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1. INTRODUCCIÓ
1.1.

Marc del projecte

L’any 2015 el Consell insular de Menorca inicia un programa de seguiment d’espècies
de fauna i flora a l’illa. Dins aquest programa s’inclou el seguiment de papallones
diürnes (ropalòcers) que realitzarà l’OBSAM a partir de tres estacions que ja tenia
actives en col·laboració amb el parc Natural de s’Albufera des Grau, més dues
estacions noves que integraran hàbitats que quedaven poc representats a les
estacions antigues. L’any 2016 es continua amb el seguiment de ropalòcers a les
mateixes estacions i se n’afegeix una de nova per continuar amb el seguiment iniciat
pel projecte LIFE BOSCOS del CIMe quant a efectes de la gestió forestal damunt la
biodiversitat de lepidòpters.
D’aquesta manera, a Menorca comptaríem amb un total de 5 incloses dins laxarxa
catalana de seguiment de ropalòcers: Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS).
La sisena estació iniciada aquest any es planteja com una prospecció rotatòria anual
amb les altres iniciades amb el projecte LIFE Boscos. En conjunt, les 6 estacions
menorquines, a més de formar part del seguiment biològic a l’illa, serviran per poder
analitzar les dades a nivell de Balears i Catalunya, i comparar les tendències ambla
resta d’estacions europees.
1.2.

Els ropalòcers com a bioindicadors

A mesura que avança la pressió antròpica damunt els sistemes i recursos naturals, i
alhora augmenta la preocupació social envers els mateixos, l’home ha buscat sistemes
per tal d’avaluar el grau de pertorbació i transformació dels ecosistemes. La recerca
d’indicadors biològics que de forma objectiva i clara permetin diagnosticar la salut o la
qualitat dels sistemes naturals, respon a aquesta idea. Un indicador biològic o
bioindicador es pot definir com una espècie o grup d’espècies animals o vegetals que
mitjançant la seva presència, abundància relativa o per detalls de la seva estructura
interna, informen sobre les propietats del medi en el que viuen. Per a que un grup
d’espècies siguin considerats uns bons bioindicadors han de presentar una gran
sensibilitat a les alteracions del medi en que viuen; i a la vegada, respondre d’una
forma ràpida i fàcilment observable i quantificable a aquests canvis.
Les papallones diürnes, o lepidòpters ropalòcers, presenten aquestes condicions de
dependència de les condicions ambientals i la seva varietat de colors i formes els
converteixen en uns dels insectes de més fàcil observació i identificació, per la qual
cosa són considerats excel·lents indicadors biològics. Les característiques que les
converteixen en bons bioindicadors són, tal com s’indica en el web del CBMS, les que
apuntem a continuació:
- Mostren una gran sensibilitat respecte la composició i estructura de la vegetació. Fins
i tot hi ha moltes espècies que, en el seu estat larvari, depenen exclusivament d'un
reduït nombre de plantes nutrícies. Si aquestes plantes desapareixen, escassegen o
canvia el tipus de gestió a que són sotmeses, les poblacions de les papallones inicien
una ràpida davallada. Per exemple, la introducció o l'eliminació d'un element com la
4
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pastura, pot fer canviar radicalment les condicions d'un prat i la fauna de papallones
que l'acompanya.
- Una part important de les espècies són sedentàries i es veuen molt afectades pel
fenomen de la fragmentació de l'hàbitat. En efecte, la connexió entre poblacions
properes disminueix ràpidament si es creen barreres o desapareix hàbitat favorable, i
aquest progressiu isolament comporta, a vegades en poc temps, una elevada
freqüència d'extincions locals.
- Són extraordinàriament sensibles al clima i responen marcadament (amb canvis
fenològics, d'abundància i de distribució geogràfica) a fenòmens com l'escalfament
global i les variacions en els règims termo i pluviomètric.
- Juguen un paper fonamental dins de l'ecosistema, tant com a consumidors primaris
com per servir de font d'aliment per a molts consumidors secundaris (depredadors i
parasitoids). Per tant, tot allò que les afecta ho fa també, de retruc, a molts altres
organismes.
- Finalment, el seu gran valor estètic i la relativa facilitat amb què es poden identificar
les ha convertit en un grup molt popular. Són molts els naturalistes que les observen
regularment i són capaços de reconèixer les espècies que viuen en les àrees on
centren les seves activitats, una cosa del tot impensable en altres grups d'animals
invertebrats.
1.3.

El Butterfly Monitoring Scheme (BMS)

Als anys setanta es va desenvolupar a Anglaterra una metodologia senzilla i pràctica
per avaluar de forma objectiva l’abundància de les papallones diürnes, el BMS. El
mètode permet conèixer amb precisió els canvis d'abundància de les papallones a
partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de
relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals. La tècnica es basa en la
repetició setmanal de censos visuals al llarg d’uns recorreguts determinats d’entre 1 i 2
km, dividits en vàries seccions corresponents als tipus d’hàbitats presents.
A la dècada dels 90, altres països europeus van incorporar xarxes de seguiment
equiparables al BMS anglès i va ser l’any 1994 que es va establir el BMS de
Catalunya, coordinat pel Dr. Constantí Stefanescu. Avui dia, el CBMS (BMS català) el
formen prop de setanta estacions de seguiment actives repartides per tot Catalunya,
Andorra i Balears, entre elles les tres menorquines, i fins l’any 2014 han participat un
total de 133 estacions. Actualment és una de les bases de dades més importants
sobre la biodiversitat catalana i, també, sobre l’ecologia de les papallones de la zona
mediterrània.
L’establiment d’estacions de seguiment de papallones diürnes a Menorca neix arran de
la consolidació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) com a
instrument de recollida i anàlisi d’informació d’àmbit local, tan del terreny social i
econòmic, com del ecològic-ambiental. A nivell local la metodologia BMS aporta
informació sobre la salut dels sistemes naturals, les conseqüències dels canvis d’usos
de sòl i els efectes de les oscil·lacions climatològiques interanuals. A una escala major,
les estacions menorquines constitueixen un punt més d’observació de la xarxa
5
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europea internacional. En aquesta escala regional, a través del BMS es poden
extreure importants conclusions, per exemple, dels efectes del canvi climàtic i dels
canvis d’usos de sòl o de gestió del paisatge.

2. METODOLOGIA
La tècnica del BMS parteix de recomptes visuals d'exemplars adults de ropalòcers al
llarg d'un itinerari determinat. Tal com ve explicada la metodologia al web del CBMS
(http://www.catalanbms.org/ca/metodologia/), el transsecte es recorre un cop per
setmana, a una velocitat constant, i solament es compten les papallones que estan a
una distància de 5 m per davant i als costats de l'observador. L'itinerari es divideix en
diferents seccions (al voltant d'unes 10), cadascuna corresponent a un hàbitat
particular, i en la major part dels casos té una longitud d'uns 1-3 km.
Els recomptes es duen a terme durant el matí, a qualsevol hora compresa entre les 1014 h, sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables.
Les dades a tenir en compte i anotar en el full de camp són les següents:
- Data: Dia en que es realitza el comptatge
- Nombre de setmana
- Nom de l’estació
- Horari: hora d’inici i fi de l’itinerari
- Nom de l’observador
- Temperatura. No existeix un llindar de temperatures que asseguri l’activitat de les
papallones sense sol, però es recomana no fer comptatges sense predomini de sol si
la temperatura és inferior als 15-20ºC.
- Nuvolositat: La nuvolositat s'expressa en forma percentual a partir de les dades de
cada secció. S’apunta en cada secció el percentatge de sol a partir d’un màxim tres
lletres. El percentatge de sol es va indicant a sota de cada secció a mesura que es van
completant. La simbologia preestablerta per recollir informació sobre el percentatge de
sol és la següent: S, SN, SSN, SNN, N. El càlcul total pel percentatge de sol consisteix
simplement en fer una regla de tres per calcular el percentatge de símbols “S” respecte
del total de símbols (quants “S” sobre el total de “S” + “N”).
- Velocitat del vent: s'estima al principi i al final de l'itinerari segons l'escala de
Beaufort.
0

El fum s'eleva verticalment

1

El moviment del fum indica amb prou feines la direcció del vent. Quasi no es mouen les
fulles.

2

El vent se sent a la cara. Branques i fulles es poden sentir lleugerament.
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3

Fulles i branques es mouen constantment. Fulles seques són aixecades del terra

4

Es mouen les branques petites. S'aixeca pols i papers del terra.

5

Es mouen arbres petits i branques grans. Es formes ones petites en aigües interiors.

6

Branques grans es mouen amb facilitat i constantment.

Taula 1. Escala de vent de Beaufort

En general, els recomptes no es consideren vàlids si el vent supera una força 4 o si la
nuvolositat supera un 50% . En darrer terme, la decisió d'incloure o no un mostreig
realitzat si les condicions ambientals no són les òptimes, es basa en la comparació
amb els resultats obtinguts les setmanes anterior i posterior. Aquesta comparació
permet detectar uns valors anormalment baixos (tant d'espècies concretes com de tota
la comunitat) en cas que les condicions ambientals no compleixin els mínims
necessaris.
Les dades es recullen en fitxes de camp especialment dissenyades, on s'anota per a
cada espècie el nombre d'individus vistos per secció. Addicionalment, es poden recollir
dades interessants sobre l'ecologia de les espècies (comportament i substrats
d'ovoposició, fonts de nèctar dels adults, etc.), sempre que això no dificulti l'activitat
principal.
El període oficial de recollida de dades comprèn 30 setmanes, des de la primera de
març fins a l'última de setembre. Per a les setmanes en les quals no ha estat possible
recórrer el transsecte, les dades s'estimen a partir de les mitjanes aritmètiques de les
setmanes anterior i posterior; en principi no es consideren vàlides les dades d'un
itinerari si les estimacions s'han fet per a períodes de dues o més setmanes
consecutives. En algunes localitats, i aquest és el cas de Menorca, els recomptes
s'allarguen als mesos d'octubre i, depenent del temps, novembre, degut a l’abundància
d’individus que encara es manté en algunes localitats en aquests mesos i també per
poder detectar els passos migratoris de tardor.
Altres consideracions que es tenen en compte a l’hora d’omplir els fulls de
camp:
- Les espècies interessants que s’observen però es troben fora de la banda 5x5 m
s’indiquen amb un asterisc.
- Dos exemplars units per una ratlleta horitzontal indica una còpula (“H”).
- Dos exemplars units per un cercle indica interacció entre els dos individus (per ex en
vol nupcial)
- L’ovoposició es marca amb el símbol d’una femella amb dues ratlletes horitzontals
travessant la ratlla vertical, en comptes d’una. A ser possible, es demana
complementar aquest símbol amb alguna anotació a la casella d’observacions de p.
ex. la planta a sobre de la qual s’ha observat la posta. Si la femella està en
comportament d’ovoposició però no es constata la posta, es pot posar el mateix símbol
però a observacions caldria precisar que no s’ha arribat a enregistrar l’ovoposició
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- El sexe en només els exemplars amb clar dimorfisme sexual, com per exemple
Polyommatus celina. Per altra banda, anotem Gonepteryx cleopatra només per als
mascles, mentre que les femelles les entrarem sempre com a Gonepteryx spp. degut a
la dificultat de diferenciar les femelles d’aquesta espècie amb els mascles i femelles de
G. rhamni.
Índex d’abundància (IA): nombre mitjà d’individus per cada 100m de transsecte o
secció al llarg d’un any . Es calcula per a poder comparar seccions i itineraris de
diferents longituds entre si.

3. ZONA D’ESTUDI: LA XARXA MENORQUINA DE
SEGUIMENT DE ROPALÒCERS
La xarxa BMS menorquina està formada per cinc estacions consolidades i una de
prova. Tres estacions ja estaven en funcionament abans de l’inici del programa de
seguiment d’espècies del Consell Insular de Menorca que són el Barranc d’Algendar i
s’Albufera des Grau que van iniciar el BMS l’any 2001 i l’estació de Sta. Catalina que
es va incloure l’any 2004.
El programa de seguiment d’espècies ha inclòs dues noves estacions l’any 2015,
l’estació de Talis, entre Sant Tomàs i Son Bou, i l’estació de la Vall, al nord de
Ciutadella. Es van triar aquests dos espais bàsicament per tres raons: La primera, per
tal d’incloure hàbitats poc representats en la xarxa, sobretot zones agrícoles actives i
espais oberts. En segon terme, per afegir zones litorals del nord i sud de l’illa ben
conservades, que permetin estudiar el fenomen de la migració dels ropalòcers de
primavera i tardor. I la tercera raó, que fossin camins públics i de fàcil accés. Aquests
nous indrets ens han de permetre obtenir més informació de les papallones lligades a
l’activitat agrícola i el mosaic menorquí.
L’any 2016 s’afegeix una nova estació: Turmadèn. Aquesta estació transcorre per un
paisatge agroforestal d’una finca en actiu del centre de l’illa que va formar part de les
finques pilot del projecte LIFE BOSCOS. En aquesta finca es van fer actuacions de
gestió forestal per l’adaptació del bosc al canvi climàtic i es van seguir els seus efectes
mitjançant diferents seguiments biològics, entre ells una estació BMS. El Consell
Insular de Menorca inclou aquesta estació en el programa de Seguiment de
Biodiversitat de Lepidòpters per tal de donar continuïtat a aquest seguiment.
A continuació es detalla la localització i característiques de cada una de les estacions
en actiu el 2016.

3.1.

