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1. Metodologia
La metodologia seguida en aquest segona fase de la cartografia, ha seguit el mateix
procediment que a la fase I, amb exploracions 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 elaborant els mapes en format SIG (treball de laboratori).

1.1 Exploracions in situ
En primer lloc, s’han imprès els mapes de les quatre zones a cartografiar, sobre
paper fotogràfic de mida A2 o A3, amb els polígons i punts corresponents a cada
espècie elaborats a la primera fase, sobreposats. Un cop al camp, amb l’ajuda del mapa
corresponent i el GPS, s’ha anat a visitar cada polígon i cada punt assenyalats al 2010.
El sistema de referència emprat ha estat ETRS89.
L’objectiu ha sigut veure canvis que hi hagin pogut haver des del 2010, és a dir, de la
distribució, regeneració o mort de les poblacions. Així s’han comptat el nombre de
plàntules, individus molt joves i morts que s’han trobat a dins cada polígon, per
comparar-ho amb les dades del 2010. També s’ha explorat la resta de l’àrea per trobar
possibles noves poblacions inexistents o no trobades al 2010. També s’ha avaluat si
l’estat de conservació (Taula 2) ha canviat.
Imatge 1. Plàntula nova d’Anthyllis
hystrix trobada al 2013, devora Cala
Mica (zona de Binimel·là).

En el cas de les noves poblacions trobades s’ha comptat el nombre d’individus adults,
joves, plàntules i morts. En el cas dels punts, al ser una població petita s’ha indicat el
nombre exacte d’individus, mentre que en els polígons s’ha agrupat en intervals de
nombre d’individus (Taula 1).
En el cas dels polígons ja existents s’han deixat les dades del 2010 i s’ha indicat el
canvis al camp d’Observacions del 2013.
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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 de cada unitat de cartografia.

1.2 Elaboració dels mapes
El programa emprat per l’elaboració dels mapes ha estat l’ArcGIS. S’ha treballat
damunt les cobertures del 2010, per tal que quedi en una mateixa cartografia l’estat del
2010 i el del 2013. S’ha elaborat una sola cobertura de polígons per a cada espècie i una
cobertura de punts comuna a totes les espècies.
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Els arxius de geodatabase s’han transformat en format shapefile. I també s’han lliurat
les simbologies (lyr.) i les composicions de mapa que han estat elaborades (.mxd).

Les bases de dades de les cobertures
Totes les cobertures, tant les de polígons com les de punts, han tingut els
mateixos camps a les bases de dades amb els paràmetres presos in situ. Els quals són:
SHAPE
Codi_Especie
Any

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).
Indica si el polígon o punt ja eren existents al
2010 i/o al 2013.
Codis: 10, 13 o 1013
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 sp. 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.
Especifica qualsevol canvi rellevant que hi ha
hagut del 2010 al 2013. S’indica si hi ha
hagut canvis en el nombre d’individus, la
distribució, l’estat de conservació. Quan està
en blanc vol dir que està igual que el 2010.
Especifica a quina de les 4 àrees de treball es
troba.
Són el perímetre i l’àrea només dels polígons.

Observacions_2013

Zona
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 del 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.

2. Espècies cartografiades
De les setze espècies a cartografiar a priori, n’hi ha dues que no són presents a la
cartografia, Dorycnium fulgurans i Serapias nurrica, doncs no s’han trobat en cap de les
quatre zones de treball. Aquesta segona fase de la cartografia s’ha fet al mes d’abril, en
el període de floració de Serapias, però tot i així no s’ha trobat.
I tal com ja es va fer al 2010, per l’espècie Orobanche foetida, s’ha cartografiat
l’espècie que parasita (Ononis crispa).
Per altra banda, s’ha afegit l’espècie Carpobrotus edulis, assenyalat especialment a Es
Murtar on és molt abundant.

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. I s’ha comparat la superfície del
2010 amb la del 2013.
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1.Femeniasia balearica
Binimel·là

2010
24 polígons
17 punts

TOTAL
Diferència:

2.Anthyllis hystrix

superfície (m2)
39804,435
15,350

2013
26 polígons
18 polígons

39819,79

2010

superfície (m2)

superfície (m2)
39847,705
15,650

39863,36
+43,57

2013

superfície (m2)

Binimel·là

7 polígons
11 punts

18479,685
42,050

9 polígons
10 punts

18716,691
37,180

Alpilar-Ets Alocs

23 polígons
18 punts

6979,274
103,100

25 polígons
18 punts

6992,893
103,160

TOTAL
diferència

3.Pastinaca lucida
Binimel·là

25604,11

2010
1 polígon

TOTAL
diferència

superfície (m2)
207,952

25849,92
+245,81

2013
1 polígon

207,95

2010

superfície (m2)

2013

Es Murtar

4 punts

2,690

4 punts

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

TOTAL
diferència

2,69

2010

superfície (m2)

