora d’un camí, etc.
Les plantes estan en mal estat i també els seus voltants, es
troben: xafades, malmeses, en mig de camins molt
transitats, enmig de deixalles, etc.

Taula 2. Tres nivells de l’estat de conservació.
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1.2 Elaboració dels mapes
El programa emprat per l’elaboració dels mapes ha estat l’ArcGIS. S’ha creat
una capa de polígons per a cada espècie (AM007LIF_reneix_nomespecie), una cobertura
de
polígons
on
s’agrupen
els
polígons
de
totes
les
espècies
(AM007LIF_reneix_Unio_totes_especies) i una cobertura de punts comuna a totes les
espècies (AM007LIF_reneix_Punts); estructurats en una geobatadase.
Aquests arxius de la geodatabase s’han transformat en format shapefile, i també
s’hi han afegit les simbologies (lyr.) i les composicions de mapa (.mxd).
Les bases de dades de les cobertures
Totes les cobertures, tan les de polígons com les de punts- exceptuant la
cobertura d’unió de totes les espècies- tenen els mateixos camps a les bases de dades
amb els paràmetres presos in situ. Aquests són:
SHAPE
Codi_Especie
Zona
Estat_Conservacio
Ind_Adults
Ind_Joves
Ind_Plantules
Ind_Morts
Nombre_Poblacions

Superficie_m2

ID_Adults
ID_Joves
ID_Plantules
ID_Morts

Indica si és polígon (polygon) o punt (point).
Indica l’espècie amb un codi de tres lletres
(taula 4).
Especifica a quina de les 4 àrees de treball es
troba.
És l’estat de conservació, segons els valors 1,
2 o 3 (taula 2).
Indica el nombre exacte d’individus, segons
l’etapa de desenvolupament. Està omplert
només a la base de dades de la cobertura de
punts.
Indica el nombre exacte d’agrupacions
d’individus, emprat en les espècies Viola
stolonifera, les dues Cymbalaria i Pastinaca
lucida.
Indica la superfície aproximada de distribució
de l’espècie en cada punt, en metres quadrats.
Només per la cobertura de punts.
És el codi del rang de nombre d’individus
(Taula 1) corresponent, segons l’etapa de
desenvolupament. S’ha emprat només pels
polígons.

DS_Adults
DS_Joves
DS_Plantules
DS_Morts

És el significat del codi anterior, dóna un
nombre aproximat d’individus (entre dos
valors).

Observacions

Especifica qualsevol informació rellevant. I
sovint s’explica, si és el cas, perquè l’estat de
conservació s’ha valorat com a 2 o 3.
Corresponen respectivament al perímetre i a
l’àrea, només aplicats als polígons.

SHAPE_Lenght
SHAPE_Area

Taula 3. Camps de les bases de dades, i la seva descripció.
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Els codis de les espècies emprats corresponen a la primera lletra del gènere i les dues
primeres de l’epítet específic.

fba
ahy
plu
ctr
ocr
pca
aba
cae
cfr
esp
tas
tma
tve
vst
ced

Femeniasia balearica
Anthyllis hystrix
Pastinaca lucida
Cneorum tricoccon
Ononis crispa
Paeonia cambessedesii
Astragalus balearicus
Cymbalaria aequitriloba
Cymbalaria fragilis
Echinophora spinosa
Teucrium asiaticum
Teucrium marum
Thymelaea velutina
Viola stolonifera
Carpobrotus edulis
Taula 4. El codi de cada espècie emprat als mapes.

La cobertura d’unió (de tota la resta de cobertures de polígons) té un total de
367 polígons i presenta una base de dades diferent. La seva base de dades que té és:
SHAPE : Per a tots polygon.
FID_Nom_especie : Un camp per a cada espècie on apareix un ú (1) si l’espècie en

qüestió és present en aquell polígon, o bé, un zero (0) si l’espècie és absent.
SHAPE_Lenght i SHAPE_Area : El perímetre i l’àrea, respectivament.

Cal tenir en compte que aquesta cobertura només inclou les nou espècies de les
quals s’han dibuixat polígons, és a dir: Femeniasia balearica, Anthyllis hystrix,
Pastinaca lucida, Ononis crispa, Paeonia cambessedesii, Astragalus balearicus,
Teucrium asiaticum, Teucrium marum i Thymelaea velutina.