ESTACIÓ DEL BARRANC D’ALGENDAR

Municipi: Ferreries-Ciutadella
Número de seccions: 9
Longitud total: 1.975 m
Longitud mitjana: 219 m
Alçada mitjana: 50 m
8
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Responsable i col·laboradors: Sònia Estradé, David Carreras.
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).
Mostreig i sèrie de dades
Anys amb dades: 16 [2001-2016]
Espècies registrades: 22 (promig anual: 17)
Exemplars comptats: 34.259 (promig anual: 2.1414)
Algendar és l’estació nombre 60 dins la xarxa catalana del CBMS. El barranc
d’Algendar s’inclou dins l’ANEI Me-13, i per ell discorre un dels tres petits cursos
d’aigua permanent de Menorca. Al fons dels barrancs menorquins es donen
ecosistemes de gran interès naturalístic gràcies a que es mantenen unes condicions
d’humitat elevada, temperatures fresques i protecció del vent. En el cas de la fauna de
papallones també s’ha comprovat durant els anys de seguiment l’efecte refugi dels
barrancs. Les condicions microclimàtiques d’humitat i frescor al fons dels barrancs fa
que la comunitat de ropalòcers d’Algendar presenti un patró fenològic amb un màxim
estival al voltant de la quarta setmana de juny, màxim que es troba endarrerit respecte
les altres estacions menorquines. A més, l’abundància d’individus es manté més
elevada durant tot l’estiu i tardor.
El barranc d’Algendar solca la plataforma calcaria del sud de l’illa de nord a sud, des
del pla verd fins a desembocar a cala Galdana, essent la frontera natural entre els
municipis de Ciutadella i Ferreries.
El recorregut s’inicia al Canaló, un antic hortalmenorquí situat a un dels ramals del
barranc, continua fins a trobar la llera principal del barranc i, després torna a separarse pujant per l’altre vessant. Té una llargada de 1.975 metres distribuïts en 9 seccions.
L’inici discorre per un camí vorejant el costat esquerre del barranc on es troben
majoritàriament parres, figueres i heura a la paret, i a l’altra banda del camí horts
tradicionals de fruita. A continuació el recorregut s’endinsa dins un d’aquests horts
fruiters i desprès continua altre cop arran de paret. A partir d’aquest punt, en una
banda del camí guanyen molta importància les bardisses. A l’encreuament amb el
barranc principal, l’itinerari discorre al costat del curs d’aigua on es troba canyar i
vegetació de torrent (cues de cavall, lliris, menta, bova, llorers). A partir de la secció 5,
l’itinerari comença a pujar per un dels ramals del barranc i per dins un petit alzinar
ombrívol. Més amunt comencen a desaparèixer les condicions d’humitat i frescor
pròpies del fons i per tant la vegetació va canviant gradualment cap a ullastrar i
herbassars secs fins acabar en unes tanques pasturades.
L’espai té una marcada influència humana, i la seva gestió no ha patit canvis
substancials des de l’inici del BMS l’any 2001 fins a l’actualitat. Bàsicament es centra
en l’agricultura ecològica dels fruiters i en l’estassada periòdica dels esbarzers i
arbustos de les parets seques que delimiten els horts i els camins. Cal dir que en el
darrers anys s’han tornat a cultivar zones abandonades eliminant la vegetació
arbustiva que les havia envaït i gran superfície de bardisses han estat eliminades. A la
9
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ribera del torrent també es fan estassades periòdiques per part d’un grup local de
voluntaris, eliminant la vegetació de la ribera que torna a rebrotar al cap d’un temps. La
resta de l’itinerari no té una gestió activa, fins arribar a la darrera secció que és
pasturada per bens.
SECCIONS
El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions.
La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l’any 2010 del Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears.

Imatge 1.Ortofotografia del barranc d’Algendar amb el seu itinerari i seccions

Secció 1. Camí. Des
del lloc des Canaló fins
a l’entrada d’uns hortets
de fruita de Càritas,
davant l’inici del Pas
d’en Revull. En aquesta
secció la paret esquerre
del
camí
està
bàsicament
ocupada
per heura i vinyes que
s’enfilen per la paret i
figueres que neixen
entre les escletxes a la
part baixa. A la part
Foto 1 . Aspecte de la secció 1 que discorre pel camí que voreja la
part esquerre del10
barranc. Autoria: D. Carreras
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dreta trobem un mur de pedra seca amb bardisses que separa el camí dels horts de
fruiters.

Secció 2. Hort. Discorre per dins les tanques que es dediquen a la sembra de fruiters.
La primera part sol estar ocupada per plantacions de petits fruiters rodejats per
bosquines de mates i ullastres. La part final no està cultivada i queda envaïda per
esbarzers i altres arbustos tot i que de manera periòdica es fa una estassada de la
vegetació.
Secció 3. Camí. Va des del punt d’entrada als camps de fruiters fins on el camí creua
amb el torrent. Com la secció nombre 1, a la part esquerre del camí trobem una paret
calcària
amb
heura
(Hedera helix) i falgueres
(Pteridium
aquilinum,
Adiantum capillus-veneris).
Una part d’aquesta paret
calcaria és molt més
humida i correspondria a
roques calcàries humides i
degotalls,
amb
falzia
(Adiantum
capillusveneris). La part dreta es
troba
ocupada
per
bardisses.
Foto 2: Oms al final de la secció 3. Autoria: D. Carreras

Secció 4. Canyar. D’es d’on el camí es creua amb el torrent fins al pont on el camí ja
creua a l’altre banda del torrent. Trobem bàsicament canyar d’Arundo donax a la part
dreta en el marge del torrent i a l’esquerre murs de pedra seca amb heura i esbarzer.
Al marge del torrent també hi trobem cua de cavall (Equisetum telmateia). Aquesta
secció canvia radicalment quan es fan les estassades periòdiques però la vegetació
rebrota en poc temps.
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Programa de seguiment d’espècies a Menorca

Foto 3. Secció 4, per la vorera del torrent. Autoria: D. Carreras

Secció 5. Pujada. Des del pont on el camí creua a l’altre banda del torrent per la
pujada que discorre entre ullastres i mates fins arribar a l’entrada de l’alzinar.
Secció 6. Alzinar. Discorre dins l’alzinar. Aquesta secció és molt ombrívola i fresca.
Secció 7. Pujada. Des de la sortida de l’alzinar fins a les runes. El camí estret
transcorre entre ullastres i llentiscles arborescents.
Secció 8. Tanca 1. El
recorregut entra dins una
tanca abandonada on
trobem un ullastrar en
regeneració.
Petites
mates
i
ullastres
comencen a recolonitzar.
Es tracta de sòls prims on
trobem afloraments de
roques amb abundància
de porrassa (Asphodelus
aestivus i A. ramossus) i
altres plantes herbàcies
de poca alçada.
Foto 4: Secció 8. Autoria: LIFE RENEIX
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Secció 9. Tanca 2. Camp pasturat de sòls prims calcaris amb una era antiga. Trobem
plantes interessants com algunes orquídies representades pels gèneres Ophrys
(mosques), Orchis i Anacamptis (barretets) i Serapias (llengües) i altres plantes
endèmiques de sòls prims calcaris com frígola (Teucrium subspinosum), llengua de
passerell (Teucrium capitatum subsp. majoricum), tem bord (Micromeria filiformis i M.
rodriguezii).

Foto 5. Secció 9 camp pasturat. Autoria: David Carreras

HÀBITATS REPRESENTATS A ALGENDAR
Es descriuen els hàbitats de l’itinerari tenint en compte només els 5 metres de costat
on es realitzen els recomptes. Els hàbitats es classifiquen segons el codi CORINE
BIOTOPES MANUAL i es detalla el codi de l’HÀBITAT D’INTERÈS COMUNITARI
corresponent, si és el cas. Els hàbitats d’interès comunitari prioritari es codifiquen amb
un asterisc (codi*).
Nº

Nom
secció

Codi
CORINE
62.1115

1

Camí 1

62.8
84.2

2

Hort

83.15
32.121
31.891
62.1115

3

Camí 2

Descripció

HIC

Paret de roca calcària amb heura (Hedera
helix) i falgueres (Pteridium aquilinum,
Adiantum capillus-veneris);
Parets de pedra amb vegetació subnitròfil·la
com esbarzers (Rubus ulmifolius) i morella
roquera (Parietaria judaica).
Marges vius: parets de pedra seca envaits
per arbusts espinosos
Petit camp de fruiters de regadiu (Pomeres,
pereres,...);
Màquia d'ullastre (Olea europaea var.
sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus).
Bardisses amb abatzer (Rubus ulmifolius) de
terra baixa.

8210 Costers
rocosos
calcaris amb
vegetació
rupícola

Paret de roca calcària amb heura (Hedera 8210 Costers
rocosos
helix) i falgueres (Pteridium aquilinum,
calcaris amb
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340

Barranc
amb horts

136

Barranc
amb horts

457

Barranc
amb horts
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Nom
secció

Nº

Codi
CORINE
62.51
31.891

4

Canyar

53.62

5

Pujada
1

32.121

6

Alzinar

45.3121

7

Pujada
2

32.121

8

Tanca 1

32.211

9

Tanca 2

34.513

Descripció

Long.
(m)

Adiantum capillus-veneris);
vegetació
Roques calcàries humides i degotalls, amb rupícola
falzia (Adiantum capillus-veneris), de les
contrades mediterrànies
Bardisses amb abatzer (Rubus ulmifolius) de
terra baixa.
Canyar (d'Arundo donax) de curs d'aigua
permanent amb coes de cavall (Equisetum
telmateia) i mentes aquàtiques (Mentha sp).
9320 Màquies
Màquia d'ullastre (Olea europaea var.
d'ullastre
sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus)
(Olea
europaea var.
arborescent
sylvestris),
9341 Alzinars
Alzinar baleàric (Cyclamini-Quercetum ilicis)
i carrascars
9320 Màquies
Màquia d'ullastre (Olea europaea var.
d'ullastre
sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus)
(Olea
europaea var.
arborescent.
sylvestris),
5330
Màquia d'ullastre (Olea europaea var.
Matollars
sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus)
termomediterr
incipient.
anis i
predesèrtics
6220*
Pastures
Prats secs de comunitats anuals
mediterrànies
mediterrànies de sòls prims calcaris. Pastura
xerofítiques
d’ovelles.
anuals i
vivaces

TOTAL
Taula 2: Hàbitats representats per seccions a l’itinerari d’Algendar.

3.2.

HIC

193

Barranc
amb horts

70

Bosc

170

Bosc

295

Matollar

152

Matollar

162

Camps i
pastures

1975

ESTACIÓ DE S’ALBUFERA DES GRAU

Municipi: Maó
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera des Grau
Número de seccions: 12
Longitud total: 1.856 m
Longitud mitjana: 154 m
Alçada mitjana: 9 m
Responsable i col·laboradors: Sònia Estradé, David Carreras, Òscar García,
Fernando Mozos, Biel Mascaró i Maria Ángeles Mas.
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i Parc Natural de s’Albufera des
Grau.
Anys amb dades: 16 [2001-2016]
Espècies registrades: 23 (mitjana anual: 19)
Exemplars comptats: 24.591 (mitjana anual: 1.537)
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Aquesta estació correspon a la nombre 61 dins la xarxa catalana BMS. L'itinerari des
Grau està situat al Parc Natural de s’Albufera des Grau, entre la llacuna principal i la
platja homònima. Els mostratges es van iniciar el 2001, el primer any de l’aplicació del
BMS a Menorca, i s'han mantingut ininterrompudament fins a l'actualitat. L'itinerari surt
de zona coneguda com sa Gola, travessa el pinar de l’arenal des Grau, es desvia cap
a l’interior pujant al coster d’en Truja i acaba a la platja. Té una longitud de 1.856 m i
12 seccions, amb una mitjana de 154,2 m per secció.
La zona es situa es situa en la interfase de l’albufera i el sistema platja-duna, de
manera que les comunitats vegetals predominants són les lligades a arenals i zones
humides. Així i tot, la meitat del recorregut correspon a hàbitats forestals litorals com
pinedes de pi blanc, savinars i brolles de bruc. Pràcticament en tot el recorregut és
patent la influència de la llacuna i de les zones d’inundació temporal.
Les brolles corresponen a antigues zones de cultiu que a la darrera dècada han passat
de camps abandonats a bruguerars més alts i espessos. Això està fent que la zona
vagi perdent espècies d’espais oberts per guanyar-ne de forestals. No obstant, el
principal canvi en abundància observat a l’itinerari és la disminució progressiva de
Polyommatus celina per raons encara desconegudes.

SECCIONS
El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions.
La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l’any 2010 del Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears.
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Imatge 2: Ortofotografia amb el recorregut de l’estació des Grau per seccions

Secció 1. Saladar. L’itinerari comença desprès del pont que creua la gola de
s’Albufera. Aquí va pel camí vorejant la comunitat de salicorniar (Sarcocornia
fruticosa), comunitat adaptada als sòls salats o salmencs, que temporalment, poden
romandre inundats. La comunitat és dominada per la salsona revelluda (Arthrocnemum
macrostachyum i Sarcocornia fruticosa), acompanyada per joncs (Juncus acutus, J.
maritimus, J. subulatus). La secció acaba allà on comença el pinar.
Secció 2. Pinar. Recorre tot el pinar (Pinus halepensis) sobre terrenys arenosos
darrera la platja. Entre els pins hi trobam altres espècies llenyoses com la sivina
(Juniperus phoenicea), l’aladern (Phillyrea media) o la mata (Pistacia lentiscus). Es
tracta d’un bosc bastant esclarissat.
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Foto 6: Secció 2 de s’Albufera des Grau. Autoria: D. Carreras

Secció 3. Mates. El pinar deixa pas a ullastres (Olea europaea var sylvestris) i mates
(Pistacea lentiscus) de mida mitjana en el mateix camí de darrera la platja.
Secció 4. Arenal. Es passa una barrera al costat d’uns abeuradors i el recorregut
passa per un terreny arenós lleugerament humit amb joncs i altres plantes suculentes,
sivines i mates baixes. Aquí es solen trobar en èpoques de floració gran quantitat de
licènids.
Secció 5. Brolla 1. L’itinerari comença a pujar per un coster d’una marina espessa rica
en espècies com les estepes (Cistus spp.), els brucs (Erica arborea i E. scoparia), les
argelagues (Calicotome spinosa, C. infesta, C. Villosa), i càrritx (Ampelodesmos
mauritanica).
Secció 6. Brolla 2. És una continuació de la marina anterior però més rica en brucs. El
camí segueix pujant.

