EL PROGRAMA LIFE

LIFE és l’instrument financer de la Unió Europea per donar
suport a projectes de conservació del medi ambient i la
naturalesa dins l’àmbit de la Unió Europea, així com en alguns
països candidats o propers. Des de 1992, LIFE ha cofinançat
devers 3115 projectes, amb una contribució aproximada de 2
bilions d’€ per a la conservació del medi ambient.
LIFE+ (2007-2013) està en vigor des del 9 de juny de 2007
Tres línies o tipus de projectes:
- LIFE Natura i Biodiversitat
- LIFE Política i governança
- LIFE Informació i comunicació
2

LA XARXA NATURA 2000 A MENORCA

Actualment un dels requisits per desenvolupar un programa LIFE
Natura és que les seves accions es desenvolupin en territoris
inclosos en la xarxa Natura 2000 (LIC o ZEPA) o bé per a la
conservació d’espècies incloses en la Directiva Hàbitats.
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LA DIRECTIVA HÀBITATS A MENORCA: HÀBITATS
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
1130 Estuarios
1150 * Lagunas costeras
1160 Grandes calas y bahías poco profundas
1170 Arrecifes
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
15.12 - Mediterranean halo-nitrophilous pioneer communities (Frankenion pulverulentae)
15.13 - Atlantic sea-pearlwort communities (Saginion maritimae)
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2110 Dunas móviles embrionarias
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas blancas")
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
2220 Dunas con Euphorbia terracina
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia
2270 * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster

1210

1240

2250
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LA DIRECTIVA HÀBITATS A MENORCA: HÀBITATS
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3120 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos gereralmente
arenosos del mediterráneo occidental con Isoetes spp.
3130 Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae
y/o Isoeto-Nanojuncetea
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.
3170 * Estanques temporales mediterráneos
32. Aguas corrientes - tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos
menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones
significativas
3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
32.132 - Juniperus phoenicea arborescent matorral
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5230 * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis.
5320 Formaciones bajas de Euphorbia próximas a los acantilados
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
32.22 - Tree-spurge formations (Euphorbia dendroides)
32.23 - Diss-dominated garrigues (Ampelodesmos mauritanica)
32.24 - Palmetto brush (Chamaerops humilis)
54. Matorrales de tipo frigánico
5430 Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio verbascion
33.8 - Balearic clifftop phryganas (Launaeetum cervicornis)
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

3150

5210

5430
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LA DIRECTIVA HÀBITATS A MENORCA: HÀBITATS
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) y AREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae.
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
62.11 - Western Mediterranean communities (Asplenion petrarchae)
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
62.28 - Provenço-Iberian siliceous cliff vegetation on rock faces rich in basic silicates (basalts and peridots),
of the thermo to meso-Mediterranean levels (Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis) (Asplenium balearicum)
83. Otros hábitats rocosos
8310 Cuevas no explotadas por el turismo
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
9. BOSQUES
Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que
responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que albergan especies de interés
comunitario.
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques en galería de Salix alba y Populus alba
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
93. Bosques esclerófilos mediterráneos
9320 Bosques de Olea et Ceratonia
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia
95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
42.842 - Balearic Aleppo pine forests

8210

92D0

46 Hàbitats d’interes comunitari
11 Hàbitats d’interes prioritari
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LA DIRECTIVA HÀBITATS A MENORCA: ESPÈCIES DE FLORA

Anthyllis hystrix

*Apium bermejoi

*Daphne rodriguezii

*Femeniasia balearica

(endemisme de Menorca)

(endemisme de Menorca)

(endemisme de Menorca)

(endemisme de Menorca)

Marsilea strigosa

Paeonia cambessedesii

*Vicia bifoliolata

(endemisme gimnèsic)

(endemisme de Menorca)
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* espècies prioritàries

EL PROGRAMA LIFE A MENORCA: ANTECEDENTS
•LIFE2000/NAT/E/7355 Conservació d’àrees amb flora amenaçada a
l’illa de Menorca: 2001-2004
•LIFE05/NAT/ES/000058 Gestió i conservació de basses temporals
mediterrànies a l’illa de Menorca (LIFE BASSES): 2005-2009
•LIFE07ENV/E/000824 Gestió forestal sostenible a Menorca en un
context de canvi climàtic (LIFE+ BOSCOS): 2009-2013
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: ÀREES DEGRADADES

OBERTURA DE VIALS PER
DESENVOLU`PAR
URBANITZACIONS
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: PUNTS D’INTERÈS

ELEVADA CONCENTRACIÓ D’ESPÈCIES
I D’ENDEMISMES VEGETALS

PRESÈNCIA D’HÀBITATS D’INTERÈS
COMUNITARI
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: AMENACES

AFECTACIÓ D’ESPÈCIES D’INTERÈS
PRIORITARI

AFECTACIÓ DE LA VEGETACIÓ
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: AMENACES

