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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 amenaçades no
endèmiques de flora vascular ha estat encarregat a l’OBSAM i realitzat pel botànic Pere
Fraga i Arguimbau, membre de la secció de Ciències Naturals de l’IME.
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1. Introducció
Qualsevol espècie vegetal té un o més ambients o hàbitats on hi troba les millors
condicions pel seu desenvolupament, aquestes no són altres que el conjunt de relacions
amb l’entorn que l’envolta en les que hi conflueixen cada un dels factors i paràmetres en la
justa mesura que ella els necessita. Una situació òptima que també implica absència
d’amenaces.
Pot passar que un espècie tengui poblacions en unes condicions més marginals, en uns
ambients o hàbitats menys favorables, ja sigui per causes naturals o per la presència
d’amenaces d’origen antròpic. Tant en un cas com l’altre, en un espai de temps determinat,
aquelles poblacions s’aniran degradant fins a la seva extinció, si no hi ha una reversió de
les condicions desfavorables.
D’aquí la importància de la conservació dels hàbitats en la gestió de la flora amenaçada.
Com passa amb les espècies, el ambients i hàbitats tenen diferències pel que fa a la
tolerància o resiliència a les alteracions, aquestes poden quedar determinades per
característiques com la dependència d’uns determinats factors (climàtics, geològics,
geomorfològics, etc.), l’extensió o la dependència de certes dinàmiques o processos , els
quals poden ser fins i tot d’origen antròpic.
En l’actualització més recent de l’avaluació del nivell d’amenaça i de l’estat de conservació
dels tàxons que formen la flora vascular de Menorca (Fraga i Arguimbau, 2017), el conjunt
d’ells que es troben en situació d’amenaça (CR, EN, VU) se situa entre 200 i 300, la majoria
d’ells amb un nombre de poblacions molt baix (<5). Per alguns la situació de precarietat
pot ser aparent, per falta d’una prospecció o de la detecció d’altres poblacions. Altres
vegades, la dependència d’hàbitats específics o singulars, poc freqüents, pot ser la causa
més probable. En aquests casos la situació d’amenaça no sempre està relacionada o és
proporcional al nombre de localitats. Per tant, aquests tàxons serien mereixedors d’una
especial atenció en la conservació. En ells hi concorren els principals criteris que serveixen
per avaluar el nivell d’amenaça (IUCN, 2012): estabilitat del nuclis poblacionals, presència
d’amenaces, distribució geogràfica restringida, etc.
El programa de seguiment i avaluació de la flora amenaçada de Menorca es va iniciar fa
dos anys amb l’estudi d’un primer grup de tàxons endèmics (Fraga i Arguimbau, 2015), el
segon any es van centrar els esforços en el no endèmics amenaçats, sense deixar de banda
l’avaluació continuada del grup anterior (Fraga i Arguimbau, 2016). En aquest tercer any
el seguiment s’ha dirigit a dos grups de tàxons que viuen en els mateixos ambients i
hàbitats: els segetals i les basses temporals mediterrànies.
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L’elecció d’aquests dos grups és per les evidències que ells concentren una part
significativa de la flora amenaçada de l’illa, per raons de fons semblants tot i les evidents
diferències entre els dos.
Els ambients segetals ja fa anys que es troben en procés de transformació respecte al que
era al sistema tradicional de rotació de cultius (sementers). Ara predomina la
intensificació del cultiu de les terres, aquesta no només ha deixat de banda la pràctica dels
tres sementers, sinó també ha fet habitual l’ús de tècniques que van en detriment de la
diversitat florística dels camps cultivats, principalment l’ús sistemàtic d’herbicides. Una
altra transformació és l’extensió dels regadius. Certament aquests afavoreixen una
vegetació estival dels camps cultivats que abans era més localitzada, però que en qualsevol
cas sol tenir un predomini d’elements florístics no mediterranis, destacant els
neotropicals.
A les basses temporals la situació d’amenaça també té a veure, en part, en el canvi de les
pràctiques agrícoles. Molts d’aquests ambients humits es mantenien per la seva utilitat
com abeurador natural pel bestiar, per açò era convenient tenir-los nets de vegetació
llenyosa, s’evitava el rebliment amb neteges periòdiques i en els més importants també es
regulava l’accés del bestiar. Hi ha evidències que aquesta funció de dipòsit natural d’aigua
ja era emprada pels primers pobladors de l’illa. Fins fa uns 10 anys la majoria de basses
temporals de l’illa havien entrat en un procés accelerat de degradació. El
desenvolupament del projecte LIFE BASSES (2005-2009) va suposar, per a alguns d’ells,
un punt d’inflexió, millorant sensiblement l’estat de conservació. En aquesta iniciativa
també es va posar de manifest la importància d’aquest hàbitat en la biodiversitat insular,
particularment en la flora vascular. Tot i les accions de restauració i conservació que s’hi
van fer, és necessari fer un seguiment per comprovar si es mantenen aquelles situacions
de millora. L’avaluació que s’ha fet en el marc d’aquest va cap aquest objectiu.
Així les coses, aquesta nova tanda seguiment i vigilància dels tàxons vegetals amenaçats té
un enfocament diferent a les dues anteriors, tot i que els resultats finals van en el mateix
sentit. Els canvis són bàsicament en la metodologia de camp, però no tant en els criteris i
arguments d’avaluació dels tàxons. Per tant, una part de la metodologia es idèntica als dos
anys anteriors.
S’ha de destacar que la situació dels dos ambients estudiats és ben diferent. Per a la flora
segetal la informació prèvia disponible és molt poca. En canvi, per les basses temporals, hi
ha un punt de partida important en la informació generada en el LIFE BASSES i
particularment en l’estudi específic de la flora vascular de les basses temporals (Fraga i
Arguimbau, 2008).
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Per açò, en el cas de les plantes segetals, la informació proporcionada s’ha d’entendre com
a molt preliminar sobre el nivell d’amenaça i estat de conservació, amb la dificultat afegida
de l’extremada mobilitat dels tàxons que la formen. Per una banda són tots teròfits, per
l’altra els nuclis poblacionals apareixen en funció de les pràctiques agrícoles o del tipus de
cultiu.