17
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Secció 7. Solell. Aquí el camí ja comença a davallar cap a l’albufera pel coster d’en
Truja. És una marina d’estepes i brucs molt envaïda pel càrritx (Ampelodesmos
mauritanica) i argelagues (Calicotome spinosa).
Secció 8. Vorera. Vegetació molt semblant a la secció anterior però el camí voreja
s’Albufera a la zona de la cala del coster d’en Truja.

Foto 7: Secció 8 de s’Albufera des Grau. Autoria: D. Carreras

Secció 9. Prat. Itinerari fa un recorregut de mig cercle per un prat sec arenós amb
estepes baixes i altres matolls baixos amb clarianes on apareixen plantes anuals.

Foto 8: Secció 9 de s’Albufera des Grau. Autoria: D. Carreras

Secció 10. Arenal. Baixa per un prat arenós de dunes residuals colonitzades per
petites estepes i trèvol mascle entre d’altres matolls baixos d’ambients arenosos. És
una àrea propera a la mar amb dunes estabilitzades. Hi trobam la sempreviva o
camamil·ló (Helichrysum stoechas), estepes (Cistus salviifolius), alguns endemismes
18
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interessants: ugons grossos (Ononis crispa), camots (Scrophularia ramosissima), i
camamil·la (Santolina chamaecyparisus var. magonica). També trobem petites plantes
anuals.
Secció 11. Mates. L’itinerari surt altre cop al camí darrera la platja des grau i continua
cap a la platja. La vegetació són mates i sivines altes sobre dunes.
Secció 12. Dunes. Dunes mòbils de primera línia de platja. Trobem el jull o fenàs de
platja (Elytrigia juncea), lliri de platja (Pancratium maritimum), el card marí (Eryngium
maritimum), la campaneta de platja (Calystegia soldanella) i la ravenissa de platja
(Cakile maritima)

Foto 9: Secció 12 a la platja. Itinerari de s’Albufera des Grau. Autoria: D. Carreras

HÀBITATS REPRESENTATS
Es descriuen els hàbitats de l’itinerari als 5 metres de costat que es tenen en compte
en els recomptes. Els hàbitats es classificaran segons el codi CORINE BIOTOPES
MANUAL i es detalla el codi de l’HÀBITAT D’INTERÈS COMUNITARI corresponent si
és el cas. Els hàbitats d’interès comunitari prioritari es codifiquen amb un asterisc
(codi*).
Nº

1

Nom
secció

Codi
CORINE

Saladar 15.612

2

Pinar

16.29

3

Mates
1

16.28

Descripció

HIC

Salicornars (matollars de
Sarcocornia fruticosa) de sòls
argilosos salins, temporalment
inundats, del litoral
Dunes residuals colonitzades
de Pinus halepensis, al litoral.
Dunes colonitzades per
marines, al litoral.
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1420 Matollars halòfils
mediterranis i
termoatlàntics
(Sarcocornetea
fruticosae)
2270* Dunes amb
pinedes
2260 Dunes amb
vegetació escleròfila dels

Long.
(m)

Grans
ambients

104,8

Zona
humida

415,0

Bosc

129,5

Matollar
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Nº

Nom
secció

Codi
CORINE

Descripció

HIC

Long.
(m)

Grans
ambients

120,2

Duna

145,9

Matollar

Cisto-Lavenduletalia
4

Arenal
1

5

Marina
32.341
1

6

Marina 32.322
2
+

7

Càrritx

8

Vorera 32.23

15.53

32.23

9

Prat

16.229

10

Arenal
2

16.28

11

Mates
2

16.28

12

Duna

16.21

Prats dominats per plantes
carnoses (Plantago crassifolia)
o junciformes (Juncus acutus,
Schoenus nigricans..) de sòls
arenosos poc humits
Estepars dominats per estepa
negra (Cistus monspeliensis),
silicícoles, de les contrades
mediterrànies marítimes.
Brolla silicícola d’estepes i
brucs amb càrritx.
Marina d'estepes envaïda de
càrritx (Ampelodesmos
mauritanica) i argelaga negra
(Calicotome spinosa)
Marina d'estepes envaïda de
càrritx (Ampelodesmos
mauritanica) i argelaga negra
(Calicotome spinosa)
Prats de Brachypodium
distachyon i altres prats secs
amb teròfits, colonitzadors de
terrenys arenosos marítims
Dunes colonitzades per
marines. Dunes residuals amb
trèvol mascle (Lotus cytisoides)
i estepes (Cistus salviifolius)
Dunes colonitzades per
marines. Dunes amb sivinar
residual colonitzat per llentiscle
i estepes
Dunes mòbils. Primeres línies
de vegetació: Cakilion,
Agropyretum, MedicaginiAmmophilletum

1410 Prats i jonqueres
halòfils mediterranies
(Juncetalia maritimi)

135,0
5330(32.23) Matollars
termomediterranis i
predesèrtics

115,2

5330(32.23) Matollars
termomediterranis i
predesèrtics

236,7

2240 Dunes amb prats
d'anuals dels TheroBrachypodietalia

88,9

2260 Dunes amb
vegetació escleròfila dels
Cisto-Lavenduletalia

170,5

2260 Dunes amb
vegetació escleròfila dels
Cisto-Lavenduletalia

130,7

Matollar

2110 Dunes mòbils
embrionàries

53,2

Duna

TOTAL

1.845,6

Taula 3. Hàbitats representats per seccions a l’estació de s’Albufera des Grau

3.3.

ESTACIÓ DE SANTA CATALINA

Municipi: Maó
Regió: Muntanya i terra baixa mediterrànies
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera des Grau
Número de seccions: 8
Longitud total: 1.914 m
Longitud mitjana: 239 m
Alçada mitjana: 9 m
Responsable i col·laboradors: Sònia Estradé, David Carreras, Òscar Garcia,
Fernando Mozos, Biel Mascaró i Maria Ángeles Mas.
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Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i Parc Natural de s’Albufera des
Grau.
Anys amb dades: 13 [2004-2016]
Espècies registrades: 25 (mitjana anual: 19)
Exemplars comptats: 16.233 (mitjana anual: 1.249)

L'itinerari de Sta. Catalina està situat a la zona més interior del Parc Natural de
s’Albufera des Grau. Els mostrejos es van iniciar el 2004, i s'han mantingut
ininterrompudament fins a l'actualitat. L'itinerari transcorre majoritàriament dins de
zones boscoses, amb algun prat pasturat o tanques abandonades abans cultivades.
Té una longitud de 1.914 m i 8 seccions, amb una mitjana de 239 m per secció.
La zona es situa al límit del parc amb la carretera de Maó – Fornells dins d’una massa
boscosa dominada per l’alzinar baleàric tot i que les marines silicícoles d’estepes i
brucs ocupen algunes seccions.

Al final del recorregut trobem una secció que

transcorre per camps abandonats que durant aquests anys de seguiment de
papallones ha experimentat una regeneració important de la vegetació.
SECCIONS
El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions.

Imatge 3: Ortofotomapa
amb el recorregut de
l’estació de Sta. Catalina
per seccions.
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Secció 1. Camí pins. L’itinerari comença a l’entrada de la finca de Sta. Catalina i
segueix el camí ample de terra durant
uns metres per un alzinar baleàric amb
pins fins a trobar-se amb un
encreuament de camins.
Secció 2. Alzinar. La secció comença
l’encreuament de tres camins i agafa el
camí més estret de l’esquerre que
s’endinsa dins un alzinar frondós on el
pas es fa una mica difícil.

Secció 3. Tanca 1. Entra dins una camp
de conreu de secà i es va vorejant part
d’aquest camp. El camí té el camp de
secà a una banda i les vores són
d’alzinar baleàric.

Foto10. Secció 2. Alzinar.
Autoria. D.Carreras

Foto11. Secció 3.Camp de
conreu. Autoria. D.Carreras

Secció 4. Camí bosc. Surt del camp de conreu i torna al bosc d’alzines amb pins
per un camí ample fins a l’encreuament de camins.
Secció 5. Brolla 1. Agafa el camí de la dreta i recorre una marina silicícola
d’estepes i bruc amb càrritx i pi blanc fins arribar a una fondalada.
Secció 6. Brolla 2. Segueix essent el mateix hàbitat anterior però s’endinsa una
fondalada de sòls més profunds i humits.
Secció 7. Camí. Secció llarga on l’alzinar amb pins torna a ser el protagonista.
Acaba al camp abandonat.
22
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Secció 8. Tanca 2. Fa un recorregut d’anada i tornada per un antic camp de
conreu abandonat que s’està regenerant on trobem mates (Pistacea lentiscus),
ullastres (Olea europaea) i diverses plantes aromàtiques de tipus arbustiu baix i
moltes plantes anuals i bianuals com l’olivarda ((Ditricchia viscosa).

Foto12. Secció 4. Alzinar amb
pins. Autoria. D.Carreras

Foto13. Secció 5. Marina silicícola
amb pins. Autoria. D.Carreras

Foto14. Secció 8. Conreus
abandonats. Autoria. D.Carreras
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HÀBITATS REPRESENTATS A SANTA CATALINA
Nº

nom secció

codi CORINE

1

Camí Pins

45.3143+

2

Alzinar

45.314

3

Tanca 1

82.3 45.314

4

Camí Bosc

45.3123

5

Brolla 1

6

Brolla 2

7

Camí

45.314

8

Tanca 2

32.4A3

42.8426+

42.8426+

descripció
Alzinar baleàric (CyclaminiQuercetum ilicis) amb pins
Alzinar baleàric (CyclaminiQuercetum ilicis)
Vora d'alzinar baleàric (CyclaminiQuercetum ilicis) en conreus
herbaci extensiu de secà.
Alzinar baleàric (CyclaminiQuercetum ilicis) amb pins
Pineda de pi blanc amb sotabosc
de marines silicícoles
Pineda de pi blanc amb sotabosc
de marines silicícoles
Alzinar baleàric (CyclaminiQuercetum ilicis) amb pins
Matollars d'olivarda dels camps
abandonats

TOTAL

HIC

long (m)

9340 Alzinars

140

Bosc

9340 Alzinars

300

Bosc

9340 Alzinars

123

Camps i
pastures

9340 Alzinars

327

Bosc

9540 Pinedes
mediterrànies

218

Bosc

9540 Pinedes
mediterrànies

93

Bosc

9340 Alzinars

435

Bosc

278

Matollar

1.914

Taula 4. Hàbitats representats a l’itinerari de Sta. Catalina per seccions.

3.4.

ESTACIÓ D’ALGAIARENS

Municipi: Ciutadella
Número de seccions: 11
Longitud total: 2.983 m
Longitud mitjana: 271 m
Alçada mitjana: 0 m
Responsable i col·laboradors: Sònia Estradé, David Carreras, Marina Pons
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Departament de medi ambient del
Consell Insular de Menorca.

24

Grans
ambients

Xarxa menorquina de seguiment de papallones diürnes. Memòria 2016

Mostreig i sèrie de dades
Anys amb dades: 2 [2015-2016]
Espècies registrades: 20 (promig anual: 19)
Exemplars comptats: 2439 (promig anual: 1215)
L’itinerari d’Algaiarens es localitza a la costa nord de Ciutadella de Menorca dins de
l’espai protegit ANEI Me-2 la Vall i integrat a la Xarxa Natura 2000. Els mostrejos es
van iniciar l’any 2015. Tot l’itinerari transcorre sobre terrenys arenosos que formen part
de la llengua d’arena del sistema dunar d’Algaiarens que s’endinsa quilòmetres terra
en dins. En aquest espai destaquen els camps de conreu de secà que conviuen amb
els boscos formats per l’alzina i pi blanc. En aquesta àrea es troben algunes de les
comunitats forestals més grans i millor conservades de Menorca. On aquestes zones
boscoses són més obertes apareixen les marines d’estepes i brucs, que presenten una
gran diversitat vegetal amb quantitat de plantes interessants degut al seu substrat
arenós. Les platges i els seus sistemes dunars, una zona humida darrera la barrera
d’arena lligada a un curs d’aigua que desemboca a la platja, i costes rocoses formen
part d’aquest ric i variat itinerari de 2.983 metres distribuïts en 11 seccions que tenen
una llargada mitjana de 271 m.
Així, l’itinerari comença en un camp de conreu de secà per endinsar-se posteriorment
a un alzinar. Poc a poc s’apropa cap a la costa i apareix una marina d’estepes i brucs
rica en endemismes i plantes rares a Menorca degut als substrats arenosos que
presenta i que són hàbitat d’un nombre prou elevat de papallones, sobretot licènids.
Darrera la platja ja trobem boscos de pi blanc sobre dunes i l’itinerari ja travessa la
platja des Bot i el sistema dunar de primera línia amb abundància de borró, card marí i
lliri de platja i que al principi i final de temporada presenta molta varietat de papallones.
Recorre la vorera de la desembocadura del torrent on trobem comunitats de canyís i
tamarells, i s’enfila cap a la costa rocosa que separa les dues platges d’Algaiarens. Un
cop a la platja des Tancats segueix per la vorera del seu sistema dunar i torna a
recórrer un petit tram de bosc de pins i alzines fins que finalment torna a sortir una
llarga secció de camps de conreu de secà. Els diferents tipus d'hàbitats existents a la
zona proporcionen una gran diversitat faunística, i els boscos constitueixen una zona
de nidificació per a les rapinyaires com el soter (Hieraaetus pennatus) i Milà (Milvus
milvus). A més, en aquest LIC nidifica l'àguila peixatera (Pandion haliaetus).
SECCIONS
El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions.
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Imatge 4. Ortofotografia amb el recorregut de l’estació d’Algaiarens per seccions.

Secció 1. Conreu. Recorre el camí de cavalls que va per la vorera d’un camp de
conreu de secà sobre sòls arenosos. El camí té a una banda el camp, i a l’altre una
barrera lineal formada
per esbarzers i
ullastres arbustius que
fan de marges vius
separant un camp i
una altre. Gairebé al
final de la secció deixa
el camí de cavalls per
dirigir-se direcció a
la costa, encara
dins el camp de
conreu.