DESCONEIXEMENT DE LA
IMPORTÀNCIA DE LES ESPÈCIES

PROCESSOS D’EROSIÓ
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: AMENACES

EXCÉS DE FREQÜENTACIÓ EN ZONES
SENSIBLES

PROLIFERACIÓ D’ACCESSOS RODATS
INCONTROLATS
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: DEMOSTRACIÓ

-Gestió integral del territori i la biodiversitat en les zones
seleccionades.
- Selecció d’espècies per a revegetar zones alterades.
- Determinació de mètodes de cultiu ex situ d’espècies
d’interès comunitari.
- Assessorament a les ONG i altres entitats en la gestió del
medi ambient.
- Restauració paisatgística integral seguint criteris tècnics i
científics, però també emprant tècniques tradicionals.
- Implicació de diferents sectors de la societat en la
conservació directa d’hàbitats i espècies.
- Augment de poblacions d’espècies prioritàries
- Recuperació de la vegetació
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PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA: SENSIBILITZACIÓ

- Necessitat de canvi en el comportament o forma d’actuar de
certs sectors socials
- Participació directa de les ONG lligades als sectors més joves
de la societat.
- Proporcionar a la població visitant més informació sobre els
valors naturals d’algunes zones amb elevada freqüentació
- Participació directa de la societat local en algunes de les
accions de restauració i recuperació.
- Promoure la recuperació de certes activitats tradicionals per
garantir la conservació de la biodiversitat.

15

OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general de LIFE+ RENEIX és la restauració d’hàbitats degradats
que alberguen algunes de les comunitats vegetals més interessants de
Menorca, ja que presenten un elevat nombre d’endemismes i perquè són
zones clau per a la conservació de 4 espècies prioritàries a escala de la Unió
Europea: Anthyllis hystrix, Femeniasia balearica, Paeonia
cambessedesii i Vicia bifoliolata.

Pressupost: 1.574.713,00
% Cofinançament CE : 50%
Durada: 01/09/09 - 31/12/13
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OBJECTIUS PARCIALS

- Desenvolupament dels plans de gestió elaborats en el
projecte LIFE2000NAT/E/7355.
- Millorar el coneixement sobre l’estat de conservació i la
dinàmica de les espècies objectiu del projecte.
- Delimitació i identificació de l’hàbitat adequat per a les
espècies objectiu del projecte.
- Restauració i recuperació d’hàbitats d’interès comunitari.
- Sensibilitzar a la població local i visitant sobre els valors
naturals de les zones afectades pel projecte.
- Conscienciar a la societat local sobre la possibilitat de
recuperar hàbitats degradats o desapareguts.
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HÀBITATS OBJECTIU DEL PROJECTE
- *1150 Llacunes litorals
- 1240 Penyals amb comunitats de Limonium sp. pl.
- 1410 Herbassars salobres mediterranis
- 2110 Dunes mòbils embrionàries
- 2120 Dunes mòbils amb vegetació herbàcia
- 2210 Dunes estables amb vegetació herbàcia
- *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl.
- 2260 Dunes amb vegetació arbustiva eclerofil·la
- 3120 Comunitats d’Isoetes
- *3170 Basses temporals mediterrànies
- 3290 Torrents mediterranis temporals
- 5330 Màquia mediterrània
- 5430 Comunitats de socarrells
- *6220 Herbassars de gramínies i anuals
- 8210 Costers i penyals calcaris amb vegetació rupícola
- 8220 Costers i penyals silicis amb vegetació rupícola
- 8310 Coves no explotades pel turisme
- 92D0 Vegetació llenyosa de vorera de torrent
- 9320 Ullastrars
- 9340 Alzinars

18

ESPÈCIES OBJECTIU DEL PROJECTE
- Anthyllis hystrix
- *Femeniasia balearica
- *Vicia bifoliolata
- Paeonia cambessedesii
- Lysimachia minoricensis
- Cymbalaria fragilis
- Viola stolonifera

Aristolochia clematitis

Viola stolonifera
Digitalis minor

Crocus cambessedesii

Cyclamen balearicum

Lysimachia minoricensis
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Cymbalaria fragilis

ZONES D’ACTUACIÓ
Ets Alocs – Al Pilar

Pas d’en Revull
(barranc d’Algendar)

Binimel·là – Cala Mica

Es Murtar
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ZONES D’ACTUACIÓ: ES MURTAR
Amenaces:
- Falta d’informació
- Accessos rodats
- Excés de freqüentació
- Falta de sensibilització
- Processos d’erosió

