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El programa de seguiment de biodiversitat en la Reserva de Biosfera de Menorca és
una iniciativa del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de
Menorca. En el marc d’aquest programa, el seguiment d’espècies de flora vascular
endèmiques ha estat encarregat a l’OBSAM i realitzat pel botànic Pere Fraga i
Arguimbau, membre de la secció de Ciències Naturals de l’IME. Encàrrec de servei
signat en data de 7 d’abril de 2015.
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1. Introducció
La gestió positiva a llarg termini de la flora amenaçada d’un regió geogràfica passa per un
seguiment continuat de les poblacions dels tàxons que es troben en aquest estat de
conservació (Pullin et al., 2013). En els territoris que formen unitats geogràfiques
concretes, delimitades físicament, una avaluació periòdica dels tàxons en una situació més
precària està encara més justificada (Heller i Zavaleta, 2009), entre d’altres raons perquè
l’aïllament geogràfic es considera un dels principals motors dels processos d’especiació
(Rundell i Price, 2009). Actualment, les noves eines d’estudi basades en la biologia
molecular, encara donen més peu a aquesta afirmació (Comes et al., 2009).
La Mediterrània es considera una de les principals regions biogeogràfiques del món, tant
per l’elevada biodiversitat que conté, com per l’elevat grau d’endemisme que s’hi troba en
ella (Myers et al., 2000). L’exclusivitat que mostra una part de la riquesa biològica
d’aquesta regió té diferents causes, entre elles hi ha la seva particular configuració física:
un mar interior amb unes riberes irregulars i amb nombrosos territoris insulars,
particularment en els seus dos extrems: occidental (regió tirrènica) i oriental (regió de
l’Egeu). De fet, dins el mateix punt calent de biodiversitat que és la Mediterrània, s’hi
poden identificar d’altres que encara destaquen més per la important presència
d’endemismes, la majoria d’ells coincideixen amb els arxipèlags (Médail i Quézel, 1999).
Les Balears es consideren uns dels punts de calents de biodiversitat de la Mediterrània
(Médail i Quézel, 1999), com a territoris insulars tenen una part de la seva biodiversitat
que és exclusiva (endèmica) en major o menor grau. En els darrers anys s’han fet
importants avenços en el coneixement de la flora endèmica de les illes, des de diferents
àmbits de la botànica: florística, corologia, taxonomia, biologia molecular, i també s’ha
progressat de manera significativa en la seva gestió per poder assolir una conservació a
llarg termini (Mayol, 2015).
On s’ha progressat d’una manera especialment significativa és a Menorca. En aquesta illa
han concorregut unes circumstàncies que han afavorit un elevat nivell de coneixement
sobre la flora vascular de l’illa: constitució de la Comissió de Botànica (GOB Menorca –
IME), desenvolupament de tres projectes LIFE Natura pràcticament consecutius (20012014), desenvolupament d’estudis per a grups de tàxons específics d’equips d’investigació
extern (Fraga i Arguimbau, 2008; Fraga et al., 2015). En aquesta millora del coneixement
florístic de l’illa s’ha posat una especial atenció en la flora vascular endèmica i amenaçada,
al ser la que és més urgent conservar pel seu caràcter exclusiu.
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Tanmateix, l’avaluació periòdica dels coneixements, i per tant de l’estat de conservació, és
del tot necessària tant per la mateixa dinàmica dels tàxons, com pels canvis que està patint
l’illa a causa d’una pressió antròpica que va en augment constant.

2. Objectius i finalitat
L’objectiu del treball de seguiment que queda recollit en aquest document és fer una
posada al dia de l’estat de conservació d’alguns dels tàxons de la flora vascular que, a
priori, podrien tenir una situació més precària considerant els següents criteris:
-

Endemismes exclusius de Menorca

-

Endemismes no exclusius de Menorca (gimnèsics, baleàrics o tirrènics), però
que tenen a l’illa poblacions localitzades, reduïdes i amb amenaces evidents

Així, a la vegada que una avaluació de l’estat de conservació, els resultat d’aquest treball
també han servit per verificar la necessitat de prendre mesures de protecció, fins i tot la
catalogació com amenaçats per alguns tàxons que fins ara no disposaven de cap
informació precisa en aquest sentit.
Un altre objectiu important d’aquest treball ha estat la recopilació i síntesi de informació
que fins ara es trobava dispersa. Un fet que també dificultava una avaluació adequada de
l’estat de conservació.
La inclusió en l’estudi de tàxons que a les altres illes no tenen un nivell d’amenaça
significatiu obeeix a la necessitat reconeguda de considerar les poblacions aïllades
geogràficament (especialment les insulars), com unitats de conservació independents
(Green, 2005). Una recomanació que en els darrers anys s’ha vist recolzada per alguns
estudis específics en el mateix àmbit de les Balears (p. ex. Mayol et al., 2012; Molins et al.,
2009).
El nombre de tàxons (17) que s’han seleccionat (taula 1) pel desenvolupament d’aquest
treball pot semblar baix, però s’ha de considerar que el desenvolupament requereix d’una
feina de camp significativa i que alguns d’ells només estant visibles o avaluables en
èpoques de l’any concretes. Per tant, les possibilitats d’avaluació i seguiment tenen una
limitació quantitativa per cada període anual.
L’absència d’alguns tàxons amb característiques anàlogues pel que fa a la distribució i
nivell d’amenaça, per exemple Heliosciadium bermejoi (L. Llorens) Popper et M.F. Watson,
es justifica per l’elevat nivell de coneixement i per l’esforç continuat de seguiment que s’hi
fa. El cas de Lysimachia minoricensis J.J. Rodr., la seva absència en el treball, té l’explicació,
en què fins ara, malauradament, no s’ha aconseguit un reintroducció efectiva (poblacions
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estables, persistents i dinàmiques), tot i que la situació podria canviar en un termini de
temps relativament curt. Així, per ara, malauradament, la seva situació continua sent EW.
El resultat d’aquest treball no es pot considerar definitiu sinó que mostra només una visió
puntual, hauria de ser un punt de partida, que servís per engegar noves iniciatives de
conservació de la flora amenaçada. Seran necessaris seguiments posteriors per verificar
les dades que aquí es recullin i per determinar amb encara més precisió la tendència pel
que fa al nivell de conservació i les situacions d’amenaça.

Taula 1. Tàxons estudiats en aquest treball i els criteris que s’han tingut en compte per a la
seva selecció.
Tàxon

Àmbit
geogràfic

Criteris de selecció

Allium antonii-bolosii Palau

End. Gym.

Menys de cinc poblacions conegudes
Amenaces actives

Allium savii Parl.

End. Tirr.

Una sola població
Amenaces actives

Anthyllis hystrix (Willk. ex
Barc.) Cardona, Contandr. et
Sierra

End. Men.

Inclòs en la Directiva Hàbitats
Amenaces actives en algunes poblacions
Algunes poblacions singulars

Aristolochia bianorii Sennen et
Pau

End. Gym.

Dues poblacions
Falta de seguiment

Cymbalaria fragilis J.J. Rodr.

End. Gym.

Poblacions localitzades
Necessitat de reavaluació

Daphne rodriguezii Teixidor

End. Men.

Inclòs en la Directiva Hàbitats
Necessitat de reavaluació

Erodium reichardii (Murray)
DC.

End. Gym.

Poques poblacions
Amenaces actives en algunes poblacions

Femeniasia balearica (J.J.
Rodr.) Susanna

End. Men.

Inclòs en la Directiva Hàbitats
Necessitat de reavaluació

Helichrysum crassifolium (L.) C.
Presl

End. Gym.

Una sola població

Limonium fontqueri (Pau) L.
Llorens

End. Men.

Poques poblacions
Necessitat de reavaluació

Malva minoricensis (Cambess.)
J.J. Rodr.

End. Men.

Poques poblacions
Evidències de regressió
Necessitat de reavaluació

Pastinaca lucida L.

End. Gym.

Evidències de regressió
Necessitat de reavaluació
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Tàxon

Àmbit
geogràfic

Criteris de selecció

Rhamnus ludovici-salvatoris
Chodat

End. Gym.

Una sola població
Amenaces actives
Evidència de regressió

Urtica atrovirens subsp.
atrovirens Loisel.

End. Tirr.

Una sola població
Amenaces actives

Vicia bifolilata J.J. Rodr.

End. Men.

Inclòs en la Directiva Hàbitats
Necessitat de reavaluació

Viola stolonifera J.J. Rodr.

End. Men.

Dues poblacions
Necessitat reavaluació

3. La flora endèmica amenaçada de Menorca: característiques i particularitats
Menorca, tot i ser una illa d’extensió reduïda i sense un gradient altitudinal important, té
una flora endèmica amb un interès elevat, especialment pel que fa a l’aspecte qualitatiu
(Cardona, 1979). El nombre d’endemismes exclusius de l’illa és relativament baix (< 30),
però dins aquest conjunt destaca la l’elevada presència de tàxons que tradicionalment
s’han considerat com a paleoendemismes, tot i que estudis recents de biologia molecular
no reflecteixen aquest suposat aïllament taxonòmic antic. Sigui com sigui, endemismes
com Femeniasia balearica (J.J. Rodr.) A. Susanna, Anthyllis hystrix(Willk. ex Barc.) Cardona,
Contandr. et Sierra, Daphne rodriguezii Teixidor, Apium bermejoi Ll. Llorens o Lysimachia
minoricensis J.J. Rodr., mostren una diferenciació morfològica marcada si es comparen amb
els tàxons que estudis genètics recents els situen com els més propers. Un altre aspecte a
destacar dels endemismes menorquins és la important presència del desenvolupament
arbustiu llenyós. Una característica que també se sol associar a processos d’especiació
prolongats i amb una forta component d’aïllament geogràfic (Böhle et al., 1996; Kim et al.,
1996; Panero et al., 1999).
Tot i l’elevat grau de coneixement de la flora vascular de l’illa que ja es va assolir des de
finals del segle XIX i començament del XX (Rodríguez, 1904), en els primers anys d’aquest
segle s’ha incrementat significativament la flora endèmica de l’illa amb la descripció de
cinc nous tàxons: Bellium artrutxensis P. Fraga et Rosselló, Coronilla montserratii P. Fraga
et Rosselló, Euphorbia nurae P. Fraga et Rosselló, Orobanche iammonensis Pujadas et P.
Fraga, O. rumseiana Pujadas et P. Fraga, Polycarpon dunense P. Fraga et Rosselló, d’aquests,
per ara, quatre es mantenen com exclusius de Menorca. A la vegada també s’han localitzat
a l’illa altres tàxons endèmics dels quals fins ara no es tenia coneixement de la seva
presència.
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L’endemoflora de Menorca mostra uns certs patrons pel que fa a la distribució, per tant,
aquesta no és uniforme, ni tampoc sembla ser aleatòria. Las concentracions més
importants d’endemismes es localitzen en àrees concretes de la costa nord (Fraga i
Arguimbau, 2008), en qualsevol cas la presència d’endemismes és, en general, més
important a tot el litoral nord que a la resta de l’illa. Suposadament, són les condicions de
creixement extremes imposades per la les que han afavorit tant l’especiació local com la
presència d’hàbitats amb poca competència on hauria persistit la flora més singular
(Cardona, 1979).
La importància del ambients litorals per a la conservació de la flora endèmica planteja
reptes de futur, ja que és també aquí on els darrers anys la pressió antròpica, i amb ella la
degradació dels hàbitats, s’ha incrementat més per l’augment de l’activitat turística
(Estaún et al., 2015).
A l’illa hi ha altres dos tipus d’ambients on la presència d’endemismes assoleix també una
certa importància. Els penyals calcaris, principalment els dels barrancs del sud de l’illa i els
d’Altoro, on l’element endèmic està caracteritzat per la presència de tàxons amb una
distribució més àmplia (gimnèsics, baleàrics o tirrènics), i els arenals i sistemes dunars. En
aquests darrers, l’element endèmic també mostra una distribució àmplia, tot i que en els
darrers anys s’han mostrat com un conjunt d’hàbitats poc coneguts des del punt de vista
taxonòmic i és on s’han descrit alguns dels tàxons recents.
Un tercer grup d’endemismes serien els que tenen una distribució àmplia, no tenen una
preferència d’hàbitat tan específica. Òbviament, des del punt de vista de la conservació,
aquests són els que menys reptes plantegen. Tanmateix, la seva presència, sovint és un
indicador d’una certa estabilitat ecològica. Malgrat hi pugui haver actuacions antròpiques.
La selecció dels tàxons inclosos en aquest treball s’ha basat, en part, en aquests trets
generals de l’endemoflora de l’illa. Per una banda s’ha tingut en compte la seva corologia, i
per tant un primer nivell de raresa o possible situació d’amenaça, per l’altra la seva
dependència d’hàbitats específics o que són susceptibles d’una alteració, ja sigui per les
seves característiques intrínseques o per l’acció directa de l’acció de l’home. D’aquí la llista
que aquí s’inclou no sigui del tot coincident amb els que tenen una protecció legal en
l’àmbit regional, nacional o internacional.