Foto 15. Conreu sobre sòls arenosos a l’estació d’Algaiarens. Autoria: S. Estradé

Secció 2. Alzinar.
Deixa el camp de
secà per endinsarse dins d’un alzinar
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amb pins. Aquest bosc també es troba sobre terrenys arenosos que formen part
d’aquesta gran llengua d’arena que es dirigeix cap al sud. Aquest fet fa que l’alzinar
estigui enriquit amb sivines i altres espècies típiques d’aquests ambients.

Foto 16. secció 2. Alzinar amb pins sobre terrenys arenosos . Autoria: S. Estradé

Secció 3. Matollar. L’alzinar deixa pas a una marina baixa de xipell (Erica multiflora) i
romaní (Rosmarinus officinalis), també sobre sòls arenosos. La diversitat de plantes
pròpia d’aquesta marina es veu enriquida pel substrat arenós que presenta. En
aquesta secció es poden trobar, en determinades èpoques, un nombre prou elevat de
licènids.

Foto 17. Secció 3. Matollar sobre sòls arenosos. Autoria: S. Estradé

Secció 4. Pinar sobre dunes. Els pins van guanyant terreny ja en la zona darrera la
platja, sobre el sistema dunar. Es tracta d’un bosc molt obert, amb molt poc sotabosc.
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Foto 18. Secció 4. Pinar sobre dunes. Autoria: S. Estradé

Secció 5. Duna i platja. El recorregut recorre la duna de dreta a esquerre. Trobem,
entre d’altres plantes psammòfil·les, el borró (Ammophila arenaria), la lletrera de platja
(Euphorbia paralias), lliri de platja (Pancratium maritimum), la campaneta de platja
(Calystegia soldanella), la ravenissa de platja (Cakile maritima) i el card marí
(Eryngium maritimum). En aquests darrers es poden trobar abundants papallones dels
cards a l’època dels passos migratoris. També algunes olivardes (Ditricchia viscosa)
que quan són florides atrauen quantitat de papallones.

Foto 19. Secció 5. Dunes a primera línea de la platja des Bot. Autoria: S. Estradé

Secció 6. Desembocadura torrent. Segueix la desembocadura del torrent. Primer
passem per un petit tram on hi ha abundant vegetació de zones humides i vorera de
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torrent, sobretot canyís i posteriorment en un tram sense vegetació just a la
desembocadura del torrent que creua la platja cap a la mar.

Foto 20. Desembocadura del torrent a la platja des Bot . Autoria: S. Estradé

Secció 7. Costa rocosa. El recorregut creua la costa rocosa que uneix les dues
platges d’Algaiarens. La vegetació és esparsa i pobra en espècies. Hi trobem fonoll
marí (Crithmum maritimum), socarrells (Launaea cervicornis), coques de la mar
(Limonium spp.) i altres plantes de baix port com el donzell marí (Artemisia gallica).
Secció 8. Matollar sobre dunes. Arribem a la platja des Tancats aquesta secció
recorre un petit tram de sistema dunar amb marina calcícola ja de camí cap a l’interior.

Foto 21. Secció 8. Matollar sobre dunes. Autoria: S. Estradé.

Secció 9. Pinar. El bosc de pins amb sivines sobre sòls arenosos es fa el
protagonista.
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Secció 10. Camp humit. El camí voreja un camp de conreu que a l’hivern es troba
totalment inundat. Es tracta d’una bassa temporal o zona humida que moltes vegades
en conrea durant l’estiu. A l’altra banda del camí hi ha una franja gruixuda de vegetació
(ullastres i esbarzers) que separa un camp d’un altre.
Secció 11. Conreu. Es tracta d’un camp de conreu de secà, que en algun petit tram
del recorregut no està sembrat. També es troba sobre terrenys arenosos i que en
algunes parts es pot apreciar que són terrenys humits ja que la vegetació ruderal que
apareix entre els conreus són plantes d’elevats requeriments d’aigua com la cua de
cavall. Igual que en la secció anterior, el camí voreja el camp i a l’altre banda tenim
una franja de vegetació
espinosa i ullastres que
separa un conreu d’un
altre. Aquest fet fa que
trobem tant espècies de
papallones típicament de
conreus i zones agràries
com espècies més
forestals als marges
vius.

HÀBITATS
Foto 22. Secció 11. Conreu en terreny arenós. Autoria: S. Estradé
REPRESENTATS A ALGAIARENS
Secció

nom secció

Codi
CORINE

Descripció

long (m)

Grans
ambients

1

Conreu

82.3

Conreus extensius de
secà.

576

Camps i
pastures

2

Alzinar

16.29
(45.3143+)

Dunes forestades amb 2270* Dunes
boscos d'alzina i pins
forestades

304

Bosc

Matollar

16.28
(32.421+)

Dunes colonitzades
per marina de xipell i
romaní

3

359

Matollar

4

Pinar dunes

16.29

Dunes forestades amb 2270* Dunes
pi blanc
forestades

172

Bosc

5

platja i duna

16.2122

Dunes movents amb
comunitats de borró
(Ammophila arenaria)

2120 Dunes mòbils del
litoral amb Ammophila 212
arenaria

Duna

177

Duna

53.113
6

Desembocad
ura torrent
24.1

7

Costa rocosa 18.22

HIC

2260 Dunes amb
vegetació esclerofil·la
del CistoLavanduletalia

Canyissars de
Phragmites australis
ssp. chrysanthus.
Cursos fluvials
Penya-segats litorals
amb fonoll marí i
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1240 Penya-segats
coques de la mar

265

Costa
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Secció

nom secció

Codi
CORINE

8

dunes

16.28
(32.421+)

9

Pinar

16.29
37.4

Camps
humits

10

84.2

82.3
conreu
arenos

11

84.2

long (m)

Grans
ambients

Descripció

HIC

coques de la mar.

endèmiques

Dunes colonitzades
per marina de xipell i
romaní

2260 Dunes amb
vegetació esclerofil·la
del CistoLavanduletalia

113

Duna

Dunes forestades per
amb pi blanc

2270* Dunes
forestades

139

Bosc

125

Camps i
pastures

542

Camps i
pastures

rocosa

Camp conreat sobre
terrenys inundables.
Marges vius (marge
de conreu amb
esbarzers i ullastres
arbustius)

6420 jonqueres i
herbassars
gramioniodes humits
del MolinioHoloschoenion

Conreus extensius de
secà. Marges vius
(marge de conreu amb
esbarzers i ullastres
arbustius)

TOTAL

2.983

Taula 5. Hàbitats representats a Algaiarens.

3.5.

ESTACIÓ DE TALIS

Municipi: Es Migjorn Gran
Número de seccions: 16
Longitud total: 3.112 m
Longitud mitjana: 194 m
Alçada mitjana: 0 m
Responsable i col·laboradors: Marina Pons, David Carreras i Sònia Estradé,
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Departament de medi ambient del
Consell Insular de Menorca.
Mostreig i sèrie de dades
Anys amb dades: 2 [2015-2016]
Espècies registrades: 15 (mitjana anual: 15)
Exemplars comptats: 1512 (mitjana anual: 759)
L’estació de Talis recorre la zona costanera entre Sant Tomàs i Son Bou. Es troba
situada al municipi des Migjorn Gran i la majoria del seu recorregut es troba dins l’Àrea
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Natural d’Interès Especial (ANEI) i Lloc d’Interès Comunitari (LIC) barranc de Son bou i
la Vall. El recorregut transcorre en el seu inici per una zona urbanitzada però de
seguida la deixa enrere per seguir un camí litoral que uneix les platges de St. Tomàs
amb el final de la platja de Son Bou, a Talis, i endinsar-se breument cap a la zona
baixa del barranc de Son Boter vorejant la zona humida anomenada prat de Son Bou o
Ses Canessies.
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El recorregut és molt variat i passa per diversos ambients, des de petites zones de
salobrars litorals, diversos tipus de marines litorals, sivinars, pastures naturals, pradells
de plantes anuals sobre sòls arenosos, vegetació dunar i zones humides litorals. És de
destacar el prat de Son Bou, la segona zona humida més important de l'illa. La
vegetació hidròfila és el principal element d’interès d’aquesta zona. Actualment gran
part del prat apareix cobert per una catifa de canyet, però a les voreres i allà on les
aigües són més fondes i permanents, la diversitat florística augmenta de manera
important amb algunes espècies que tenen aquí les úniques poblacions conegudes a
l’illa.
SECCIONS

Imatge 5. Ortofotografia amb l’itinerari de Talis per seccions.

Secció 1. Passeig. L’itinerari comença per dins la urbanització, en un passeig paral·lel
a la platja on hi trobem pins, alguns ullastres i les barreres vives que delimiten el
terreny dels diversos xalets formats per arbustos diversos podats i retallats a manera
de barreres o murs.
Secció 2. Platja 1. Platja amb roques cobertes amb un petit gruix d’arena a la part
esquerre del camí, amb plantes de primera línia de platja com fenàs de platja (Elytrigia
juncea), lliri de platja (Pancratium maritimum), el card marí (Eryngium maritimum), la
campaneta de platja (Calystegia soldanella), el trèvol mascle (Lotus cytisoides), i
algunes plantes de roquissars com el fonoll marí (Crithmum maritimum).
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Secció 3. Costa 1. El camí puja cap a la costa rocosa que uneix la platja de St. Tomàs
amb la de Talis. La primera de les seccions sobre aquest penyal rocós passa per una
zona oberta de vegetació esparsa i baixa dominada pel fonoll marí.
Secció 4. Pins1. S’endinsa en una zona més boscosa on trobem pi blanc (Pinus
halepensis) i sivines (Juniperus phoenicea) sobre sòls rocosos.
Secció 5. Costa 2. El camí surt de la petita zona boscosa per tornar a terrenys
rocosos a primera línea de costa on abunden mates i sivines de molt baix port i
romaní, entre aquestes mates baixes hi podem trobar altres petites plantes llenyoses
com llengua de passerell (Teucrium capitatum) o estepes baixes.
Secció 6. Pins 2. Secció de poca distància, on altre cop el camí s’endinsa
lleugerament al pinar de pi blanc amb sotabosc de mates. El substrat segueix essent
bastant prim i rocós.
Secció 7. Tanca 1. Secció molt més llarga on ja creuem una tanca i el camí voreja un
camp de secà. A la part dreta del camí i al límit del camp tenim vegetació alta amb
mates (Pistacea lentiscus) i sivines (Juniperus phoenicea).

Foto 23. Secció 7. Camp de conreu. Autoria: M. Pons Tysoe.

Secció 8. Pedres. El camí s’allunya lleugerament del camp de conreu que queda
separat del camí per una franja de pedres i vegetació ruderal. A la banda dreta, més
propera a la mar hi creix una pastura subnitròfila, espai obert amb vegetació
majoritàriament herbàcia i sobre sòls prims.
Secció 9. Mates. Trobem sobretot arbustos mitjans i alts de mata (Pistacea lentisus) i
algun pi blanc (Pinus halepensis).
Secció 10. Herbassar. Formacions herbàcies naturals damunt sòls prims i arenosos
que reben molta humitat de la mar i que destaquen per l’elevada diversitat de plantes
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perennes herbàcies, algunes d´elles amb caràcter endèmic. A més d’espècies més
típiques de pastures menorquines, algunes de caràcter nitròfil i antropogènic, i plantes
herbàcies anuals, hi apareixen espècies d’ambients salins del litoral com la pala
marina (Thymelaea hirsuta), algun socarrell (Launaea cervicornis), Euphorbia pithyusa
i Plantago crassifolia també típica de sòls salins poc humits. Així trobaríem una
formació vegetal híbrida amb clares influències de diversos tipus de comunitats.

Foto 24. Secció 10. Pastures sobre sòls prims i arenosos. Autoria: S. Estradé

Secció 11. Torre. El camí puja cap a la torre de Talis, a na Redona. Trobaríem dos
tipus de vegetació, a la part més septentrional o la més baixa, hi hauria un formació
vegetal híbrida amb clares influencies de diversos tipus de comunitats totes elles
empobrides:
Prats
dominats per Plantago
crassifolia de sòls salins
poc humits, comunitats
costaneres
de
Helichrysum
stoechas
amb presència ocasional
de Euphorbia pithyusa i
notable influencia també
de
les
comunitats
d’arenals properes que fa
que puguem trobar també
Crucianella maritima.
A la part més propera al
mar, a la part alta, trobem
la típica vegetació de
costes rocoses del litoral
amb Crithmum maritimum
i Limonium minutum
Foto 25. Secció 11. Na Redona. Autoria: S. Estradé

Secció 12. Platja 2. La secció fa un recorregut d’anada i tornada passant primer per la
platja al costat de la duna on trobem vegetació de front dunar amb fenàs de platja
(Elytrigia juncea), lliri de platja (Pancratium maritimum), card marí (Eryngium
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maritimum), campaneta de platja (Calystegia soldanella), ravenissa de platja (Cakile
maritima), trèvol mascle (Lotus cytisoides), etc. La tornada del cami s’endinsa més en
el sistema dunar i al final de la secció trobem més plantes suculentes com una casta
de plantatge de terrenys salins (Plantago crassifolia).
Secció 13. Tanca 2. Aquí el camí deixa de seguir la línea de costa per endinsar-se
cap al barranc de Son Boter. Passarem per la vorera d’un camp de secà.
Secció 14. Prat 1. Aquí el recorregut ja es troba amb la vorera de la zona humida (el
prat de son bou). Així, tindrem a una banda un camp de secà i a l’altra banda la vorera
de la zona humida amb les comunitats típiques palustres. En aquest cas dominen el
canyís (Phragmites australis) i la bova (Typha latifolia).