2. Objectius i finalitat
Dins el marc del programa de seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de
Menorca, la feina d’avaluació de l’estat de conservació dels tàxons que s’inclouen en
aquest document té com a objectiu principal establir una avaluació de l’estat de
conservació i assignar-lis un nivell d’amenaça segons les categories i criteris
establerts per la UICN.
L’assoliment d’aquest objectiu principal segueix dues vies diferents per a cada ambient
estudiat:
-

Segetals. S’ha de considerar com una primera avaluació, molt preliminar i
provisional. Per tant, alguns conceptes com l’estat de conservació poden ser poc
significatius.

-

Basses temporals. Bàsicament és una revisió de la informació que es va generar en
el projecte LIFE BASSES. Tot i que no es va fer una avaluació sistemàtica, si que es
va generar informació útil per establir-la a posteriori.

Com en els dos anys anteriors, el desenvolupament d’aquest objectiu principal ha generat
altres informacions i resultats. Objectius secundaris que confirmen la utilitat d’aquest
document per a posteriors revisions o accions de seguiment:
-

Confirmació de les poblacions o nuclis poblacionals coneguts o citats
anteriorment

-

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

-

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

-

Determinació de l’àrea d’ocupació (AOO) i de l’àrea d’extensió (EOO) d’acord
amb les recomanacions de la UICN, però adaptant l’escala a les dimensions
geogràfiques de l’illa. Açò és, la quadrícula s’ha reduït al mínim (100m).

-

Revisar o establir noves mesures (actuacions) de gestió i conservació, actives o
passives.
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-

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

-

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

-

Recopilació i contrastació (inclosa l’actualització) d’informació que fins ara es
trobava dispersa.