4. Antecedents
El desenvolupament dels tres projectes LIFE Natura (2001-2014) possiblement hagi estat
la principal contribució que ha tingut la flora amenaçada de Menorca per millorar el seu
estat de conservació (Estaún, et al., 2015; Fraga et al., 2015). Tot i que només el primer
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d’ells (LIFE FLORA, 2001-2004) era específic per a la gestió de la flora vascular amenaçada
(espècies incloses en la Directiva Hàbitats), en el fons tots tres van incidir en hàbitats que
es caracteritzen per una forta presència de l’element endèmic. El fet que els tres projectes
van anar incrementant l’àmbit dels seus objectius també va permetre progressar
significativament en la gestió directa de les espècies. Així en aquests dotze anys es va anar
acumulant un important volum d’informació sobre l’estat conservació de la flora endèmica
i amenaçada. Tanmateix, només en el primer projecte (LIFE FLORA) es va fer una
avaluació específica de l’estat de conservació i nivell d’amenaça d’espècies vegetals.
Un altre àmbit on s’ha fet un seguiment de la flora amenaçada de l’illa ha estat en el
regional. Per una banda l’any 2001 es va publicar el primer Llibre Vermell de la Flora
Vascular de les Illes Balears (Sáez i Rosselló, 2001). Posteriorment es creà el Catàleg
Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció (decret 75/2005, de 8 de juliol)
implica el desenvolupament dels plans corresponents pels tàxons inclosos en alguna de les
categories d’amenaça (en perill d’extinció, vulnerable, sensible a l’alteració de l’hàbitat i
depenent de conservació) o per aquells classificats com d’interès especial. Fins ara,
l’aplicació d’aquesta eina legal ha fet que a Menorca s’estiguin desenvolupant dos plans de
conservació (Femeniasia balearica i Vicia bifoliolata) i dos de recuperació (Apium bermejoi
i Pinus pinaster Aiton), un procés que inclou un seguiment de les poblacions i una
avaluació de l’estat de conservació.
Dins el mateix àmbit regional també s’ha d’esmentar la feina feta per l’Herbari Virtual de
del Mediterrani Occidental (http://herbarivirtual.uib.es/cat-uib/index.html) que per a
cada tàxon inclou una avaluació del grau d’amenaça segons les categories UICN.
En l’àmbit nacional sota els auspicis del Ministeri de Medi Ambient es va iniciar l’any 2000
el projecte AFA (Atlas de la Flora Amenazada), coordinat des de la Sociedad Española de
Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP, http://www.conservacionvegetal.org)
que fins l’any 2010 ha realitzat avaluacions periòdiques del nivell d’amenaça de la flora
vascular (mitjançant l’aplicació de les categories UICN), considerant els tàxons que es
poden trobar en una situació de risc, més enllà de la seva protecció legal (Bañares et al.,
2004, 2007, 2009, 2011). Fins a la darrera addenda (2010) per a Menorca s’han avaluat un
total de 34 tàxons, d’aquests 13 es van classificar en les categories de més amenaça:
extingit en estat silvestre (EW), en perill crític (CR), en perill (EN).
A escala internacional ha estat la mateixa UICN qui ha s’ha mostrat més activa en
l’avaluació del nivell d’amenaça de tàxons vegetals de l’illa. Entre les diferents comissions
que integren aquesta organització hi ha la SSC (Species Survival Commission;
http://iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/about_the_species_survi
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val_commission_/) que, a la vegada, s’estructura en grups de treball. Un d’ells,
Mediterranean Plant Specialist Group, realitza periòdicament avaluacions dels tàxons més
amenaçats de la Mediterrània. Un dels productes d’aquesta feina és la llista de les 50
plantes més amenaçades de la Mediterrània (Montmollin i Strahm, 2005) que inclou
informació detalla de tres espècies de l’illa (https://portals.iucn.org/library/node/9036).
Totes aquestes iniciatives proporcionen abundant informació sobre l’estat de conservació
de tàxons amenaçats de la flora de l’illa. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que totes elles
seleccionen les espècies en funció del seu nivell d’amenaça a escala global, no tenen en
compte la situació de risc per a una espècie en un territori concret. Considerant que
algunes d’elles es mouen a una escala geogràfica extensa (nacional o internacional), aquest
nivell de precisió geogràfica és comprensible. En canvi, per aquelles que tenen el seu àmbit
d’aplicació a una escala regional, l’avaluació per unitat geogràfica possiblement seria una
eina més útil per a una gestió adequada a llarg termini, especialment en el cas dels
territoris insulars. Com ja s’ha mencionat anteriorment, diversos estudis posen de
manifest la divergència genètica de poblacions insulars d’un mateixa espècie, malgrat
l’aïllament pugui ser recent.
De fet, amb la informació disponible, aquest seria el primer cas a les Balears d’una
avaluació de l’estat de conservació per a un conjunt de tàxons endèmics per a una de les
illes concretes de l’arxipèlag en el que alguns d’ells també tenen poblacions a les altres
illes. És per açò que s’ha cregut convenient indicar també, per aquests casos, el nivell
d’amenaça (quan es coneix) pel conjunt de l’arxipèlag.

5. Metodologia
L’objectiu principal d’aquest treball és establir l’estat de conservació dels tàxons indicats a
la taula 1. Els criteris per a la seva selecció s’han exposat en el punt 2. El nivell d’amenaça
que indica l’estat de conservació segons les categories i criteris de la UICN s’estableix
segons les instruccions proporcionades per aquesta mateix institució en el manual
corresponent (https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/RL-2001-001-2nd-Es.pdf).
Per realitzar l’avaluació d’un tàxon d’una forma adequada és necessari disposar de la
informació suficient segons el que estableixen alguns dels criteris, especialment per a les
categories de més amenaça (CR, EN). Per a la recollida d’aquesta informació s’ha seguit
bàsicament la metodologia establerta en el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011). Així
els resultats que aquí es presenten podran ser útils per a futures revisions o podran ser
incorporats, si escau, en altres iniciatives o projectes d’estudi i seguiment de la flora
amenaçada, com és el cas de les revisions periòdiques del mateix projecte AFA.
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La informació que permet avaluar el nivell d’amenaça d’un tàxon es pot dividir en dos
blocs segons la seva procedència:
-

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

-

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

En el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011) s’estableixen dos tipus d’estudi o recollida
d’informació per a l’avaluació del nivell d’amenaça: el bàsic i el detallat. A efectes d’aquest
treball, i a causa de la seva durada, només s’ha tingut en compte el primer, tot i que
algunes de les dades que s’han manejat (especialment les corresponents al projecte LIFE
FLORA i al desenvolupament d’alguns Plans de conservació) entrarien dins l’estudi
detallat.
Segons les característiques i la informació que proporcionen les dades recollides, aquestes
es poden dividir en cinc grups o categories, per a informació detallada de cada un d’ells
veure el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011):
-

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

-

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

-

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

11

-

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

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

o

Anàlisi de les mesures de conservació realitzades fins el moment

o

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Distribució geogràfica. Corologia general per al tàxon

-

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

-

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

-

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

-

Espècies acompanyants. Enumeració de les principals espècies vegetals
acompanyants
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-

Amenaces. Enumeració de les amenaces detectades

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Referències. Fonts d’informació consultades

-

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

-

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

13

6. Fitxes dels tàxons
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Allium antonii-bolosii Palau

Alliaceae

Categoria UICN: EN (classificació a Balears: LC)
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)

Protecció legal: no

Distribució geogràfica: Endemisme gimnèsic o balear, segons el criteri taxonòmic
(Micelli i Garbari, 1987).
Demografia poblacional: Els nuclis poblacionals a Menorca es distribueixen en quatre
localitats segures (veure mapa de distribució). Les dades demogràfiques recents (d’aquest
treball i alguns anteriors) mostren que localment la densitat de població pot ser elevada
(Roca de sa Sal, s’Olla), superant els 100 individus/m2.
Hàbitat: sòls prims calcaris, sovint arenosos, en roquissars, del litoral o en ambients
exposats al vent del nord.
Fitosociologia: Triplachno nitentis-Catapodietum marini, Hippocrepidetum balearicae
Espècies acompanyants: Anthemis maritima, Dactylis glomerata s.l., Daucus carota subsp.
commutatus, Euphorbia maresii, Limonium tamarindanum, Micromeria cordata, Pistacia
lentiscus, Polycarpon colomense, Senecio rodriguezii, Silene secundiflora,
Amenaces: Creixement urbanístic
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: De les quatre poblacions conegudes a l’illa, tres d’elles (Roca de sa
Sal, s’Olla, Altoro) no han mostrat en els darrers anys cap fluctuació important dels seus
efectius. En canvi, la de cala Morell, ha patit un disminució important dels efectius a causa
de les obres d’adequació dels vials de la urbanització d’aquella localitat.
Valoració estat de conservació: acceptable (preocupant per a la població de cala Morell)
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, delimitació de zones sensibles
Observacions: Alguns autors, aplicant un criteri taxonòmic sintètic, inclouen aquest tàxon
dins la variabilitat d’A. cupanii Raf. (Aedo, 2013).
Referències:
Bibiloni, G. Llop, J. Rita, J. i Soler, J. 1996. Notes florístiques de les Illes Balears (VII). Boll.
Soc. Hist. Nat. Balears, 39: 15-24.
Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El grup
d'Allium paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca . Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears, 45: 93-104.
Fraga, P. 1996. Notes florístiques de les Illes Balears (IX). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears 39:
205-208.
Llorens, Ll. 1979. Nueva contribución al conocimiento de la flora balear. Mediterránea, 3:
101-122.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE9526
31TEE7634
31TEE8434
31TEE9932
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Imatges

Fig. 1. Individus en flor i fruit a Altoro (agost 2004)

Fig. 2. Individus en vegetació a Ses Olles (febrer 2008)
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Fig. 3. Hàbitat a Ses Olles (setembre 2015)
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Fig. 5. Evolució (alteració) de l’hàbitat a la urbanització de cala Morell. Dalt àrea d’ocupació abans
de les obres de reforma del vial (ortofoto 2007), baix la mateixa zona després de les obres (ortofoto
2012, IDE Menorca). S’ha afectat més d’un 60% de la població en aquesta localitat.

