SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA FLORA NO
ENDÈMICA AMENAÇADA DE MENORCA

Pere Fraga i Arguimbau,
Desembre 2016

2

SUMARI
1. Introducció ........................................................................................................................................ 4
2. Objectius i finalitat .......................................................................................................................... 5
3. Apunts preliminars sobre la flora no endèmica amenaçada de Menorca ................. 8
4. Antecedents ....................................................................................................................................... 9
5. Metodologia .................................................................................................................................... 11
6. Fitxes dels tàxons ......................................................................................................................... 15
Allium nigrum L. ..................................................................................................................................... 16
Althaea officinalis L. .............................................................................................................. 20
Anthemis secundiramea Biv. subsp. secundiramea .................................................. 24
Asplenium billotii F.W. Schultz ........................................................................................... 28
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta .................................................................... 32
Calystegia silvatica subsp. disjuncta Brummitt ............................................................. 36
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau .......................................................................... 40
Lotus gracile Salisb ............................................................................................................... 44
Lotus preslii Ten. .................................................................................................................... 49
Malcolmia littorea (L.)
................................................................................................ 53
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. ....................................................................................... 57
Orobnache cernua L. ............................................................................................................. 61
Orobanche foetida Poir. ....................................................................................................... 65
Ranunculus repens L. .......................................................................................................... 69
Rumex intermedius subsp. algarbiensis Rech. f. ex G. Lópex González ................. 73
Rumex palustris Sm. .............................................................................................................. 77
Scilla obtusifolia Poir. ............................................................................................................ 81
Scolymus grandiflorus Desf. ............................................................................................... 85
Sonchus aquatilis Pourr. ...................................................................................................... 89
Tripolium pannonicum (L.) Greuter .................................................................................. 94
7. Anàlisis i conclusions .................................................................................................................. 99
8. Referències ................................................................................................................................... 107
Annex I. Llista de les quadrícules UTM 1x1 km de cada tàxon...................................... 108

El programa de seguiment de biodiversitat en la Reserva de Biosfera de Menorca és
una iniciativa del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell
Insular de Menorca. En el marc d’aquest programa, el seguiment d’espècies
amenaçades no endèmiques de flora vascular ha estat encarregat a l’OBSAM i realitzat
pel botànic Pere Fraga i Arguimbau, membre de la secció de Ciències Naturals de l’IME.
Encàrrec de servei signat en data de 8 de març de 2016.
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1. Introducció
El component endèmic de la flora vascular d’una regió es considera com una de les
prioritats pel que fa a una gestió que pugui garantir la conservació a llarg termini.
Certament, els tàxons endèmics, han de ser preferents en les actuacions de gestió. El
deteriorament del seu estat de conservació, fins i tot molt abans d’arribar al llindar del risc
d’extinció, pot tenir conseqüències irreversibles.
En els territoris on la flora endèmica té una especial importància (per exemple les illes) és
habitual que aquesta centri bona part dels esforços de conservació. La condició
d’insularitat afecta a altres tàxons vegetals que, sense tenir la consideració d’endèmics,
mereixen igualment d’una atenció especial de conservació ja que es poden trobar en una
situació d’amenaça tant o més greu que alguns d’endèmics. Pel que es refereix a objectius
de conservació de la biodiversitat, la importància d’uns i altres és pràcticament la mateixa.
El concepte d’endemisme és relatiu, així com el seu abast geogràfic, en aquest darrer cas
també hi ha una component de subjectivitat. Dit d’una altra manera, la desaparició de
poblacions geogràfiques de tàxons vegetals que no es consideren endèmics, des del punt
de vista de la conservació de la biodiversitat, pot tenir la mateixa transcendència que pel
cas de un tàxon endèmic. En els dos casos hi haurà una desaparició d’un patrimoni genètic
únic.
Així les coses, el seguiment i vigilància dels tàxons vegetals no endèmics amenaçats estan
més que justificats, per a ells es poden aplicar els mateixos raonaments i justificacions que
es van exposar en la part introductòria del document sobre el seguiment i avaluació de la
flora endèmica amenaçada de l’illa (Fraga Arguimbau, 2015). Que aquests tàxons tenguin
poblacions fora de Menorca, i encara que es trobin en un millor estat de conservació, no és
excusa per obviar-los com a part de la biodiversitat insular que requereix de mesures de
gestió, ja siguin actives o passives (per exemple el seguiment i l’avaluació de les seves
poblacions).
Encara més, per a la flora no endèmica amenaçada és possible que les necessitats siguin
més urgents. Les raons per aquesta afirmació ja s’intueixen en els arguments exposats
anteriorment. Al no estar inclosa dins la part singular o exclusiva de la biodiversitat
insular, la majoria de vegades ha quedat fora de les iniciatives de gestió o, senzillament, no
s’ha fet cap tipus d’avaluació o seguiment. Les informacions preliminars i les conclusions
d’aquest informe tècnic confirmen aquestes suposicions. Per a molts dels tàxons que s’han
estudiat no hi ha disponible cap informació prèvia del nivell d’amenaça: és com partir de
zero i tot el que es pugui dir de les causes de la situació actual és especulatiu o són
suposicions.
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En conseqüència, a diferència del document tècnic d’ara fa un any, aquest informe és un
punt de partida, molt incipient, que només incideix en un petit grup tàxons vegetals dels
quals hi havia evidències que podien tenir una situació d’amenaça. Seria molt desitjable
que una feina semblant es pogués aplicar, de forma sistemàtica, a la resta de tàxons que,
per la informació disponible, es podrien trobar en una situació semblant.

2. Objectius i finalitat
Dins el marc del programa de seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de
Menorca, la feina d’avaluació de l’estat de conservació dels tàxons que s’inclouen en
aquest document té com a objectiu principal establir una primera avaluació de l’estat
de conservació i assignar-los un nivell d’amenaça segons les categories i criteris
establerts per la UICN.
El desenvolupament d’aquest objectiu principal ha generat altres informacions i resultats
que es poden considerar com a objectius secundaris i que consoliden la utilitat d’aquest
document per a posteriors revisions o accions de seguiment:
-

Localització precisa de les poblacions o nuclis poblacionals. Per alguns dels
tàxons, fins ara, la localització era aproximada.

-

Determinació de les amenaces actives que poden tenir una influència més
important en la conservació dels tàxons estudiats.

-

Determinació de l’àrea d’ocupació (AOO) i de l’àrea d’extensió (EOO) d’acord
amb les recomanacions de la UICN.

-

Establir possibles mesures (actuacions) de gestió i conservació, actives o
passives.

-

Facilitar futures avaluacions mitjançant l’ús de paràmetres que tenen uns
criteris establerts i que són d’ús ampli arreu del món.

-

Per l’ús dels mateixos paràmetres i criteris és possible fer una comparació amb
altres poblacions de fora de l’illa. Així és pot tenir una visió més consolidada
del nivell d’amenaça i les seves possibles causes.

Com en el cas del seguiment de la flora endèmica amenaçada (Fraga Arguimbau, 2015), un
altre resultat d’aquest treball ha estat la recopilació i síntesi d’informació que fins ara es
trobava dispersa. Una feina del tot necessària per poder fer una avaluació més acurada i
precisa.
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Idealment, en funció dels resultats obtinguts, aquest document hauria d’establir els
primers passos per a una possible protecció legal en l’àmbit regional dels tàxons amb un
estat de conservació més crític.
La inclusió en l’estudi de tàxons que en altres regions geogràfiques no tenen un nivell
d’amenaça significatiu s’ha argumentat anteriorment. Així i tot, cal recordar la necessitat
reconeguda de considerar les poblacions aïllades geogràficament (especialment les
insulars), com unitats de conservació independents (Green, 2005). Per aquestes mateixes
raons la UICN ha desenvolupat un sistema d’avaluació regional per establir les categories
d’amenaça i els seus criteris corresponents:
http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3156/reg_guidelines_sp.pdf

En el cas de les Balears, fins ara, l’única referència que es té per a un estudi semblant és el
Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears, del qual recentment s’ha fet una
revisió (Sáez et al., 2016).
El nombre de tàxons (20) que s’han seleccionat (taula 1) pel desenvolupament d’aquest
treball és només una primera passa, però la feina feta pot ser útil per establir una
metodologia adequada (adaptada a les característiques i particularitats insulars) que
permeti un esforç recurrent d’avaluació de l’estat de conservació de la flora amenaçada. El
resultat d’aquest treball és només una visió puntual i, en part, és una continuació de la
feina iniciada l’any passat. Seran del tot necessaris seguiments posteriors per verificar les
dades preliminars que aquí es recullin i per determinar amb encara més precisió la
tendència pel que fa al nivell d’amenaça i l’estat de conservació.
Precisament, amb la voluntat que aquest estudi tengui una continuació, els tàxons s’han
seleccionat seguint uns criteris que a més de les evidències de situació d’amenaça o estat
de conservació precari (baix nombre de poblacions, evidències de regressió poblacional,
amenaces actives, etc.), també permetin una continuació de l’avaluació:
-

Preferentment forma vital perenne. Pels teròfits, no es pot fer una avaluació sòlida
en un període inferior a 3 anys.

-

No lligats a ambients aquàtics estacionals (basses temporals mediterrànies).
Sovint tenen un comportament erràtic que requereix períodes d’observació
superiors a un any.

-

Sense constància d’altres programes o projectes de seguiment.

Així, abans d’entrar en tàxons vegetals amb un seguiment més complicat (teròfits,
ambients aquàtics estacionals), ja es tindrà una base metodològica mínimament
consolidada.
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Com passava amb la flora endèmica amenaçada, han quedat exclosos d’aquest treball
alguns tàxons pels quals anteriorment s’havien fet estudis que d’una o altra manera ja
implicaven la revisió del seu estat de conservació. Seria el cas de Cenorum triococcon L. o
de Pinus pinaster Aiton, tot i que a diferència de la flora endèmica, els tàxons amb estudis
previs són molt més escassos i encara són menys els que hagin tingut un esforç continuat
de seguiment.
Taula 1. Tàxons estudiats en aquest treball i els criteris que s’han tingut en compte per a la
seva selecció.
Tàxon
Allium nigrum L.
Althaea officinalis L.
Anthemis secundiramea BivBern. subsp. secundiramea

Àmbit geogràfic

Criteris de selecció

Estenomediterrani

Menys de cinc poblacions conegudes
Amenaces actives

Eurasiàtic

Tres poblacions conegudes
Evidències de regressió poblacional

Estenomediterrani

(2)

Una població coneguda
Única localitat en el territori de la flora
ibèrica

Asplenium billotii F.W.
Schultz

Mediterraniatlàntic

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Calamintha nepeta subsp.
nepeta (L.) Savi

Mediterrani

Dues poblacions conegudes
Amenaces actives

Calystegia silvatica (Kit.)
Griseb.

Europeu

Una població coneguda
Amenaces actives

Fumana juniperina (Lag. ex
Dunal) Pau

Estenomediterrani

Una població coneguda
Única localitat a les Balears
Evidències de regressió poblacional

Lotus gracile Salisb.

Estenomediterrani

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Lotus preslii Ten.

Eurimediterrani

Una població coneguda

Malcolmia littorea (L.) R.Br.

Mediterraniatlàntic

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Matthiola tricuspidata (L.)
R.Br.

Estenomediterrani

Dues poblacions conegudes
Amenaces actives

Paleotemperat

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Estenomediterrani

Dues poblacions conegudes
Amenaces actives

Paleotemperat

Dues poblacions conegudes
Amenaces actives

Orobanche cernua L.
Orobanche foetida Poir.
Ranunculus repens L.
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Tàxon
Rumex intermedius subsp.
algarbiensis Rech. f. ex G.
López González
Rumex palustris Sm.

Àmbit geogràfic

Criteris de selecció

Estenomediterrani

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Eurasiàtic

Una població coneguda
Única localitat a les Balears

Scilla obtusifolia Poir.

Estenomediterrani

Una població coneguda

Scolymus grandiflorus Desf.