En funció dels resultats obtinguts, aquest document hauria de ser una font d’informació
per a possibles mesures de protecció legal o per la revisió de les existents actualment en
l’àmbit regional.
Com en els estudis anteriors, la inclusió de tàxons que en altres regions es troben en una
situació no amenaçada es justifica per la necessitat reconeguda de considerar les
poblacions aïllades geogràficament (especialment les insulars), com unitats de
conservació independents (Green, 2005). En aquest sentit la UICN ha desenvolupat un
sistema d’avaluació regional per establir les categories d’amenaça i els seus criteris
corresponents:
http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3156/reg_guidelines_sp.pdf

En el cas de les Balears, fins ara, l’única referència que es té per a un estudi semblant és el
Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears, del qual recentment s’ha fet una
revisió (Sáez et al., 2017).
El nombre de tàxons (43) que s’han seleccionat (taula 1) pel desenvolupament d’aquest
treball abasta la majoria de tàxons amenaçats de les basses temporals i alguns dels més
significatius dels ambients segetals. Com en els dos estudis anteriors, la informació que es
proporciona per a cada tàxon és com una visió temporal, no es pot considerar en cap cas
definitiva. Tanmateix, la metodologia desenvolupada en els dos anys anterior ja ha permès
de fer una avaluació més sòlida i contrastada. Òbviament, també hi ha contribuït la
informació acumulada en treballs específics anteriors (Fraga i Arguimbau, 2015, 2016).
El resultat d’aquest treball és només una visió puntual. En part és una continuació de la
feina iniciada l’any passat. Seran del tot necessaris seguiments posteriors per verificar les
dades preliminars que aquí es recullin i per determinar amb encara més precisió la
tendència pel que fa al nivell d’amenaça i l’estat de conservació.
Així les coses, els criteris de selecció dels tàxons d’aquest estudi es poden resumir en els
següents punts:
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-

Principals nuclis poblacionals en basses temporals mediterrànies o ambients
segetals.

-

Evidències de situació d’amenaça. Preferentment categories EN o CR, s’han inclòs
alguns tàxons amb categoria VU per la importància geogràfica, taxonòmica o per
les particularitats de l’hàbitat.

-

Estat de conservació alarmant o preocupant.

Per tant, a diferència dels dos estudis anteriors, aquí s’ha prescindit de criteris com el cicle
vital o la dependència d’hàbitats amb una dinàmica complexa. Açò ha estat possible per la
consolidació de la metodologia desenvolupada en els dos anys anteriors i per l’acumulacio
de dades útils.
Taula 1. Tàxons estudiats en aquest treball i l’ambient o hàbitat on viuen.
Tàxon
Agrostemma githago L.

Àmbit geogràfic

Ambient o hàbitat

Eurosiberià

Camps cultivats

Asperula arvensis L.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Biscutella auriculata L.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Mediterrani-Turanià

Camps cultivats

Centaurea cyanus L.

Cosmopolita

Camps cultivats

Conringia orientalis (L.) Dumort.

Eurosiberià

Camps cultivats

Caucalis platycarpos L.

Corrigiola litoralis L.
Daucus muricatus (L.) L.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Eleocharis acicularis Roem. et Schult.

Paleotemperat

Basses temporals mediterrànies

Estenomediterrani

Camps cultivats

Paleotemperat

Camps cultivats

Cosmopolita

Basses temporals mediterrànies

Eleocharis mamillata H. Lindb.

Europeu

Basses temporals mediterrànies

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.
Schulz

Europeu

Camps cultivats

Boreal

Camps cultivats

Fumaria agraria Lag.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Galium debile Desv.

Mediterrani-Atlàntic

Basses temporals mediterrànies

Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip.

Estenomediterrani

Camps cultivats

Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudoplh

Mediterrani-Turanià

Camps cultivats

Hypecoum pendulum L.

Mediterrani-Turanià

Camps cultivats

Isoetes longissima Bory

Eurimediterrani

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
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Basses temporals mediterrànies

Tàxon
Isolepis pseudosetacea (Daveau) Gand.

Àmbit geogràfic

Ambient o hàbitat

Anfiatlàntic

Basses temporals mediterrànies

Lathyrus aphaca var. affinis (Guss.)
Arcang.

Eurimediterrani

Lathyrus hirsutus L.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Boreal

Camps cultivats

Lolium temulentum L.
Lysimachia minima (L.) U.Manns &
Anderb.