19

Allium savii Parl.

Alliaceae

Categoria UICN:CR (classificació a Balears: DD)
Criteris: B1ac(iv)+2ac8iv) D

Protecció legal: no

Distribució geogràfica: Endemisme tirrènic.
Demografia poblacional:Fins ara només es coneix una població a l’illa. En la única
localitat ocupa una superfície reduïda (< 50 m2). En els censos realitzats periòdicament
des de la seva localització (Fraga, 2002) el nombre d’individus reproductors és manté
estable dins un interval (12-20).
Hàbitat:sòls arenosos silicis profunds, estacionalment inundats a l’hivern. En els marges
herbosos d’una síquia de drenatge.
Fitosociologia: Geranio dissecti-Ranunculetum macrophylli
Espècies acompanyants: Allium triquetrum,Asphodelus ramosus,Brachypodium
phoenicoides, Carex muricata, Elytrigia intermedia, Hypericum triquetrifolium, Juncus
hybridus, Leucojum aestivum subsp. pulchellum, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus
macrophyllus.
Amenaces: Canvis en els usos del sòl, pràctiques agrícoles inadequades (agricultura
intensiva), alteració de l’hàbitat
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:La única població coneguda a les Balears sembla trobar-se en una
situació estable. Tanmateix, la seva situació és precària, tant l’àrea de ocupació com la
superfície d’extensió són extremadament reduïdes. Les amenaces tampoc han sofert
variacions importants.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, delimitació de zona sensible,
comunicació amb la propietat, increment de la superfície de l’hàbitat favorable, elaboració
d’un pla de gestió bàsic
Observacions: La taxonomia d’aquesta espècie no és clara per alguns autors que la
inclouen dins la variabilitat d’A. paniculatum L. (Aedo, 2013).
Referències:
Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El grup d'Allium
paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 93-104.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE9523
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Imatges

Fig. 1. Individus en flor i fruit a Altoro (agost 2004)

Fig. 2. Imatge de l’hàbitat (novembre 2015)
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Anthyllis hystrix (Willk. ex Barc.)Cardona, Contandr. et SierraLeguminosae
Categoria UICN:NTCriteris:
Protecció legal:Directiva Hàbitats, Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial
Distribució geogràfica: Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Àmpliament distribuït a la costa nord de l’illa, principalment en
la seva part centra on té nuclis poblacionals importants, dinàmics, amb un reclutament
actiu i amb densitats poblacionals moderades (fins a 20 individus en 10 m2). Més escàs i
localitzat a la costa sud on es concentra en tres nuclis poblacionals menys densos i amb
una extensió d’ocupació més reduïda. Les poblacions interiors mostren una situació
encara més precària i en alguns casos no han pogut ser localitzades en els darrers anys
(s’Enclusa, Son Vidal de Granada, Altoro), en general aquestes són nuclis poblacionals
reduïts (< 20 individus) i aïllats, formats per individus de dimensions més reduïdes.
Hàbitat:aparentment indiferent al tipus de substrat geològic, però amb una certa
preferència pels calcaris, fins i tot a la costa nord. Sembla preferir sòls pedregosos, prims i
magres. Les poblacions més importants de la costa nord es localitzen en terrenys amb una
certa inclinació i amb forta exposició a la tramuntana o on aquesta regolfa i es canalitza.
Fitosociologia: principalment com a component principal de la comunitat de socarrells
(Launaeetum cervicornis), més rarament en la marina litoral d’aladern (Aro-Phillyreetum
rodriguezii) o sivinar, principalment a la costa sud. Les poblacions interiors en roques,
calcàries o silícies, exposades al vent del nord i poc vegetades.
Espècies acompanyants: Brachypodium phoenicoides,Euphorbia maresii, Launaea
cervicornis, Limonium sp. pl., Micromeria cordata, Polycarpon colomense, Rosmarinus
officinalis, Santolina magonica, Senecio rodriguezii, Teucrium majoricum, Teucrium
subspinosum
Amenaces: Creixement urbanístic (algunes poblacions de la costa nord), creixement de la
vegetació llenyosa arborescent (poblacions interiors i alguna de la costa sud)
Actuacions de conservació:Control i eliminació d’amenaces (LIFE FLORA, LIFE+
RENEIX), elaboració d’un pla de gestió (LIFE FLORA), comunicació i sensibilització
Estat de conservació:En termes generals es pot parlar d’un estat de conservació òptim,
fins i tot, en progressió positiva per algunes de les poblacions més importants de la costa
nord. La situació sembla ser ben diferent per les poblacions interiors que si tinguessin una
valoració pròpia es trobarien en un situació crítica (CR).
Valoració estat de conservació: Acceptable (alarmant per a les poblacions interiors)
Propostes d’actuació:Delimitació de zones sensibles en poblacions amenaçades,
localització i seguiment de les poblacions interiors, determinació de la diversitat genètica
(relació genètica entre les poblacions litorals i les interiors)
Referències:
Fraga, P. 2007. Anthyllis hystrix (Wilkomm ex Barceló) Cardona, Contandriopoulos & Sierra.
Projecte Bioatles. Servei de Protecció d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes
Balears.
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Pons Fàbregues, S., Fraga i Arguimbau, P. i Cos Domingo, C. 2004. Pla de Conservació d’Anthyllis
hystrix (Willk. ex Barc.) Cardona, Contandr. et Sierra. Projecte LIFE 2000NAT/E/7355 Conservació
d’Àrees amb Flora Amenaçada a l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca. Maó.

Corologia

Llegenda: vermell=poblacions actives; blau=localitats on s’ha citat, no retrobada

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8225
31SEE8627
31SEE9025
31SEE9215
31SEE9216
31SEE9420
31SEE9526
31SEE9713
31SEE9812
31SEE9912
31SFE1116
31TEE7634
31TEE7934
31TEE8034
31TEE8134
31TEE8333
31TEE8334
31TEE8434
31TEE8534
31TEE8634
31TEE8734
31TEE8834
31TEE8835
31TEE8934

31TEE9034
31TEE9134
31TEE9235
31TEE9236
31TEE9333
31TEE9334
31TEE9335
31TEE9336
31TEE9337
31TEE9534
31TEE9634
31TEE9635
31TEE9832
31TEE9834
31TEE9835
31TEE9932
31TEE9933
31TEE9934
31TFE0031
31TFE0130
31TFE0131
31TFE0132
31TFE0230
31TFE0328
24

31TFE0428

Imatges

Fig. 1. Un dels individus de la població de Llucalari (desembre 2012)

Fig. 2. Individus en floració al cap de Sa Cavalleria (juny 2008)
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Fig. 3. Detall de les flors

Fig. 4. Grup d’individus a cala en Carbó (març 2006)
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Aristolochia bianorii Sennen et Pau
Categoria UICN:CR

Aristolochiaceae

Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv), D

Protecció legal:No
Distribució geogràfica: Endemisme gimnèsic (Mallorca i Menorca)
Demografia poblacional:Dos nuclis poblacionals coneguts a l’illa a la mateix zona (costa
nord-oest). Les característiques demogràfiques són diferents en cada un d’ells. En el de la
zona de Punta Nati l’espècie s’estén per uns 50 m2. Al tenir un creixement rizomatós es fa
difícil determinar el nombre real d’efectius. L’altre nucli (So n’Escuder) sembla ser més
reduït (< 10 m2), tot i que a l’haver estat trobat recentment (Fraga et al., 1997), també té
menys dades de seguiment.
Hàbitat:Escletxes i fissures de roques calcàries amb processos càrstics intensos, prop del
litoral. De vegades també per entre pedregars.
Fitosociologia: Launaeetum cervicornis, Allietum chamaemolyos
Espècies acompanyants: Beta maritima, Carlina corymbosa subsp. corymbosa, Carthamus
lanatus,Helicodiceros muscivorus,Limonium sp. pl., Polycarpon colomense, Senecio
rodriguezii, Silene sedoides, Smilax aspera var. balearica, Trisetaria panicea
Amenaces:
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:No s’han detectat variacions importants en l’estat de conservació en
els darrers 15 anys per la població més important. El nucli de So n’Escuder requereix d’un
seguiment per determinar la seva tendència.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació:Localització de noves poblacions
Observacions:
Referències:
Fraga, P., Gradaille, J.Ll., Pallicer, X. i Sastre, B. 1997. Notes florístiques de les Illes Balears
(X). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 40: 151-155.
Llorens, Ll. 1979. Nueva contribución al conocimiento de la flora balear. Mediterránea, 3:
101-122.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31TEE7033
31TEE7233
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Imatges

Fig. 1. Aspecte de la planta (maig 2008)

Fig. 2. Detall de les flors (maig 2008)
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Fig. 3. Fruits (maig 2008)

Fig. 4. Vista de la zona de Punta Nati on hi ha població més important (abril 2006)
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Cymbalaria fragilis (J.J. Rodr.) A. Cheval.
Categoria UICN:VU

Plantaginaceae

Criteris: D2

Protecció legal:No
Distribució geogràfica: Endemisme gimnèsic (Mallorca, Menorca i Cabrera)
Demografia poblacional:A Menorca aquesta espècie presenta dues àrees de distribució.
Els barrancs més importants de la part central del sud de l’illa (Algendar, canal d’en Curt,
Trebalúger, Albranca, Binigaus) i penyals calcaris d’una certa alçada a la costa nord (la
Mola de Maó, la Mola de Fornells). En la primera àrea (barrancs) la mida de les poblacions
és variable, tot i que algunes d’elles (Algendar, canal d’en Curt i Trebalúger) ocupen una
extensió considerable (> 1.000 m2), però la seva disposició vertical i poc accessible
dificulta establir un cens demogràfic. A la costa nord la població de la Mola de Fornells és
la que presenta una major densitat de totes les conegudes arribant en punts concrets a un
100%. A la mola de Fornells la distribució és més dispersa (escletxes i fissures més
aïllades).
Hàbitat:Penyals calcaris (miocènics o quartenaris) exposats al vent del nord, però a una
certa distància de la influència directa del mar.
Fitosociologia: Hippocrepidetum balearicae
Espècies acompanyants: Adiantum capillus-veneris, Bellium bellidioides, Crepis triasii,
Cyclamen balearicum, Digitalis minor, Euphorbia maresii, Micromeria cordata, M. filiformis,
Sibthorpia africana, Teucrium asiaticum
Amenaces:
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:A causa de la seva situació poc accessible les poblacions no
presenten problemes de conservació
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació:Localització de noves poblacions
Observacions:
Referències:
Fraga, P. 2007. Cymbalaria aequitriloba subsp. fragilis (Rodríguez) Chevalier. Projecte Bioatles.
Servei de Protecció d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
Fraga, P., Rosselló, J.A. iSáez, L. 2003. Cymbalaria fragilis (J.J. Rodr.) Cheval. In: Bañares A, Blanca G,
Güemes J, Moreno JC, Ortiz S (edit.), Atlas y Libro Rojo de la Flora vascular Amenazada de España.
Táxones prioritarios: 214-215. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8225
31SEE8324
31SEE8523
31SEE8623
31SEE8719
31SEE8921
31SFE1315
31TEE9735
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Imatges

