Una eina per conèixer els valors naturals
És una publicació dinàmica, interactiva i basada sobre el mapa orientada a divulgar els valors del
patrimoni natural de l'illa amb el fi de promoure un ús públic responsable al medi natural.

Un visualitzador web i mobile amb molta informació...
S'ha creat dos versions del visualitzador. Una més completa, per ser consultada via web, i un altra de
simplificada adaptada per dispositius mòbils.

El visualitzador
conté
informació
detallada de:

• 10 Itineraris florístics
• 54 Punts d'interès de natura
• 35 Punts d'interès de
patrimoni
• 32 Punts d'interès geològic
• 128 espècies de flora
• 41 Hàbitats
• els 37 espais de Xarxa
Natura 2000
• 14 zones de concentració de
biodiversitat
• … i més de 700 fotografies del
medi natural de menorca!!

Tant els visualitzadors com
les bases de dades són
multiidioma. De moment
es disposa de la versió en
català i castellà de les
aplicacions.

El projecte LIFE Reneix
El projecte LIFE+ RENEIX té per objectiu
restaurar
zones
degradades
on
es
desenvolupen algunes de les comunitats
vegetals més diverses i amenaçades de l'illa,
que alberguen espècies d'interès prioritari
incloses en la Directiva Hàbitats, així com
alguns endemismes vegetals o altres plantes
considerades molt rares per la seva distribució
restringida.
Una de les accions és la sensiblització dels
valors del medi natural. El visualitzador de
medi ambient s’ha creat amb aquest objectiu.

Les claus…
La col·laboració
El baix cost

La modularitat i
escalabilitat

• Els visualitzadors s'han dut a terme gràcies a la col·laboració entre els tècnics del
Projecte LIFE Reneix, que han editat tota la informació sobre el medi natural, i els
tècnics de la de la IDE menorca.
• Gràcies a que s’han aprofitat els recursos tecnològics i d’informació i serveis
OGC existents a la IDE menorca.

• Des del principi s’ha treballat pensant en la escalabilitat de l’aplicació (que en el
futur sigui senzill afegir nova informació o noves funcions), el manteniment (que
es pugui fer el manteniment sense cost addicional) i el reaprofitament (que
aquesta aplicació aprofiti feines ja fetes i alhora que futures feines puguin aprofitar
tots els desenvolupaments fets per aquesta aplicació.

Com funciona i s'organitza la informació?
És el Departament de Medi Ambient del Consell qui s'encarrega de mantenir actualitzada la
informació ambiental del visualitzador. Com que tota la informació està en base de dades es fàcil de
mantenir i actualitzar.
Clients web

BASE DE DADES
IDEmenorca
Dades
INTERNET

Servidor de mapes
i aplicacions

Serveis WEB OGC
IDE menorca

BASE DE DADES
LIFE Reneix

http://cartografia.cime.es I cartografia@cime.es I 971.356265

