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De les quatre zones seleccionades pel desenvolupament de les accions del
projecte LIFE+ RENEIX, la des Murtar és la que més dubtes plantejava, no
només pels condicionants socials sinó també, i principalment, per l’elevat
grau d’alteració que mostrava la principal zona d’actuació.
Inicialment aquesta zona era una extensió completament plana que es feia
servir, esporàdicament, com a pista esportiva. Les intervencions inicials per
fer la pista van suposar la destrucció de les morfologies originals;
periòdicament també es feien aportacions de materials de rebliment per
condicionar l’espai.
A més, la zona esportiva actuava com un focus per a la proliferació d’altres
amenaces i alteracions com els accessos incontrolats o la circulació de
vehicles tot terreny.

Seqüència de les actuacions
d’eliminació
de
la
zona
esportiva
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Les feines de restauració s’inicien
el gener de 2013. El primer pas
consisteix en l’eliminació dels
materials al·lòctons (1) que
s’havien aportat més recentment
de
manera
periòdica
per
condicionar i adequar l’espai
emprat com a pista esportiva.
Seguidament, amb l’ajuda de
maquinària pesada, es procedeix
a la descompactació i llaurat en
profunditat de tota la superfície
explanada i nivellada (2).
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Imatge de l’estat inicial de la pista esportiva
des Murtar.

Evolució de la vegetació després de les actuacions de restauració ambiental
Al finalitzar les actuacions d’eliminació de la zona esportiva s’efectua una plantació
de plantes autòctones (8). Als quatre mesos es produeixen les primeres
colonitzacions de plantes pioneres (7), principalment teròfits (10 i 11), tot i que també
hi ha alguna perenne característica dels arenals (9). Al cap d’un any, la regeneració
de les plantes característiques del arenals és més evident (12, 13 i 14).
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Al final d’aquests dos processos
s’aconsegueix crear una àrea de
terra i pedres que presenta unes
condicions adequades per a
l’establiment de la vegetació
pionera (3).
Amb l’objectiu de fomentar la
formació de microhàbitats amb
els mateixos materials apareguts,
es creen morfologies com ara
dunes o depressions (4).
A l’acabament de totes aquestes
feines el resultat és una
superfície irregular i en la que es
recupera el substrat arenós que
originalment hi havia en aquella
zona (5).
Al mateix temps, a la mateixa
zona es fan altres actuacions de
control d’amenaces, com el
tancament de vials o la seva
descompactació.
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