Estenomediterrani

Desconeixement del nombre de
poblacions
Amenaces actives

Sonchus aquatilis Pourr.
Tripolium pannonicum (L.)
Greuter

Una població coneguda
Amenaces actives

Europeu

Amenaces actives
Evidències de regressió poblacional

Eurasiàtic

3. Apunts preliminars sobre la flora no endèmica amenaçada de Menorca
Segons les dades més recents, la flora vascular de Menorca està formada per més de 1.400
tàxons, incloent-hi els que es consideren al·lòctons. No hi ha cap estudi específic que ens
permeti saber quina part d’aquests tàxons es troben en situació d’amenaça. Les úniques
dades disponibles són per a grups concrets com els endemismes. La visió global més
aproximada és la que es desprèn del nivell d’abundància del catàleg de la flora vascular de
Menorca, a partir d’ara CFVM, (Fraga et al., 2004), segons aquesta publicació fins a un 30%
dels tàxons es consideren com a molt rars (cinc o menys localitats conegudes). A més de
què aquesta informació necessita ser actualitzada, tampoc seria definitiva per considerar
tot aquest conjunt de tàxons com amenaçats, aquesta condició depèn d’altres factors i
paràmetres més enllà del nivell d’abundància o nombre de localitats.
En la mateixa publicació (Fraga et al., 2004) es fa un creuament de les dades del nivell
d’abundància amb altres paràmetres recollits com la forma vital o la biogeografia. En les
formes vitals destaca que més d’un 50% dels higròfits es considerin com a molt rars. Un
resultat que podria indicar la fragmentació i possible degradació que han patit les zones
humides de l’illa al llarg de la història. De fet, hi ha evidències que alguns hidròfits i altres
plantes de zones palustres han desaparegut de l’illa o no s’han tornat a citar des de fa més
de 50 anys. Vuit dels vint tàxons seleccionats per aquest estudi es correspondrien amb
aquestes apreciacions: Althaea officinalis, Calystegia silvatica, Lotus gracile, Lotus preslii,
Ranunculus repens, Rumex palustris, Sonchus aquatilis, Tripolium pannonicum, són espècies
que a més d’ajustar-se als criteris de selecció viuen en ambients aquàtics o palustres.
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El creuament entre el nivell d’abundància i la biogeografia a Fraga et al. (2004) es veu com
els tàxons molt rars són més freqüents en dues categories: eurasiàtics (48%) i
mediterrani-turanians (40%). La importància de la segona s’explica pel pes que hi tenen
les segetals, ja que la majoria d’aquestes plantes es consideren originàries d’aquesta regió
biogeogràfica. La importància dels tàxons molt rars dins els eurasiàtics té una altra
explicació. Amb freqüència aquests tàxons viuen en ambients on hi ha hàbitats que a l’illa
són escassos i d’extensió reduïda. Generalment es tracta de zones amb unes condicions de
frescor i humitat elevada. Al contrari del que passava en les formes vitals, aquí no hi ha
una correspondència entre les espècies seleccionades i aquests resultats del CFVM. Només
dos dels tàxons seleccionats (A. officinalis i R. palustris) tenen una distribució eurasiàtica.
En canvi, tenen molta més importància els tàxons de distribució restringida a la
Mediterrània (estenomediterranis), que sumen fins a nou: Allium nigrum, Anthemis
secundiramea subsp. secundiramea, Fumana juniperina, Lotus gracile, Matthiola
tricuspidata, Orobanche foetida, Rumex intermedius subsp. algarbiensis, Scilla obtusifolia,
Scolymus grandiflorus. Si bé els criteris que s’han aplicat per seleccionar els tàxons
d’aquest estudi, poc tenen a veure amb les dades que s’analitzaren al CFVM, i el nombre
d’ells (20) és realment baix, aquest resultat no deixa de ser significatiu. Més encara quan
d’aquests nou tàxons només un (L. gracile) està relacionat amb ambients aquàtics o
palustres.
Òbviament, treure conclusions d’aquesta senzilla anàlisi seria molt agosarat i especulatiu,
però serà interessant veure si aquesta dissociació entre formes vitals i àrea biogeogràfica
es manté en tenir més dades sobre la flora amenaçada de Menorca. Si així fos, hi hauria
unes línies a seguir pel que fa la gestió i protecció dels hàbitats.

4. Antecedents
S’ha esmentat vàries vegades en els apartats anteriors que la feina feta a Menorca sobre la
gestió de la flora no endèmica amenaçada fins ara ha estat ben poca. Si en el cas de
l’element endèmic hi havia informació abundant, principalment procedent dels projectes
LIFE Natura (2001-2014), per raons de funcionament del mateix programa LIFE de la
Comissió Europea les possibilitats d’actuar sobre tàxons que no estiguin inclosos en
l’annex II de la Directiva Hàbitats (DH) són molt baixes. Atès que en la DH es dóna prioritat
al tàxons endèmics, llavors les actuacions de gestió més significatives sobre tàxons de la
flora de l’illa en el marc dels projectes LIFE Natura han tingut ben poca incidència sobre
els no endèmics.
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En canvi, en les dues edicions del Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears
(Sáez i Rosselló, 2001; Sáez et al., 2016), la feina feta és més significativa. Si bé, com ja es
va fer notar per a la flora endèmica (Fraga Arguimbau, 2015), el fet que aquest document
d’avaluació es faci per a un sol àmbit regional (el conjunt de l’arxipèlag) causa una sèrie de
limitacions quan es treballa a escala insular. En qualsevol cas, per ara és aquí on hi ha més
informació disponible per a la flora no endèmica amenaçada pel que fa a la determinació
del seu nivell d’amenaça.
També és poca la informació que proporciona el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i
d’Especial Protecció (decret 75/2005, de 8 de juliol), ja que, com altres documents legals,
mostra una especial atenció pels tàxons endèmics. En la seva versió més actualitzada,
aquest document legal inclou quatre tàxons de la flora de Menorca no endèmics que
considera amenaçats (En Perill d’Extinció, Sensibles a l’alteració de l’hàbitat o
Vulnerables): Isoetes histrix, Pilularia minuta, Pinus pinaster, Quercus suber. Cap d’ells
forma part de les espècies d’aquest estudi al quedar fora dels criteris de selecció (veure
punt 2).
Dins el mateix àmbit regional també s’ha d’esmentar la feina feta per l’Herbari Virtual de
del Mediterrani Occidental (http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/index.html) que per a
cada tàxon inclou una avaluació del grau d’amenaça segons les categories UICN.
En l’àmbit nacional sota els auspicis del Ministeri de Medi Ambient es va iniciar l’any 2000
el projecte AFA (Atlas de la Flora Amenazada), coordinat des de la Sociedad Española de
Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP, http://www.conservacionvegetal.org)
que fins l’any 2010 ha realitzat avaluacions periòdiques del nivell d’amenaça de la flora
vascular (mitjançant l’aplicació de les categories UICN), considerant els tàxons que es
poden trobar en una situació de risc, més enllà de la seva protecció legal (Bañares et al.,
2004, 2007, 2009, 2011). Fins a la darrera addenda (2010) per a Menorca s’han avaluat un
total de 34 tàxons, d’aquests 13 es van classificar en les categories de més amenaça:
extingit en estat silvestre (EW), en perill crític (CR), en perill (EN), dos d’ells estan inclosos
en aquest estudi: Anthemis secundiramea i Fumana juniperina.
A escala internacional ha estat la mateixa UICN qui ha s’ha mostrat més activa en
l’avaluació del nivell d’amenaça de tàxons vegetals de l’illa. Entre les diferents comissions
que integren aquesta organització hi ha la SSC (Species Survival Commission;
http://iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/about_the_species_survi
val_commission_/) que, a la vegada, s’estructura en grups de treball. Un d’ells,
Mediterranean Plant Specialist Group, realitza periòdicament avaluacions dels tàxons més
amenaçats de la Mediterrània. Darrerament aquesta institució està desenvolupant el
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projecte LIFE European Red Lists (https://www.iucn.org/regions/europe/projects/lifeeuropean-red-lists) que té com a objectiu avaluar una part de la biodiversitat del continent
europeu, que inclou centenars de tàxons vegetals, una part significativa d’ells presents a
l’illa. Des de l’Institut Menorquí d’Estudis s’ha participat activament en dues de les
jornades de treball (Montpeller, desembre de 2015; Pavia, octubre de 2016). Una part de
la metodologia que s’aplica en aquest estudi és fruit de l’experiència adquirida en aquests
esdeveniments de treball.
Totes aquestes iniciatives són útils perquè proporcionen informació sobre l’estat de
conservació i les amenaces de tàxons amenaçats de la flora de l’illa. Tanmateix, s’ha de
tenir en compte que la majoria d’elles seleccionen les espècies en funció del seu nivell
d’amenaça a escala global, no tenen en compte la situació de risc per a una espècie en un
territori concret. Considerant que algunes d’elles es mouen a una escala geogràfica extensa
(nacional o internacional), aquest nivell de precisió geogràfica és comprensible. En canvi,
per a aquelles que tenen el seu àmbit d’aplicació a una escala regional, l’avaluació per
unitat geogràfica possiblement seria una eina més útil per una gestió adequada a llarg
termini, especialment en el cas dels territoris insulars. Com ja s’ha mencionat
anteriorment, diversos estudis posen de manifest la divergència genètica entre les
poblacions insulars d’un mateixa espècie, malgrat l’aïllament pugui ser recent.
Com passava per la flora endèmica amenaçada, amb la informació disponible, aquest seria
el primer cas a les Balears d’una avaluació de l’estat de conservació per a un conjunt de
tàxons no endèmics per a una de les illes concretes de l’arxipèlag en el que alguns d’ells
també tenen poblacions a les altres illes. És per açò que s’ha cregut convenient indicar
també, per aquests casos, el nivell d’amenaça (quan es coneix) pel conjunt de l’arxipèlag o
per la resta de la seva àrea de distribució.

5. Metodologia
L’objectiu principal d’aquest treball és establir l’estat de conservació dels tàxons indicats a
la taula 1. Els criteris per a la seva selecció s’han exposat en el punt 2. El nivell d’amenaça
que indica l’estat de conservació segons les categories i criteris de la UICN s’estableix
segons les instruccions proporcionades per aquesta mateix institució en el manual
corresponent

(https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/RL-2001-001-2nd-Es.pdf).,

que es complementen amb les adaptacions per a una aplicació en l’àmbit regional quan
l’avaluació realitzada no es pot considerar global.
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Per realitzar l’avaluació d’un tàxon d’una forma adequada és necessari disposar de la
informació suficient segons el que estableixen alguns dels criteris, especialment per a les
categories de més amenaça (CR, EN). Per a la recollida d’aquesta informació s’ha seguit
bàsicament la metodologia establerta en el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011). Així
els resultats que aquí es presenten podran ser útils per a futures revisions o podran ser
incorporats, si escau, en altres iniciatives o projectes d’estudi i seguiment de la flora
amenaçada, com és el cas de les revisions periòdiques del mateix projecte AFA.
La informació que permet avaluar el nivell d’amenaça d’un tàxon es pot dividir en dos
blocs segons la seva procedència:
-

La que proporciona informació retrospectiva de la situació del tàxon. Les seves
fonts poden ser diverses: testimonis d’herbari, publicacions, informes tècnics
inèdits, informació de camp relacionada amb altres aspectes de la flora o la
vegetació (invasores, usos del sòl, pràctiques agrícoles, etc.). Excepte quan
s’inclou una avaluació explícita, sovint aquestes dades proporcionen una
informació discontinua o incompleta de l’estat de conservació, però la seva
compilació ens pot informar d’una tendència o evolució.

-

La que s’obté per l’estudi i observació del tàxon en la seva situació actual.
Només amb aquesta informació ja és possible establir una avaluació del nivell
d’amenaça del tàxon estudiat, però la falta de dades retrospectives pot
dificultar l’aplicació d’alguns dels criteris o bé que la seva valoració no sigui
complerta.