Eurasiàtic

Camps cultivats

Basses temporals mediterrànies

Malva trimestris (L.) Salisb.

Estenomediterrani

Camps cultivats

Marsilea strigosa Willd.

Estenomediterrani

Basses temporals mediterrànies

Myriophyllum alterniflorum DC.

Mediterrani-Atlàntic

Basses temporals mediterrànies

Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.)
Bornm.

Mediterrani-Turanià

Camps cultivats

Pilularia minuta Durieu ex A. Braun
Pulicaria vulgaris Gaertn.

Estenomediterrani

Basses temporals mediterrànies

Paleotemperat

Basses temporals mediterrànies

Ranunculus arvensis L.

Holàrtic

Camps cultivats

Ridolfia segetum Moris

Estenomediterrani

Camps cultivats

Scorzonera laciniata L.

Paleotemperat

Camps cultivats

Silene muscipula L.

Eurimediterrani

Camps cultivats

Silene rubella subsp. segetalis (Dufour)
Nyman

Eurimediterrani

Camps cultivats

Thymelaea gussonei Boreau
Trifolium micranthum Viv.
Trifolium ornithopodioides L.
Trifolium striatum subsp. brevirens (Lange)
Muñoz Rodr.
Verbena supina L.
Vicia dasycarpa Ten.
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy

Estenomediterrani

Basses temporals mediterrànies

Paleotemperat

Basses temporals mediterrànies

Mediterrani-Atlàntic

Basses temporals mediterrànies

Paleotemperat

Basses temporals mediterrànies

Estenomediterrani

Basses temporals mediterrànies

Eurimediterrani

Camps cultivats

Estenomediterrani

Camps cultivats

3. La flora segetal i l’interès per a la seva conservació
Com s’ha dit anteriorment de la flora vascular de les basses temporals mediterrànies es
disposa d’informació detallada procedent del LIFE BASSES. A més, les dades s’han anat
actualitzant parcialment per la participació en esdeveniments internacionals específics
sobre aquest hàbitat (principalment congressos de l’EPCN).
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En canvi, la situació és ben diferent per la flora segetal, per açò és convenient fer un breu
resum de les principals característiques d’aquesta i les singularitats que té el seu
seguiment.
Fins ara a l’illa no s’ha fet cap seguiment ni estudi específic sobre la flora segetal o
mesícola, entesa aquí com aquell conjunt de tàxons vegetals que habitualment creixen en
els camps cultivats de cereals, els quals, en major o menor grau tenen una rotació de
cultius o canvis en les tècniques agrícoles de forma regular.
En canvi, la situació és ben diferent a la majoria d’altres regions d’Europa on s’han fet
multitud d’estudis (Bergmeier i Strid, 2014; Cirujeda et al., 2011; Pinke et al., 2015;
Wilcox, 2010), fins i tot publicacions específiques amb finalitat pràctica (Jauzein, 2011,
Wilson i King, 2004). Inicialment aquests anaven dirigits a estudiar la diversitat d’aquest
grup de plantes, però a partir del darrer quart del segle passat hi hagué un augment
generalitzat en la preocupació per la disminució d’aquest component florístic arreu del
continent. Actualment, la majoria d’autors consideren aquest grup de vegetals com un dels
més amenaçats. En conseqüència, els estudis més recents van dirigits a determinar les
causes d’aquest empitjorament de l’estat de conservació i quines mesures es poden aplicar
per a la seva recuperació.
Algunes vegades s’ha argumentat que la importància de la flora segetals és relativa per la
seva dependència estricta de l’activitat antròpica. De fet, hi ha un consens en considerar
que la gran majoria dels tàxons que la formen tindrien un origen al·lòcton. Haurien arribat
al món occidental com a contaminants o espècies oportunistes dels cultius de cereals. Hi
ha evidència que moltes d’aquests tàxons viuen de forma natural (en ambients no
antròpics) en els ambients esteparis o semidesèrtics d’Àsia central i occidental,
precisament les regions geogràfiques on també es van originar una part dels cereals
cultivats de forma més habitual.
Precisament, és la seva relació amb les pràctiques agrícoles tradicionals el que per alguns
autors justifica la seva inclusió en el conjunt de la flora amb interès de conservació. Tot i el
seu origen al·lòcton, les segetals representarien la biodiversitat relacionada amb les
primeres activitats antròpiques, l’agricultura i la ramaderia, per tant seria ja un part de la
flora d’una regió que depèn d’uns ambients concrets creats i gestionats per l’home. A la
vegada, la seva conservació, que implica també gestió, és una forma de garantir que no es
perdin activitats i tècniques tradicionals.
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Tots aquests arguments han pres més força quan s’ha vist que la intensificació de
l’agricultura (ús de fitosanitaris, desaparició de rotació de cultius, pèrdua de paisatges
tradicionals, etc.) és la causant de la desaparició de la flora segetal.
A Menorca la situació no és diferent a la resta d’Europa. Tot i la falta d’estudis específics hi
ha evidències (citacions antigues, testimonis d’herbari) que la flora segetals és un dels
elements florístics que ha tingut un empitjorament més marcat de l’estat de conservació,
el qual ha dut a moltes de les seves espècies a situacions d’amenaça crítiques.