2. Espècies cartografiades
De les setze espècies a cartografiar a priori, n’hi ha dues que no són presents a la
cartografia. La primera és Dorycnium fulgurans, doncs no s’ha trobat a cap de les quatre
zones de treball. I la segona és la Serapias nurrica, degut que tampoc s’ha trobat, doncs
els mesos en que s’ha fet la feina de camp no han coincidit amb l’època de floració de
l’orquídia, (la seva cartografia es farà a la segona fase).
Per altra banda, s’han afegit dos punts d’una altra espècie: el Carpobrotus
edulis. Només s’ha marcat en dos indrets on era força abundant, un punt a la zona de
Binimel·là i un altre punt a la d’Es Murtar.
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Pel que fa a l’espècie Orobanche foetida, s’ha cartografiat a l’espècie que
parasita (Ononis crispa) enlloc d’ella, perquè tampoc es va coincidir amb l’època
vegetativa adient.
Localització i Superfície de recobriment de cada espècie
S’ha mesurat la superfície total que ocupa cada espècie, tan per zones com la
total, sumant les superfícies dels seus polígons i punts.
superfície (m2)

1.Femeniasia balearica
Binimel·là

24 polígons
17 punts

TOTAL

39.804,435
15,350

39.819,79
superfície (m2)

2.Anthyllis hystrix
Binimel·là

7 polígons
11 punts

18.479,685
42,050

Alpilar-Ets Alocs

23 polígons
18 punts

6.979,274
103,100

TOTAL

25.604,11
superfície (m2)

3.Pastinaca lucida
Binimel·là

1 polígon

TOTAL

207,95
superfície (m2)

4.Cneorum tricoccon
Es Murtar

4 punts

TOTAL

Es Murtar

TOTAL

2,690

2,69
superfície (m2)

5.Ononis crispa
Pas d’en Revull (sense
Orobanche)

207,952

2 polígons

7.807,487

6 polígons
4 punts

820,999
2

8.630,48*
7

superfície (m2)

6.Paeonia cambessedesii
Pas d’en Revull

1 polígon

TOTAL

96,331

96,33
superfície (m2)

7.Astragalus balearicus
Es Murtar

22 polígons
13 punts

15.752,623
12,910

Alpilar-Ets Alocs

11 polígons
11 punts

993,655
4,570

TOTAL

16.763,76
superfície (m2)

8.Cymbalaria aequitriloba
Binimel·là

1punt

TOTAL

0,02
superfície (m2)

9.Cymbalaria fragilis
Pas d’en Revull

4 punts

TOTAL

superfície (m2)
2 punts

TOTAL

superfície (m2)
2 polígons
2 punts

TOTAL

138,682
7,700

146,38
superfície (m2)

12.Teucrium marum
Pas d’en Revull

8,340

8,34

11.Teucrium asiaticum
Pas d’en Revull

9,30

9,3**

10.Echinophora spinosa
Alpilar-Ets Alocs

0,02

3 polígons
1 punt

2.458,402
1,400
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Binimel·là

37 polígons
11 punts

Alpilar-Ets Alocs

2 polígons
1 punt

43.691,097
11,730
135,721
1,600

TOTAL

46.299,95
superfície (m2)

13.Thymelaea velutina
Alpilar-Ets Alocs

24 polígons
16 punts

16.252,537
18,470

TOTAL

16.271,01
superfície (m2)

14.Viola stolonifera
Pas d’en Revull

2 punts

TOTAL

11,440

11,44

* L’Ononis crispa que hi ha a l’àrea del Pas d’en Revull, no és parasitada per
l’Orobanche foetida i per tant no s’hauria de comptabilitzar com a superfície de
distribució de l’ Orobanche foetida. Alhora, la superfície de l’Ononis crispa en aquesta
zona és més gran, només s’hi han marcat dos polígons per constar la seva presència.
** La superfície total que ocupa l’espècie Cymbalaria fragilis a la zona del Pas d’en
Revull és més gran que la que es dóna, degut que hi ha una població de molt difícil
accés.

3. Zones cartografiades
3.1 Sa Mesquida-Es Murtar
Les espècies cartografiades en aquesta zona han estat:
Ononis crispa
Astragalus balearicus
Cneorum tricoccon (del qual se n’han trobat només 5 individus)
L’indret on hi ha el camp de futbol i els seus voltants, està força alterat, trepitjat i hi
ha molts camins oberts i presència de deixalles. I també hi ha força plantes al·lòctones,
com Opuntia sp., Aloe arborecens, ... Ben bé als marges del terreny de joc del camp de
futbol, hi ha molts joves i plàntules d’Ononis crispa i d’Astragalus balearicus. I També
es troben dos individus joves de Cneorum tricoccon molt a prop del camp.
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Tots els voltants del restaurant estan alterats, la carretera que hi duu, els camins, i
l’erm que es fa servir d’aparcament, són plens d’Astragalus balearicus en gran densitat
però en mal estat.
3.2 Binimel·là
Les espècies cartografiades en aquesta zona són:
Femeniasia balearica
Anthyllis hystrix
Teucrium marum
Pastinaca lucida (de la qual hi ha només un polígon)
Cymbalaria aequitriloba (de la que només hi ha un sol punt)
Pel que fa a la Femeniasia balearica, els vials i camins, són espais oberts sense
vegetació on sovint hi ha moltes plàntules i individus joves d’aquesta espècie. Però
alhora són espais malmesos i amenaçats per el pas de vehicles de motor (s’han observat
motocicletes de cross i quads) que malmeten el sòl i la vegetació, hi ha molts socarrells
de Femeniasia balearica esclafats. També hi ha un tros del camí de cavalls que passa
enmig d’una població de Femeniasia balearica i hi ha qualque individu malmès i
trepitjat. Alhora hi ha molts socarrells d’aquesta espècie a llindars de camps de conreu, i
fins en un cas s’han trobat plàntules ben bé dins el camp. El càrritx en molts indrets
competeix amb ella i fins arriba a tapar els socarrells. (Fotografies a l’Annex)