Foto 26. Canyissar al prat de son bou. Autoria: Esther Soler

Secció 15. Pins 3. El camí s’endinsa dins un pinar de pi blanc amb sotabosc de mates
(Pistacia lentiscus).
Secció 16. Prat 2. Tornem a retrobar la zona humida amb canyís (Phragmites
australis) a la dreta del camí i l’esquerre del camí és ocupat per una pastura en una
zona humida que moltes vegades es troba inundada.
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N

Nom
secció

Codi
CORINE
84.2

1

Passeig
86.431+

2

Platja 1

16.2112

3

Costa 1

18.22

4

Pins 1

32.1322

5

Costa 2

32.42

6

Pins 2

42.8421+

7

Tanca 1

82.3
32.123

8

Pedres

87.2
34.81

9

Mates

32.123
15.53

10

Herbass
ar
34.81

11 Torre

15.53

18.22
12 Platja 2

16.2112

Descripció

HIC

Marges vius d'ullastres i altres
espècies exòtiques de
jardineria.
Passeig asfaltat
Dunes embrionàries, amb
comunitats obertes de fenàs de
platja (Elytrigia juncea),
2110 Dunes
Sporobolus pungens,... de les
mòbils
platges arenoses
embrionàries
1240 Penyasegats
colonitzats per
Penya-segats litorals amb fonoll
vegetació, amb
marí i coques de la mar
coques de la mar
(Limonium spp)
endèmiques.
5210 Maquies i
Sivinars (marines amb
garrigues amb
Juniperus phoenicea subsp
Juniperus spp.
turbinata arborescent) de les
arborescents, no
costes rocoses del litoral.
dunars.
Brolles domindades pel romaní
(Rosmarinus officinalis),
calcícoles.
Pinedes de pi (Pinus
halepensis) amb sotabosc de
marines d'ullastre (Olea
9540 Pinedes
europaea var. sylvestris)
mediterrànies
Camps de conreu de secà.
Màquies de llentiscle (Pistacea
lentiscus) de terra baixa.
Comunitats ruderals.
Prats subnitròfils de teròfits o
cardassars de sòls pasturats
Màquies de llentiscle (Pistacea
lentiscus) de terra baixa.
Prats dominats per plantes
carnoses (Plantago crassifolia)
o junciformes (Schoenus
nigricans, Juncus acutus ) de
sòls salins, generalment
arenosos i poc humits.
1410 Prats i
Prats subnitròfils de teròfits o
jonqueres halòfils
cardassars de llocs pasturats
mediterranis
1410 Prats i
jonqueres halòfils
Prats dominats per plantes
mediterranis
carnoses (Plantago crassifolia) 1240 Penyao junciformes (Schoenus
segats de les
nigricans, Juncus acutus ) de
costes
sòls salins, generalment
mediterrànies
arenosos i poc humits.
colonitzats per
Penya-segats litorals amb fonoll vegetació, amb
marí i coques de la mar
coques de la mar
(Limonium spp)
endèmiques.
Dunes embrionàries, amb
2110 Dunes
comunitats obertes de fenàs de mòbils
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long
(m)

Grans
ambients

452

Jardins

114

Duna

104

Costa
rocosa

72

Bosc

83

Costa
rocosa

61

Bosc

333

Camps i
pastures

140

Camps i
pastures

172

Matollar

128

duna

203

Duna

212

Duna
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platja (Elytrigia juncea),
Sporobolus pungens... De les
platges arenoses
13 Tanca 2

82.3

Camps de conreu de secà.

14 Prat1

82.3
53.111

15 Pins 3

42.8421+

Camps de conreu de secà.
Canyissars sempre inundats
Pinedes de pi (Pinus
halepensis) amb sotabosc de
marines d'ullastre (Olea
europaea var. sylvestris)

37.4
16 Prat 2
53.111

Jonqueres de jonc boval
(Scirpus holoschoenus) i
herbassars graminoides,
higròfils, de terra baixa.
Canyissars sempre inundats

TOTAL

embrionàries

199
388

9540 Pinedes
mediterrànies
6420 Jonqueres i
herbassars
graminoides
humits,
mediterranis, del
MolinioHoloschoenion

323

Bosc

129

zona
humida

3112

Taula 6. Hàbitats representats a Talis.
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3.6.

ESTACIÓ DE TURMADÈN

Municipi: Alaior
Número de seccions: 8
Longitud total: 1986 m
Longitud mitjana: 248 m
Alçada mitjana: m
Responsable i col·laboradors: Marina Pons, David Carreras i Sònia Estradé,
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Departament de medi ambient del
Consell Insular de Menorca.
Mostreig i sèrie de dades
Anys amb dades: 1 [2016]
Espècies registrades: 19 (mitjana anual: 19)
Exemplars comptats: 629 (mitjana anual:

629)

L’estació de Turmadèn recorre l’interior de la finca de Turmadèn des Capità, situada al
municipi d’Alaior. La finca es troba damunt terrenys miocènics i està conformada per
un mosaic de pastures i ullastrar. A les zones baixes presenta una plana d’inundació
amb sediments quaternaris empleada com a zona de pastura extensiva per uns 20
caps de boví de raça menorquina. A les àrees més fresques es poden trobar
bosquetons de prunyoners (Prunus spinosa) i espinals (Crataegus monogyna).
Turmadèn des Capità va ser una de les finques col·laboradores del projecte
LIFE+BOSCOS de gestió forestal sostenible per a l’adaptació del bosc al canvi climàtic
desenvolupat pel Consell Insular. En el marc d’aquest projecte es va realitzar una
ordenació forestal de la finca i a la tardor del 2014 es va actuar en una de les
parcel·les formades per un pinar dens amb una cobertura de sotabosc molt elevada.
En aquesta parcel·la es van talar alguns pins de grans dimensions i es va fer una
estassada important del substrat arbori (eliminació d’un 30% de la seva cobertura)
mitjançant maquinària, la qual va afectar de manera puntual l’estrat herbaci.
El recorregut comença per la part més oberta de la finca, travessant camps de conreu
per un camí de parets vegetades. A continuació agafa alçada a la vegada que
s’endinsa en un mosaic que alterna camps conreats extensius de secà rodejats
d’ullastres. El recorregut arriba fins a la zona on els camps estan menys conreats i
prenen protagonisme els matolls d’ullastre i mata fins a arribar a la secció 7 que
travessa la parcel·la forestal on va actuar el LIFE+BOSCOS.

SECCIONS
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Imatge 6. Ortofotografia amb l’itinerari de Turmadèn per seccions

Secció 1. Camí 1. Tanques obertes delimitades per parets seques vegetades amb
algun ullastre. Destaquen Rubus ulmifolius, Mentha suaveolens i Dithrichia viscosa.
Secció 2. Camí 2. Bardissa d’abatzers i ullastres vora tanques obertes. Destaca R.
ulmifolius, Mentha suaveolens.
Secció 3. Pujada 1. Tanques vorejades d’ullastrar amb espinal i prunyoner. Destaca
Scabiosa atropurpurea i Carlina corymbosa.
Secció 4. Tanca 1. Tanques vorejades d’ullastrar amb espinal i prunyoner. Destaca S.
atropurpurea i C. corymbosa.
Secció 5. Pujada 2. Ullastrar amb algun exemplar de bruc mascle Erica arborea.
Destaca S. atropurpurea i C. corymbosa.
Secció 6. Tanca 2. Tanques abandonades amb regeneració d’ullastres i prunyoners.
Destaca S. atropurpurea i C. corymbosa.
Secció 7. Actuació. Pinar amb ullastres on es va realitzar l’actuació forestal
d’esclarissada la tardor de 2014 (tala de 50 pins, tala de rebrots d’ullastre i eliminació
d’un 30% de cobertura de sotabosc).
Secció 8. Davallada. Tanques abandonades amb regeneració d’ullastres i
prunyoners. Destaca S. atropurpurea i Eryngium campestre.
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HÀBITATS REPRESENTATS A TURMADÈN
Enguany encara no s’ha pogut realitzar l’estudi detallat per tal de fer la descripció dels
hàbitats segons el codi CORINE BIOTOPES MANUAL i detallar el codi de l’HÀBITAT
D’INTERÈS COMUNITARI corresponent, si fos el cas. Es presenta la taula amb el
nom de les seccions, la seva longitud i els grans ambients representats que s’han
emprat per al tractament i interpretació de les dades d’abundància i riquesa
d’espècies.
Núm.
1

Nom secció
Camí 1

long (m)
136

Grans ambients

2

Camí 2

221

Camps i pastures

3

Pujada 1

166

Matollar

4

Tanca 1

260

Camps i pastures

5

Pujada 2

155

Matollar

6

Tanca 2

307

Matollar

7

Actuació

478

Bosc

8

Davallada
TOTAL

263
1986

Camps i pastures

Camps i pastures

Taula 7. Seccions i grans ambients representats a Turmadèn

Foto 28. Secció 2, camí entre
camps de conreu i pastura.
Autoria. D. Carreras

Foto 29.Secció 3, tanques vorejades d’ullastres
i prunyoners. Autoria. D.Carreras
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Foto 30.Secció 7, zona d’actuació amb
el projecte LIFE Boscos. Autoria.
D.Carreras

Foto 31.Secció 8,
tanques vorejades
d’ullastres i
prunyoners. Autoria.
D.Carreras.

Foto 32.Secció 6, camp de conreu abandonat amb nombroses plantes bulboses i revells d’ullastre. Es
manté la pastura. Autoria. D.Carreras
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4. RESULTATS
4.1.

RESULTATS PER ESTACIÓ

4.1.1. ALGENDAR

Any

Recomptes totals a Algendar
Durant la temporada oficial del BMS de l’any
2016 (30 setmanes de l’1 de març fins al 26 de
setembre) s’han recomptat un total de 1.786
individus de 19 espècies diferents (veure
Annex ). Com es pot comprovar a la taula 7, els
valors d’abundància s’han recuperat respecte
els anys anteriors i es tornen a trobar per
damunt dels valors mitjans de l’estació. Tot i
això, en general s’està donant una tendència al
descens al llarg del període d’estudi, malgrat
que presenta oscil·lacions marcades d’un any a
un altre, segurament molt influenciades per les
oscil·lacions naturals en les poblacions de
Celastrina argiolus.
En el cas del número d’espècies observades,
ha estat juntament amb el 2015, l’any en que
s’ha vist més diversitat i s’han arribat a observar
20 espècies de les 22 que s’han detectat dins
aquest itinerari al llarg del període d’estudi.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mitjana

Núm.
Ind.
2.601
2.422
1.780
2.920
1.958
2.912
2.631
2.252
1.371
2.429
1.108
2.490
2.053
1.302
1.786
2.244
2.141

IA
Núm.
(ind/100m) sp.
131,7
19
122,6
19
90,1
19
147,8
18
99,1
15
147,4
19
133,2
15
114,0
19
69,4
17
123,0
15
56,1
14
126,1
18
103,9
18
65,9
17
90,4
20
113,6
19
108,4
22

Taula 8. Individus i espècies observades a
Algendar 2001-2015. * La dada es refereix
al conjunt
d’espècies observades al llarg del
període d’estudi
i no a la mitjana.

3500
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Núm. indiv.

2500
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Individus totals

500

Total indiv. sense C. argiolus
Tendència linial Indiv. Totals

0

Gràfic 1. Evolució del nombre d’individus anuals a Algendar en el període 2001-2016.

43

Programa de seguiment d’espècies a Menorca

Evolució per espècies a Algendar
Quant a les espècies més observades s’ha seguit el mateix patró que l’any passat: la
més abundant durant l’any 2016 a l’estació d’Algendar ha estat Celastrina argiolus,
seguit de Pararge aegeria i Pieris rapae. Aquest ordre varia lleugerament respecte els
valors mitjans del període del què es tenen dades (2001-2016), sobretot pel menor
nombre de Pararge aegeria que s’ha observat.
979

Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Pieris rapae
Polyommatus celina
Gonepteryx cleopatra
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Gonepteryx sp.
Maniola jurtina
Vanessa atalanta
Lasiommata megera
Aricia cramera
Colias crocea
Pontia daplidice
Cynthia cardui
Lycaena phlaeas
Pieris napi
Leptotes pirithous
Papilio machaon
Pyronia cecilia
Callophrys rubi
Charaxes jasius
Cacyreus marshalli
Lampides boeticus

696

2016
mitjana

0

150

300

450

600

ind

Gràfic 2. Abundància per espècies a l’itinerari d’Algendar per l’any 2016 i per la mitjana del període 2001-2016.
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Fotos 33 i 34. Les dues papallones més abundants a Algendar l’any 2016. Esquerre Celastrina argiolus i
dreta Pararge aegeria. Autoria: Margi Egiguren
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Si mirem l’evolució de les espècies més abundants d’aquest itinerari ens adonem de
que efectivament, les oscil·lacions que s’observen en el nombre total d’individus
observats a Algendar es deuen majoritàriament a les oscil·lacions de Celastrina
argiolus (veure gràfic 3). Aquesta espècie presenta un cicle poblacional en períodes de
tres anys en què s’alternen màxims poblacionals elevats amb mínims a causa del cicle
que presenten els seus parasitoids. També trobem una lleugera tendència al descens
de la poblacions de Pararge aegeria i, encara més evident de Gonopterix cleopatra i
Polymmatus celina.
1500

Pieris rapae

1400

Gonepteryx cleopatra

1300

Celastrina argiolus

1200

Polyommatus celina

1100

Pararge aegeria

1000

núm. Ind.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gràfic 3. Tendències poblacionals de les papallones més abundants d’Algendar 2001-2016

Aquestes oscil·lacions de Celastrina també s’observen en les dades del global del
BMS català.