4. Antecedents
Un dels components de la biodiversitat que millor caracteritza els hàbitats són els tàxons
vegetals que hi viuen i particularment les comunitats o associacions que aquests formen.
Per tant, en el cas de les basses temporals mediterrànies el coneixement o estudi de la
vegetació és un pas obligatori, no només per a la identificació de l’hàbitat, sinó també per a
la seva caracterització i posterior seguiment en el procés de les actuacions de gestió
(incloses les de conservació).
És per açò que el coneixement de la flora de les basses temporals parteix d’un volum
considerable d’informació generada en el LIFE BASSES, principalment en dues
publicacions: Fraga i Arguimbau, 2008, Fraga et al., 2010. Si bé en aquells treballs no es va
fer una avaluació directa del nivell d’amenaça, les dades recollides, algunes d’ells també
inèdites, són prou com per inferir l’estat de conservació en aquell moment.
Més darrerament, la segons edició del Llibre vermell de la flora vascular de les Illes
Balears (Sáez et al., 2017) també ha inclòs alguns dels tàxons que viuen en basses
temporals i per tant s’ha fet una revisió més recent del seu estat de conservació i nivell
d’amenaça. Concretament són: Baldellia ranunculoides, Corrigiola litoralis, Damasonium
bourgaei, Elatine macropoda, Eleocharis acicularis, E. mamillata, Exaculum pusillum, Galium
debile, Heliotropium supinum, Isoetes histrix, Isoetes longissima, Lysimachia minima,
Lythrum tribracteatum, Marsilea strigosa, Myriophyllum alterniflorum, Pilularia minuta,
Polygonum romanum subsp. balearicum, Pulicaria vulgaris, Thymelaea gussonei, Trifolium
micranthum, T. ornithopodioides, T. striatum subsp. brevidens, Verbena supina. S’ha de tenir
en compte que l’avaluació que figura en aquesta publicació és pel conjunt de l’arxipèlag, no
s’especifica la situació per illes. Per tant, només aquells tàxons que tenguin les úniques
poblacions balears a Menorca proporcionen una avaluació útil als objectius d’aquest
treball. Tanmateix, en el procés d’elaboració de la segona edició del llibre vermell es va fer
una avaluació per cada illa. Una informació inèdita que sí ha estat útil en aquest estudi.
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També és poca la informació que proporciona el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i
d’Especial Protecció (decret 75/2005, de 8 de juliol), ja que, com altres documents legals,
mostra una especial atenció pels tàxons endèmics. En la seva versió més actualitzada (15XII-2017), aquest document legal inclou tres tàxons de la flora de Menorca característics
de les basses temporals mediterrànies (En Perill d’Extinció, Sensibles a l’alteració de
l’hàbitat o Vulnerables): Isoetes histrix, Marsilea strigosa, Pilularia minuta. Els dos darrers
formen part dels tàxons d’aquest estudi (taula 1).
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 aquest any (2017) 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). Encara no es disposen de les dades definitives de la darrera
addenda (2017), fins a la darrera publicació (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), només un d’ells està inclòs en
aquest estudi: Marsilea strigosa, aquesta baixa presència de tàxons de les basses temporals