Per les raons que ja s’han esmentat anteriorment, en el cas d’aquest estudi, bona part de la
informació que es proporciona té el seu origen en el segon bloc, és a dir, són dades que fins
ara eren pràcticament inèdites o no s’havien recollit mai.
En el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011) s’estableixen dos tipus d’estudi o recollida
d’informació per a l’avaluació del nivell d’amenaça: el bàsic i el detallat. A efectes d’aquest
treball, i a causa de la seva durada, només s’ha tingut en compte el primer. Només per
algunes tàxons concrets s’ha arribat a un cert nivell de detall per la seva escassetat i mida
reduïda de les seves poblacions.
Segons les característiques i la informació que proporcionen les dades recollides, aquestes
es poden dividir en cinc grups o categories, per a informació detallada de cada un d’ells
veure el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011):
-

Corologia. Ens informa de la distribució del tàxon en l’àrea d’estudi, ja sigui pel
global del territori que abasta l’avaluació o per zones concretes on es localitzen
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les poblacions. En aquest darrer cas, habitualment, la informació té el seu
origen en dades de camp.
-

Cens. Recull el nombre d’individus que formen un població o conjunt de
poblacions. Es pot fer per estimació directa o indirecta.

-

Biologia i comportament ecològic. Es recull tant a nivell d’espècie: biologia,
mètode de reproducció, pol·linitzadors, dispersió de les llavors o propàguls,
com per població o, en aquest cas, pel conjunt d’àrea d’estudi: noms vulgars,
fitosociologia, altitud, orientació, geologia, tipus de sòl, preferència d’hàbitats,
flora acompanyant.

-

Conservació. És un procés de recollida d’informació que passa per diferents
etapes:
o

Identificació d’amenaces sobre l’espècie o l’hàbitat. En aquest cas, pel
conjunt de l’àrea d’estudi o per poblacions concretes

o

Anàlisi de les mesures de conservació realitzades fins el moment

o

Mesures de conservació. A partir de les informacions anteriors es
proposen mesures de conservació i s’estableix un nou estat de
conservació. Aquí s’han seguit les categories proposades en el projecte
AFA (Iriondo, 2011)

-

Informació gràfica. Consisteix en fer fotografies de la situació actual de les
poblacions que es consideren més significatives pel seu estat de conservació
(positiu o negatiu) o per la seva importància corològica.

En el cas concret d’aquest treball, la informació recollida i altra de bàsica per a la
identificació i classificació s’ha sintetitzat en una fitxa per cada tàxon que conté els
següents apartats:
-

Nom científic i autor. Per defecte actualitzat segons la darrera revisió
taxonòmica. Entre parèntesi el sinònim o sinònims més coneguts.

-

Família. Segons la classificació establerta per l’APG en la seva darrera versió.
Entre parèntesi la classificació anterior.

-

Categoria UICN. Establerta a partir de la revisió feta en aquest treball. Entre
parèntesi la categoria establerta pel conjunt de les Balears si és diferent.

-

Criteris de la categoria. Els criteris que s’han emprat per establir la categoria
corresponent.

-

Distribució geogràfica. Corologia general per al tàxon
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-

Àrea d’ocupació (AOO) i Extensió de presència (EOO). Dos paràmetres
quantitatius necessaris per poder establir adequadament alguns dels criteris
proposats per la UICN

-

Demografia poblacional. Descripció breu de les característiques de les
poblacions: nombre, distribució a l’illa, situació i tendència dels efectius,
densitat, reclutament, etc.

-

Hàbitat. Descripció breu de les principals característiques de l’hàbitat o
hàbitats

-

Fitosociologia. Principals comunitats vegetals on creix el tàxon. S’ha indicat
l’associació vegetal que té més afinitat amb la comunitat vegetal on
habitualment creix el tàxon. Per a la seva identificació s’ha seguit a Bolòs
(1996).

-

Espècies acompanyants. Enumeració de les principals espècies vegetals
acompanyants

-

Amenaces. Enumeració de les amenaces detectades

-

Actuacions de conservació. Enumeració de les mesures de conservació que
s’hagin pogut fer prèviament

-

Estat de conservació. Descripció de l’estat de conservació actual a partir de la
informació recollida i la informació de camp

-

Valoració estat de conservació. A partir de la informació anterior i aplicant les
categories proposades en el projecte AFA (Iriondo, 2011)

-

Propostes d’actuació. Mesures de conservació que es proposen per a la millora
de l’estat de conservació

-

Observacions. Comentaris addicionals sobre la taxonomia o alguna altra
particularitat del tàxon

-

Referències. Fonts d’informació consultades

-

Corologia. Localització de les poblacions en l’àmbit d’estudi. A més de les
poblacions senyalades en el mapa, també s’indiquen les quadrícules UTM de
1x1 km. En alguns casos una localitat o població pot abastar més d’una
quadrícula.

-

Imatges (informació gràfica). Recull d’imatges sobre els individus, les
poblacions, l’hàbitat, l’evolució de les poblacions o de les amenaces

-

Cartografia. Mapes sobre la localització de les poblacions i/o nuclis
poblacionals, així com altres informacions útils: àrea sensible pel que fa a la
conservació, àrea probable de presència d’altres nuclis poblacionals.
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6. Fitxes dels tàxons
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Allium nigrum L.

Alliaceae

Categoria UICN: CR (classificació a Balears: NE)
Criteris: A2c+3c+4c B1ab(i ii iv) C2b D

Protecció legal: no

Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: L’únic nucli poblacional conegut amb certesa a l’illa es localitza
en una única quadrícula de 1x1 km2 (veure mapa de distribució). Les dades demogràfiques
recents (d’aquest treball i alguns anteriors) mostren que localment la densitat de població
és baixa (< 1 individu/m2). Pel que fa a la dinàmica s’observa un nombre significatiu de
plantes joves.
Hàbitat: sòls calcaris argilosos, pedregosos en clarianes d’ullastrar
Fitosociologia: Galactito-Vulpietum geniculatae, Resedo-Chrysanthemum coronarii
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Bracypodium distachyon, Dactylis glomerata s.l.,
Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Foeniciculum vulgare, Gladiolus sp. pl.,
Lathyrus annuus, Medicago sp. pl., Melomphis arabica, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia
lentiscus, Silene vulgaris, Sherardia arvensis
Amenaces: Agricultura intensiva, alteració de l’hàbitat, creixement excessiu vegetació
llenyosa,
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: La única població coneguda amb certesa actualment es troba en
una situació estable des de fa uns 10 anys, prèviament la localitat havia patit ús agrícola
intensiu que podria haver causat una disminució important dels efectius. Malgrat, tot la
situació es pot considerar com a incerta, ja que la proximitat d’un cultiu intensiu de vinya
podria afectar-la en un espai de temps relativament curt.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, verificació de citacions anteriors
(no retrobades en aquest estudi), delimitació de zones sensibles
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia citat de altres dues localitats:
S’Almudaina (Llorens, 1979) i barranc de Sant Joan (Fraga Arguimbau, en premsa), on fins
ara no ha pogut ser retrobat. La manca d’informació sobre aquestes poblacions,
especialment si encara persisteixen és una de les causes del seu actual nivell d’amenaça i
de l’aplicació d’alguns dels criteris de tendència poblacional.
Per altra banda, Fritsch et al. (2010) consideren que la taxonomia del grup al que pertany
aquesta espècie no està resolta. Per tant, s’hauria de verificar la posició taxonòmica de les
plantes de Menorca.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèditat a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fraga, P., Gradaille, J.Ll., Pallicer, X. i Sastre, B. 1997. Notes florístiques de les Illes Balears (X). Boll.
Soc. Hist. Nat. Balears, 40: 151-155.
Fritsch, R. M., Blattner, F. R. i Gurushidze, M. 2010. New classification of Allium L. subg.
Melanocrommyum (Webb et Berthel.) Rouy (Alliaceae) based on molecular and morphological
characters. Phyton (Horn), 49: 145-220.
Llorens, Ll. 1979. Nueva contribución al conocimiento de la flora balear. Mediterránea, 3: 101-122.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE9715
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Imatges

Fig. 1. Individu adult en la floració (abril 2009)
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Fig. 2. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)
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Althaea officinalis L.

Malvaceae

Categoria UICN: EN (NE)
Criteris: A1c B1ab(i ii iii iv)+2ab(i ii iii iv) C2a(ii) D

Protecció legal: no

Distribució geogràfica: Eurasiàtic
Demografia poblacional: Actualment es coneixen tres poblacions a l’illa. Dues d’elles
(Tirant i Cala Galdana) tenen una situació precària pel que fa als efectius, aquests se situen
per davall de 10 individus i tampoc s’observa cap tipus de reclutament. Les causes seria la
degradació del seu hàbitat favorable per un creixement excessiu de la vegetació llenyosa.
En canvi al prat de Ses Canassies la situació és molt més favorable. L’espècie ocupa una
extensió considerable i els efectius se situen per damunt de 50 individus, a més la població
és dinàmica i amb reclutament actiu. La situació més favorable d’aquesta població podria
estar relacionada amb la persistència de la ramadera extensiva en aquesta localitat.
Hàbitat: vegetació palustre, preferentment cap al marge on aquesta és més oberta, sòls
al·luvials estacionalment inundats.
Fitosociologia: Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani
Espècies acompanyants: Alisma plantago-aquatica, Bolboschoenus maritimus, Epilobium
hirsutum, Galium palustre, Iris pseudoacorus, Juncus acutus, J. maritimus, Lythrum junceum,
Plantago major, Sparganium erectum, Trifolium fragiferum, Typha domingensis, Veronica
anagalloides
Amenaces: Abandonament de la ramaderia extensiva, creixement excessiu de la vegetació
llenyosa, dessecament de la zona humida, pràctiques agrícoles inadequades
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: La població més important (Ses Canassies) no mostra actualment
amenaces importants, ans al contrari sembla ser dinàmica i amb una lleugera tendència a
l’expansió. En canvi la situació és preocupant a Cala Galdana i Tirant, d’aquí que en conjunt
l’espècie s’hagi classificat com en perill i amb criteris de regressió poblacional.
Valoració estat de conservació: Bo (preocupant per les poblacions de Cala Galdana i
Tirant)
Propostes d’actuació: Esclariment de la vegetació llenyosa a les localitats de Cala Galdana
i Tirant, afavorir la ramaderia extensiva en aquestes dues localitats
Observacions: Antigament s’havia citat de l’Albufera des Grau (Rodríguez, 1904), on no
s’ha tornat a trobar
Referències:
Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El grup d'Allium
paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 93-104.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8221
31SEE9018
31TEE9332
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Imatges

Fig. 3. Detall d’una tija en flor (setembre, 2008)
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Fig. 4. Vista de l’hàbitat a Ses Canassies (novembre 2016)
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Anthemis secundiramea Biv. subsp. secundiramea

Compositae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani (occidental)
Demografia poblacional: A la única localitat de Menorca (a la vegada també ho és per tot
el territori de la flora ibèrica) aquesta espècie es distribueix per una estreta franja litoral
que no supera els 100 m d’amplada i amb una longitud aproximada de 2 km. Tot i aquesta
reduïda àrea d’ocupació en aquesta zona és abundant. Els individus es compten per milers
i no s’ha observat cap disminució important de la seva àrea de presècia, només les
fluctuacions característiques dels teròfits.
Hàbitat: Sòls prims, preferentment arenosos, en roquissars calcaris del litoral, on s’hi
desenvolupa una vegetació herbàcia, baixa amb poca presència de plantes llenyoses. No
progressa allà on es desenvolupa la vegetació arbustiva.
Fitosociologia: Allietum chamaemolyos
Espècies acompanyants: Bellis annua, Capparis spinosa, Catapodium marinum, Euphorbia
segetalis subsp. pinea, Frankenia sp. pl., Geranium molle, Lagurus ovatus, Launaea
cervicornis, Limonium sp. pl., Lotus cytisoides, Ononis crispa, Plantago weldenii, Polycarpon
alsinifolium, P. colomense, Senecio rodriguezii
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, alteració del sòl per aprofitament agrícola
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En termes generals es pot parlar d’un estat de conservació òptim
amb una tendència estable. No s’ha observat una regressió poblacional important en els
darrers 10 anys, més enllà de les fluctuacions habitual dels teròfits. La seva àrea de
distribució reduïda, el fet de ser una única població i que mostri preferència per ambients
estables justifiquen la categoria de en perill d’extinció
Valoració estat de conservació: Òptim
Propostes d’actuació: Delimitació de zones sensibles. La seva àrea de distribució
coincideix amb una de les zones de l’illa amb elevada concentració d’endemismes vegetals,
presència d’altres tàxons de distribució restringida i alguns hàbitats singulars. Seria
recomanable que es delimités com a zona de protecció (espai LIC) .
Referències:
Benedí, C. i Molero, J. 1984. Anthemidae minoricensis nonnullae. Fontqueria, 6:1-4.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE1111
31SFE1112
31SFE1113
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Imatges