Gràfic 4. Tendència de
Celastrina argiolus a nivell
global del CBMS 19942015. Font: CBMS 20012015.
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Fenologia a Algendar
Pel que fa a la corba de vol, trobem que la temporada comença amb valors mínims
que ràpidament van augmentant. Trobem un primer màxim la setmana 16,
posteriorment davallen el nombre d’individus i tornen a augmentar per a arribar al
màxim absolut de la temporada a la setmana 22 (266 indiv.), amb una diferència molt
gran respecte les setmanes anterior i posterior degut a uns recomptes excepcionals de
Celastrina argiolus (210 individus la setmana 22, molt superiors als 142 individus de la
setmana 21 i als 50 de la setmana 23).
Observem que aquest comportament de la corba de vol del 2016 és un poc diferent a
la corba de vol mitjana de tot el període. Tant el primer màxim com el segon s’han
retardat. El primer màxim s’ha donat a la setmana 16 enlloc de la 15 i el màxim absolut
a la 22 enlloc de la 18.
Immediatament desprès del màxim, la densitat d’individus baixa als valors anteriors a
la punta, i a partir d’aquí es donen fluctuacions de les densitats setmanals però
mantenint-se en uns valors més elevats que al principi de la temporada.
Pel que fa al nombre d’espècies observades, els valors s’han mantingut força elevats
també a final de temporada.

300

14
Individus
Espècies

250

8
150

6
100

4

50

2

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

Gràfic 5. Nombre d’individus i espècies observades a Algendar durant les 30 setmanes de la campanya
2016. Els punts amb colors clars són les dades que han estat estimades a partir de mitjanes
aritmètiques degut a la falta de dades per no haver-se pogut realitzar el seguiment durant aquella
setmana.
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Gràfic 6. Nombre d’individus i nombre d’espècies observades de mitjana durant el període 2001-2016 a
l’estació d’Algendar.

Espècies per secció a Algendar l’any 2016
Tal com passava a l’any 2015, la secció on hi ha hagut més abundància d’individus és
la secció 2 que correspon a un hort de planters de fruiters i zona conreada envoltada
de parets i murs amb vegetació. El major nombre d’espècies es dóna, en canvi, a la
secció 4, corresponent al camí que voreja el torrent amb el canyar a la vorera i a l’altra
banda paret vegetada amb heures i esbarzers. En general és una estació amb una
elevada abundància i riquesa d’espècies.
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Gràfic 7. Nombre d’espècies i individus observats per seccions l’any 2016 a Algendar.
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4.1.2. S’ALBUFERA DES GRAU
Recomptes totals
Durant la temporada oficial del BMS de l’any
2016 (30 setmanes de l’1 de març fins al 26
de setembre) s’han recomptat un total de
668 individus de 19 espècies diferents
(Veure annex I). Com s’observa a la taula
següent, és el valor més baix des de que es
va iniciar seguiment de ropalòcers a Es Grau,
confirmant així la tendència generalitzada al
descens que s’està donant en aquesta
estació.

Taula 9 . Individus i espècies observades a
Es Grau 2001-2015. * La dada es refereix al conjunt
d’espècies observades al llarg del període d’estudi i
no a la mitjana.

Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mitjana

Núm.
Individus
1.329
1.294
1.690
2.540
1.798
2.840
1.557
1.356
2.055
1.069
1.556
1.359
1.830
938
712
668
1.537

IA
ind/100m
72,0
70,1
91,5
137,6
97,4
153,8
84,3
73,4
111,3
57,9
84,3
73,6
99,1
50,8
38,6
36,2
83,3

Núm
Sp
20
18
20
19
18
21
20
20
20
17
19
20
16

17
18
18
23*

3000

2500

Núm. indiv.

2000

1500

1000

500

Individus totals
Tendència linial Indiv. Totals

0

Gràfic 8. Individus observats as Grau 2001-2016.

Cal deixar anotat que enguany s’han fet algunes accions de control de la vegetació a
l’itinerari públic des Grau. S’han fet modificacions de vegetació al marge del saladar
(han desaperagut Limonium) i en el pinar s’han esclarissat els marges talant alguns
pins que tenien perill de caure al camí. Això s’haurà de tenir en compte si en aquesta o
en properes campanyes es detecten canvis puntuals en les poblacions de papallones.
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Evolució per espècies a Es Grau
Quant a les espècies observades, la més abundant durant l’any 2016 a l’estació des
Grau han estat Polyomatus celina i Gonepteryx cleopatra seguit de Pararge aegeria.
Cal destacar la davallada en l’abundància de Pyronia cecilia i Maniola jurtina respecte
les dades mitjanes del període en què es tenen dades (2001-2016). Igualment, es pot
observar com els índex d’abundància han estat molt menors l’any 2016 respecte la
mitjana del període en totes les espècies.

Polyommatus celina
Gonepteryx cleopatra
Pararge aegeria
Gonepteryx sp
Pyronia cecilia
Colias crocea
Cynthia cardui
Maniola jurtina
Celastrina argiolus
Callophrys rubi
Pieris rapae
Coenonympha pamphilus
Lasiommata megera
Vanessa atalanta
Papilio machaon
Leptotes pirithous
Pontia daplidice
Pieris brassicae
Lysandra bellargus
Pieris napi
Lycaena phlaeas
Leptidera sinapis
Lampides boeticus
Cacyreus marshalli
Aricia cramera

2016

mitjana 2001-2016

0

100

200

ind

300

400

Gràfic 9. Abundància per espècies a l’itinerari de Es Grau per l’any 2016 i per la
mitjana del període 2001-2016.
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Si mirem l’evolució de les espècies més abundants de l’itinerari ens adonem que la
causa principal de la davallada del nombre d’individus observats as Grau es deu
majoritàriament a la minva poblacional que estant patint algunes de les espècies més
abundants d’aquest itinerari com ara Polyommatus celina, Gonepteryx cleopatra o
Pyronia cecilia.
Polyommatus celina

852

600

Gonepteryx cleopatra
Pyronia cecilia

500

Pararge aegeria
Maniola jurtina

individus

400

Colias crocea
Cynthia cardui

300

200

100

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gràfic 10. Tendències poblacionals de les papallones més abundants des Grau 2001-2015

Aquest descens moderat del gènere Polyommatus i de Pyronia cecilia també s’observa
en les dades del global del BMS català. Els cicles de pujades i baixades de G.
cleopatra observats as Grau s’assemblen als observats a nivell global d’aquesta
espècie al CBMS.

Fotos 35 i 36. Les dues papallones més abundants a es Grau. Esquerra Polyommatus celina i dreta
Gonepteryx cleopatra. Autoria: Margi Egiguren
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Polyomatus celina

Gonepterix cleopatra

Pyronia cecilia

Gràfic 11. Tendències de Polyommatus
celina,Pyronia cecilia i G. cleopatra a
nivell global del CBMS 1994-2015.
Font: CBMS

Tot i així, d’entre les 10 espècies més abundants des Grau també en trobem d’altres
en clara regressió com són Lycaena phlaeas, Lasiommata megera i Colias crocea.
Totes elles papallones de prats o espais oberts.
180
Lycaena phlaeas

160

Polyommatus celina
Lasiommata megera

140

Colias crocea

120
100
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0

Gràfic 12. Tendència de poblacional de les papallones de prat a l’itinerari des Grau 2001-2016.
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De fet, totes elles, excepte Colias crocea, formen part de les papallones indicadores de
prats del European grasland butterfly indicators i trobem que les tendències europees
d’aquestes papallones marquen una regressió.

Taula 10. Tendències a escala Europea de les papallones en regressió de l’European Grassland butterfly
indicator

Fenologia as Grau
Pel que fa a la corba de vol, trobem que la temporada comença amb valors mínims
que ràpidament van augmentant. Els màxims recomptes s’han donat, com l’any
passat, a la setmana 14, és a dir a principis de juny, decreixent ràpidament cap a la
setmana 19 (principis de juliol). Després d’una petita remuntada durant el juliol s’arriba
a valors molt baixos a finals d’agost i setembre s’observa una petita pujada per que fa
a abundància i espècies.
Si comparem la corba de vol del 2016 (gràfic 13) amb la corba mitjana del període
2001-2015 (gràfic 14) veiem com el màxim coincideix a la setmana i que en ambdós
casos també coincideix la davallada constant fins la setmana 22-23.
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Gràfic 13. Nombre d’individus i espècies observades durant la temporada 2016 as Grau.
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Amb l’ampliació de la temporada afegint el mes d’octubre s’observa una repuntada
dels recomptes, superant fins i tot al mes d’abril. Durant la tardor del 2016 es dóna un
augment de les poblacions respecte als mesos més calorosos de l’estiu i s’observen
noves espècies o variació en les abundàncies relatives de cada espècie. Això es deu
als hàbits de cada espècie a més de l’aparició de les espècies migradores en els seus
passos de migració de tardor. Si comparem amb les dades mitjanes del període,
aquest repunt tant fort de la tardor no es solia donar (cal esmentar que només tenim 4
anys de dades de tardor, del 2013 al 2016 i, per tant, haurem d’esperar als propers
anys per poder parlar de tendències de tardor.) Pel que fa al nombre d’espècies
observades, el màxim coincideix en el temps amb el màxim d’individus observats.
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Gràfic 14. Nombre d’individus observats de mitjana durant el període 2001-2016 a Es Grau.

Espècies per seccions a Es Grau l’any 2016
Les seccions amb més abundància d’individus són les dues corresponents a l’arenal,
és a dir, una zona oberta de prat arenós amb matolls baixos i altres plantes anuals. En
aquests espais també trobem el major nombre d’espècies.
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Gràfic 15. Espècies i
individus
observats
per
seccions l’any 2016 a Es
Grau.
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4.1.3. SANTA CATALINA
Recomptes totals
Durant la temporada oficial del BMS de l’any 2016 s’han recomptat un total de 854
individus de 20 espècies diferents. La tendència al llarg dels anys sembla que sigui
la de descens en el nombre d’individus, tot i que es manté pel que fa a número
d’espècies. Caldrà estudiar amb més detall l’evolució de cada una de les poblacions
per separat.
Any

Núm.
individus

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mitjana

895
1.011
2.006
1.587
1.522
882
1.008
1.079
1.132
2.001
1.261
995
854
1.248,4

IA
ind/100
m
46,8
52,8
104,8
82,9
79,5
46,1
52,7
56,4
59,1
104,5
65,9
52,0
44,6
65,22

Núm.
Sp
21
19
22
21
20
20
17
18
19
18
20

19
20
26*

Taula 11 . Individus i espècies observades a
Sta. Catalina 2001-2016. * La dada es refereix al conjunt
d’espècies observades al llarg del període d’estudi.
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Gràfic 16. Nombre d’individus observats durant el període 2004-2016 a l’estació de Santa Catalina
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Evolució per espècies a Sta. Catalina
Quant a les espècies observades, la més abundant durant l’any 2016 ha estat Pararge
aegeria, seguit de Gonepterix cleopatra. Això és previsible tenint en compte que
Pararge aegeria és una papallona especialista forestal i la naturalesa boscosa de
l’itinerari on la majoria d’hàbitats són forestals, ja sigui d’alzinar pur, amb pins o brolles
altes. Observem que Pararge aegeria, Pieris rapae i Vanessa atalanta són les úniques
espècies que han tingut enguany abundàncies per damunt de la mitjana del període.
La resta d’espècies han sigut menys abundants durant el 2016 que de mitjana.
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Lasiommata megera
Pyronia cecilia
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Callophrys rubi
Colias crocea
Papilio machaon
Aricia cramera
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Cacyreus marshalli
Lampides boeticus
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Gràfic 17. Abundància de les espècies observades a Sta. Catalina durant el 2016 i
la mitjana del període 2004-2016.
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Fotos 37 i 38. Maniola jurtina (esquerre) i Lasiommata megera (dreta). Dues de les espècies més
abundants a Sta. Catalina. Autoria: Margi Egiguren.

Si mirem l’evolució de les espècies més abundants de l’itinerari observem que es
donen fluctuacions en les poblacions de totes elles. Es pot començar a intuir una
davallada de Pyronia cecilia, Maniola jurtina i Lasiommata megera, totes espècies
pròpies de prats i matollars, però caldrà confirmar-ho en properes campanyes.
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Gràfic 18. Tendències poblacionals de les espècies més abundants a Sta.Catalina 2004-2016.
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Degut a la predominança de P. aegeria a l’itinerari, les fluctuacions poblacionals
d’aquesta espècie marquen la tendència observada en els recomptes totals de
l’itinerari. Es pot observar com les fluctuacions globals de Pararge aegeria a nivell de
Catalunya i Balears són equiparables a les observades a Sta. Catalina amb màxims
els anys 2007, 2011, 2014 i mínims els anys 2005 i 2012. No obstant, a l’any 2010 que
va ser un mínim a nivell global, a Sta. Catalina es van observar un nombre elevat
d’individus.

Gràfic 19. Tendència poblacional de Pararge aegeria a nivell del CBMS 1994-2015. Font: CBMS.

La majoria de les espècies d’aquest itinerari no mostren una tendència clara, a
excepció d’un augment clar en les poblacions de Pyronia cecilia.
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Gràfic 20. Tendència poblacional en índex 100 de Pyronia cecilia a Sta. Catalina 2004-2016.
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També es detecta una tendència a moderada regressió de les espècies de prats i
zones obertes abans descrites a l’itinerari des Grau: Lycaena phlaeas, Polyommatus
celina, i Colias crocea. També s’observa una tendència decreixent en dues espècies
més aviat forestals, Aricia cramera i Celastrina argiolus.
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Gràfic 21. Tendències poblacionals de les espècies en regressió a Sta. Catalina 2004-2016.

Foto 39. Lycaena phlaeas, espècie en regressió a Sta. Catalina.
Autoria: Margi Egiguren.
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Fenologia a Santa Catalina
Pel que fa a la corba de vol de 2015 (gràfic 22), trobem que la temporada comença
amb valors prou importants. Els màxims recomptes dins de la temporada oficial que
acaba el 30 de setembre, s’han donat a la setmana 16, però a partir d’aquí l’abundànci
d’individus decreix ràpidament i només es nota una tímida recuperació a l’agost, tot i
que amb nombres molt inferiors a altres anys. Tampoc es veu la típica recuperació tant
d’espècies com d’individus de setembre i tardor. A finals de setembre es tornen a
assolir valors semblants als màxims del juny i, si analitzem els valors de la tardor, fora
de la temporada oficial, ens trobem amb màxims absoluts el mes d’octubre que
superen per molt els màxims de la temporada oficial.
Pel que fa al nombre d’espècies observades, el màxim el trobem al juny i no al
setembre com havia passat altres anys.
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Gràfic 22. Nombre d’individus i espècies observades durant la temporada 2016 a Sta. Catalina.
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Gràfic 23. Nombre d’individus observats de mitjana durant el període 2005-2016 a Sta. Catalina.