es pot explicar precisament per la raresa d’aquest hàbitat en l’àmbit de la Península
Ibèrica on només relativament freqüent a l’extrem nord-oriental (Catalunya i Balears) i al
sud-oest (regió de l’Algarve a Portugal).
A escala internacional ha estat la mateixa UICN qui ha s’ha mostrat més activa en
l’avaluació del nivell d’amenaça de tàxons vegetals de l’illa. Entre les diferents comissions
que integren aquesta organització hi ha la SSC (Species Survival Commission;
http://iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/about_the_species_survi
val_commission_/) que, a la vegada, s’estructura en grups de treball. Un d’ells,
Mediterranean Plant Specialist Group, realitza periòdicament avaluacions dels tàxons més
amenaçats de la Mediterrània. En l’àmbit més concret d’aquest treball també té
importància el grup d’estudi de plantes aquàtiques (Freshwater Plant Specialist Group),
que té una especial activitat en l’avaluació dels tàxons de les basses temporals per la seva
sensibilitat a les amenaces. Darrerament aquesta institució està desenvolupant el projecte
LIFE European Red Lists (https://www.iucn.org/regions/europe/projects/life-european-
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red-lists) que té com a objectiu avaluar una part de la biodiversitat del continent europeu,
que inclou centenars de tàxons vegetals, una part significativa d’ells presents a l’illa. Des
de l’Institut Menorquí d’Estudis s’ha participat activament en dues de les jornades de
treball (Montpeller, desembre de 2015; Pavia, octubre de 2016). Una part de la
metodologia que s’aplica en aquest estudi és fruit de l’experiència adquirida en aquests
esdeveniments de treball.
Totes aquestes iniciatives són útils perquè proporcionen informació sobre l’estat de
conservació i les amenaces de tàxons amenaçats de la flora de l’illa. Tanmateix, s’ha de
tenir en compte que la majoria d’elles seleccionen les espècies en funció del seu nivell
d’amenaça a escala global, no tenen en compte la situació de risc per a una espècie en un
territori concret. Considerant que algunes d’elles es mouen a una escala geogràfica extensa
(nacional o internacional), aquest nivell de precisió geogràfica és comprensible. En canvi,
per 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.
La situació és ben diferent pels tàxons que formen la flora segetal, tot i les recomanacions
de la UICN de ser inclosos dins el conjunt de flora amenaçada, tot i tenir la consideració
d’arqueòfits, fins ara a escala nacional no s’ha fet cap avaluació sistemàtica del seu nivell
d’amenaça. Una situació ben diferent a altres països d’Europa (REFERÈNCIES!)
Així les coses, aquest treball, com els dos anteriors, seria el primer cas a les Balears d’una
avaluació de l’estat de conservació per a un conjunt de tàxons d’ambients específics, tenint
una especial importància la inclusió de la flora segetal, encara que sigui de forma
preliminar, per l’absència d’informació sobre l’estat de conservació aquest grup florístic a
les Illes. En qualsevol cas, aquests circumstàncies especials també limiten poden fer una
comparativa amb altres avaluacions com s’havia en els dos estudis anteriors.