3.3 Alpilar-Ets Alocs
Les espècies cartografiades han estat:
Thymelaea velutina
Anthyllis hystrix
Astragalus balearicus
Echinophora spinosa
Teucrium marum
En aquesta zona no s’hi ha vist grans pertorbacions que afectin a les plantes
cartografiades, excepte la presència de deixalles a diversos punts i qualcun altre cas
puntual.

3.4 Pas d’En Revull
Les espècies cartografiades en aquesta zona són:
Viola stolonifera
Teucrium asiaticum
Ononis crispa
Paeonia cambessedesii
Cymbalaria fragilis
Teucrium marum
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Pel que fa a l’espècie Paeonia cambessedesii només s’ha delimitat un polígon. Quan
es va començà a fer la feina de camp, a mitjans d’octubre, els individus que es van
trobar ja estaven en procés de perdre les fulles; així que pot ser que l’espècie es trobi en
altres indrets malgrat no s’hagi observat.
De la Viola stolonifera només s’han delimitat dos polígons, i del Teucrium
asiaticum se n’han trobat tres poblacions. De l’Ononis crispa només se n’han marcat
dos polígons representatius de la seva presència, la seva població a la zona del Pas d’en
Revull abasta una superfície més gran però no presenta Orobanche foetida.
La ubicació en el mapa de les poblacions de dins del barranc (és a dir, una de
Cymbalaria fragilis i les dues de Viola stolonifera) pot presentar un error més gran,
degut a les altes parets que deixaren sense senyal de satèl·lit al GPS.
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4. Annex
Fotografies de Binimel·là

- Femeniasia balearica coberta per Amphelodesmos mauritanica.

Figures 1, 2 i 3. Socarrells de Femeniasia balearica a cala Mica i als seus voltants.
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- Pas de vehicles de motor pels vials de Binimel·là i les seves conseqüències.

Figures 4,5 i 6. Zona degradada als vials de Binimel·là, on hi ha una població de Femeniasia balearica
molt perjudicada. S’observen els socarrells malmesos pel pas de vehicles.
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Figures 7 i 8. Presència de plàntules i joves de Femeniasia balearica enmig dels vial de Binimel·là,
beneficiats per l’espai obert, però amenaçats per ser enmig de lloc de pas de vehicles.
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- Camí de cavalls.

Figures 9 i 10. Socarrells de Femeniasia balearica trepitjats al camí de cavalls.

Figura 11. Pas de ciclistes pel camí de cavalls, que en aquest punt passa pel mig d’una població de
Femeniasia balearica.
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5. Material lliurat
- 4 Mapes a escala 1:3600, un per cada zona, amb els polígons i punts de cada espècie.
(Un en DIN2, un en DIN3 i dos en DIN4).
- Memòria de la Cartografia impresa.
- CD, el contingut del qual és:
· Carpeta “Memoria”
- Memòria de la Cartografia detallada (I) en format pdf.
· Carpeta “Imatges dels mapes”
-

Binimel·là.jpg
EsMurtar.jpg
AlpilarAlocs.jpg
PasRevull.jpg

· Carpeta “cartografia_menorca”

- Menorca.gdb:
capes:
AM007LIF_reneix_“nomespecie”
AM007LIF_reneix_Punts
AM007LIF_reneix_Unio_totes_espècies
“Zona”_contorn
- Shapefile:
AM007LIF_reneix_ “Nom_espècie”.shp
AM007LIF_reneix_Punts.shp
AM007LIF_reneix_Unio_totes_espècies.shp
Contorn zones cartografiades
“Zona”_contorn.shp

- Simbologies:
Punts_totes_especies.lyr (Els punts de totes les espècies)
Unio.lyr
“Nom_espècie”_tot.lyr (Els punts i polígons de l’espècie)
“Nom_espècie”_pol.lyr (Hi ha només els polígons)
“Nom_espècie”_punts.lyr (Hi ha només els punts)
“Nomdelazona”_contorn.lyr

-Treball.mxd (composició de mapa)
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