Fig. 1. Colònia en una escletxa a la Mola de Maó (juny 2013)
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Fig. 2. Individu en flora a Algendaret, Canal d’en Curt (juny 2013)

Fig. 3. Individu en floració a Albranca (juny 2013)
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Fig. 4. Barranc de Binigaus, on hi ha la població més oriental del migjorn (abril 2006)
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Daphne rodriguezii Teixidor
Categoria UICN:VU

Thymaleaeceae

Criteris: C2a(i), D2

Protecció legal:Directiva Hàbitats, Catálogo Español de Especies Amenazadas
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Es coneixen 11 poblacions. La majoria situades a la costa nord, i
especialment en el quadrant nord-oriental, només dues es troben a la costa sud (Llucalari i
cala en Porter). L’extensió de les poblacions i la densitat d’individus presenta variacions
importants. Les més importants pel que fa a l’extensió de presència coincideixen en zones
on la coberta vegetal del seu hàbitat preferent està ben conservada (illa d’en Colom, la
Mola de Fornells, punta Grossa). També és aquestes localitats on hi ha els nuclis amb
major densitat d’individus (4-5/m2). La situació més precària, pel que fa a l’extensió i
efectius coincideix amb les poblacions marginals (Llucalari < 20, Sa Mutanya Mala < 5).
Hàbitat:Preferentment marina litoral d’aladern amb exposició elevada a la tramuntana.
En algunes poblacions, vegetació arbustiva de sistemes dunars, comunitat de socarrells,
roquissars calcaris del litoral
Fitosociologia: Aro-Phillyreetum rodriguezii
Espècies acompanyants: Arum pictum, Anthyllis hystrix, Cistus monspeliensis, Clematis
cirrhosa, Helicodiceros muscivorus, Phillyrea media var. rodriguezii, Pistacia lentiscus,
Prasium majus,Rubia peregrina var. longifolia, Smilax aspera
Amenaces: Falta de reclutament, pèrdua dispersors llavors, alteració de l’hàbitat
(modificació de la coberta vegetal), creixement urbanístic
Actuacions de conservació:Elaboració del pla de gestió, control d’amenaces, seguiment
de poblacions
Estat de conservació:Des de la darrera avaluació del conjunt de les poblacions
(REFERÈNCIA) l’estat de conservació no sembla haver variat de manera significativa.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació:Localització de noves poblacions, seguiment i avaluació detallada
de les poblacions en situació més precària (Llucalari, sa Muntanya Mala), delimitació de
zones sensibles en poblacions afectades per actuacions de gestió de la vegetació, control
d’invasores
Observacions: Per la seva singularitat taxonòmica i comportament ecològic és un dels
endemismes més estudiats de les Balears. Alguns dels estudis amb més interessants s’han
adreçat a aclarir la seva biologia reproductiva i les possibles causes de la seva distribució
actual fragmentada.
Referències:
Traveset, A., Rodríguez, J. i Fraga i Arguimbau, P. 2004. Plan de Conservación de Daphne
rodriguezii Teixidor. Projecte LIFE 2000NAT/E/7355 Conservació d’Àrees amb Flora
Amenaçada a l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca. Maó.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE9216
31SEE9732
31SFE0726
31SFE0727
31SFE0823
31SFE0824
31SFE0918
31SFE0923
31SFE0924
31TEE8134
31TEE9733
31TEE9734
31TEE9832
31TEE9833
31TEE9834
31TEE9931
31TFE0130
31TFE0131
31TFE0328
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Imatges

Fig. 1. Individuen la marina litoral per la zona de Na Macaret

Fig. 2. Individu en un ambient rupícola a Punta Grossa

38

Fig. 3. Detall de la floració a la Mola de Fornells

Fig. 4. Individu en fructificació a la població de cala en Porter
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Fig. 5. Vista de la zona de Punta Grossa on hi ha la població
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Erodium reichardii (Murray) DC.
Categoria UICN:VU (LC)

Geraniaceae

Criteris: D2

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme gimnèsic (Mallorca i Menorca)
Demografia poblacional:A Menorca es coneixen sis poblacions, totes a la costa nord.
Alomar et al. (1997) indiquen una població a la costa sud que no s’ha pogut localitzar. Hi
ha variacions significatives en l’àrea d’ocupació, l’extensió de presència i la densitat dels
efectius entre les poblacions. A la Mola de Fornells hi ha la major densitat. Assolint en
alguns àrees cobertures de 80-100% i una extensió de presència superior als 1.000 m2. Les
poblacions de Favàritx, Pous d’en Caldes, cala en Calderer i una dels nuclis de l’arenal d’en
Castell presenten una densitat poblacional més baixa. Els individus apareixen aïllats o
formant petites colònies. La densitat no supera els 5-10 individus / m2, l’extensió de
presència és semblant a l’anterior. La situació més precària s’ha observat a la població de
Tirant (< 30 individus) i una extensió de menys de 100 m2 i en el nucli occidental de
l’arenal d’en Castell (< 20 individus) i un extensió de menys de 50 m2.
Hàbitat:Penyals i ribassos ombrívols en orientació nord, peus de penyes calcàries (dunes
fòssils) prop del litoral, escletxes i replans d’esquistos
Fitosociologia: Sibthorpio-Arenarietum balearicae, Limonietum caprariensis
Espècies acompanyants: Anthemis maritima, Bellium bellidioides, Cymbalaria fragilis,
Digitalis minor, Euphorbia maresii, Hyoseris radiata, Limonium sp. pl., Polycarpon
colomense, Reichardia picroides, Senecio rodriguezii
Amenaces: Proliferació d’espècies exòtiques invasores, alteració de l’hàbitat, excés de
freqüentació humana
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:Per a les poblacions més importants, també són les menys
accessibles o poc freqüentades, l’estat de conservació no ha variat en sentit negatiu en els
darrers anys. En canvi la situació és preocupant, fins i tot alarmant, per algunes de les més
reduïdes (Tirant) o amb una freqüentació elevada (arenal d’en Castell).
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació:Delimitació de zones sensibles per a les poblacions més
amenaçades, localització de noves poblacions o confirmació d’algunes dubtoses,
identificació d’amenaces no detectades, elaboració d’un pla de gestió, control d’invasores
Observacions:
Referències:
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0527
31TEE8634
31TEE9433
31TEE9735
31TFE0031
31TFE0628
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Imatges

Fig. 1. Colònia a la Mola de Fornells (maig 2008)

Fig. 2. Detall d’un dels individus de la Mola de Fornells (maig 2008)
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Fig. 3. Hàbitat a la població de Tirant (novembre 2015)

Fig. 4. Detall d’un dels individus a Tirant (novembre 2015)
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Fig. 5. Proliferació d’exòtiques, procedents dels jardins de la zona, a la població de Tirant
(novembre 2015)
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Femeniasia balearica (J.J. Rodr.) Susanna
Categoria UICN:VU

Compositae

Criteris: C2a(i), D2

Protecció legal:Directiva Hàbitats, Catálogo Español de Especies Amenazadas
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Tres nuclis poblacionals a la costa nord. Dos d’ells (Capifort –
Pou d’en Caldes, cala Mica – Binimel·là) concentren la major part dels efectius (> 500 a
cada un d’ells). El tercer (Fornells – Tirant) presenta un nombre més baix d’efectius (<
200). En canvi, l’extensió de presència seria semblant pels tres nuclis. Així també s’ha de
destacar l’elevada dispersió dels efectius per a la població de Fornells – Tirant.
Hàbitat:Preferentment en costers i ribassos terrossos i pedregosos amb una forta
exposició (directa o indirecta) al vent tramuntana. Secundàriament en roquissars calcaris
(dunes fòssils) prop del litoral
Fitosociologia: Launaeetum cervicornis, Aro-Phillyreetum rodriguezii
Espècies acompanyants: Anthyllis hystrix, Carlina corymbosa subsp. major, Hyoseris
radiata, Launaea cervicornis, Limonium sp. pl., Pistacia lentiscus, Polycarpon colomense,
Rosmarinus officinalis, Senecio rodriguezii, Teucrium majoricum,
Amenaces: Baix reclutament, alteració de l’hàbitat, pràctiques agrícoles inadequades,
excés de freqüentació humana
Actuacions de conservació: Elaboració del pla de gestió, control d’amenaces, seguiment
de poblacions
Estat de conservació:Des de la darrera avaluació del conjunt de les poblacions
(REFERÈNCIA) l’estat de conservació no sembla haver variat de manera significativa.
Algunes de les amenaces (baix reclutament) podrien haver minvat la seva importància,
gràcies a les actuacions de conservació fetes recentment (LIFE+ RENEIX). La població en
una situació més precària seria la de Fornells-Tirant
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació:Seguiment de les poblacions, avaluació i seguiment de les
actuacions de conservació realitzades prèviament
Observacions: Un dels endemismes més interessants de les Balears des del punt de vista
taxonòmic, morfològic i filogenètic. Una prova d’aquesta singularitat són els canvis
nomenclaturals que ha tingut des del seu descobriment: Centaurea (Rodríguez, 1869),
Femeniasia (Susanna, 1988), Carthamus (Greuter, 2003), Carduncellus (López González,
2012).
Referències:
Conesa Muñoz, M.À., Cardona Capella, X., Moragues Botey, E., Rita Larrucea, J. i Mus
Amezquita, M. 2003. Pla de gestió i conservació de l’espècie Femeniasia balearica (J.J. Rodr.)
Susanna. Projecte LIFE 2000NAT/E/7355 Conservació d’Àrees amb Flora Amenaçada a
l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca. Maó.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0527
31TEE8934
31TEE9034
31TEE9134
31TEE9533
31TEE9534
31TFE0528
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Imatges

Fig. 1. Individu a l’inici del període vegetatiu (octubre 2013)

Fig. 2. Detall de la flor (maig 2008)
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Fig. 3. Individu juvenil a Binimel·là (juny 2008)

Fig. 4. Individu jove colonitzant zones restaurades durant el projecte LIFE+ RENEIX (octubre 2015)
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Fig. 5. Vista de l’hàbitat a Binimel·là (novembre 2011)
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Helichrysum crassifolium(L.) D. Don