Espècies per seccions any 2016 a Santa Catalina
Enguany, la major abundància d’individus s’ha donat a la secció 6 que correspon a un
bruguerar silícic dins una fondalada humida. El major nombre d’espècies s’ha observat
a la darrera secció, la nombre 8, corresponent a un antic camp de conreu abandonat
que està en regeneració.
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Gràfic 24. Índex d’abundància i nombre d’espècies observades per seccions
a Sta. Catalina durant la campanya de l’any 2016
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4.1.4. ALGAIARENS
Recomptes totals
Durant la temporada oficial del BMS de l’any 2016 s’han recomptat un total de 1.223
individus de 20 espècies diferents. Com aquesta és una nova estació creada
gràcies a l’ampliació de les estacions menorquines amb el programa de seguiment
d’espècies de Menorca només tenim dos anys de dades i no es pot fer una anàlisi de
tendències.
Any

Individus

IA (ind/100m)

Espècies

2015

1.207

40,5

19

2016

1.223

41,0

20

Mitjana

1.215

40,7

20*

Taula 12. Individus i espècies observades a Algaiarens 2015 i 2016.
* La dada es refereix al conjunt d’espècies observades al llarg del període d’estudi i no a la mitjana

Evolució per espècies a Algaiarens
Quant a les espècies observades, la més abundant durant l’any 2016 a l’estació
d’Algaiarens ha estat Celastrina argiolus, seguit de Pieris rapae, Polyommatus celina,
Pararge aegeria, Pontia daplidice
Es tracta d’espècies amb preferències d’hàbitat o clarament especialistes de zones
agrícoles com Pontia daplidice, Colias crocea o Lycaena phlaeas o migradores com
Cynthia cardui i també Pontia. Aquest fet confirma doncs que la inclusió d’aquests
nous itineraris al BMS ha donat protagonisme a altres espècies d’ambients dels quals
trobàvem menys representació a la xarxa antiga.
El fet de tenir a Algaiarens un paisatge en mosaic i elevada diversitat d’hàbitats ens
permet trobar també molta diversitat d’espècies. Se n’han recomptat en dues
temporades el mateix nombre que en altres estacions en el global del període
estudiat. D’altra banda, la configuració dels camps de conreu amb parets seques
vegetades que els separen, augmenta la biodiversitat del medi rural i podem trobar
tant espècies pròpies de conreus com d’altres més forestals, i també les pròpies de
marges (Pararge aegeria, Celastrina argiolus...).
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Gràfic 25. Individus observats
de les diverses espècies a
Algaiarens durant les
temporades 2015-16.
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Fotos 40 i 41. Dues de les espècies més abundants a Algaiarens i que no tenien gaire pes a les estacions
antigues del BMS. Esquerre, Cynthia cardui, papallona migradora, i dreta Colias crocea, papallona de
camps de conreu. Autoria: Margi Egiguren.
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Fenologia a Algaiarens
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Gràfic 26. Nombre d’individus i espècies observades durant la temporada 2016 a Algaiarens. Els punts
amb colors clars són les dades que han estat estimades a partir de mitjanes aritmètiques degut a la falta
de recomptes per no haver-se pogut realitzar el seguiment durant aquella setmana.

Els màxims recomptes s’han donat a la setmana 17, és a dir a finals de juny i a partir
d’aquí van decreixent fins a finals d’agost. Al setembre, les densitats tornen a
augmentar, donant altre cop valors semblants als del mes de juny i juliol i es mantenen
en valors alts durant tot el mes d’octubre. Seria interessant continuar els recomptes
per veure com evoluciona la tardor quant a diversitats i abundàncies. Pel que fa al
nombre d’espècies, la corba té un comportament similar a la dels individus observats.
Tot i que de moment s’ha observat un comportament similar els dos anys de
seguiment, s’haurà d’esperar als propers anys per veure l’evolució de les poblacions i
per a confirmar les corbes de vol.
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Gràfic 26b. Nombre d’individus i espècies observades de mitjana durant el període 2015-2016 a l’estació
d’Algaiarens.

Espècies per seccions any 2016 a Algaiarens
Veiem com els conreus sobre sòls arenosos d’Algaiarens tenen una abundància
d’individus elevada i són molt diversos. Trobem, com dèiem, tant espècies pròpies de
camps de conreu com espècies més forestals als marges dels conreus de parets
seques amb matollars, en alguns casos alts i densos. Aquests matollars són formats
per ullastres i mates així com esbarzers i altres plantes enfiladisses. Destaca la gran
diversitat d’espècies al sistema dunar i la gran abundància d’individus al camps humits
i de conreu.
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Gràfic 27. Índex d’abundància i nombre d’espècies observades el 2016 per seccions a Algaiarens.
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4.1.5. TALIS
Recomptes totals
Durant la temporada oficial del BMS de l’any 2016 s’han recomptat un total de 676
individus de 16 espècies diferents. Com que aquesta és una nova estació creada
gràcies a l’ampliació de les estacions menorquines amb el programa de seguiment
d’espècies de Menorca només tenim dos anys de dades i no es pot fer una anàlisi de
tendències. El nombre d’espècies recomptades es pot dir que és baix i més tenint en
compte la llargària d’aquesta estació. Trobem baixos índex d’abundància tal com
veurem a l’apartat 4.2 d’aquest informe, on es fa a la comparativa entre totes les
estacions.
Any

Individus

IA (ind/100m) Espècies

2015

836

26,8

15

2016

676

21,9

16

Mitjana

759

24,37

16*

Taula 13 . Individus i espècies observades a Talis 2015-2016.
* La dada es refereix al conjunt d’espècies observades al llarg del període d’estudi, no a la mitjana.

Evolució per espècies a Talis
Quant a les espècies observades, la més abundant durant l’any 2016 a l’estació de
Talis ha estat novament Polyommatus celina. La novetat és l’aparició i amb gran
abundància de Celastrina argiolus. D’altra banda, Pararge aegeria, Pieris rapae i
Colias crocea segueixen sent de les més abundants en aquesta localitat de seguiment.
L’augment de Celastrina agiolus també s’ha constatat enguany a altres estacions i pel
que fa a aquesta i les altres espècies més abundants en aquest itinerari podem dir que
es tracta d’espècies amb preferències d’hàbitat de zones agrícoles com Colias crocea,
o de prats i zones ruderals i boreres de camí com P.celina i P. Rapaei C. argiolus.
Com en el cas d’Algaiarens, veiem que aquest nou itinerari ha donat protagonisme a
espècies dels tipus d’ambients dels quals trobàvem manca de representació a la xarxa
antiga, exceptuant Polyommatus celina. Aquesta espècie ja era la més abundant a
l’itinerari des Grau ja que les seccions de prats arenosos en solen tenir gran presència.
Caldrà veure a mesura que tinguem sèries temporals més llargues si a Talis també
s’observa l’evolució negativa de Polyommatus tal com sembla que està succeint as
Grau.
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Gràfic 28. Abundància per espècies a l’itinerari de Talis anys 2015-2016.
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Gràfic 29. Nombre d’individus i espècies observades durant la temporada 2016 a Talis.
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Els màxims recomptes s’han donat un primer pic a la setmana 14 (finals de maig) i un
màxim a la setmana 18, és a dir a finals de juny. Els valors d’abundància es mantenen
baixos l’agost i el setembre. Pel que fa al nombre d’espècies total observades, en
general no ha estat molt elevat i ha estat màxim durant el pic d’abundància però també
a la tardor.
S’haurà d’esperar als propers anys per veure l’evolució de les poblacions i per a
confirmar les corbes de vol de la temporada.
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Gràfic 30. Nombre d’individus i espècies observades de mitjana durant el període 2015-2016 a l’estació de
Talis.

Espècies per seccions any 2016 a Talis
El major nombre d’espècies i abundància d’individus es troba a la secció que passa
per la platja i el sistema dunar de Talis, a la secció 12 (platja 2). Seguidament en
termes d’abundància trobem els prats subnitròfils sobre sòls prims amb influència de la
mar.
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4.1.6. TURMADÈN
Recomptes totals
Aquest és el primer any que s’ha fet el seguiment d’aquesta localitat dins el programa
de Seguiment d’Espècies. Tot i això durant els dos anys anteriors s’hi havia realitzat un
seguiment dins el marc del projecte de gestió forestal sostenible LIFE+BOSCOS. Els
recorreguts dels dos itineraris no coincideixen 100% i per tant algunes dades no seran
comparables. Esperarem a fer anàlisis de tendències a tenir més anys de dades.
Durant la temporada oficial del BMS de l’any 2016 s’han recomptat un total de 629
individus de 19 espècies diferents.

Abundància per espècies a Turmadèn
Quant a les espècies observades, la més abundant durant l’any 2016 a l’estació de
Turmadèn ha estat Polyommatus celina. Seguida de Maniola jurtina, Coenonympha
pamphilus i Pararge aegeria. La primera típica de prats i les segones característiques
de boscos i matollars.
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Gràfic 32. Abundància per espècies a l’itinerari de Turmadèn a l’any 2016.
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Gràfic 33. Nombre d’individus i espècies observades durant la temporada 2016 a Turmadèn.

Els màxims recomptes s’han donat en un primer pic a la setmana 7 (mitjans d’abril) i
un màxim absolut a la setmana 17, és a dir a mitjans de juny. Els valors d’abundància
es mantenen relativament alts a l’agost i el setembre (majors que els de principi de
temporada) però no presenten una remuntada a la tardor. Pel que fa al nombre
d’espècies observades, ha estat prou elevat i els moments de màxima diversitat han
coincidit amb els màxims d’abundància.

Espècies per seccions l’any 2016 a Turmadèn
El major nombre d’espècies i abundància d’individus es troba a la secció “pujada 2”, la
qual discorre per una zona de petites tanques de conreu envoltades de parets
vegetades i arbustos. La segona zona amb abundància i que alhora és on s’han vist
més espècies és a la secció “pujada1”, de característiques molt similars.
70

18

60

IA

14

Sp

12

40

10

30

8

Sp

IA

50

16

6

20

4
10

2

0

0

73

Gràfic 34. Índex
d’abundància i nombre
d’espècies a
Turmadèn al 2016

Programa de seguiment d’espècies a Menorca

4.2.

ANÀLISI CONJUNTA DE TOTES LES ESTACIONS

Recomptes totals
Durant la temporada oficial del BMS de l’any 2016 s’han recomptat un total de 6.293
individus de 22 espècies diferents. Comparant els índex d’abundància, veiem com
els valors més elevats es donen a Algendar, amb molta diferència respecte les altres
estacions, seguit de Santa Catalina. L’estació des Grau ha estat perdent nombre
d’individus en els darrers anys, trobant-se l’any 2015 i 2016 en valors molt baixos. Les
noves estacions de Talis i Turmadèn presenten Índexs d’Abundància força baixos,
especialment Talis.

Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mitjana

Es Grau
72,0
70,1
91,5
137,6
97,4
153,8
84,3
73,4
111,3
57,9
84,3
73,6
99,1
50,8
38,6
36,2
83,2

Índex abundància (ind./100m)
Santa
Algendar Catalina Algaiarens
131,7
122,6
90,1
147,8
46,8
99,1
52,8
147,4
104,8
133,2
82,9
114,0
79,5
69,4
46,1
123,0
52,7
56,1
56,4
126,1
59,1
103,9
104,5
65,9
65,9
90,4
52,0
40,5
113,6
44,6
41,0
108,4
65,2
40,7

Talis

26,9
21,7
24,3

Turmadèn Conjunt
102,9
97,3
90,8
110,8
83,1
135,3
100,7
89,4
75,1
78,6
65,3
86,8
102,6
61,0
40,1
45,5
31,7
31,7
85,3

Taula 14 . Índex d’abundància (individus cada 100 metres) de totes les estacions de Menorca.
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Quant a la diversitat d’espècies també trobem que Algendar és la que presenta més
diversitat però totes les estacions es mantenen en valors similars exceptuant Talis on,
tot i que només tenim dos anys de dades, presenta uns valors d’espècies observades
per sota respecte les altres estacions.

Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Conjunt

Es Grau
19
17
19
19
18
21
20
20
20
17
19
20
16
17
18
18
24

Nombre d'espècies observades
Santa
Algendar Catalina Algaiarens Talis
18
18
18
18
21
15
19
19
22
15
21
19
20
17
20
16
17
14
18
18
19
18
18
17
19
20
19
19
15
19
20
20
16
23
25
21
17

Turmadèn

19
19

Conjunt
20
19
20
23
21
23
23
22
21
19
21
20
20
22
21
22
25

Taula 15 . Nombre d’espècies observades de totes les estacions de Menorca.

Evolució per espècies
Quant a les espècies observades en el global de les estacions, les 5 més abundants
de l’any 2016 han estat:
1)
2)
3)
4)
5)

Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Polyommatus celina,
Pieris rapae, i
Gonepteryx cleopatra

Cal destacar la gran davallada d’efectius que ha patit enguany Pararge aegeria
respecte la seva IA mitjana. Com podem veure al gràfic 37, aquesta espècie pateix
oscil·lacions anuals pròpies del seu cicle, però també es pot intuir una tendència a la
baixa quant a nombre d’efectius de les seves poblacions. En canvi, per Celastrina
argiolus ha sigut un any de pic d’abundància.
En el cas de l’estudi de l’evolució per espècies cal tenir en compte que al llarg del
període d’estudi (des del 2001) s’han afegit estacions, la qual cosa pot influir en el
nombre d’individus i en les IA de cada espècie. Així, el 2015 es van afegir Algaiarens i
Talis, i el 2016 s’hi ha afegit Turmadèn, les dues darreres amb Índex d’Abundància als
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100 metres relativament baixos, per tant estaríem afegint metres de recomptes però no
augmenten les abundàncies d’individus amb la mateixa proporció.

ind/100m

Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Polyommatus celina

Pieris rapae
Gonepteryx cleopatra

Gonepteryx sp.
Maniola jurtina
Colias crocea

Coenonympha pamphilus
Pieris brassicae

Cynthia cardui
Pontia daplidice
Lasiommata megera

Vanessa atalanta
Pyronia cecilia

Lycaena phlaeas
Aricia cramera
Leptotes pirithous

Callophrys rubi
Papilio machaon

Lampides boeticus
Cacyreus marshalli
Charaxes jasius

2016

Danaus chrysippus
Pieris napi

Mitjana 2001-2016

Leptidea sinapsis

0

5

10

15

20

Gràfic 36. Abundància de les diverses espècies observades al global del BMS durant el 2016.
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Gràfic 37. Evolució de Ia IA de P. aegeria i C. argiolus en el conjunt de les estacions de Menorca.