Fig. 5. Individu en flor (abril 2011)

Fig. 6. Individus juvenils (novembre 2016)
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Fig. 7. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)

Fig. 8. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)
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Asplenium billotii F.W. Schultz

Aspleniaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-atlàntic
Demografia poblacional: Una sola població a Menorca (també és la única coneguda a les
Balears) descoberta recentment (Fraga et al., en premsa). A la localitat on viu (S’Ermita,
Ferreries) es distribueix en dos nuclis poblacionals. Un a la part més elevada i un altre a
mitjan falda. El primer està format per pocs individus (<5), la majoria madurs i amb molt
baix reclutament. El segon és significativament més important. Està format per més d’una
vintena d’individus i s’observa una presència important de plantes joves.
Hàbitat: Peus de penyes silícies ombrívoles (orientades al N) amb coberta boscosa
d’alzinar. Costers amb blocs de roques silícies, ombrívols, amb coberta vegetal formada
per vegetació llenyosa termòfila i abundant presència de briòfites.
Fitosociologia: Selaginello-Anogrammetum
Espècies acompanyants: Allium triquetrum, Arbutus unedo, Asplenium balearicum, A.
onopteris, Erica arborea, Leucojum aestivum subsp. pulchellum, Myrtus communis, Phillyrea
latifolia, Polypodium cambricum, Ruscus aculeatus, Selaginella denticulata, Smilax aspera,
Tamus communis
Amenaces: Alteració de l’hàbitat, excés de freqüentació antròpica
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En el poc temps que es coneix la presència d’aquesta espècie no
s’han detectat variacions importants en els seus efectius ni en la conservació del seu
hàbitat. Ho podria afavorir que es troba en una zona de difícil accés. Tanmateix, S’Ermita
es troba en l’àmbit urbà de Ferreries, pateix una freqüentació antròpica moderada i
puntualment s’observen actuacions que causen l’alteració dels hàbitats d’espècies amb
interès de conservació.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Delimitació de zones sensibles per a la seva presència, localització
de noves poblacions. La muntanya de S’Ermita és una de les localitats de Menorca amb
més interès florístic per la presència de nombrosos endemismes i de tàxons vegetals de
distribució restringida, per aquestes característiques va ser proposada com una zona
d’especial conservació per plantes (ZECOP) en l’estudi sobre els vegetals amenaçats de
Balears realitzat per Mus (1993). Les ZECOP mai s’arribaren a desenvolupar legalment, tot
i que estaria bé la seva implementació com a microreserves de flora.
Observacions:
Referències:
Mus, M. 1993. Plans de conservació dels vegetals amenaçats de Balears. II. Menorca. Documents
tècnics de conservacio, 15. SEFOBASA.
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Fraga Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Pallicer Allès, X., Carreras Martí, D., Cladera Barceló, A.,
Fernández Rebollar, I. i Estradé Niubó, S. Notes i contribucions al coneixement de la flora de
Menorca (XII). Notes florístiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. En premsa.
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Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8726
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Imatges

Fig. 9. Individu adult del nucli superior (novembre 2016)

Fig. 10. Individu adult al nucli inferior (novembre 2016)
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Fig. 11. Vista de l’hàbitat del nucli superior (novembre 2016)
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Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta

Labiatae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac B1ac(iv)+2ac(iv) C2a(ii)b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani
Demografia poblacional: Actualment es coneixen dues poblacions a la part oriental de
l’illa. Amb les dades actuals, el nucli més important en efectius és el de Sant Joan des
Vergers on també s’observa un dinamisme moderant de la població, tot i que mostra
fluctuacions importants, especialment en els anys més secs i també causades per
actuacions antròpiques (neteja dels camins). La segona població sembla ser més reduïda,
tot i que futures exploracions podrien revelar una àrea de distribució sensiblement més
àmplia, i per tant augmentar considerablement el nombre d’efectius.
Hàbitat: Vegetació nitròfila de voreres de camí, fons de barranc o de les proximitats de
cursos d’aigua estacional, sempre en ambients relativament frescos, poc assolellats.
Sembla indiferent a la naturalesa del sòl (calcari a Sant Joan des Vergers, silici al Pont
Modorro).
Fitosociologia: Urtico-Smyrnietum olusatri
Espècies acompanyants: Allium triquetrum, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum,
Geranium purpureum, Hedera helix, Mentha suaveolens, Parietaria judaica, Ranunculus
macrophyllus, Rubus ulmifolius, Smyrnium olusatrum, Vinca difformis,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat (neteja de voreres de camins, neteja de torrents amb
maquinària pesada)
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En la població més important s’ha observat una degradació
important de l’hàbitat en els darrers anys, principalment per les actuacions d’adequació
del camí en la zona de l’ermita de Sant Joan. La conseqüència ha esta una disminució
important dels efectius (>50%). D’aquí que el nivell d’amenaça s’hagi elevat (de EN a CR)
respecte a l’avaluació feta fa poc més d’un any. La situació de la població del Pont Modorro
és estable, però igualment precària per la seva reduïda extensió.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Delimitació de zones sensibles, localització de noves poblacions,
control d’actuacions de neteja de camins i torrents (seguiment de les poblacions)
Observacions: És possible que aquesta tàxon tengui una distribució més àmplia a l’illa. Es
confon fàcilment amb una espècie del mateix gènere més freqüent a l’illa: C. silvatica
Brmof. Hi ha indicis que en l’àmbit del Parc Natural de s’Albufera des Grau hi podria haver
més nuclis poblacionals.
La taxonomia del grup de C. nepeta no està del tot aclarida. Hi ha discrepàncies
significatives entre els diferents autors (Garbari et al., 1991).
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Referències:
Garbari, F., Jarvis, C. E., i Pagni, A. M. 1991. Typification of Melissa calamintha L., M. nepeta L., and
Thymus glandulosus Req.(Lamiaceae), with some systematic observations. Taxon, 40: 499-504.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0522
31SFE0616
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Imatges

Fig. 12. Detall d’una branca en flor (juliol 2008)
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Fig.13. Vista d’un dels hàbitats, barranc de Sant Joan (novembre 2016)

35

Calystegia silvatica subsp. disjuncta Brummitt

Convolvulaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Europeu
Demografia poblacional: A causa del creixement rizomatós i la capacitat de multiplicació
vegetativa, no es pot establir un nombre exacte d’individus que formen la única població
que es coneix a l’illa. En la darrera revisió del seu estat de conservació (novembre de
2016), s’ha comprovat que està formada per cinc nuclis poblacionals distribuïts al llarg
d’uns 500 m. Anteriorment només s’havia detectat un nucli.
Hàbitat: Bardissa de fons de barranc, a les voreres d’un torrent estacional o al peu de
penyals ombrívols. Terres al·luvials profundes amb predomini de materials calcaris.
Fitosociologia: Rubo-Crataegetum brevispinae
Espècies acompanyants: Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, Carex divulsa, Clematis
cirrhosa, Olea europaea var. sylvestris, Populus nigra, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina
var. longifolia, Rubus ulmifolius, Smilax aspera, Ulmus minor
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per neteja de la vegetació llenyosa que li serveix de
suport per enfilar-se
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Tot i haver estat avaluada com en perill (EN), el seu estat de
conservació sembla estable. De fet, s’han detectat més nuclis que en revisions anteriors,
tot i que alguns d’ells han disminuït d’extensió (disminució de la AOO), açò vol dir un
lleuger augment de l’àrea d’extensió (EOO). Per altra banda, les amenaces possibles no
semblen estar molt actives actualment. De fet, podria ser que l’existència d’una ramaderia
extensiva afavorís la seva conservació al crear espais amb hàbitat favorable. Tot i aquest
estat de conservació moderadament positiu, al tenir un única població i que aquesta
tengui pocs individus (criteri D) suggereix d’elevar el nivell d’amenaça regional a EN.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, seguiment de l’evolució dels
nuclis poblacionals
Observacions: Per la seva singularitat taxonòmica i comportament ecològic és un dels
endemismes més estudiats de les Balears. Alguns dels estudis amb més interessants s’han
adreçat a aclarir la seva biologia reproductiva i les possibles causes de la seva distribució
actual fragmentada.
Referències:
Fraga, P., García, O. i Pons, M. 2003. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (V).
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 46: 51-66.
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Imatges

Fig. 14. Part d’un individu en flor (juny 2008)

Fig. 15. Vista d’un dels nuclis poblacionals (novembre 2016)
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Fig. 16. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)

Fig. 17. Zona del barranc de Son Camaró on es troba la població (novembre 2016)
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Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau

Cistaceae

Categoria UICN: CR (EN)
Criteris: A2ac B1ab(i ii iv v)+2ab (i ii iv v) C1+2a(i )b D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: La única població coneguda a Menorca (també ho és per les
Balears), presenta actualment una situació molt precària. Està formada per menys de 10
individus, la majoria juvenils i la tassa de reclutament sembla ser molt baixa. Un segon
nucli poblacional que es coneixia a la mateixa zona no ha pogut ser localitzat, fins fa un
parell d’anys aquest estava format per individus més desenvolupats.
Hàbitat: Arenes silícies moderadament humides a l’hivern en clarianes de la marina de
brucs amb predomini d’Erica scoparia L.
Fitosociologia: Linario cirrhosae-Helianthemetum guttati
Espècies acompanyants: Arbutus unedo, Erica arborea, E. scopara, Carex flacca, Cicendia
filformis, Isoetes durieui, Logfia gallica, Myrtus communis, Radiola linoides, Solenopsis
minuta, Triglochin laxiflorum
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per alteració del sòl, excés de freqüentació humana
Actuacions de conservació: Control de la vegetació llenyosa (LIFE BASSES)
Estat de conservació: Tot sembla indicar que la única població coneguda està patint un
procés de degradació de l’estat de conservació. Per ara les causes no estan clares. Algunes
possibles podrien ser el creixement de la vegetació llenyosa al disminuir els períodes en
que els sòls on creix estan parcialment inundats. També s’ha de fer notar que
anteriorment ja s’havien observat fluctuacions importants dels efectius poblacionals com
els detectats en el darrer any, malgrat tot s’ha considerat aplicar un principi de prevenció i
elevar el nivell d’amenaça.
Valoració estat de conservació: Alarmant
Propostes d’actuació: Delimitació de zones sensibles, seguiment dels nuclis poblacionals,
localització de noves poblacions, avaluació actuacions prèvies de conservació
Observacions: Tot i que fins ara els esforços per localitzar noves poblacions no han donat
resultats positius, és possible l’existència d’altres nuclis poblacionals. És una espècie difícil
de localitzar per la seva mida reduïda, però també perquè es pot confondre amb individus
juvenils d’E. scoparia i perquè al créixer en clarianes de la marina de brucs la seva
presència passa sovint inadvertida.
Referències:
Fraga, P. i Pallicer, X. 1998. Notes florístiques de Menorca. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 66: 35-40.
Rodíguez, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó
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Imatges

Fig. 18. Individu adult en la floració (juny 2008)
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Fig. 19. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)
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Lotus gracile Salisb.