Compositae

Categoria UICN:EN (LC)Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)
Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme gimnèsic (Mallorca i Menorca)
Demografia poblacional:A Menorca es coneix una única població a les penyes orientades
al nord i nord-est de la part superior de la muntanya d’Altoro. Com en el cas d’altres
plantes rupícoles, establis un cens real és difícil. Una estimació dels efectius els situaria
per damunt dels 300. La observació de les colònies més accessibles permet observar que
aquestes són dinàmiques amb una bona presència de plantes joves i un nombre elevat
d’individus reproductors.
Hàbitat:Escletxes i replans de penyes calcàries (juràssiques) amb orientació nord o nordest.
Fitosociologia: Hippocrepidetum balearicae
Espècies acompanyants: Allium antonii-bolosii, Clematis cirrhosa, Crepis triasii,
Cymbalaria aequitriloba, Digitalis minor, Hyoseris radiata, Melica minuta, Micromeria
cordata, Micromeria filiformis, Petroselinum crispum, Silene mollissima
Amenaces: Hibridació amb H. stoechas (L.) Moench, alteració de l’hàbitat
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:En els darrers anys la població d’Altoro sembla estable i no s’han
apreciat variacions importants en els seus efectius
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació:Vigilància i seguiment dels processos d’hibridació amb H. stoechas
Observacions: Les indicacions de la possible presència d’aquesta espècie a la zona de Sa
Roca no s’han pogut confirmar.
Referències:
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Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE9526
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Imatges

Fig. 1. Individuadult en flor (maig 2008)
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Fig. 2. Detall de les inflorescències (maig 2008)

Fig. 3. Individu juvenil (maig 2008)
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Fig. 4. Híbrid entre H. stoechas i H. crassifolium
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Limonium fontqueri (Pau) L. Llorens
Categoria UICN:VU

Plumbaginaceae

Criteris: B1ab(iii)+2ab(iii), D2

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Actualment es coneixen quatre poblacions. Amb les dades
actuals la més important pel que fa a l’extensió de presència seria la del port de Fornells,
tot i que, en aquesta localitat la densitat d’individus observada en punts concrets és més
baixa (< 5 m2), si bé seria la població menys estudiada. La segona en importància en
extensió de presència és la de cala Morell. En aquesta puntualment la densitat és més
elevada (>10 m2). Les altres dues (Sa Mesquida i Sa Cudia Nova) tenen característiques
semblants pel que fa a l’extensió i la densitat d’individus, aquesta darrera és semblant a
l’anterior
Hàbitat:Sòls pedregosos secs del litoral amb una exposició directa a la influència marina.
Tres de les poblacions es troben en substrat silici, la de cala Morell també en sòl calcari
arenós (dunes fòssils)
Fitosociologia: Limonietum caprariensis, Launaeetum cervicornis
Espècies acompanyants: Frankenia hirsuta, Hyoseris lucida subsp. taurinensis, Limonium
companyonis, L. minoricense, L. minutum, L. tamarindanum, Lobularia maritima, Parapholis
incurva, Polycarpon colomense, Senecio rodriguezii, Silene sedoides,
Amenaces: Creixement urbanístic
Actuacions de conservació:Seguiment de les poblacions més amenaçades
Estat de conservació:De les quatre poblacions, la de cala Morell és la que ha patit una
degradació més important en els darrers anys pel desenvolupament urbanístic de la zona
on creix. Les estimacions d’aquesta afectació se situen al voltant d’un 20% de la població
original
Valoració estat de conservació: Bo (preocupant per la població de cala Morell)
Propostes d’actuació:Localització de noves poblacions, verificació de la posició
taxonòmica d’algunes poblacions
Observacions: A una d’elles, port de Fornells, les plantes presenten característiques
diferents pel que fa la morfologia de les fulles i l’hàbit de creixement, podrien
correspondre a un tàxon diferent del mateix grup.
Referències:
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Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0922
31SFE1019
31TEE7533
31TEE7534
31TEE9531
31TEE9632
31TEE9734
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Imatges

Fig. 1. Individu adult de la població de cala Morell (agost 2006)

Fig. 2. Detall de la flor (agost 2006)
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Fig. 3. Hàbitat a Sa Mesquida (novembre 2015)
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Malva minoricensis (Cambess.) J.J. Rodr.

Malvaceae

Categoria UICN:ENCriteris: C2a(i)b
Protecció legal:Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Actualment es coneixen sis poblacions. Altres dues (Binillautí i
Binidalí) semblen haver desaparegut, una d’elles en els darrers 10 anys. De les sis
poblacions conegudes, les de l’illa de l’Aire i punta s’Escullar són les més importants per
extensió de presència i també per nombre d’efectius (20-30 individus adults). La població
de Favàritx té un nombre d’efectius semblant, alguns anys superior (fins a 40, però 10-15
adults) repartits en dos nuclis, però un d’ells té un situació precària per la proximitat a la
carretera, tot i mostrar una tassa de reclutament elevada. Les altres tres (illa d’en Colom,
marina de so n’Angladó i punta Nati) són nuclis poblacionals reduïts en efectius (< 5
individus adults) i extensió de presència.
Hàbitat:Sòls pedregosos poc desenvolupats o roquissars del litoral, sovint amb presència
de bestiar o freqüentats per ocells marins. Sembla ser indiferent al substrat geològic. Una
de les poblacions actives (Favàritx) creix en sol silici (esquists), també era el cas de la
població de Binillautí (no retrobada). Les altres poblacions es troben sòl calcari.
Fitosociologia: Launaeetum cervicornis, Limonietum caprariensis
Espècies acompanyants: Arum pictum,Frankenia hirsuta, Helicodiceros muscivorus,
Hyoseris lucida subsp. taurinensis, Limonium sp. pl., Polycarpon colomense, Rumex
bucephalophorus, Senecio rodriguezii, Silene secundiflora, S. sedoides
Amenaces: Desaparició ramaderia extensiva, baix reclutament, alteració de l’hàbitat
Actuacions de conservació:Elaboració d’un pla de gestió (LIFE FLORA), control
d’amenaces (espècies invasores)
Estat de conservació:Tot i comptar amb sis poblacions, la situació d’aquest endemisme és
preocupant per la tendència negativa que s’observa (desaparició de com a mínim dues
poblacions, reducció dels efectius o falta de reclutament en algunes d’elles). És igualment
preocupant la seva dependència de pràctiques agrícoles tradicionals (ramaderia
extensiva) que estan minvant.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació:Localització de noves poblacions, seguiment de les poblacions en
situació més precària, millora del coneixement sobre comportament ecològic
(determinació de factors que afavoreixen la seva presència), revisió i desenvolupament
del pla de gestió
Observacions: Els darrers estudis genètics confirmen la importància taxonòmica d’aquest
endemisme (Escobar et al., 2010), el qual durant anys s’havia considerat una forma de
Malva lusitanica (L.) Valdés (=Lavatera triloba L.)
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Referències:
Iriondo, J.M., Draper, D., Alanoka, N. i Vicens, M. 2003. Plan de gestión y conservación de Lavatera
triloba subsp. pallescens. Projecte LIFE 2000NAT/E/7355 Conservació d’Àrees amb Flora
Amenaçada a l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca. Maó.

Corologia

Llegenda: vermell=poblacions actives; blau=localitats on s’ha citat, no retrobada; verd= població
desapareguda en els darrers 15 anys

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0209
31SFE0709
31SFE0824
31SFE0919
31SFE1006
31SFE1017
31SFEE117
31TEE0628
31TEE7033
31TEE7334
3SFEE0918
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Imatges

Fig. 1. Individus en floració a la població del cap de Favàritx (maig 2008)
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Fig. 2. Individu a l’inici de la fase vegetativa (novembre 2015)

Fig. 3. Hàbitat a punta s’Escullar (novembre 2015)

63

Fig. 4. Vista de l’hàbitat on hi havia una població fins a començaments dels anys 90 del segle passat
(novembre 2015)
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Pastinaca lucida L.
Categoria UICN:VU

Umbelliferae
Criteris: D2

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme gimnèsic (Mallorca i Menorca)
Demografia poblacional:S’ha citat a més de 15 localitats a l’illa. La majoria tenen una
extensió de presència reduïda, sovint coincident amb l’àrea d’ocupació. Els efectius varien
d’una població a altra, però la majoria tenen un nombre baix d’individus adults
(habitualment <10). A la vegada, en algunes poblacions, s’observen dinàmiques
poblacionals actives en situacions d’alteració (sovint per causes naturals) de l’hàbitat
favorable.
Hàbitat:Rossegueres i esfondrats del litoral o al peu dels penyals dels barrancs del sud de
l’illa. Més rarament en sols pedregosos remoguts o en rosecs de torrents. Sòl calcari o silici
Fitosociologia: Pastinacetum lucidae
Espècies acompanyants: Clematis cirrhosa, Dactylis glomerata,Euphorbia characias, Lotus
cytisoides,Paeonia cambessedesii, Parietaria judaica, Rubia peregrina var. longifolia, Silene
vulgaris, Smilax aspera, Sonchus bulbosus,
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, creixement urbanístic,
desaparició de la ramaderia extensiva
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:En principi, pel nombre de poblacions conegudes, semblaria que el
seu estat de conservació no és preocupant. En els darrers anys s’ha observat una
disminució dels efectius en algunes de les poblacions, especialment les dels barrancs del
sud de l’illa. Aquesta situació ha anat acompanyada de l’abandonament de certes
pràctiques agrícoles (pastura extensiva)
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació:Seguiment continuat de poblacions (verificació del reclutament),
millora del coneixement sobre comportament ecològic (estudi de la dinàmica de
poblacions)
Observacions: Amb les dades actuals semblar que el nivell d’amenaça és baix, però el
comportament erràtic de les poblacions i el fet que depengui d’un hàbitat alterat, fa difícil
establir un nivell d’amenaça més baix
Referències:
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Llegenda: vermell=poblacions actives; blau=localitats on s’ha citat, no verificades en aquest treball;
verd=població desapareguda en els darrers 15 anys

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8225
31SEE8321
31SEE8519
31SEE9020
31SEE9219
31SEE9220
31SEE9315
31SEE9320
31SEE9526
31SEE9628
31SEE9672
31SFE0227
31SFE0918
31SFE0919
31TEE8434
31TEE8534
31TEE9034
31TEE9735
31TEE9932
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Imatges

Fig. 1. Grup d’individus joves a un dels vials de Binimel·là (octubre 2015)

Fig. 2. Individus adults en la fase vegetativa (febrer 2008)
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Fig. 3. Individus en floració (juny 2008)

Fig. 5. Esfondrat entre cala Barril i cala en Calderer, hàbitat favorable per aquesta espècie (octubre
2006)
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Fig. 4. Individu en fructificació a un talús inestable de Sa Roca (juliol 2013)
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Polycarpon dunense P. Fraga et Rosselló
Categoria UICN:VU

