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En el projecte LIFE+ RENEIX l’ús de la planta autòctona s’ha plantejat com una de les eines bàsiques per assolir els
objectius principals de restauració dels hàbitats i el control de les amenaces.
A partir d’una acció preparatòria es va elaborar una primera llista d’espècies de la flora de Menorca que per les seves
característiques i la seva ecologia podien ser útils per iniciar el procés de revegetació en zones alterades, bàsicament
desproveïdes de vegetació. A partir del segon any del projecte es començaren a fer les primeres actuacions d’implantació
de material vegetal d’aquestes espècies (planta jove o llavor).
A la recta final del projecte, és possible fer una avaluació inicial de com han funcionat aquestes espècies en una de les
zones d’actuació, els Alocs, on el seu desenvolupament està més avançat, la majoria d’elles han superat ja la fase juvenil i
són reproductores. A la vegada que s’observa una sinèrgia amb la regeneració espontània de la vegetació local.
Imatge d’un dels centres productors i subministradors de material vegetal autòcton.

Seqüència de les actuacions i resultats de l’ús de la planta autòctona: 1.
Descompactació del sòl d’un vial per afavorir la implantació del material
vegetal i la reactivació del banc de llavors. 2. Sembra de llavors. 3.
Plantes germinades adultes de Medicago sativa. 4. Plantes germinades
en floració d’Anthemis maritima.

Tàxon
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Anthemis maritima

Cistus monspeliensis

Lolium perenne
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Lotus hirsutus

Resultats

Llavor

Germinació inicialment molt baixa (sembra
a la primavera), però incrementant-se
notablement a partir dels nou mesos
posteriors a la sembra. Actualment algunes
de les plantes ja són reproductores i
generen noves germinacions.

Planta
jove

Plantació a l’hivern (gener) en zones
descompactades. La majoria de plantes no
van sobreviure.

Llavor

Germinació constant, escalonada, des d’un
primer moment, però mai ha assolit nivells
de cobertura d’altres espècies com A.
mariitma.

Planta
jove

Plantació a l’hivern (gener) en zones
descompactades,
seleccionant
terres
pedregoses. La majoria de plantes
perderen bona part de la vegetació aèria,
però posteriorment rebrotaren. Algunes
floriren el primer any.

Llavor

Germinació,
constant,
escalonada
i
moderada des d’un primer moment. La
majoria de plantes han assolit la maduresa
al cap de dos anys. Bona persistència.

Rosmarinus officinalis

Planta
jove

Plantació a l’hivern (gener) en zones
descompactades,
seleccionant
terres
pedregoses. Només les plantes situades
en sòls secs i protegits prosperaren.

Tamarix africana

Planta
jove

Plantació a l’hivern (gener) en sòls humits,
compactes. Totes les plantes ha prosperat.

Llavor

Bona germinació inicial (sembra a la
primavera), però la majoria de plantes de la
primera germinació no floriren. Noves
germinacions a la tardor següent. Plantes
de poc desenvolupament, floració escassa.

Medicago sativa

Vicia sativa

3

Tipus
material
vegetal

1

2
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De les vuit espècies assajades als Alocs, les que han donat
millor resultats, són les que tenen una forma vital perenne o
subarbustiva, tolerants a condicions extremes del sòl
d’embassament i sequera. En canvi, les anuals, mostren un
comportament més irregular i menys efectiu en la cobertura.
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Exemples de l’actuació sinèrgica entre la implantació de material
vegetal, la regeneració espontània de la vegetació i altres actuacions
addicionals. 1. Anthemis maritima introduït com a planta jove formant
part d’una comunitat de teròfits. 2. Regeneració de vegetació nitròfila al
vial dels Alocs. 3. Anthemis maritima amb una comunitat halòfila litoral
als Alocs. 4. Lysimachia minoricensis introduïda de llavor a la zona del
Pas d’en Revull (barranc d’Algendar).
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