Leguminosae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: La única població coneguda a Menorca (també ho és per les
Balears) està formada per diversos nuclis poblacionals que es distribueixen d’acord amb la
presència del seu hàbitat favorable. Pel seu creixement rizomatós és difícil establir el
nombre d’efectius, però allà on les condicions són més adequades pel seu creixement és
abundant i arriba a ser l’espècie dominant.
Hàbitat: Depressions humides, temporalment inundades, en el sistema dunar,
preferentment les que tenen una coberta vegetal important d’altres plantes palustres
Fitosociologia: Spartino versicolori-Juncetum maritimi
Espècies acompanyants: Juncus acutus, J. maritimus, J. ranarius, Lotus glaber, Lythrum
junceum, Samolus valerandii, Sonchus maritimus, Teucrium scordium,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per eliminació de la vegetació palustre
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En els darrers 10 anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. Només en la darrera revisió (novembre de 2016) s’ha detectat el
desbrossament parcial (obertura de vials?) de la vegetació palustre on viu. És convenient
fer un seguiment d’aquestes actuacions per determinar la seva finalitat real. El fet que no
s’hagin observat variacions importants dels seus efectius ni en la seva distribució (AOO,
EOO), així com en les amenaces, fa possible assignar-li un nivell d’amenaça baix (VU), tot i
que al tenir només una població es podria passar fàcilment a una situació crítica (criteri
D2).
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Control i avaluació de les actuacions de neteja de vegetació
detectades (seguiment de la població)
Observacions: La primera citació d’aquest tàxon a Menorca és antiga (Pau, 1901), però
allà on la cita aquest autor no sembla haver-hi una hàbitat adequat. Podria referir-se a
zones properes on si podria ser-hi (Cala Molí, Ses Cove Noves, Son Saura des Mercadal),
però que actualment presenten un nivell d’alteració important del seu hàbitat favorable.
En alguns casos aquest pràcticament ha desaparegut.
Referències:
Fraga, P., Mascaró, C., Carreras, D., García, O., Pons, M. i Truyol, M. 2002. Notes i contribucions al
coneixement de la flora de Menorca (III). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 69-79.
Pau, C. 1901. Relación de plantas menorquinas. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 1: 207-215.
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Imatges

Fig. 20. Branca d’un individu en flor (maig 2008)
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Fig. 21. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)

Fig. 22. Vista de l’hàbitat en la zona dunar (novembre 2016)
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Fig. 23. Alteració de l’hàbitat (novembre 2016)
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Lotus preslii Ten.

Leguminosae

Categoria UICN: NT (VU)
Criteris:
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: A la població més important (Ses Canassies) l’espècie es
distribueix àmpliament cap els marges de la zona humida, allà on aquesta entre en
contacte amb el sistema dunar, i especialment cap a l’extrem oriental (zona propera a
Talis). Com altres espècies semblants, pel seu comportament rizomatós i estolonífer és
difícil establir el nombre d’individus, però en els ambients més favorables arriba a ser una
de les espècies herbàcies dominants. La segona població (descoberta recentment) sembla
tenir una distribució més restringida i s’ha de verificar, tant la seva presència real com la
seva àrea d’ocupació (AOO).
Hàbitat: Cap els marges de la vegetació palustre, principalment on aquesta entra en
contacte amb comunitats vegetals de sòls arenosos. A Tirant semblaria tenir una hàbitat
semblant a L. gracile.
Fitosociologia: Cypero-Caricetum otrubae
Espècies acompanyants: Epilobium hirsutum, Galium palustre, Juncus acutus, J. maritimus,
Lotus glaber, Lythrum junceum, Phragmites australis, Trifolium fagiferum, Typha
domingensis, Vicia sativa s.l.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En els darrers anys sembla estable i no s’han apreciat variacions
importants en els seus efectius. El fet que no tengui amenaces actives, juntament amb la
possibilitat de l’existència de noves poblacions fan possible disminuir al seu nivell
d’amenaça (de VU a NT). A la pràctica ja no es consideraria una espècia amenaçada, tot i
que el principi de prevenció suggereix de fer un seguiment periòdic.
Valoració estat de conservació: Òptim
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, verificació de les noves localitats
detectades
Observacions: Espècie que no sempre és fàcil d’identificar, especialment quan conviu
amb altres tàxons semblants (p. ex. L. glaber), els quals en determinades condicions poden
presentar caràcters vegetatius semblants. La seva presència en altres localitats de l’illa és
altament possible.
Referències:
Pau, C. 1901. Relación de plantas menorquinas. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 1: 207-215.
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Imatges

Fig. 24. Individu en flor (juny 2013)

Fig. 25. Detall de la inflorescència (juny 2013)
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Fig. 26. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)
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Malcolmia littorea (L.) R.Br.

Cruciferae

Categoria UICN: EN (CR)
Criteris: D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Mediterrani-Atlàntic
Demografia poblacional: A la única població de Menorca (també ho és per les Balears)
l’espècie es distribueix en dos nuclis. En el més meridional (situat més prop del litoral) el
nombre d’individus és variable segons els anys, des de menys de 10 fins a més de 30. Tot i
ser un espècie perenne en algunes ocasions es pot comportar com a anual o bianual. El
segon nucli, descobert recentment, sembla haver-hi més individus (>40), però a causa del
poc temps que es coneix no es pot establir una dinàmica poblacional segura
Hàbitat: Dunes del litoral amb vegetació psammòfila no molt densa, amb predomini de les
plantes herbàcies
Fitosociologia: Limonietum caprariensis, Launaeetum cervicornis
Espècies acompanyants: Ammophila arenaria, Cakile maritima, Cutandia maritima,
Pseudorlaya pumila, Elytrigia juncea, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Lotus
cytisoides s.l., Medicago littoralis, M. marina, Pancratium maritimum,
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Cala Mitjana és una de les platges amb més pressió antròpica a
l’estiu. Així i tot, fins ara aquesta situació no sembla haver perjudicat la conservació
d’aquesta espècie. Semblaria que les mesures de delimitació de zones sensibles han estat
efectives. El fet que s’hagi detectat un nou nucli poblacional i les evidències que hi ha un
bon reclutament argumenten la millora de categoria d’amenaça (CR a EN) i l’aplicació de
criteris només de la mida de la població (D).
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment dels nuclis poblacionals
Observacions: La presència d’aquesta espècie a les Balears s’ha conegut recentment
(Fraga Arguimbau, 2014). Podria ser un tàxon que no s’hagués detectat o bé que fos un cas
d’arribada recent. Com ja s’indica en la publicació on apareix la cita, hi ha evidències que
és una espècie en expansió. A la localitat de Menorca sembla que es troba en procés de
colonització.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Mallorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Imatges

Fig. 27. Individu en flor (abril 2013)

Fig. 28. Hàbitat del nucli meridional (octubre 2016)
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Fig. 29. Hàbitat del nucli septentrional (octubre 2016)
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Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.

Cruciferae

Categoria UICN: EN (DD)
Criteris: A2ac B2ab(ii iii v)c(ii iv) C2a(i ii)b D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Les dues poblaciones conegudes a Menorca mostren
diferències en la dinàmica poblacional, possiblement relacionades amb els hàbitats on
viuen. A cala Mica l’espècie mostra un dinamisme elevat amb fluctuacions anuals
importants en el nombre d’individus i l’àrea d’ocupació (AOO). Així alguns anys es poden
comptar alguns centenars i d’altres poden ser menys de 50. En una darrera revisió (maig
2016), el nombre d’individus madurs ha esta el més baix: <15. A la zona de Punta
s’Escullar el seguiment poblacional és realment difícil. Una part dels efectius viuen en
punts poc accessibles dels penyals del litoral. Pel que s’ha pogut observar aquí els efectius
són pocs (habitualment menys de 20), tot i que l’àrea d’ocupació és significativament més
extensa.
Hàbitat: Sòls arensos, prims, pedregosos o en roquissars, del litoral amb vegetació
nitròfila. No arriba a formar part de la vegetació dunar.
Fitosociologia: Launaeetum cervicornis, Limonietum caprariensis
Espècies acompanyants: Anthemis maritima, Arum pictum subsp. saggitifolium,
Frankenia hirsuta, Hyoseris radiata, Lagurus ovatus, Limonium sp. pl., Polycarpon
alsinifolium, P. colomense, Reichardia tingitana, Senecio rodriguezii, Spergularia sp. pl.,
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, alteració de l’hàbitat per modificació del sòl
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En la darrera revisió de les poblacions (novembre 2016) s’ha
detectat que la població de cala Mica ha patit un deteriorament important per una
alteració de l’hàbitat. Una part de la zona on viu aquesta espècie està ocupada per objectes
d’origen antròpic. De fet, en aquesta visita no s’ha pogut detectar la presència d’aquesta
espècie en la localitat clàssica.
Valoració estat de conservació: Preocupant (alarmant per la població de cala Mica)
Propostes d’actuació: Delimitació de zones sensibles (cala Mica), seguiment dels nuclis
poblacionals, localització de noves poblacions
Observacions: La presència d’aquesta espècie a les altres illes no és del tot clara, aquest
és el motiu que en la darrera revisió del Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Balears
l’avaluació del nivell d’amenaça fos DD. Per tant, la importància de la conservació de les
poblacions menorquines és encara més important.
Referències:
Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El grup d'Allium
paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 93-104.
Fraga, P., Gradaille, J.Ll., Pallicer, X. i Sastre, B. 1997. Notes florístiques de les Illes Balears (X). Boll.

57

Soc. Hist. Nat. Balears, 40: 151-155.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31TEE7334
31TEE7434
31TEE9034

58

Imatges

Fig. 30. Individu en flor (maig 2008)

Fig. 31. Hàbitat a cala Mica (octubre 2016)
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Fig. 32. Hàbitat a punta s’Escullar (novembre 2016)
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Orobnache cernua L.

Orobanchaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D1+2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: La única població de l’illa (també ho és per les Balears) ocupa
un superfície d’uns 1.000 m2. Des de que es va tenir coneixement de la seva presència
(Fraga Arguimbau, 2014) el nombre efectius (individus madurs) ha esta prou constant
(entre 300 i 500), sense haver-hi canvis demogràfics importants.
Hàbitat: Sòls argilosis silicis del litorals amb un elevada salinització (hàbitat on viu el seu
hoste, Artemisia gallica).
Fitosociologia: Limonietum caprariensis
Espècies acompanyants: Anthemis maritima, Artemisia gallica, Lotus cytisoides s.l.,
Limonium sp. pl., Pancratium maritimum, Polycarpon colomense, Senecio rodriguezii,
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, alteració del sòl
Actuacions de conservació: Delimitació de zones sensibles a l’alteració per la
freqüentació humana (LIFE+ RENEIX).
Estat de conservació: La localitat on es troba la població d’aquesta espècie té a l’estiu un
dels índexs més elevats de freqüentació humana. Sembla que pel moment aquesta situació
no ha afectat negativament a aquesta espècie. Sens dubte que les actuacions realitzades en
el marc del projecte LIFE+ RENEIX per protegir els hàbitats sensibles van ser favorables
per aquesta espècie. Així i tot, l’amenaça persisteix i per tant el estat de conservació no es
pot considerar bo. Per les mateixes raons es manté un nivell d’amenaça moderat (VU)
considerant els criteris de la mida reduïda de la població (D) i que aquesta pot passar un
nivell d’amenaça més greu (D2).
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment de la població, localització de noves poblacions
Observacions: Tot i haver-hi altres zones favorables per a la seva presència, fins ara no
s’han pogut localitzar noves poblacions. En altres punts de la Mediterrània sembla que
també és una espècie localitzada.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Mallorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Fig. 33. Individus en flor (maig 2011)

Fig. 34. Vista de l’hàbitat (novembre 2016)
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Fig. 35. Localitat on viu amb actuacions del LIFE+ RENEIX (novembre 2016)
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Orobanche foetida Poir.

Orobanchaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: B2ac(ii iv) D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Es coneixen dues poblacions distanciades geogràficament. Les
dues tenen característiques semblants pel que fa a l’hàbitat, però han tingut històries
diferents pel que fa la seva demografia. A l’oriental (Es Murtar – Sa Mesquida), actualment
els efectius mostren una situació millor que fa uns anys gràcies a les actuacions del LIFE+
RENEIX que han afavorit una important recuperació de l’espècie hoste (Ononis crispa L.).
En un parell d’anys la presència d’aquesta espècie (individus madurs s’ha triplicat). La
segona població (platja des Bot) no s’ha vista afectada per alteracions d’origen antròpic i
és possible que els seus efectius, tot i que més escassos, sempre hagin estat més estables.
Hàbitat: Sistemes dunars estabilitzats (arenals) amb vegetació arbustiva poc densa.
Fitosociologia: Ononido-Scrophularietum minoricensis
Espècies acompanyants: Cistus creticus, C. salviifolius, Clematis flammula, Helichrysum
stoechas s.l., Medicago littoralis, Ononis crispa, Pistacia lentiscus, Ruscus aculeatus, Ruta
angustifolia, Scrophularia ramosissima,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat, excés de freqüentació humana, creixement excessiu de
la vegetació arbustiva o arborescent
Actuacions de conservació: Recuperació de l’hàbitat favorable per a l’espècie hoste
(LIFE+ RENEIX)
Estat de conservació: En general l’estat de conservació és bo. El fet que ocupi un hàbitat
sensible a les alteracions i que la seva presència depengui d’una espècie amb un
comportament pioner, justifiquen que el seu nivell d’amenaça sigui alt.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment del nuclis poblacionals a Sa Mesquida i Es Murtar
Observacions: A les Balears només es coneix de Menorca. La població occidental (platja
des Bot) s’ha citat fa poc (Fraga Arguimbau, 2014). La posició taxonòmica de les plantes de
Menorca s’ha de verificar. Estudis recents indiquen que les plantes del Mediterrani central
serien un tàxon diferent a les del Mediterrani occidental (Carlón et al., 2015).
Referències:
Carlón, L., Laínz, M., Moreno Moral, G. i Sánchez Pedraja, O. 2015. What is and What is understood
by Orobanche foetida Poir., Voy. Barbarie 2: 195 [-196](1789)?. Flora Montiberica, 59: 128-134.
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorcsa (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Imatges

Fig. 36. Individus en flor as Murtar (abril 2008)

Fig. 37. Vista de l’hàbitat a Es Murtar després de les actuacions de restauració del LIFE+ RENEIX
(maig 2014)
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Fig. 38. Individus en flor a la platja des Bot (maig 2015)
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Ranunculus repens L.

Ranunculaceae

Categoria UICN: VU (DD)
Criteris: D1+2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: Les dues poblacions conegudes a l’illa mostren situacions
diferents pel que fa a la demografia i dinàmica dels seus efectius. La meridional (font de
Torre-Solí), que es coneix de fa més temps, en els darrers anys ha tingut una regressió
important de la seva AOO, causada principalment pel creixement de la vegetació arbustiva
(principalment Rubus ulmifolius L.), és possible que la disminució de la pastura extensiva
sigui la causa de fons. A la segona localitat (Es Molinet), citada recentment (Fraga et al., en
premsa) la situació és diferent, l’espècie mostra una població densa, en alguns punts és
dominant i els efectius es conten per centenars tot i també ocupar una àrea reduïda.
Hàbitat: Terres al·luvials amb humitat permanent amb vegetació herbàcia baixa
Fitosociologia: Geranio dissecti-Ranunculetum mcarophylli
Espècies acompanyants: Calystegia sepium, Carex hispida, Euphorbia hirsuta, Juncus
acutus, J. articulatus, Leucojum aestivum subsp. pulchellum, Lotus glaber, Samolus
valerandi, Ranunculus macrophyllus, Trifolium fragiferum
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, desaparició de la ramaderia
extensiva, pràctiques agrícoles inadequades
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Abans del descobriment de la població septentrional (Es Molinet)
l’estat de conservació es podia considerar com Preocupant o Alarmant, però amb aquesta
nova localitat la situació ha millorat sensiblement. Tanmateix, per les característiques de
l’hàbitat on viu (fàcilment alterable o transformable) és convenient considerar una
situació de risc. Per tant es manté com una nivell d’amenaça moderat (VU) per aquests
riscos de passar a situació sensiblement pitjor en poc temps (criteri D2).
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment de la població de Torre-solí, afavorir la ramaderia
extensiva, control de la vegetació arbustiva
Observacions: És una espècie present a les altres illes, però no es tenen dades concretes
sobre el seu estat de conservació ni del seu nivell d’amenaça, d’aquí que en la darrera
revisió del Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears s’ha posat com a DD.
Referències:
Fraga Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Pallicer Allès, X., Carreras Martí, D., Cladera Barceló, A.,
Fernández Rebollar, I. i Estradé Niubó, S. Notes i contribucions al coneixement de la flora de
Menorca (XII). Notes florístiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. En premsa.
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Imatges

Fig. 39. Individu en flora as Molinet (maig 2013)

Fig. 40. Grup d’individus as Molinet (novembre 2016)
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Fig. 41. Vista de l’hàbitat as Molinet (novembre 2016)

Fig. 42. Vista de l’hàbitat a Torre-solí (novembre 2016)
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Rumex intermedius subsp. algarbiensis Rech. f. ex G. Lópex González
Polygonaceae
Categoria UICN: VU
Criteris: D1+2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani (occidental)
Demografia poblacional: La única població coneguda a Menorca (també ho és per les
Balears) tot i tenir només un nucli mostra una demografia activa i dinàmica. Malgrat la
publicació recent de la citació (Fraga Arguimbau, 2014), la seva presència es coneix des de
fa més de 10 anys. Al llarg d’aquest temps no s’han observat canvis negatius en el nombre
d’efectius ni en la seva AOO. També s’observen nombrosos juvenils. El fet que les
principals amenaces (extracció d’arena, excés de freqüentació) hagin estat controlades
també contribueix a aquesta estabilitat.
Hàbitat: Sistema dunar estabilitzat amb vegetació arbustiva i herbàcia, però amb
nombroses clarianes on l’arena és més mòbil. És en aquests ambients on mostra una certa
preferència per viure aquesta espècie i alguns dels endemismes que caracteritzen aquests
sistemes dunars.
Fitosociologia: Ononido-Scrophularietum minoricensis
Espècies acompanyants: Ammophila arenaria, Clematis flammula, Euphorbia terracina
subsp. retusa, Juniperus phoenicea, Polycarpon colomense, P. dunense, Pistacia lentsicus,
Senecio rodriguezii, Silene sclerocarpa, Thymelaea velutina, Valantia muralis,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per excés de freqüentació antròpica
Actuacions de conservació: Prohibició de l’extracció d’arena, delimitació de zones
sensibles
Estat de conservació: Actualment es pot dir que sobre aquesta espècie no hi ha amenaces
actives, per tant el seu estat de conservació és òptim, fins i tot es podria considerar com
òptim. Tanmateix, la sensibilitat de l’hàbitat a les alteracions i el fet de què només tengui
una població justifiquen mantenir un nivell d’amenaça moderat (VU) en base als criteris
de la població reduïda (D1) i la possibilitat real d’una situació pitjor (D2).
Valoració estat de conservació: Òptim
Propostes d’actuació: Manteniment de les mesures de delimitació de zones sensibles
Observacions: Tot i que la posició taxonòmica no és clara per alguns autors, aquí s’ha
preferit tenir-lo en consideració per la singularitat de l’hàbitat on viu i per la distribució
disjunta de les plantes amb aquestes característiques morfològiques.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Imatges

Fig. 43. Individu madur en la fructificació (maig 2013)

75

Fig. 44. Vista de l’arenal de Sa Cavalleria
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Rumex palustris Sm.

Polygonaceae

Categoria UICN: EN (VU)
Criteris: B2ac(ii iv) D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Eurasiàtic
Demografia poblacional: Les dues poblacions que es coneixen mostren semblances pel
que fa a l’hàbitat. La informació demogràfica només es fiable per a una d’elles (Talis),
l’altra (cala en Porter) s’ha trobar recentment (Fraga et al., en premsa) i no s’ha fet un
seguiment que pugui aportar dades sobre la seva dinàmica. A Talis l’espècie mostra una
AOO molt constant i reduïda (< 200 m2) des de fa més de 10 anys. En aquesta superfície la
dinàmica poblacional és elevada, com sol ser habitual en les espècies d’ambients aquàtics
o palustres. El nombre d’individus madurs no ha superat mai el mig centenar i en alguns
anys queda reduït a menys de 20.
Hàbitat: Ambients aquàtics amb aigües de curs lent. Sembla tenir preferència per viure en
contacte directe amb l’aigua i no tant un comportament palustre.
Fitosociologia: Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani
Espècies acompanyants: Callitriche stagnalis, Calystegia sepium, Epilobium hirsutum,
Galium palustre, Iris pseudoacorus, Lemna gibba, L. minuta, Ludwigia grandiflora, Mentha
aquatica, Polygonum salicifolum, Typha domingensis
Amenaces: Alteració de l’hàbitat, proliferació d’espècies invasores (principalment
Ludwigia)
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la població de Talis s’ha observat una regressió poblacional en els
darrers dos anys, aquesta podria ser pròpia de l’espècie com s’ha indicat en la demografia,
però també és cert que en aquesta localitat s’està produint un creixement important de la
vegetació llenyosa que va en detriment la herbàcia. Amb aquestes evidències el nivell
d’amenaça actual es més bé elevat (EN) en base la població reduïda en efectius i en àmbit
geogràfic (AOO i EOO), d’aquí també que l’estat de conservació sigui preocupant.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Control de les espècies invasores, control de la vegetació llenyosa,
localització de noves poblacions
Observacions: És una espècie que es confon fàcilment amb altres del gènere que poden
viure en ambients humits (R. crispus L., R. conglomeratus Murray), per tant és possible que
hi hagi altres poblacions a l’illa.
Referències:
Fraga Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Pallicer Allès, X., Carreras Martí, D., Cladera Barceló, A.,
Fernández Rebollar, I. i Estradé Niubó, S. Notes i contribucions al coneixement de la flora de
Menorca (XII). Notes florístiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. En premsa.
Fraga, P. i Pallicer, X. 1998. Notes florístiques de Menorca. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 66: 35-40.
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Fig. 45. Detall de la floració i fructificació a Talis (abril 2007)
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Fig. 46. Grup d’individus en floració i fructificació (abril 2007)

Fig. 47. Vista de l’hàbitat a Talis (setembre 2016)
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Scilla obtusifolia Poir.

Hyacinthaceae

Categoria UICN: VU (EN)
Criteris: D2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: A l’illa només es coneix una població que presenta unes
característiques singulars pel que fa a l’hàbitat i la poca superfície que ocupa. En canvi, la
densitat poblacional és elevada, no s’observen fluctuacions importants que posin en risc la
seva dinàmica i també es pot constatar una reclutament moderat.
Hàbitat: Roques calcàries quaternàries (dunes fòssils) on viu en els forats o en petits
replans d’aquests on s’hi acumula sòl.
Fitosociologia: Theligono-Veronicetum cymbalariae, Allietum chamaemolyos
Espècies acompanyants: Allium vineale, Arum pictum subsp. saggitifolium, Mercurialis
ambigua, Parietaria judaica, Phagnalon sordidum, Sedum rubens, Theligonium cynocrambe,
Umibilicus rupestris, Valantia muralis, Sherardia arvensis
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per creixement excessiu de la vegetació arborescent
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Tot i que és una població reduïda en àrea d’ocupació (AOO) i
localitzada en un ambient realment particular, actualment damunt ella no hi ha amenaces
actives. Al no haver-se detectat tampoc variacions poblacionals i haver comprovat que hi
ha un bon reclutament, el estat de conservació és pot considerar com a bo. Tanmateix hi
ha un risc d’un nivell d’amenaça superior, per açò es proposa mantenir la categoria de
vulnerable (VU) en base al criteri de risc a un nivell pitjor (D2).
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment de la població, localització de noves poblacions
Observacions: La situació aïllada de la població de Menorca, l’ambient on viu i el fet que
en altres localitats properes amb un ambient igual de favorable no hi aparegui l’espècie,
són aspecte que farien merèixer a aquesta planta una estudi més detallat.
Referències:
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Fig. 48. Individu en flor (setembre 2013)

Fig. 49. Individus en fase vegetativa (març 2008)
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Fig. 50. Hàbitat del nucli meridional (novembre 2016)

Fig. 51. Hàbitat del nucli septentrional (novembre 2016)
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Scolymus grandiflorus Desf.