Caryophyllaceae

Criteris: D2

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Es coneixen tres poblacions distanciades geogràficament. Dues
d’elles (Arenal de sa Cavalleria i Alpilar) mostren una extensió de presència relativament
àmplia i dins aquesta unes àrees d’ocupació amb densitats elevades (> 100 individus/m2).
L’altra (Algaiarens) mostra una situació més precària. La població està dividida en dos
nuclis separats per un distància significativa (> 1.000 m), que podria ser una conseqüència
de l’extracció d’arena que durant uns anys es va fer en aquella localitat. Així en aquesta
població tant l’extensió de presència com l’àrea d’ocupació tenen valors més baixos. En
canvi, la densitat seria semblant a les altres dues.
Hàbitat:Arenes amb mobilitat moderada en sistemes dunars i arenals estabilitzats per la
vegetació. Ocupa un hàbitat singular en aquests formacions arenoses, ja que s’ha
especialitzat en colonitzar les àrees on l’arena es mobilitza a petita escala, probablement
per l’efecte del ven tramuntana.
Fitosociologia: Malcolmio-Vulpietum membranaceae
Espècies acompanyants: Arenaria leptoclados,Cerastium semidecandrum s.l.,Lobularia
maritima, Malcolmia ramosissima, Polycarpon alsinifolium, P. colomense, Sagina apetala s.l.,
Senecio rodriguezii, Silene sclerocarpa, Valantia muralis,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat (actuacions de revegetació), excés de freqüentació
humana
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:En general l’estat de conservació és bo, però el fet que ocupi un
hàbitat que algunes vegades s’interpreta amb necessitat de revegetació recomana posar-hi
atenció a la seva situació.
Valoració estat de conservació: Acceptable (preocupant per a la població d’Algaiarens)
Propostes d’actuació:Delimitació de zones sensibles, comunicació i sensibilització
(informació als tècnics responsables de la gestió dels sistemes dunars)
Observacions:
Referències:
Fraga, P. i Rosselló, J.A. 2011. Polycarpon dunense (Caryophyllaceae), a new psammophilous species
from Minorca (Balearic Islands). Flora Montiberica, 47: 29-35.
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Quadrícules UTM 1x1 km
31TEE8333
31TEE8633
31TEE8732
31TEE9134
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Imatges

Fig. 1. Plàntula a la població d’Alpilar (octubre 2015)

Fig. 2. Individu en la floració a Alpilar (maig 2008)
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Fig. 3. Detall de la flor (abril 2010)

Fig. 4. Grup d’individus en la fase vegetativa a Alpilar (febrer 2008)
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Fig. 5. Hàbitat a Alpilar (juny 2007)
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Rhamnus ludovici-salvatoris Chodat
Categoria UICN:CR (LC)

Rhamanaceae

Criteris: A3+4 B1ab(i, ii, iii, iv, v)+2ab (i, ii, iii, iv, v)

Protecció legal: Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears
Distribució geogràfica:Endemisme gimnèsic (Mallorca, Menorca i Cabrera)
Demografia poblacional:A Menorca es coneix una única població que en els darrers anys
ha patit una fort declivi, tant en la seva extensió de presència, com en les àrees d’ocupació i
probablement també en el nombre d’efectius (Fraga i Bermejo, 2008). Actualment està
formada per 16 individus dividits en dos nuclis. Un d’ells format per un sol individu. En els
darrers en que s’ha fet seguiment (2004-2014) pràcticament no s’ha observat
reclutament. La població menorquina també destaca pels intensos processos d’hibridació
amb R. alaternusL. (Fraga i Rosselló, 2008).
Hàbitat:Marina baixa litoral en roquissars calcaris (dunes fòssils) amb una exposició
moderada al vent del nord.
Fitosociologia: Aro-Philyreetum rodriguezii
Espècies acompanyants: Ampelodesmos mauritanica, Erica multiflora, Olea europaea var.
sylvestris, Phillyrea media s.l., Pistacia lentiscus, Prasium majus, Rhamnus alaternus,
Rosmarinus officinalis, Rubia peregrina var. longifolia, Smilax aspera,
Amenaces: Creixement urbanístic, alteració de l’hàbitat, creixement excessiu de la
vegetació llenyosa, espècies invasores, baix reclutament
Actuacions de conservació:Seguiment de la població, proposta de catalogació
Estat de conservació:Un dels endemismes vegetals amb una situació més crítica. La
població podria desaparèixer en un termini de temps curt si no es prenen mesures urgents
de conservació
Valoració estat de conservació: Alarmant
Propostes d’actuació:Control d’espècies invasores, delimitació d’àrees sensibles,
reforçament de la població, creació d’una nova població
Observacions: Estudis de caracterització i diversitat genètica indiquen que la població de
Menorca difereix de les plantes de Mallorca. Un fet que podria explicar els processos
d’hibridació que s’observen en aquesta població i el comportament ecològic diferent a la
majoria de poblacions de Mallorca.
Referències:
Fraga, P. i Bermejo, A. 2008. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IX):
característiques i estat de conservació de la població menorquina de Rhamuns ludovici-salvatoris
Chodat. Bolletí de la Societat d’ Història Natural de les Balears, 51: 17-32.
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Quadrícules UTM 1x1 km
31TEE9433
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Imatges

Fig. 1. Un dels individus joves a Tirant (febrer 2008)

Fig. 2. L’individu de dimensions més importants en el segon nucli (febrer 2008)
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Fig. 3. L’únic individu del primer nucli (febrer 2008)

Fig. 4. Detall d’una flor femenina (març 2008)
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Fig. 5. Vista de l’hàbitat a Tirant (febrer 2008)

Fig. 6. Rhamnus x bermejoi P. Fraga et Rosselló (març 2008)
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Urtica atrovirens subsp. atrovirens Loisel.
Categoria UICN:CR

Urticaceae

Criteris: B1ac(ii, iv)+2ac(ii, iv) C2a(i)

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme tirrènic
Demografia poblacional:Una població a Menorca i també la única de totes les Balears i
del territori ibèric. La població menorquina presenta una extensió de superfície amb dues
àrees d’ocupació. En una d’elles (Pou Blanc) s’hi troben la majoria d’individus (20-30).
L’altra (alzinar) és més reduïda en extensió i efectius (< 10). En condicions favorables
(presència de bestiar) s’observa un dinamisme elevat i bons nivells de reclutament.
Hàbitat:Terres argiloses humides a l’hivern, amb certa frescor tot l’any, i amb nitrificació
elevada (presència de bestiar). El nucli poblacional més important i actiu es troba dins un
corral que serveix de zona de pas (quintana) i per abeurar el bestiar (Pou Blanc). L’altre
nucli poblacional es troba dins l’alzinar en una zona on durant l’època de pluges hi ha una
presència superficial d’aigua (torrentet).
Fitosociologia:
Espècies acompanyants: Fumaria capreolata, Leucojum aestivum subsp. pulchellum,
Parietaria judaica, Quercus ilex, Ranunculus macrophyllus, Ranunculus muricatus, Rubus
ulmifolius, Smilax aspera, Stellaria pallida, Sisymbrium officinale,
Amenaces: Desaparíció de la ramaderia extensiva, alteració de l’hàbitat (rehabilitació del
Camí d’en Kane), disminució dels recursos hídrics
Actuacions de conservació:
Estat de conservació:Des de la seva detecció a l’illa (Fraga et al., 1997b) s’ha observat
una modificació de l’hàbitat per la disminució de la presència de bestiar. En la darrera
revisió (hivern 2015) els efectius del nucli més important havien minvat significativament
(40%).
Valoració estat de conservació: Alarmant
Propostes d’actuació:Delimitació de zones sensibles, elaboració d’un pla de gestió
(recuperació de la ramaderia extensiva), localització de noves poblacions, creació de nous
nuclis poblacionals en ambients favorables
Observacions:
Referències:
Fraga, P. 2008. Urtica atrovirens Requien ex Loisel.. Projecte Bioatles. Servei de Protecció
d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de
les Balears.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8927
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Imatges

Fig. 1. Individus adult en la fase vegetativa (febrer 2007)

Fig. 2. Detall de les fulles i l’indument (febrer 2007)
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Fig. 3. Detall de la floració (maig 2008)
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Fig. 4. Vista de l’hàbitat a Es Pou Blanc
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Vicia bifoliolata J.J. Rodr.
Categoria UICN:EN

Leguminosae

Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)

Protecció legal:Directiva Hàbitats, Catálogo Español de Especies Amenazadas,
Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Tots els nuclis poblacionals es localitzen en una franja litoral,
d’una amplada de fins a 500 m, que s’estén des de els Freus de la Mola fins un poc més al
nord del codolar de Sa Mesquida. Aquesta zona es podria considerar com la seva extensió
de presència. Al ser una planta anual i possiblement amb un banc de llavors actiu i
persistent la delimitació precisa de les àrees d’ocupació és dificultosa. Després de
nombroses observacions de camp, s’ha proposat com alternativa la delimitació d’ambients
favorables per la seva presència.
Hàbitat:Vegetació arbustiva amb predomini de Cistus monspeliensis L. (espècie que li
serveix de suport i possiblement també afavoreix la germinació i el creixement de les
plantes joves),preferentment en el marge d’espais oberts (basses temporals, torrents
estacionals, clapers de pedres, voreres de camí, etc.). A tota la zona predomina el sòl silici.
Fitosociologia: Aro-Phyllireetum rodriguezii, Clematido balearicae-Myrtetum communis
Espècies acompanyants: Allium triquetrum, Calicotome infestans, C. villosa, Cistus
monspeliensis, Euphorbia dendroides, Juncus acutus, J. littoralis, Myrtus communis, Phillyrea
media s.l., Pistacia lentiscus, Vicia parviflora, V. pubescens
Amenaces: Alteració de l’hàbitat (modificació de la coberta vegetal), creixement
urbanístic, canvis usos del sòl
Actuacions de conservació:Elaboració del pla de gestió (LIFE FLORA), control
d’amenaces (espècies invasores, accessos rodats incontrolats; LIFE FLORA), aprovació i
desenvolupament del pla de conservació
Estat de conservació:Des de les actuacions realitzades en el marc del LIFE FLORA i
especialment des del desenvolupament del pla de conservació, la situació d’aquest
endemisme ha millorat sensiblement, principalment per la important ampliació de la
superfície d’extensió i per la detecció de nuclis poblacions amb densitats elevades
(REFERÈNCIA).
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació:Desenvolupament de les accions previstes en el pla de conservació
Observacions:
Referències:
Fraga, P., Moragues, E. i Mayol, J. 2010. Actualització de l’àrea de distribució de Vicia bifoliolata J.J.
Rodr. In: López-Pujol, J., Montserrat, J.M. i Susanna, A. (Eds.). Llibre de resums de les II Jornades
Catalanes de Conservació de Flora: 20. Barcelona.
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Fraga, P., Moragues, E. i Mayol, J. 2010. Caracterització de l’hàbitat de Vicia bifoliolata J.J. Rodr. In:
López-Pujol, J., Montserrat, J.M. i Susanna, A. (Eds.). Llibre de resums de les II Jornades Catalanes de
Conservació de Flora: 21. Barcelona.
Fraga, P., Rosselló, J.A. iSáez, L. 2003. Vicia bifoliolata J.J. Rodr. In: Bañares A, Blanca G, Güemes J,
Moreno JC, Ortiz S (edit.), Atlas y Libro Rojo de la Flora vascular Amenazada de España. Táxones
prioritarios: 564-565. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.
Vicens, M., Draper, D., Alanoka, N. i Iriondo, J.M. 2003. Plan de gestió y conservación de la Vicia
bifoliolata J.J. Rodr. Projecte LIFE 2000NAT/E/7355 Conservació d’Àrees amb Flora Amenaçada a
l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca. Maó.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SFE0918
31SFE0919
31SFE1017
31SFE1018
31SFE1115
31SFE1116
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Imatges

Fig. 1. Detall de la floració a la zona des cap Negre (maig 2008)