207,952

207,95
0

4.Cneorum tricoccon

TOTAL
diferència

superfície (m2)

superfície (m2)
3,290

3,29
+0,6

2013

superfície (m2)

2 polígons

7807,487

2 polígons

7807,487

6 polígons
4 punts

820,999
2,000

3 polígons
2 punts

129,132
1,590

8630,48*

7938,21*
-692,27
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6.Paeonia cambessedesii
Pas d’en Revull

2010
1 polígon

TOTAL
diferència

7.Astragalus balearicus

superfície (m2)
96,331

2013
3 polígons

96,33

2010

superfície (m2)

superfície (m2)
83,674

83,67
-12,66

2013

superfície (m2)

Es Murtar

22 polígons
13 punts

15752,623
12,910

29 polígons
12 punts

15247,726
11,090

Alpilar-Ets Alocs

11 polígons
11 punts

993,655
4,570

12 polígons
11 punts

1012,170
5,320

TOTAL
diferència

16763,76

16276,31
-487,45

8.Cymbalaria aequitriloba

2010

superfície (m2)

2013

Binimel·là

1punt

0,020

2 punts

TOTAL
diferència

0,02

9.Cymbalaria fragilis

2010

superfície (m2)

Pas d’en Revull

4 punts

9,30

TOTAL
diferència

2010

superfície (m2)

Alpilar-Ets Alocs

2 punts

8,340

TOTAL
diferència

11.Teucrium asiaticum
Pas d’en Revull

2013
2 punts
1 polígon

2 polígons

superfície (m2)

superfície (m2)
0,700
17,719

18,42**
+9,12

2013
1 punt
1 polígon

8,34

2010

0,060

0,06
+0.04

9,3**

10.Echinophora spinosa

superfície (m2)

superfície (m2)
0,340
9,847

10,19
+1,85

2013

138,682 6 polígons

superfície (m2)
190,650

8

2 punts

TOTAL
diferència

12.Teucrium marum

7,700

4 punts

146,38

2010

superfície (m2)

8,200

198,85
+52,47

2013

superfície (m2)

Pas d’en Revull

3 polígons
1 punt

2458,402
1,400

6 polígons
1 punt

3279,040
1,400

Binimel·là

37 polígons
11 punts

43691,097
11,730

48 polígons
10 punts

43930,880
7,760

Alpilar-Ets Alocs

2 polígons
1 punt

135,721
1,600

2 polígons
1 punt

135,721
1,600

TOTAL
diferència

13.Thymelaea velutina
Alpilar-Ets Alocs

46299,95

2010
24 polígons
16 punts

TOTAL
diferència

superfície (m2)
16252,537
18,470

47356,40
+1056,45

2013
34 polígons
16 punts

16271,01

2010

superfície (m2)

2013

Pas d’en Revull

2 punts

11,440

2punts

11,44

16405,994
18,840

16424,83
+153,82

14.Viola stolonifera

TOTAL
diferència

superfície (m2)

superfície (m2)
12,280

12,28
+0,84

* En el cas de l’Ononis crispa que hi ha dins l’àrea del Pas d’en Revull, aquesta no és
parasitada per l’Orobanche foetida i per tant no s’hauria de comptabilitzar com a
superfície de distribució de l’ Orobanche foetida.
** La superfície que ocupa l’espècie Cymbalaria fragilis a la zona del Pas d’en Revull
és més gran, malgrat no s’hagi pogut comptabilitzar. Doncs una població és de molt
difícil accés.
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3. Zones cartografiades i canvis en les observacions
3.1 Sa Mesquida-Es Murtar
Les espècies cartografiades en aquesta zona han estat:
Ononis crispa,
Astragalus balearicus
Cneorum tricoccon
A l’indret on hi havia l’antic camp de futbol, les obres de descompactació del sòl
han fet desaparèixer els individus d’Astragalus balearicus i Ononis crispa que estaven
ben bé a la zona de joc, que majoritàriament eren plàntules.
Dos individus joves de Cneorum tricoccon han sigut destruïts però se n’ha trobat un nou
adult, en total hi ha ara 4 adults.
Per altra banda, l’Ononis crispa ha minvat molt la seva població, però no pas per una
raó aparent, doncs ha desaparegut de llocs on no hi hagut descompactació del sòl.
Al davant del restaurant, a la zona que es fa servir d’aparcament, al 2010 hi havia molts
individus d’Astragalus balearicus, majoritàriament en molt mal estat. Però s’ha afegit
una capa de grava i ha fet que tota la població hagi desaparegut. Per la resta de la zona,
la població més o menys és semblant al 2010, s’ha trobat regeneració i algunes zones
han desaparegut (descompactació camí).
Pel que fa al Carpobrotus edulis ha crescut molt la seva distribució estenent-se per tota
la costa encara més que al 2010.