Compositae

Categoria UICN: EN
Criteris: A2ac B2ab(ii iii v)c(ii iv) C2a(i)b D
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Actualment es coneixen dues poblacions a l’illa. De les dues la
informació poblacional que es té és escassa i poc precisa. La situada al Rafal Nou ha tingut
una regressió important en els darrers anys passant a tenir menys de 10 individus
madurs, tot i que s’han observat alguns individus juvenils (s’ha de verificar per la confusió
en fase vegetativa amb S. hispanicus L.). A l’altra població (Hort d’en Murillo) els efectius
serien més nombrosos (fins a 60 en un cens realitzat la primavera de 2015) tot i que ha
patit afectacions per la construcció d’infraestructures (nou accés al moll del Cós Nou).
Hàbitat: Camps de cultiu, voreres de camí, horts abandonats
Fitosociologia: Raphanetum landrae, Calendulo arvensis-Lavateretum creticae
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carthamus lanatus, C. althaeoides, C. arvensis,
Dittrichia viscosa, Galactites tomentosa, Hordeum leporinum, Piptatherum miliaceum,
Scolymus hispanicus subsp. occidentalis, Sonchus oleraceus,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per agricultura intensiva, actuacions urbanístiques,
canvis en els usos del sòl, pràctiques agrícoles inadequades
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Hi ha evidència que aquesta espècie pateix actualment amenaces
actives que influeixen negativament en la seva dinàmica poblacional i en l’àrea d’ocupació
(AOO). Per tant el seu estat de conservació s’ha de considerar com a preocupant. Les
mateixes situacions de regressió poblacional i d’alteració de l’hàbitat justifiquen que se la
consideri en perill d’extinció (EN) en aquest àmbit regional.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de les poblacions, delimitació de zones sensibles,
localització de nous nuclis poblacionals, verificació de citacions antigues
Observacions: Segons alguns autors (Talavera comm pers.) les plantes del nord de la
Mediterrània (incloses les poblacions de Menorca) no serien la forma típica d’aquesta
espècie que viu a l’Àfrica del Nord. Segons aquell mateix autor, probablement serien
plantes introduïdes, d’origen híbrid o variacions de S. hispanicus. Tanmateix, el mateix
autor reconeix que les plantes de Menorca tampoc tenen els caràcters típics de S.
hispanicus i serien properes a S. grandiflorus.
A més de les localitats conegudes actualment (Fraga et al., 2002), s’ha citat d’altres
localitats (Fraga Arguimbau, en premsa) on no s’ha pogut retrobar.
Referències:
Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El grup d'Allium
paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 93-104.
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Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XII). L’herbari
d’Agustí Landino Flores (1875-1950), una contribució inèditat a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist.
Nat. Balears. En premsa.
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Imatges

Fig. 52. Individu en la floració (juny 2008)
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Fig. 53. Hàbitat as Rafal Nou (novembre 2016)
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Sonchus aquatilis Pourr.

Compositae

Categoria UICN: VU
Criteris: A2ac D1+2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Europeu
Demografia poblacional: A la única població coneguda (font de Torre-solí), pel
creixement rizomatós d’aquesta espècie i per la capacitat de reproducció vegetativa, es fa
difícil establir un cens d’individus. Sí hi ha evidències que la seva AOO ha disminuït
sensiblement en els darrers anys com a conseqüència del creixement de la vegetació
arbustiva (Rubus ulmifolius L.) i arborescent (Ficus carica L.). Per tant, en certa manera hi
hauria una regressió poblacional.
Hàbitat: Vegetació palustre i bardisses al voltant d’una font. Sòl al·luvial amb predomini
de materials calcaris
Fitosociologia: Geranio dissecti-Ranunculetum macrophylli
Espècies acompanyants: Calystegia sepium, Helosciadium nodiflorum, Iris pseudoacorus,
Lotus glaber, Mentha aquatica, Phragmites australis, R. macrophyllus, Ranunculus repens,
Rubus ulmifolius, Typha domingensis
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per captacions d’aigua o per creixement excessiu de la
vegetació llenyosa
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Les evidències que l’hàbitat on creix s’ha modificat en els darrers
anys (creixement de la vegetació llenyosa), possiblement com una conseqüència de la
disminució del cabal de la font, fan considerat el seu estat de conservació com a
preocupant, fins i tot alarmant. Les mateixes evidències justifiquen el nivell d’amenaça
moderat (VU) en base a criteris de la mida poblacional (D) i de regressió demogràfica (A).
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de la poblacions, localització de noves poblacions,
limitar el creixement de la vegetació arbustiva i arborescent
Observacions:
Referències:
Fraga, P., Mascaró, C., Garcia, O., Pallicer, X., Pons M. i Truyol, M. 2000. Notes i contribucions al
coneixement de la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 43: 63-75
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Fig. 54. Part d’un individu en la floració (setembre 2008)
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Fig. 55. Individu en la fase vegetativa (juliol 2008)
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Fig. 56. Hàbitat a Torre-solí (novembre 2016)
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Tripolium pannonicum (L.) Greuter

Compositae

Categoria UICN: VU (EN)
Criteris: A2ac B1ac(i ii iii iv)+2ac(i ii iii iv) D2
Protecció legal:
Distribució geogràfica: Eurasiàtic
Demografia poblacional: En els darrers anys aquesta espècie ha estat observada a quatre
localitats (Cala Galdana, Ses Canassies, Salines Velles de Fornells i Albufera des Grau). En
la darrera revisió (novembre 2016), només s’ha pogut localitzar en dues d’elles: Cala
Galdana i Albufera des Grau. Per tant, amb les dades actuals i hauria una clara regressió
demogràfica i de localitats. A les dues localitats on persisteix l’espècie és relativament
abundant, els seus efectius (reproductors) es conten per centenars i on l’AOO és més
extensa és a Cala Galdana on es distribueix en més de 500 m al llarg de l’estuari del torrent
d’Algendar. A l’albufera des Grau l’AOO sembla més reduïda però la població es mostra
dinàmica i en els darrers anys sembla haver tingut un procés d’expansió.
Hàbitat: Vegetació halòfila en terres al·luvials amb humitat constant.
Fitosociologia: Spartino versicolori-Juncetum maritimi
Espècies acompanyants: Artemisia gallica, Halimione portulacoides, Juncus acutus, J.
maritimus, J. subulatus, Limbarda crithmoides, Limonium sp. pl., Sarcorcornia fruticosa,
Spergularia sp. pl., Suaeda sp. pl.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per drenatge o per creixement excessiu de la vegetació
llenyosa
Actuacions de conservació: Delimitació de zones sensibles (albufera des Grau)
Estat de conservació: La possible desaparició de dues poblacions seria un argument per
considerar el seu estat de conservació com a preocupant. Tanmateix aquella situació
negativa es podria veure compensat pel bon estat de conservació de les dues poblacions
més importants que persisteixen, així com també per la bona evolució a l’albufera des
Grau. A la vegada, hi ha indicis que és una espècie més mòbil del que podria semblar. Es
tenen referències de què s’ha detectat en altres localitats: Port de Fornells, colàrsega del
port de Maó (Rodríguez, 1904), Tirant. Per tant, podria ser que en algunes localitats la
seva presència no sigui continua. Per tots aquests arguments s’ha preferit assignar-li un
estat de conservació positiu i un nivell d’amenaça relativament baix (VU), tot i que amb
criteris que indiquen aquesta inestabilitat demogràfica (A), de les variacions en la
distribució (B) i del risc possible de passar a una categoria de més amenaça (D2).
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment de la poblacions, localització de noves poblacions,
verificació de la presència en poblacions on sembla haver desaparegut
Observacions: Anteriorment a Menorca es considerava la presència de dos tàxons (Aster
tripolium subsp. tripolium i subsp. pannonicus). Actualment la majoria d’autors
coincideixen en que és una espècie amb una elevada plasticitat i que dins una mateixa
població es poden observar diferents formes, com passa a Menorca.
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Referències:
Fraga, P., Mascaró, C., Carreras, D., Garcia, O., Pons, M. i Truyol, M. 2001. Notes i contribucions al
coneixement de la flora de Menorca (II). BolI. Soc. Hist. Nat. Balears, 44: 73-79.
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Fig. 57. Individu flor (octubre 2016)

Fig. 58. Hàbitat on s’havia citat a s’Albufera (novembre 2016)
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Fig. 59. Hàbitat on viu actualment a s’Albufera (novembre 2016)

Fig. 60. Hàbitat a cala Galdana (novembre 2013)
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Fig. 61. Hàbitat a Ses Salines Velles (novembre 2016)