Fig. 2. Individus en fructificació prop des Freus (maig 2008)
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Fig. 3. Vista de l’hàbitat més favorable, on apareixen els nuclis poblacionals més importants (febrer
2007)

Fig. 4. Vista d’un hàbitat on apareixen nuclis més reduïts (febrer 2007)
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Viola stolonifera J.J. Rodr.
Categoria UICN:VU

Violaceae

Criteris: D2

Protecció legal:
Distribució geogràfica:Endemisme menorquí
Demografia poblacional:Dues poblacions conegudes en els dos barrancs més importants
de l’illa per les seves dimensions: Albranca (barranc de La Cova) i Algendar (Pas d’en
Revull, Es Canaló i en el barranc principal). La població més important és la d’Algendar
tant per l’extensió de presència com per les àrees d’ocupació i la densitat del nuclis
poblacionals. També és on l’espècie té un dinamisme poblacional més elevat. Al ser un
espècie amb reproducció vegetativa activa és difícil precisar el nombre d’efectius. En
alguns dels nuclis poblacionals d’Algendar (Pas d’en Revull, Es Canaló, Horts de
s’Aranjassa) la cobertura arriba al 100%. En aquesta localitat les poblacions poden
mostrar un elevat dinamisme i ser mòbils. En el barranc de La Cova l’extensió de presència
és pràcticament coincident amb l’àrea d’ocupació ja que l’espècie només es coneix d’un
indret. En els anys que s’ha fet un seguiment la densitat d’aquests nuclis no és tan elevada
com en el barranc d’Algendar.
Hàbitat:Ambients ombrívols en sòl calcari, sovint nitrificat i moderadament estable:
ribassos i peus de penyes, voreres d’horts de fruiters, alzinars de barrancs, formacions
boscoses de ribera (Ulmus minor Mill.)
Fitosociologia: Vinco difformis-Populetum albae, Urtico-Smyrnietum olusatri
Espècies acompanyants: Allium triquetrum, Arum italicum, Carex muricata, Chelidonium
majus, Hedera helix, Leucojum aestivum subsp. pulchellum, Phillytis sagittata, Quercus ilex,
Smyrnium olusatrum, Ulmus minor,
Amenaces: Alteració de l’hàbitat (modificació de la coberta vegetal), alteració del sòl,
pràctiques agrícoles inadequades (agricultura intensiva)
Actuacions de conservació:Control de la vegetació llenyosa arbustiva (voluntariat del
Camí Reial), recuperació d’espais de cultiu amb tècniques tradicionals (Arbres d’Algendar)
Estat de conservació:En els darrers anys la situació d’aquest tàxon en el barranc
d’Algendar ha millorat sensiblement gràcies a les actuacions que s’hi han fet per recuperar
el Camí Reial i per la rehabilitació dels antics horts des Canaló. Unes actuacions que en tot
moment s’han fet amb assessorament per evitar afectacions negatives a aquesta espècie
Valoració estat de conservació: Acceptable
Propostes d’actuació:Seguiment de les poblacions (especialment la d’Albranca),
avaluació i seguiment d’actuacions prèvies, comunicació i sensibilització (continuació de
les feines de manteniment del Camí Reial al Pas d’en Revull i dels espais de cultiu des
Canaló)
Observacions:
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Referències:
Fraga, P., Mascaró, C., Garcia, O., Pallicer, X., Pons, M. i Truyol, M. 2000. Notes i contribucions al
coneixement de la flora de Menorca. Bolletí de la Societat d’ Història Natural de les Balears, 43: 6375.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8224
31SEE8225
31SEE8326
31SEE8723
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Imatges

Fig. 1. Individu en fase vegetativa (març 2007)

Fig. 2. Població del barranc de La Cova (gener 2006)
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Fig. 3. Hàbitat favorable per a la seva presència al barranc d’Algendar (maig, 2011)

Fig. 4. Grup de voluntaris netejant l’espai d’un dels nuclis poblacionals al pas d’en Revull (octubre
2011)
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Fig. 5. Una colònia jove senyalitzada al pas d’en Revull per grups de voluntaris (octubre 2011)
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7. Anàlisis i conclusions
A les taules següents es presenten de manera sinòptica les dades de les fitxes que poden
ajudar entendre millor l’estat de conservació, les seves causes i les mesures que es
proposen.
A la taula 2 s’ha intentat fer un anàlisi quantitatiu de les poblacions estudiades. Les dades
d’aquesta taula s’han d’entendre com a relatives per l’heterogeneïtat de les dates i de les
fonts. Per algunes poblacions no ha estat possible establir algunes dades de manera fiable,
així i tot és la primera compilació d’aquestes característiques que es fa per a un conjunt de
tàxons amenaçats de la flora vascular de l’illa. De l’observació de les dades d’aquesta taula
és fàcil concloure que aquells tàxons amb una àrea d’ocupació més baixa i cens baix, són
també els que tenen una categoria d’amenaça més elevada (CR o EN). Un resultat
previsible segons els criteris que estableix la UICN per determinar la categoria d’amenaça.
Una característica comuna a la majoria de tàxons és la dispersió dels efectius, o sia, la
disparitat entre l’àrea d’ocupació i l’extensió de presència. Un fet a tenir en compte en
algunes actuacions de gestió.
Les amenaces que s’han detectat (taula 3) es poden dividir en dos grups. Per una banda les
que afecten a un nombre important de tàxons, les dues que tenen aquest comportament
(alteració de l’hàbitat i creixement urbanístic) estan directament relacionades amb el
creixement de l’activitat turística dels darrers anys o en la mecanització de les feines
agrícoles. De fet, el creixement urbanístic, com a amenaça potencial encara es podria
indicar per més tàxons. Les altres amenaces són més específiques, però algunes d’elles
(creixement vegetació llenyosa, excés freqüentació humana, desaparició ramaderia
extensiva) tenen una relació clara amb una de les principals (alteració de l’hàbitat), però
és rellevant que al menys set tàxons tenen una certa dependència de l’activitat agrícola o
ramadera, i que canvis en aquestes pot causar precarietat en la seva conservació.
A partir de l’estat de conservació i de les amenaces es proposen les mesures o actuacions
de gestió (taula 4), com en les amenaces, hi ha un grup que són comunes a la majoria de
tàxons (localització noves poblacions, delimitació zones sensibles, seguiment de
poblacions), són actuacions bàsiques, orientades a una avaluació continuada o a prevenir
l’amenaça més important (alteració de l’hàbitat). De fet, la majoria de propostes de gestió
persegueixen millorar el nivell de coneixement o planificar la conservació, abans que
intervenir en l’hàbitat. Un símptoma, que per a la majoria de tàxons, afortunadament, la
situació no és encara irreversible.
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Finalment, la taula 5, mostra el nivell d’amenaça i l’estat de conservació de cada tàxon.
Quatre es troben en una situació crítica (CR). D’aquests, dos amb uns criteris molt sòlids:
Rhamnus ludovici-salvatoris i Urtica atrovirens subsp. atrovirens, no en va són dues
espècies amb amenaces actives que generen una estat de conservació alarmant. Per tant,
serien les primeres candidates a aplicar-hi mesures de gestió. Els altres dos tàxons amb
aquest nivell d’amenaça: Allium savii i Aristolochia bianorii, tenen un estat de conservació
més positiu. En aquests moments les amenaces són de menor intensitat, realment baixes
(potencials) per A. bianroii.
Dels quatre tàxons en perill (EN), tres tenen un estat de conservació positiu (bo o
acceptable): Allium antonii-bolosii, Helichrysum crassifolium, Vicia bifoliolata, al no tenir,
actualment amenaces serioses a la seva conservació. La categoria EN deriva del seu
caràcter endèmic i el baix nombre de poblacions. En canvi, Malva minoricensis mostra una
situació oposada. Per una banda s’ha incrementat el nivell d’amenaça i el seu estat de
conservació és negatiu. En les fitxes ja s’ha apuntat que la tendència d’aquest tàxon és
negativa. Una avaluació més detallada podria suggerir la categoria CR.
Si es comparen els resultats d’aquest treball amb les avaluacions anteriors, quan n’hi
havia, es pot veure com tres tàxons han millorat el seu nivell d’amenaça. De fet, Anthyllis
hystrix deixaria d’estar amenaçat (NT), però el seu caràcter endèmic i la situació precària
d’algunes poblacions, que podrien tenir un elevat interès biogeogràfic (les interiors) o amb
una situació d’amenaça potencial (Fornells, pel desenvolupament urbanístic), suggereixen
posar-hi un caveat i situar el seu estat de conservació com acceptable i no bo. La millora
dels altres dos tàxons, Cymbalaria fragilis i Vicia bifoliolata, és principalment per haver
augmentat sensiblement el nombre de poblacions conegudes i la seva àrea de distribució.
La situació contraria, una avaluació més negativa, la trobam a M. minoricensis, per les
raons que ja s’han esmentat anteriorment. El canvi de categoria de Viola stolonifera (de DD
a VU) és pels dubtes taxonòmics que planteja aquesta espècie, per tant la valoració pot ser
subjectiva. Aquí s’ha considerat com un tàxon vàlid, com a mínim amb importància local.
Com en el cas de la taula 2, el fet que per a vuit tàxon no hi hagués cap avaluació anterior
per a Menorca, dificulta establir unes conclusions generals. En qualsevol cas, que en
aquesta treball doni com a resultat que un 50% dels tàxons es troben en un nivell
d’amenaça elevat (CR, EN), suggereix de seguir treballant per a la conservació de la flora
endèmica amenaçada de l’illa.
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Taula 2. Corologia i demografia
Tàxon
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Aristolochia bianorii
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii

Població

Àrea d’ocupació

Altoro
Roca de Sa Sal
Cala Morell
Ses Olles
Plans de Turmaden
Barranc d’Algendar
Santa Ponsa d’Alaior
S’Enclusa
Cales Morts
So n’Escuder
La Mola de Maó
La Mola de Fornells
Pas d’en Revull
Algendaret (canal d’en Curt)
Son Marcer de Baix
Albranxella
Sant Agustí Vell
Sant Agustí Nou
Cala en Porter
Sa Muntanya Mala
Llucalari
Sa Mesquida
Cala Presili
Arenal de Morella
Illa d’en Colom
Na Macaret
Punta Grossa
Mongofra Nou
La Mola de Fornells
Es Macar de Sa Llosa
Cala en Calderer

< 10 m2
460 m2
100 m2
20 m2
20 m2
< 50 m2
< 20 m2
10 m2
< 1 m2
> 2 m2
> 500 m2
> 5 m2
> 2 m2
2
<1m
< 2 m2
> 100 m2
< 1 m2
90 m2
> 100 m2
20 m2
< 50 m2
< 2 m2
>300 m2
< 10 m2
1.050 m2
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Extensió de presència
< 10 m2
460 m2
100 m2
20 m2
20 m2
< 50 m2
< 20 m2
< 20 m2
200 m2
< 1 m2
> 500 m2
> 1.000 m2
> 1.000 m2
> 100 m2
> 500 m2
< 100 m2
< 100 m2
4.000 m2
< 1 m2
850 m2
8.000 m2
21.400 m2
15.000 m2
11.000 m2
< 2 m2
> 400 ha
34.400 m2
1.050 m2