Espècies d’interès:
- *Vicia bifoliolata
- Orobanche foetida
- Cneorum tricoccon
- Falta de sensibilització
- Processos d’erosió

Hàbitats:
- *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl.
- 3120 Comunitats d’Isoetes
- *3170 Basses temporals
- 5330 Màquies mediterranies
- 5430 Launaeetum cervicornis
- 6220 Thero-Brachypodietea

Oportunitats d’actuació:
- Disponibilitat de la propietat
- Disponibilitat de la població
- Actuacions prèvies
- Caràcter demostratiu
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ZONES D’ACTUACIÓ: BINIMEL·LÀ – CALA MICA
Mi
ca

- Falta d’informació
- Vials abandonats
- Accessos rodats
- Excés de freqüentació
- Falta de sensibilització
- Processos d’erosió
- Canvis en la vegetació

Ca
la

Platges de Binimel·là

de
ts
An
gl
es
os

Espècies d’interès:
- *Femeniasia balearica
- Anthyllis hystrix
- Pastinaca lucida
- Digitalis minor
- Helicodiceros muscivorus
- ...

Sa Calafata
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a
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Hàbitats:
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- *1150
- *2250 Dunes amb Juniperus sp. pl.
- 3120 Comunitats d’Isoetes
- 5330 Màquies mediterranies
- 5430 Launaeetum cervicornis
- *6220 Thero-Brachypodietea
-...
Oportunitats d’actuació:
- Disponibilitat de la propietat
- Facilitat d’actuació
- Possibilitat d’accions de participació
ciutadana
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- Caràcter demostratiu
- Elevada concentració d’endemismes i hàbitats

ZONES D’ACTUACIÓ: ETS ALOCS – ALPILAR
í
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- Falta d’informació
- Accessos rodats
- Excés de freqüentació
- Falta de sensibilització
- Processos d’erosió
- Canvis en la vegetació
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Espècies d’interès:
- Anthyllis hystrix
- Aristolochia clematitis
- Digitalis minor
- Thymelaea velutina
- Myosotis ramosissima
- ...
Hàbitats:
- 1240 Comunitats de Limonium
- 2120 Dunes mòbils
- *2250 Dunes amb Juniperus
- 3120 Comunitats d’Isoetes
- 5330 Màquies mediterranies
- 5430 Launaeetum cervicornis
- 6220 Thero-Brachypodietea
- 9340 Alzinars

Es Milocar de Binidelfà
Oportunitats d’actuació:
zi
Al
r
na

- Disponibilitat de la propietat
- Caràcter demostratiu
- Facilitat de sensibilització
- Elevada concentració d’endemismes

lfo
d’A
rí
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ZONES D’ACTUACIÓ: ETS ALOCS – ALPILAR

Sa Muntanya Mala
Sa Falconera
P

ls de
enya

l’An

ticris

t

Sa Bombarda

Platja d’Alpilar

ZONES D’ACTUACIÓ: PAS D’EN REVULL
Amenaces:

Espècies d’interès

Hàbitats

Oportunitats d’actuació

- Falta d’informació
- Excés de freqüentació
- Falta de sensibilització
- Canvis en la vegetació

- Paeonia cambessedsii
- Viola stolonifera
- Cymbalaria fragilis
- (Lysimachia minoricensis)

- 5330 Màquies mediterrànies
- 6220 Thero-Brachypodietea
- 8210 Penyes calcàries
- 9340 Alzinars

- Disponibilitat de la propietat
- Actuacions prèvies
- Facilitat de sensibilització
- Recuperació d’espècies

25

ACCIONS

- A. ACCIONS PREPARATÒRIES
- C. ACCIONS D’ACTUACIÓ DIRECTA EN EL MEDI
(no recurrents)
- D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ
- E. ACCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE
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A. ACCIONS PREPARATÒRIES
A.1. Gestió de tràmits administratius pel desenvolupament del projecte
A.2. Cartografia detallada de la distribució de les espècies afectades
A.3. Identificació i cartografia dels accessos i vials
A.4. Selecció de les espècies per a la revegetació
A.5. Determinació d’un mètode de cultiu per a Femeniasia balearica.
A.6. Assessorament tècnic a les ONG
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C. ACCIONS D’ACTUACIONS DIRECTA EN EL MEDI
C.1. Construcció de parets seques amb tècniques tradicionals
C.2. Eliminació de vials i accessos incontrolats
C.3. Plantació d’espècies autòctones per a regenerar la vegetació
C.4. Construcció de ponts sobre torrents temporals mediterranis
C.5. Construcció i instal·lació de barreres i portells tradicionals
C.6. Recuperació paisatgística de la zona des Murtar i regeneració del sistema
dunar fòssil
C.7. Delimitació de la zona humida i del sistema dunar de Binimel·là
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EL PROGRAMA LIFE