98

7. Anàlisis i conclusions
A les taules 2, 3, 4 i 5, es pot veure de forma sinòptica les informacions principals que
s’han fet servir per avaluar els tàxons, les mesures de gestió que es proposen i, finalment
(taula 5), els nivells d’amenaça i els criteris que els justifiquen.
Només amb una primera observació d’aquestes taules es poden treure algunes
conclusions sobre l’estat de conservació d’aquest conjunt de 20 tàxons. Unes primeres
dades rellevants, són els baixos valors de l’AOO i l’EOO (taula 2), fins i tot per un territori
de dimensions reduïdes com Menorca. De fet, hi ha un grup molt important (9) que tenen
el mateix valor pels dos paràmetres. Dit d’una altra manera, només tenen una localitat o la
que tenen són tan properes que no impliquen un augment significatiu de l’EOO. Encara
més, dels 11 tàxons que tenen l’EOO amb un valor diferent (més elevat) que l’AOO, només
dos (Althaea officinalis, Tripolium pannonicum) mostren un valor superior als 10 km2, els
altres 9 estan per davall dels 5 km2, tots ells només amb dues localitats.
Les dades demogràfiques quantitatives, tot i que per a la majoria dels tàxons són
aproximades, es mouen també per valors realment baixos. Només per quatre tàxons s’ha
pogut establir un cens per damunt dels 1.000 individus, i encara per tres d’ells (Lotus
gracile, L. preslii i Ranunculus repens) és només estimació, ja que són tàxons on la
reproducció vegetativa és important.
Només les dades d’aquesta primera taula apunten cap a una situació realment precària pel
que fa als valors que decideixen alguns dels criteris (B y D) per establir un nivell
d’amenaça.
Com passava per la flora endèmica amenaçada (Fraga Arguimbau, 2015), les amenaces
actives o que tenen més probabilitat d’afectar la conservació del tàxon (taula 3) es poden
dividir en dos grups. Les que afecten a un nombre important de tàxons i les que són més
específiques. Les del primer grup són dues que estan estretament relacionades. Un excés
de freqüentació humana (7 tàxons), la majoria de vegades, acaba causant una alteració de
l’hàbitat (19 tàxons). En canvi, una altre d’aquest grup: creixement excessiu vegetació
llenyosa (7 tàxons) mereix una certa atenció. Podria ser un indicador que un nombre
significatiu dels tàxons, en menor o major mesura, es podrien veure beneficiats per
l’existència de pràctiques tradicionals com la ramaderia extensiva. Òbviament aquesta
amenaça es pot relacionar amb altres dues: la desaparició de la ramaderia extensiva i els
canvis en els usos del sòl. Totes les altres amenaces, se situen en una freqüència
sensiblement més baixa (1-4 tàxons), però són igualment d’origen antròpic, ja sigui per
actuacions directes o indirectes. Una darrera observació, si es compara aquesta llista
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d’amenaces amb les que tenia la flora endèmica amenaçada, es veurà que es repeteixen les
d’impacte més directe: alteració de l’hàbitat, freqüentació humana, però falten les
intrínseques: baix reclutament, hibridació, pèrdua dispersors llavors, un resultat que es
pot relacionar amb el caràcter no endèmic dels tàxons estudiats.
Les propostes de gestió (taula 4), també mostren una asimetria marcada en la seva
distribució per tàxons. Tres estan indicades per més del 50% dels tàxons: localització de
noves poblacions, seguiment poblacions, delimitació zones sensibles. Les tres són de
gestió passiva, les dues primeres posen de manifest que per a molts tàxons el nivell
d’amenaça assignat podria millorar sensiblement amb un millor coneixement florístic de
l’illa. També estaria dins aquest grup la verificació de noves poblacions, que en certa
manera també posa de manifest la poca atenció que han tingut aquests tàxons (si es
compara amb el coneixement de la flora endèmica). L’altre grup de propostes de gestió, les
que serien d’actuació més directe, afecten de forma molt més puntual als tàxons. Fins i tot,
algunes d’elles podrien quedar anul·lades amb el desenvolupament de les accions del
primer grup. Una vegada més, hi ha diferències marcades amb la flora endèmica
amenaçada. Es repeteixen les accions de millora del coneixement florístic, però en el cas
de la flora endèmica amenaçada les específiques (hibridació, baix reclutament, estudi
diversitat genètica) no sempre es podien salvar amb el desenvolupament d’aquestes.
De totes aquestes dades d’amenaces, situació poblacional i necessitats de gestió, és d’on
surt una bona part de la informació per fer l’avaluació de l’estat de conservació i així poder
aplicar els criteris per definir una nivell d’amenaça. El resultat es pot veure a la taula 5, on
també es pot fer una comparació amb la darrera avaluació, aquesta era la que s’havia fet fa
poc més d’un any per elaborar la segona edició del Llibre Vermell de la Flora Vascular de
les Illes Balears (Sáez et al., 2016). En la mateixa taula ja s’indica que algunes de les
avaluacions no es van aplicar, eren informació interna, ja que l’esmentada publicació
només té en compte l’avaluació pel conjunt de l’arxipèlag.
Així les coses, com es pot veure a la taula 5, dels 20 tàxons estudiats, 19 es troben en
situació d’amenaça: 4 CR, 8 EN, 7 VU. Si es compara amb l’avaluació anterior es pot veure
que sis tàxons han augmentat el nivell d’amenaça, set l’han millorat i altres set no han
tingut canvi de categoria, però és significatiu que d’aquests set que queden igual, en tres
(Matthiola tricuspidata, Orobanche cernua, Scolymus grandiflorus), els criteris aplicats
hagin estat de tendència negativa, mentre que només un (O. foetida) hagi millorat els
criteris. En conjunt, s’ha tingut que aplicar més el criteri que indica una reducció
poblacional. Una dada realment negativa.
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Pel que fa al nivell d’amenaça dels tàxons que són presents a les altres illes, la situació és
encara més diferent. Dels 20 tàxons, 10 no s’han avaluat pel conjunt del arxipèlag, ja fos
perquè no es tenien prou dades (DD) per les altres illes, o bé perquè la seva situació no
mereixia cap tipus d’atenció per ser avaluats (NE). Només un (Scilla obtusifolia) s’ha
avaluat pel conjunt de l’arxipèlag.
Les categories d’amenaça que s’han obtingut poden semblar contradictòries amb l’estat de
conservació. Només sis dels tàxons presenten una situació negativa (preocupant o
alarmant). S’ha de tenir en compte que aquesta dada fa referència més a l’entorn i a una
visió actual, com es percep la situació en el moment de seguiment. En canvi, no aporta
informació sobre la tendència.
Una conclusió general seria que aquests tàxons de flora no endèmica amenaçada, amb les
dades actuals, presenten un nivell d’amenaça més elevat que molts d’endemismes i que la
tendència es negativa, ja que molts d’ells mostren evidències de regressió poblacional. A la
vegada, és possible que la seva situació milloraria sensiblement amb un seguiment
adequat de les seves poblacions i especialment fent un major esforç en el coneixement
florístic de l’illa.
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Taula 2. Corologia i demografia
Tàxon
Allium nigrum
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea
Asplenium billotii
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus preslii
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Matthiola tricuspidata
Matthiola tricuspidata
Orobanche cernua
Orobanche foetida
Orobanche foetida
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Rumex intermedius subsp. algarbiensis
Rumex palustris
Rumex palustris
Scilla obtusifolia
Scolymus grandiflorus
Scolymus grandiflorus
Sonchus aquatilis
Tripolium pannonicum
Tripolium pannonicum
Tripolium pannonicum
Tripolium pannonicum

Població
Torralbenc
Tirant
Ses Canassies
Cala Galdana
Cala Sant Esteve - Rafalet
S’Ermita
Sant Joan des Vergers
Es Pont Modorro
Son Camaró
Son Guarners
Tirant
Ses Canassies
Tirant
Cala Mitjana
Cala Mica
Punta s’Escullar
Pla dels Anglesos
Es Murtar
Platja des Bot
Font de Torre-solí
Es Molinet
Arenal de Sa Cavalleria
Talis
Horts d’en Squella
Santa Teresa
Hort d’en Murillo
Rafal Nou
Font de Torre-solí
Ses Salines Vells
Es Grau
Cala Galdana
Ses Canassies

Àrea d’ocupació
(AOO)
0,02 Km2

Extensió de presència
(EOO)
0,02 Km2

0,09 Km2

64,5 Km2

0,250 Km2
0,02 Km2

0,345 Km2
0,02 Km2

0,09 Km2

0,602 Km2

0,03 Km2
0,02 Km2
0,08 Km2

0,03 Km2
0,02 Km2
0,08 Km2

0,07 Km2

2,00 Km2

0,02 Km2

0,02 Km2

0,06 Km2

2,80Km2

0,02 Km2

0,02 Km2

0,07 Km2

4,60 Km2

0,03 Km2

0,70 Km2

0,10 Km2

0,10 Km2

0,04 Km2

0,30 Km2

0,03 Km2

0,03 Km2

0,20 Km2

0,90 Km2

0,01 Km2

0,01 Km2

0,20 Km2

180,00 Km2
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Cens
< 30 (madurs 12-15)
< 10
> 50
<5
>10.000
<30
<50
<20
3 nuclis
<10
>2.000
>2.000
>100
<100
>100
<30
>200
>30
<20
>500
>1.000
>300
<50
<20
>300
<100
<20
1 nucli
<20
>200
>500
>20

Taula 3. Amenaces




















Disminució / alteració
recursos hídrics




Desaparició ramaderia
extensiva




Excés freqüentació
humana

Creixement excessiu
vegetació llenyosa



Espècies exòtiques
invasores

Pràctiques agrícoles
inadequades




Canvis usos del sòl

Creixement urbanístic

Alteració del sòl

Allium nigrum
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea subsp.
secundiramea
Asplenium billotii
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Matthiola tricuspidata
Orobanche cernua
Orobanche foetida
Ranunculus repens
Rumex intermedius subsp. algarbiensis
Rumex palustris
Scilla obtusifolia
Scolymus grandiflorus
Sonchus aquatilis
Tripolium pannonicum

Alteració hàbitat

Tàxon
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Taula 4. Propostes de gestió



Verificar cites anteriors



Control vegetació
llenyosa

Control espècies
invasores



Fomentar ramaderia
extensiva



Avaluació actuacions
prèvies de conservació



Seguiment poblacions

Delimitació de zones
sensibles

Allium nigrum
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea subsp. secundiramea
Asplenium billotii
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Matthiola tricuspidata
Orobanche cernua
Orobanche foetida
Ranunculus repens
Rumex intermedius subsp. algarbiensis
Rumex palustris
Scilla obtusifolia
Scolymus grandiflorus
Sonchus aquatilis
Tripolium pannonicum

Localització noves
poblacions

Tàxon
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Taula 5. Nivell d’amenaça i estat de conservació.
A l’apartat anterior s’indica com han quedat avaluats els tàxons en la darrera edició del Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Balears (Sáez et al., 2016), per
aquells tàxons que en l’elaboració d’aquest document s’havia fet una avaluació específica per Menorca i aquesta no és coincident per la resta de les Balears, aquesta
avaluació està posada en un color de font més clar.
Actual
Tàxon

Anterior

T
Categoria

Criteris

Categoria

Allium nigrum



CR

A2c+3c+4c B1ab(i ii
iv) C2b D

Althaea officinalis



EN

A1c B1ab(i ii iii
iv)+2ab(i ii iii iv)
C2a(ii) D

NE
EN
NE
VU

=

EN

B1ac(iv)+2ac(iv)

=

CR

D



CR

A2ac B1ac(iv)+2ac(iv)
C2a(ii)b



EN

D

Anthemis secundiramea
subsp. secundiramea
Asplenium billotii
Calamintha nepeta subsp.
nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina



CR

A2ac B1ab(i ii iv
v)+2ab (i ii iv v)
C1+2a(i )b D

Lotus gracile

=

VU

D2

Lotus preslii



NT

Malcolmia littorea



EN

D

Matthiola tricuspidata

=

EN

A2ac B2ab(ii iii v)c(ii
iv) C2a(i ii)b D

Orobanche cernua
Orobanche foetida

=
=

VU
EN

D1+2
B2ac(ii iv) D

Ranunculus repens



VU

D1+2

105

Criteris

Referència o
font

Valoració
estat
conservació

B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv) D

Sáez et al. (2016)

Acceptable

D2

Sáez et al. (2016)

Bo

EN

B1ac(iv)+2ac(iv)

Sáez et al. (2016)

Òptim

CR
DD
EN
VU

D

Sáez et al. (2016)

Bo

A2a B1ab(iii v)+2ab(iii v)
C2a(ii)

Sáez et al. (2016)

Preocupant

D2

Sáez et al. (2016)

Acceptable

EN

A1ac B1ac(i iv)+2ac(i iv)
C2a(i)b D

Sáez et al. (2016)

Alarmant

VU
DD
VU
CR
DD
EN
VU
EN
DD
EN

D2

Sáez et al. (2016)

Bo

D2

Sáez et al. (2016)

Òptim

B1ab(iii)+2ab(iii) D

Sáez et al. (2016)

Bo

B1ac(i iv)+2ac(i iv) C2a(i)b

Sáez et al. (2016)

Preocupant

D2

Sáez et al. (2016)

B1ac(iv) C2a(i) D

Sáez et al. (2016)

Acceptable
Bo

A2c B1ab(iii)+2ab(iii) D

Sáez et al. (2016)

Acceptable

Actual
Tàxon

Anterior

T

Referència o
font

Valoració
estat
conservació

Categoria

Criteris

Categoria

Criteris



VU

D1+2

VU

D2

Sáez et al. (2016)

Òptim



EN

B2ac(ii iv) D

D1 D2

Sáez et al. (2016)

Preocupant

Scilla obtusifolia



VU

D2

B1ab(iii)+2ab(iii)

Sáez et al. (2016)

Bo

Scolymus grandiflorus

=

EN

A2ac B2ab(ii iii v)c(ii
iv) C2a(i)b D

A2c B1ac(ii iv)+2 ac(ii iv)

Sáez et al. (2016)

Preocupant

Sonchus aquatilis



VU

A2ac D1+2

A2ce B1ab(iii v)+2ab(iii v) D

Sáez et al. (2016)

Preocupant

Tripolium pannonicum



VU

A2ac B1ac(i ii iii
iv)+2ac(i ii iii iv) D2

VU
NT
EN
NE
EN
NE
EN
NE
EN

A2c B1ac(i iii)+2ac(i iii)

Sáez et al. (2016)

Acceptable

Rumex intermedius subsp.
algarbiensis
Rumex palustris
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Annex I. Llista de les quadrícules UTM 1x1 km de cada tàxon.
Tàxon

UTM

Allium nigrum
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Anthemis secundiramea
Asplenium billotii
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calystegia silvatica
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus gracile
Lotus preslii
Lotus preslii
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Matthiola tricuspidata
Matthiola tricuspidata
Matthiola tricuspidata
Orobanche cernua
Orobanche foetida
Orobanche foetida
Orobanche foetida
Orobanche foetida
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Rumex intermedius subsp. algarbiensis
Rumex palustris

31SEE9715
31SEE8221
31SEE9018
31TEE9332
31SFE1111
31SFE1112
31SFE1113
31SEE8726
31SFE0522
31SFE0616
31SEE8823
31SEE8824
31SEE8426
31TEE9432
31TEE9433
31SEE9017
31SEE9018
31TEE9433
31SEE8320
31TEE7334
31TEE7434
31TEE9034
31TEE8942
31TEE7833
31TEE7933
31SFE0018
31TEE0318
31SEE9118
31TEE9631
31TEE9134
31SEE9515
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