Cens
> 50 (1996)
> 2.000 (2011)
> 500 (2006)
> 100 (2015)
< 20
<15 (2006)
< 10 (1995, no retrobada)
15 (grups; 2008)
1-5 (grups; 2008)
> 30 (grups; 2013)
> 100 (grups, 2013)
> 30 (grups, 2013)
< 20 (grups; 2013)
< 30 (grups; 2013)
76 (2003)
1
<7
68 (2013)
101 (2003)
24 (2006)
166 (2003)
< 30 (2006)
3 (2015)
>250 (2003-2006)
< 10 (2008)
52 (2010)

Tàxon

Població

Erodium reichardii
Erodium reichardii

Tirant
La Mola de Fornells

Erodium reichardii

Arenal d’en Castell

Erodium reichardii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium

Pou d’en Caldes
Cap de Favàritx
Capifort – Pou d’en Caldes
Cala Mica – Binimel·là
Calas Morts
Fornells - Tirant
Altoro

Limonium fontqueri

Cala Morell

Limonium fontqueri
Limonium fontqueri

Sa Mesquida
Sa Cudia Nova

Limonium fontqueri

Port de Fornells

Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida

Punta Nati
So n’Angladó
Punta s’Escullar
Cap de Favàritx
Illa de l’Aire
Illa d’en Colom
Cala de Sant Llorenç
Barranc de Sa Vall
Cala Mitjana (canaló des Mart)
Cala Escorxada
Pas d’en Revull
Maresos de Binidelfà
So n’Ermità

Àrea d’ocupació
40 m2
> 500 m2
A: 200 m2
B: 50 m2
< 5 m2
< 1 m2
> 1.000 m2
A: 1450 m2
B: 6560 m2
100 m2
250 m2
A: 2.000 m2
B: 5.000 m2
C: 500 m2
< 1 m2
< 1 m2
5 m2
< 1 m2
< 3 m2
5 m2
< 1 m2
< 1m 2
<1m
10 m2
5 m2
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Extensió de presència

Cens

40 m2
> 1.000 m2

<30 (2015)
-

1.300 m2

> 100 (2015)

2.200 m2
284 m2
65.700 m2
175.587 m2
24.000 m2
280.000 m2
26.000 m2

120 (grups, 2008)
25 (grups, 2008)
970 (2002)
1.1716 (2003)
150 (2002)
389 (2003)
> 250 (2008)

9.790 m2

> 1.500 (2011)

305 m2
2.500 m2

> 250 (2105)
> 1.200 (2004)

55.000 m2

> 2.000 (2002)

790 m2
20 m2
2.800 m2
50 m2
2.600 m2
250 m2
200 m2
<1m2
< 1 m2
< 1 m2
500 m2
500 m2

5 (2008)
5 (2008)
15 (2008)
32 (2010)
> 70 (2003)
< 5 (2003)
12 (2004)
12 (2006)
3 (1998)
2 (2008)
3-5 (1996, 2008)
14 (2011)
8 (2008)

Tàxon

Població

Pastinaca lucida

Binimel·là

Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida

La Mola de Fornells
Ses Olles
Altoro
Sa Roca

Polycarpon dunense

Algaiarens

Polycarpon dunense
Polycarpon dunense

Alpilar
Arenal de Sa Cavalleria

Rhamunus ludovici-salvatoris

Tirant

Urtica atrovirens subsp. atrovirens
Vicia bifoliolata

Es Pou Blanc
Es Freus – Sa Mesquida

Viola stolonifera

Barranc d’Algendar

Viola stolonifera

Barranc de la Cova

Àrea d’ocupació
A: 10 m2
B: 8 m2
< 50 m2
> 100 m2
A: 154 m2
B: 211 m2
> 3.000 m2
> 2.000 m2
A: < 3 m2
B: < 20 m2
10 m2
A: 250 m2
B: 200 m2
-
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Extensió de presència
1130 m2
> 3.000 m2
< 50 m2
> 100 m2
365 m2
29.000 m2
63.780 m2
18.372 m2
490 m2
130 ha
41.000 m2
> 1.000 m2

Cens
A: 18 (2008)
B: 15 (2015)
> 20 (2008
10 (2013)
> 10 (2013)
> 500 (2008)
> 10.000 (2008)
>10.0000 (2008)
16 (2013)
> 30 (2008)
> 5.000 (2009)
> 500 (2013)
-

Taula 3. Amenaces
Disminució recursos
hídrics

l
l

Desaparició ramaderia
extensiva

l

Hibridació

l

Excés freqüentació
humana

l

Espècies exòtiques
invasores

Pèrdua dispersos llavors

l

Baix reclutament

Pràctiques agrícoles
inadequades

l

Creixement excessiu
vegetació llenyosa

Canvis usos del sòl

l
l

Creixement urbanístic

Alteració del sòl

Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystrix
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Polycarpon dunense
Rhamunus ludovici-salvatoris
Urtica atrovirens subsp. atrovirens
Vicia bifoliolata
Viola stolonifera

Alteració hàbitat

Tàxon

l
l

l
l
l
l

l

l
l

l

l
l

l

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l

l

l
l

l
l

l
l
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Taula 4. Propostes de gestió

Reforçament de
poblacions

Creació de noves
poblacions

l

Control espècies
invasores
l
l
l

Comunicació i
sensibilització
Desenvolupament pla
de gestió (conservació o
recuperació)
Millora coneixement
processos ecològics
Estudi taxonòmic

100

Seguiment processos
hibridació

Seguiment poblacions

l
l
l
l

l
l

l
l
l

Avaluació actuacions
prèvies de conservació
Elaboració d’un pla de
gestió
Identificació
d’amenaces

Delimitació de zones
sensibles

Estudi diversitat
genètica

Localització noves
poblacions

l

l
l
l
l

l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l

l

Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystrix
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Polycarpon dunense
Rhamunus ludovici-salvatoris
Urtica atrovirens subsp.
atrovirens
Vicia bifoliolata
Viola stolonifera

l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

Tàxon

Taula 5. Nivell d’amenaça i estat de conservació
Actual

Anterior

Tàxon
Categoria

Criteris

Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystrix
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Polycarpon dunense

EN (LC)
CR
NT
CR (LC)
VU (VU)
VU
VU (LC)
VU
EN (LC)
VU
EN
VU (LC)
VU

B1ac(iv)+2ac(IV)
B1ac(iv)+2ac(iv) D

Rhamunus ludovici-salvatoris

CR (LC)

Urtica atrovirens subsp.
atrovirens
Vicia bifoliolata
Viola stolonifera

CR
EN
VU

Categoria

Criteris

Bañares et al. (2004)

VU
B1ac(iv)+2ac(iv), D
D2
C2a(i), D2
D2
C2a(i), D2
B1ac(iv)+2ac(iv)
B1ab(iiii)+2ab(iii), D2
C2a(i)b
D2
D2
A3+4 B1ab(i, ii, iii, iv,
v)+2ab(i, ii, iii, iv, v)
B1ac(ii, iv)+2ac(ii, iv)
C2a(i)
B1ac(iv)+2ac(iv)
D2

CR
VU

B1ab(iii, v)+2ab(iii, v); C2a(i); D

Bañares et al. (2004)
Bañares et al. (2004)
Bañares et al. (2004)

VU
VU
VU

Referència o font

B1ab(iii)+2ab(iii); D2

Sáez i Rosselló (2001)
Bañares et al. (2004)

Valoració
estat
conservació
acceptable
preocupant
acceptable
bo
bo
acceptable
preocupant
acceptable
acceptable
bo
preocupant
preocupant
acceptable
alarmant

CR

B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii)

Bañares et al. (2004)

alarmant

CR
DD

B1b(iv)+2ac(iv); D

Bañares et al. (2004)
Sáez i Rosselló (2001)

acceptable
acceptable
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Annex I. Llista de les quadrícules UTM 1x1 km de cada tàxon.
Tàxon
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix

UTM

Tàxon

31SEE9526
31TEE7634
31TEE8434
31TEE9932
31SEE9523
31SEE8225
31SEE8627
31SEE9025
31SEE9215
31SEE9216
31SEE9420
31SEE9526
31SEE9713
31SEE9812
31SEE9912
31SFE1116
31TEE7634
31TEE7934
31TEE8034
31TEE8134
31TEE8333
31TEE8334
31TEE8434
31TEE8534
31TEE8634
31TEE8734
31TEE8834
31TEE8835
31TEE8934
31TEE9034
31TEE9134
31TEE9235
31TEE9236
31TEE9333
31TEE9334
31TEE9335
31TEE9336
31TEE9337
31TEE9534
31TEE9634
31TEE9635
31TEE9832
31TEE9834
31TEE9835
31TEE9932
31TEE9933
31TEE9934
31TFE0031
31TFE0130
31TFE0131
31TFE0132
31TFE0230

Anthyllis hystrix
Anthyllis hystrix
Aristolochia bianorii
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Erodium reichardii
Erodium reichardii
Erodium reichardii
Erodium reichardii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
Limonium fontqueri
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UTM
31TFE0328
31TFE0428
31TEE7033
31TEE7233
31SEE8225
31SEE8324
31SEE8523
31SEE8623
31SEE8719
31SEE8921
31SFE1315
31TEE9735
31SEE9216
31SEE9732
31SFE0726
31SFE0727
31SFE0823
31SFE0824
31SFE0918
31SFE0923
31SFE0924
31TEE8134
31TEE9733
31TEE9734
31TEE9832
31TEE9833
31TEE9834
31TEE9931
31TFE0130
31TFE0131
31TFE0328
31SFE0527
31TEE8634
31TEE9433
31TEE9735
31TFE0031
31TFE0628
31SFE0527
31TEE8934
31TEE9034
31TEE9134
31TEE9533
31TEE9534
31TFE0528
31SEE9526
31SFE0922
31SFE1019
31TEE7533
31TEE7534
31TEE9531
31TEE9632
31TEE9734

Tàxon
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Pastinaca lucida
Polycarpon dunense
Polycarpon dunense
Polycarpon dunense
Polycarpon dunense
Rhamnus ludovici-salvatoris
Urtica atrovirens subsp.
atrovirens
Vicia bifoliolata
Vicia bifoliolata
Vicia bifoliolata
Vicia bifoliolata
Vicia bifoliolata
Vicia bifoliolata
Viola stolonifera
Viola stolonifera
Viola stolonifera
Viola stolonifera

UTM
31SFE0209
31SFE0709
31SFE0824
31SFE0919
31SFE1006
31SFE1017
31SFEE117
31TEE0628
31TEE7033
31TEE7334
3SFEE0918
31SEE8225
31SEE8321
31SEE8519
31SEE9020
31SEE9219
31SEE9220
31SEE9315
31SEE9320
31SEE9526
31SEE9628
31SEE9672
31SFE0227
31SFE0918
31SFE0919
31TEE8434
31TEE8534
31TEE9034
31TEE9735
31TEE9932
31TEE8333
31TEE8633
31TEE8732
31TEE9134
31TEE9433
31SEE8927
31SFE0918
31SFE0919
31SFE1017
31SFE1018
31SFE1115
31SFE1116
31SEE8224
31SEE8225
31SEE8326
31SEE8723

106

