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L’excés de freqüentació humana en hàbitats sensibles o d’interès comunitari per a la conservació és una de les amenaces
recurrents en diversos punts de la regió mediterrània, especialment en aquelles àrees o regions on la afluència de turistes és
important. A Menorca aquesta situació és actualment ben present i en situació creixent, afectant especialment als hàbitats litorals
pròxims a les platges verges. Sovint, l’absència d’una delimitació clara de les zones de pas o camins per arribar a la platja genera
una proliferació d’accessos que causa una alteració important en hàbitats més sensibles com ara aquells relacionats als sols
arenosos del litoral. En un projecte LIFE Natura anterior (http://lifeflora.cime.es) el control d’aquesta amenaça ja s’ha plantejat, tot i
que d’un manera bàsicament teòrica mitjançant propostes de reordenació i recom, anacions. En el projecte LIFE+ RENEIX s’ha
volgut actuar més directament en el seu control adaptant i innovant en tècniques i metodologies que ja havien donat bons resultats
en la conservació dels ambients de sols arenosos.

Adaptació i desenvolupament de les metodologies
L’experiència que s’està desenvolupant en aquest projecte té com a punt de
partida els bons resultats obtinguts en altres semblants anteriors que havien
consistit en la instal·lació de barreres físiques de canyet o altra material semblant
per ajudar a la creació de morfologies dunars.
En el marc de les reunions del Comitè Científic del projecte LIFE+ RENEIX es van
exposar i valorar els resultats obtinguts en aquelles experiències anteriors. De la
discussió en sortí una proposta de modificar la metodologia amb dos objectius:
- Adaptar-la millor als objectius i àmbit d’actuació del projecte: actuar en
espais més reduïts, directament afectats per la freqüentació i afavorir més
directament la regeneració de la vegetació.
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- Emprar materials de baix cost i disminuir l’impacte visual: valorar la
possibilitat de fer-ho amb materials de la zona d’actuació i que s’integressin en
l’hàbitat a mig termini.
El desenvolupament d’aquest plantejament desembocà en la posada en pràctica
d’un metodologia consistent en la construcció de barreres físiques limitades a les
àrees
on era necessari controlar el trànsit de persones (1), que a la vegada tenien
1
un efecte dissuasori al pas de persones2 (2) i que amb una disposició més
tridimensional podien afavorir la creació de microhàbitats (3) i així donar més
possibilitats de regeneració de la vegetació autòctona. Al mateix, temps, amb un
vallat de pal i corda es delimitava l’accés a la platja (4)
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Resultats
A les dues zones d’actuació del projecte on s’ha posat en
pràctica aquesta metodologia els resultats són ja ben
4
apreciables
visualment.
3
Per una banda, de manera general, s’observa com en els
punts on no s’ha actuat la regeneració de la vegetació és
baixa (2), mentre que allà on s’ha actuat, no només s’observen
germinacions (1), sinó que a més destaca la diversitat
d’espècies per germinacions espontànies (3).
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4 destaca que la majoria d’espècies que estan
De manera més concreta
germinant són les que millor caracteritzen la flora dels sistemes
dunars on s’ha actuat. Per una banda hi ha les que tenen un
comportament més pioner: Cakile maritima (4), Lotus cytisoides s.l.
(5), Atriplex prostrata s.l. (8), Silene sclerocarpa, Lagurus ovatus, etc.,
però també hi apareixen ja les que solen crear comunitats més
permanents: Anthemis maritima (9), Eryngium maritimum (7),
Scrophularia ramosissima (6), Euphorbia paralias (3), Pancratium
maritimum, Clematis flammula, Ammophila arenaria, etc., un
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símptoma d’una reactivació adequada de la vegetació de la zona (10).
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