Si analitzem les dades per a les diferents estacions observem l’abundància més gran
d’espècies forestals a Sta. Catalina i Algendar (Pararge aegeria). També destaca
l’aparició amb abundància d’espècies agrícoles i de prats a Algaiarens (Colias crocea,
Pontia daplidice, Polyommatus celina, Pieris rapae), així com d’espècies migradores
com Cynthia cardui, que estaven fins enguany poc representades a les antigues
estacions. Aquesta abundància d’aquest tipus d’espècies a Menorca ja es va apuntar
en els primers resultats dels BMS duts a terme durant el seguiment de ropalòcers de
les finques incloses al projecte europeu LIFE BOSCOS on les dades del conjunt de les
10 finques estudiades mostraven com les 3 espècies més abundants eren Lycaena
phlaeas, Gonepteryx cleopatra i Polyommatus celina. A Algendar trobem en
abundància, tant espècies forestals (Pararge aegeria) i de marges vius amb vegetació
(Celastrina argiolus) i altres més generalistes. Són escasses les especialistes de
conreus i zones obertes. As Grau i Talis les espècies de pastures i prats com
Polyommatus celina són les més representades.
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Celastrina argiolus

49,57

Pararge aegeria
Pieris rapae
Polyommatus celina
Gonepteryx cleopatra
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Gonepteryx sp.
Maniola jurtina

Vanessa atalanta
Lasiommata megera
Aricia cramera
Colias crocea
Pontia daplidice
Turmadèn

Cynthia cardui
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Lycaena phlaeas
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Gràfic 38. Abundància d’individus en 100m de les diverses espècies observades per estacions durant el
2016.

Pel que fa a les tendències poblacionals hem vist (gràfic 37) que Pararge aegeria i
Celastrina argiolus (espècies forestals) sembla que estan patint certa regressió.
També seria el cas de les papallones de prats i conreus Polyommatus celina, Colias
crocea, Lycaena phlaeas, veure gràfic 39. En el cas d’aquestes tres darreres
observem una certa recuperació l’any 2015 i 2016 degut a l’entrada de l’estació
d’Algaiarens on aquestes espècies tenen molt protagonisme. Així doncs aquesta
recuperació no és real si no que respon a l’entrada d’aquesta nova estació i caldrà
veure l’evolució en els propers anys.
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Gràfics 39 i 40. Tendències poblacionals d’algunes de les espècies més abundants al conjunt d’estacions.

Si sumem les abundàncies de les espècies d’hàbitats oberts, agafant les espècies
proposades segons l’European Grassland Butterfly Indicator presents a Menorca,
s’observa la mateixa tendència al descens que s’està registrant de manera
generalitzada a tota Europa. Tot i que al 2015 i 2016 s’han incorporat noves estacions
que, per les seves característiques, podrien afavorir les espècies d’espais oberts, les
tendències registrades són les mateixes quan només tenim en compte la sèrie de les
estacions amb més anys de dades (Algendar, Sta. Catalina i es Grau).
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Gràfic 41. Tendència poblacional del conjunt de papallones de prats (agrupació d’espècies segons
European Grassland Butterfly Indicator) a Menorca 2001-2016.

400
350

Totes les estacions
Generalistes

index 100

300

Espais oberts

250

Matollars

200

Boscos

150
100

50
0

Gràfic 42. Tendències poblacionals de les papallones agrupades segons la seva biologia o preferència
d’hàbitat tenint en compte el conjunt de les 6 estacions.
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Gràfic 43. Tendències poblacionals de les papallones agrupades segons la seva biologia o preferència
d’hàbitat tenint en compte les 3 estacions amb més anys de dades.
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Fenologia
Pel que fa a corbes de vol, podem dir que enguany en general s’han retardat un poc
els pics d’abundància. És més evident en el cas de Talis, Santa Catalina, Algendar i
Algaiarens. Enguany també es pot observar que la caiguda en el nombre d’individus
entre les setmanes 20 i 29 és més evident i s’intueix una lleugera recuperació a partir
de la setmana 30.
Observem com tots els anys la corba de vol d’Algendar té la punta màxima més
endarrerida respecte les altres estacions (finals de juny). Això és degut a l’efecte refugi
que tenen els barrancs de Menorca on les temperatures durant l’estiu es mantenen
més suaus i la humitat hi és present. A més, les poblacions es mantenen en valors
més elevats durant tota la temporada. Les altres estacions coincideixen en les puntes
màximes més avançades, a finals de maig o principis de juny.
Pel que fa als recomptes de tardor (setmanes 30 a 35), veiem un repunt sobretot a
Algaiarens, gràcies a l’abundància de Vanessa atalanta (veure més avall). A es Grau i
Santa Catalina no és tant evident. A les altres estacions no s’ha pogut fer el
seguiment.
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Gràfic 44. Nombre d’individus observats durant la temporada 2016 a totes les estacions.
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Gràfic 45. Nombre d’individus observats de mitjana al llarg del període d’observació a totes les estacions.
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Espècies segons grans ambients
Si mirem les abundàncies i diversitat d’espècies en el conjunt d’estacions trobem que
les zones de mosaic agrícola són les que presenten una major abundància i diversitat.
Aquestes zones corresponen a horts de fruiters o conreus tradicionals extensius
actius, amb parets seques normalment vegetades, alternats amb prats de pastura. Una
de les seccions amb major abundància d’individus i d’espècies correspon a un hort de
fruiters del barranc d’Algendar, on a més es sumen petites zones boscoses i les
condicions d’humitat del barranc que allarga la temporada de papallones enfront de la
sequera estival. Podem acceptar doncs, que aquesta elevada diversitat que ofereix el
paisatge en mosaic agroforestal i la presència de les tradicionals parets seques entre
conreus, també és recolzada per les poblacions de papallones.
Les dunes i els prats arenosos com els de l’estació d’Algaiarens o es Grau també
presenten una alta diversitat i abundància. El menor nombre d’espècies i la menor
abundància d’individus es troba als terrenys rocosos litorals, degut segurament a la
baixa densitat de vegetació i al caràcter efímer de la seva floració, a més de ser un
ambient normalment més ventós, sec i desprotegit dels fenòmens meteorològics.

Campanya 2016
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Gràfic 46. Índex d’abundància i riquesa als grans ambients representats a les 6 estacions de BMS
menorquines.
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La migració de Vanessa atalanta
Enguany cal destacar la forta presència observada de l’espècia migradora Vanessa
atalanta als mesos d’octubre i novembre. Com es pot observar al gràfic 47,
l’abundància absoluta d’aquesta espècie ha estat molt major que altres anys, tot i que
cal tenir en compte que els dos darrers anys s’han afegit estacions i s’han allargat les
setmanes de recompte fins a la 35. Aquestes setmanes corresponen a finals de
setembre i octubre, quan comença la migració d’exemplars centre-europeus d’aquesta
espècie que vénen a hivernar a terres mediterrànies. Aquest efecte s’ha observat
enguany especialment a l’estació de La Vall-Algaiarens i des Grau.
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Gràfic 47. Abundància total de Vanessa atalanta durant tot el període de seguiment de ropalòcers realitzat
per l’OBSAM. (Del 2001 al 2002: Es Grau i Algendar; del 2003 al 2014: Es Grau, Algendar i Sta. Catalina.
El 2015 s’hi afegeixen Talis i Algaiarens i el 2016, Turmadèn).
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Gràfic 48. Corba de vol de Vanessa atalanta a les estacions de seguiment de Menorca per a l’any 2016.
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5. CONCLUSIONS
 Durant la campanya del 2016 s’han seguit un total de 6 estacions a Menorca. A
les cinc que ja es seguien al 2015, s’hi ha afegit l’estació de Turmadèn per
donar continuïtat al seguiment de ropalòcers que s’hi havia realitzat en el marc
del projecte LIFE+BOSCOS.
 Durant la campanya del 2016 s’ha fet seguiment durant les 30 setmanes de la
temporada oficial (1 de març al 26 setembre) i en algunes estacions s’ha
continuat fins a la setmana 35 (fins el 30 d’octubre).
 En total s’han recomptat 6.293 papallones de 22 espècies diferents. Tot i que
en general ha estat un any més aviat fluix pel que fa al nombre d’individus
enregistrats a totes les estacions.
 L’antiga xarxa menorquina de BMS conformada per tres estacions (Algendar,
s’Albufera des Grau i Sta. Catalina) tenia mancança d’alguns hàbitats que es
trobaven poc representats. La incorporació de les tres noves estacions, gràcies
a la posada en marxa del seguiment d’espècies de Menorca, ha suposat
l’augment d’hàbitats molt comuns a Menorca que no tenien prou representació
en el BMS com són els conreus actius, hàbitats forestals gestionats i paisatges
en mosaic de zones litorals del nord i sud de l’illa.
 Les 5 estacions que ja es venien prospectant al 2015 formen part de la xarxa
catalana de seguiment de ropalòcers, Catalan Butterfly Monitoring Scheme
(BMS), i la nova estació de Turmadèn es considera com una prospecció de
prova. Les 6 estacions menorquines, a més de formar part del seguiment
biològic a l’illa, serviran per poder analitzar les dades a nivell de Balears i
comparar tendències amb les estacions catalanes i europees.
 La incorporació d’aquestes noves estacions ha suposat canvis en l’abundància
relativa d’espècies que abans estaven poc representades com són Colias
crocea, Pontia daplidice, Cynthia cardui o Lycaena phlaeas.
 L’allargament de la temporada de seguiment de papallones durant l’octubre ha
donat més pes a espècies que tenen menys representació o no apareixen en la
temporada oficial fins a 30 de setembre com són Lampides boeticus i Leptotes
pirithous.
 L’espècie més abundant en el global d’estacions la temporada 2016 ha estat
Celastrina argiolus, la qual ha augmentat respecte altres anys. La segona
espècie més abundant en el conjunt de les estacions ha estat Pararge aegeria,
tot i que aquesta ha mostrar una davallada quant a abundància respecte els
anys anteriors.
 L’estació d’Algendar és la que té uns índex d’abundància més grans de totes
les estacions que conformen la xarxa menorquina. A més la punta màxima està
endarrerida respecte les altres estacions i les poblacions es mantenen més
temps en valors elevats. Aquest fet confirma que les condicions d’humitat i les
temperatures suaus de l’estiu, així com el resguard dels forts vents, generen un
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efecte refugi en els barrancs que també repercuteixen en les poblacions de
papallones.
 Es confirma la pèrdua d’individus a l’estació des Grau, sobretot degut al
descens de les poblacions de Polyommatus celina (pròpia de prats i espais
oberts). És important el seguiment d’aquesta tendència i fer una anàlisi de la
situació per trobar possibles causes.
 Es confirma la tendència negativa generalitzada en l’abundància d’individus al
llarg de tota la sèrie, especialment els últims 10 anys, i en les estacions més
antigues i tradicionalment amb majors densitats (Algendar i es Grau). Aquesta
davallada afecta a la majoria d’espècies i a la majoria d’ambients. És un fet que
comença a ser molt preocupant i que també s’ha detectat a les estacions de
Catalunya.
 S’està observant una tendència al descens de les papallones de prats i zones
obertes. Aquesta tendència s’observa també a Catalunya i sembla
generalitzada a tota Europa. El tancament del bosc i la intensificació de
l’activitat agrària, amb l’abús d’herbicides i plaguicides en camps de conreus,
en poden ser les causes.
En relació als dos punts anteriors cal comentar que recentment investigadors
del CREAF i del Museu de Ciències Naturals de Granollers han publicat un
estudi fruit de l’anàlisi de les dades obtingudes dels seguiments de les
poblacions de papallones de Catalunya, Andorra i Menorca fets durant dues
dècades mitjançant els BMS i manifesten que tres quartes parts d’aquestes
poblacions estan perdent individus. Les causes principals són l’escalfament
global – i la conseqüent sequera a la regió mediterrània – i els canvis que
pateixen els hàbitats de les papallones, sobretot a causa de la urbanització,
l’abandonament dels espais oberts i el desenvolupament d’una agricultura
intensiva. En aquest escenari les espècies més afectades són les especialistes,
que viuen en hàbitats molt concrets, i les que es reprodueixen diverses
vegades al llarg de l’any. Tot i això, l’estudi també assenyala que les espècies
generalistes estan patint igualment una davallada en les seves poblacions i, per
tant, s’estaria davant d’una pèrdua global de biodiversitat (Melero et al., 2016).
 Pel que fa a fenologia, en la majoria d’estacions no s’ha observat enguany la
típica remuntada del nombre d’individus i espècies de finals d’estiu (primavera
d’hivern). Podria atribuir-se a la falta de pluges i la baixa humitat que ha patit
Menorca des del mes d’abril fins a finals de setembre.
 Ha estat un any destacable pel que fa a la presència de Vanessa atalanta
respecte altres anys de la sèrie. Caldrà veure si ha estat un fenomen
generalitzat a la conca mediterrània o bé ha estat un efecte de la suma
d’estacions i la suma de setmanes en el seguiment de Menorca.
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7. ANNEX I. Taules de dades
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