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Primera part: l’ordenació i la regulació de l’ús públic com a eines de restauració
d’hàbitats; el cas de Favàritx
El cap de Favàritx, situat al bell mig del Parc natural de l’Albufera des Grau, ha
experimentat un fort increment de l’ús públic en els darrers 20 anys, la massificació de
les platges <estrella> del sud de Menorca, la millora de l’accés a la informació turística,
juntament amb l’atractiu de les platges i de tot el conjunt paisatgístic, ha conduït cap a
aquest indret any rere any un major nombre de visitants. Tot això s’ha traduït en un
deteriorament continuat dels hàbitats presents a la zona, que afegit a la persistència
d’una vasta extensió de Carpobrotus edulis i d’altres exòtiques invasores, ha posat en
risc el manteniment de la integritat dels processos ecològics de l’espai. El projecte
LIFE + RENEIX que es desenvolupa a Menorca des de l’any 2009 és el paradigma
que l’equip gestor del Parc natural, amb la col·laboració de les altres administracions
competents, ha seguit per tal d’invertir la situació i iniciar ara el camí cap a la
restauració integral del cap de Favàritx.
Segona part: la restauració d’habitats a petita escala
La recuperació de petits espais repartits en el territori però d’elevat potencial ecològic,
pot suposar un empenta en l’afavoriment de la biodiversitat d’una zona. En general es
tracta d’ecotons entre el medi aquàtic i terrestre on haurien de coexistir un elevat
nombre d’espècies típiques d’ambdós ambients, però que per alguna raó es troben
degradats, presentant una baixa biodiversitat. És en aquests casos on, amb
actuacions relativament senzilles, es pot incrementar sensiblement la diversitat
d’espècies i ambients, i per tant millorar-ne el seu estat ecològic. Aquí s’exposaran les
experiències de restauració d’una zona humida associada a un sistema dunar, la
restauració d’un petit tram de torrent i la restauració d’una petita bassa artificial.