C.5. Construcció i instal·lació de
barreres i portells tradicionals

C.6. Recuperació paisatgística
de la zona des Murtar i
regeneració del sistema dunar
fòssil
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EL PROGRAMA LIFE

C.7. Delimitació de la zona humida i del sistema dunar de Binimel·là
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C. ACCIONS D’ACTUACIONS DIRECTA EN EL MEDI
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C. ACCIONS D’ACTUACIONS DIRECTA EN EL MEDI
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C. ACCIONS D’ACTUACIONS DIRECTA EN EL MEDI
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ
D.1. Creació de la imatge del projecte
D.2. Creació de la pàgina web
D.3. Elaboració de material divulgatiu per als joves
D.4. Cartells informatius sobre els valors naturals de les zones afectades
D.5. Campanya informativa per a vehicles tot terreny
D.6. Jornades informatives i de participació ciutadana
D.7. Itineraris botànics a Es Pas d’en Revull i Al Pilar
D.8. Audiovisual sobre el projecte
D.9. Publicació sobre els focos de biodiversitat i llocs d’interès per la flora
endèmica i amenaçada.
D.10. Informació continuada a través dels mitjans de comunicació locals i
regionals.
D.11. Divulgació de resultats científics.
D. 12. Informe divulgatiu final (Layman’s report)
D.13. Cartells informatius sobre el projecte.
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.1. Creació de la imatge del projecte
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.2. Creació de la pàgina web
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.4. Cartells informatius sobre els valors naturals de les zones afectades
D.7. Itineraris botànics a Es Pas d’en Revull i Al Pilar
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.5. Campanya informativa per a vehicles tot terreny
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.6. Jornades informatives i de participació ciutadana
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.8. Audiovisual sobre el projecte
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.9. Publicació sobre els focos de biodiversitat i llocs d’interès per la flora
41
endèmica i amenaçada.

D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.10. Informació continuada a través dels mitjans de comunicació locals i
42
regionals.

D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D. 12. Informe divulgatiu final (Layman’s report)
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D. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

D.13. Cartells informatius sobre el projecte.
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E. ACCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE
E.1. Gestió del projecte pel beneficiari (Consell Insular de Menorca)
E.2. Creació del Comitè Científic
E.3. Creació del Comitè de Seguiment
E.4. Auditoria finançera
E.5. Pla de Conservació Post-LIFE
E.6. Treball amb xarxa amb altres projectes
E.7. Indicadors de seguiment i les seves fonts de verificació
E.8. Coordinació i comunicació amb els propietaris i sectors socials afectats
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E. ACCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE

E.2. Comitè Científic
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E. ACCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE

E.3. Comitè de Seguiment
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DIFICULTATS
• Problemes en les actuacions de revegetació i selecció de les espècies
• Dificultats en el cultiu i posterior reintroducció de Femeniasia balearica
• Dificultats en tràmits administratius
• Retard en el desenvolupament d’algunes accions d’actuació directa
damunt l’hàbitat
• Manca d’implicació social en les accions de sensibilització
• Poca disponibilitat a col·laborar en certs col·lectius o sectors socials
• Dificultats en la recuperació de la zona des Murtar
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PRODUCTES
• Cartografia detallada de la distribució dels hàbitats i les espècies abans i
després de les accions del projecte.
• Cartografia dels accessos incontrolats i dels vials
• Catàleg d’espècies autòctones més adequades per actuacions de
revegetació
• Mètode de cultiu per a Femeniasia balearica
• Publicació sobre els punts de concentració de biodiversitat a l’illa de
Menorca
• Pàgina web sobre zones d’interès per la seva biodiversitat
• Publicacions sobre biodiversitat i endemismes adreçades al públic jove
• Cartelleria sobre itineraris florístics
• Audiovisual sobre la biodiversitat i la flora endèmica i amenaçada de l’illa
• Informes tècnics sobre l’evolució de les espècies i els hàbitats després
d’actuacions de restauració
• Articles en revistes científiques especialitzades
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RESULTATS ESPERATS
• 1.800 m lineals de parets seques reconstruïdes i 2.150 m lineals de noves
parets
• 15-20 espècies de plantes seleccionades per a la regeneració d’àrees
degradades
• 80.000 m2 de terreny regenerat per la restauració de la geomorfologia i la
revegetació
• Recuperació de comunitats vegetals i increment de les poblacions de
plantes amenaçades
• Restauració d’una zona humida litoral
• Promoció de la creació de 2 microreserves vegetals
• Increment de la conscienciació social mitjançant la participació ciutadana
activa
• 2 itineraris botànics
• Creació d’un Comitè Científic multidisciplinari
• Promoció de l’ús de tècniques tradicionals en la protecció del medi natural
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GRÀCIES
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