3.2 Binimel·là
Les espècies cartografiades en aquesta zona són:
Femeniasia balearica
Anthyllis hystrix
Teucrium marum
Pastinaca lucida
Cymbalaria aequitriloba
Pel que fa a els socarrells de Femeniasia balearica que al 2010 es trobaven en mal
estat als vials i camins, es troben en millor condicions: els que estaven esclafats estan
rebrotant i també hi ha moltes plàntules. En un camp hi havia moltes plàntules i joves,
dels que ara només queda un jove, segurament perquè el camp es deu llaurar.
De Cymbalaria aequitriloba se n’ha trobat dues poblacions noves, en una cova que
sembla que deu estar més o menys concorreguda a l’estiu. Una de les poblacions però
està molt amunt, enfilada.
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Les poblacions de Teucrium marum han augmentat, alguns polígons s’han estès amb
noves plàntules i se n’han trobat de noves poblacions. Però els camins i vials encara
estan molt compactats, pel que no s’han trobat plàntules de cap espècie en ells excepte
de Femeniasia balearica.
Pel que fa a Anthyllis hystrix, s’han inclòs dues poblacions que per algun error de
traspàs de dades no s’havien inclòs als mapes del 2010. A la resta de polígons, s’ha
trobat plàntules en alguns indrets.
La distribució de Pastinaca lucida continua essent la mateixa. En una zona s’han trobat
molts socarrells de Teucrium marum i Anthyllis hystrix coberts per la planta paràsita
Cuscuta sp.

3.3 Alpilar-Ets Alocs
Les espècies cartografiades han estat:
Thymelaea velutina
Anthyllis hystrix
Astragalus balearicus
Echinophora spinosa
Teucrium marum
De Echinophora spinosa una de les plantes adultes del 2010 (quan estava en plena
floració) s’ha trobat morta, però tot al voltant s’han trobat molts individus jove i
plàntules.
Per les demés espècies s’han trobat pocs canvis. Sí que s’ha trobat plàntules i joves nous
per la majoria d’espècies. I la zona dunar darrere la platja d’Alpilar, es troba en més bon
estat, però encara hi ha un camí que s’ha vist gent fer servir molt sovint.

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.
Pel que fa a Paeonia cambessedesii la distribució que s’ha trobat és una mica
diferent que al 2010, malgrat el GPS té molt error a sota les cingleres. Les plantes
estaven ja en frutació i es van trobar moltes plantes amb fruit. També es van trobar
varies plàntules.
De Viola stolonifera les dues poblacions del 2010 han crescut des d’aleshores. S’han
trobat quatre poblacions noves de Teucrium asiaticum.
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La població de Cymbalaria fragilis ha crescut bastant des del 2010, així que s’han
canviat dos punts per un polígon. Pot ser que segurament n’hi hagi més per les parets
dels barrancs, però es necessitaria accés amb cordes.
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

Imatges 2 i 3. Les dues poblacions noves de Cymbalaria aequitriloba a Binimel·là.

Imatges 4 i 5. La mateixa població de Cymbalaria aequitriloba al 2013 (esquerra) i al 2010 (dreta),
(dreta) a
Binimel·là.

Imatges 6 i 7. Echinophora spinosa a Alpilar. La planta adulta del 2010 esta morta i reebrotant (esquerra) i
s’han trobat nouu individus i sis plàntules nous (a la dreta dues plàntulees).
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5. Material lliurat
- 5 Mapes, un per cada zona (excepte Binimel·là que en té dos) amb els polígons i punts
de cada espècie. (Quatre en DIN2 i un en DIN3).
- Memòria de la Cartografia impresa.
- CD, el contingut del qual és:
· Carpeta “Memoria”
- Memòria de la Cartografia detallada (II) en format pdf.
· Carpeta “Imatges dels mapes_2013”
- Binimel·là_est_2013.jpg
- Binimel·là_oest_2013.jpg
- EsMurtar_2013.jpg
- AlpilarAlocs_2013.jpg
- PasRevull_2013.jpg
· Carpeta “cartografia_menorca_2013”
- Menorca.gdb:
capes:
AM007LIF_reneix_“nomespecie_2013”
AM007LIF_reneix_Punts_2013
AM007LIF_reneix_Unio_totes_espècies_2013
“Zona”_contorn
- Shapefile:
AM007LIF_reneix_ “Nom_espècie”_2013.shp
AM007LIF_reneix_Punts_2013.shp
AM007LIF_reneix_Unio_totes_espècies_2013.shp
Contorn zones cartografiades
“Zona”_contorn.shp
- Simbologies:
Punts_totes_especies_2013.lyr (Els punts de totes les
espècies)

Unio_2013.lyr
“Nom_espècie”_tot_2013.lyr (Els punts i polígons de
l’espècie)
“Nom_espècie”_pol_2013.lyr (Hi ha només els polígons)
“Nom_espècie”_punts_2013.lyr (Hi ha només els punts)
“Nomdelazona”_contorn_2013.lyr

-Treball_2013.mxd (composició de mapa)
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