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).,
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que es complementen amb les adaptacions per a una aplicació en l’àmbit regional quan
l’avaluació realitzada no es pot considerar global.
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 açò, una vegada més, s’ha d’esmentar que en el
cas de les segetals, l’avaluació és molt preliminar. En qualsevol cas, per a la recollida de la
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, aquest és el cas de Pilularia minuta, per la qual la informació recollida a
Menorca ja s’ha integrat en l’actualització d’aquest projecte (AFA5).
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.

S’ha de destacar que en el cas d’aquest estudi, una part de la informació que es
proporciona pels tàxons de les basses temporals té el seu origen en el projecte LIFE
BASSES, particularment en l’estudi de la flora vascular (Fraga i Arguimbau, 2008) i en la
publicació de síntesis de tot el projecte (Fraga i Arguimbau et al., 2010), també s’ha
incorporat la informació recollida en la versió definitiva de la segona edició del Llibre
vermell de la flora vascular de les Illes Balears (Sáez et al., 2017). En canvi, per les segetals
la majoria de dades tenen el seu origen en el segon bloc, o sia, fins ara eren pràcticament
inèdites o no s’havien recollit mai. Per la seva relació amb hàbitats antròpics i perquè
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molts d’ells es consideren arqueòfits, aquests tàxons no es van incloure en la recent revisió
del Llibre vermell.
Pels dos grups de tàxons, tant els de les basses temporals com els segetals, una altra font
d’informació ha estat el recent treball per a la delimitació d’àrees sensibles de flora
amenaçada de Menorca (Fraga i Arguimbau, 2017), ja que en ell s’han fet unes feines
preliminars de localització de poblacions, d’avaluació del nivell d’amenaça i de l’estat de
conservació.
En el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011) s’estableixen dos tipus d’estudi o recollida
d’informació per a l’avaluació del nivell d’amenaça: el bàsic i el detallat. A efectes d’aquest
treball, i a causa de la seva durada, només s’ha tingut en compte el primer. Només per
algunes tàxons concrets s’ha arribat a un cert nivell de detall per la seva escassetat i mida
reduïda de les seves poblacions.
Segons les característiques i la informació que proporcionen les dades recollides, aquestes
es poden dividir en cinc grups o categories, per a informació detallada de cada un d’ells
veure el manual del projecte AFA (Iriondo, 2011):
-

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

-

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

-

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

-

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

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

o

Anàlisi de les mesures de conservació realitzades fins el moment

o

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

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

-

Àrea d’ocupació (AOO) i Extensió de presència (EOO). Dos paràmetres
quantitatius necessaris per poder establir adequadament alguns dels criteris
proposats per la UICN. Pel seu càlcul s’ha emprat l’aplicació en línia GEOCAT:
http://geocat.kew.org/

-

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

-

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

-

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

-

Espècies acompanyants. Enumeració de les principals espècies vegetals
acompanyants

-

Amenaces. Enumeració de les amenaces detectades

-

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

-

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

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. Pel que fa als aspectes
corològiques (principalment citacions), només s’indiquen aquelles posteriors a
la publicació del Catàleg de la flora vascular de Menorca (Fraga et al., 2004), ja
que en aquest es fa una síntesi de les citacions anteriors.

-

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

-

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

-

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

A diferència dels dos estudis anteriors (Fraga i Arguimbau, 2015, 2016), en aquest ha
tingut una especial importància el nombre de localitats estudiades. Al mateix temps la
majoria de tàxons coincideixen en més d’una localitat. Per açò, s’inclou també una llista de
les localitats seleccionades on hi ha els hàbitats objectiu d’aquest estudi: les basses
temporals mediterrànies i els ambients segetals on prèviament es coneixia la presència de
tàxons amb interès de conservació (annex I)
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6. Fitxes dels tàxons
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Agrostemma githago L.

Caryophyllaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c+4ac; B1ab(i, ii, iii)+2ab(i, ii, iii); C2a (i ii); D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: L’únic nucli poblacional conegut amb certesa a l’illa es localitza
en una única quadrícula de 1x1 km2 (veure mapa de distribució). Les dades demogràfiques
disponibles indiquen que la població s’ha reduït dràsticament en els darrers anys a causa
dels canvis en les pràctiques agrícoles (intensificació de cultius, ús d’herbicides). Així
mateix la densitat de població és baixa (< 1 individu/m2).
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos,
prop del litoral
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria
officinalis, Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule,
Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena,
Papaver sp. pl., Rhagadiolus stellatus, Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on s’ha vist aquesta espècie a l’illa no s’ha pogut
observar en els dos darrers anys. Una de les causes podria ser el canvi en les pràctiques
agrícoles que s’hi han produït des de fa uns quatre anys. Així i tot, encara no es pot
classificar com a regionalment extinta (RE) ja que al ser un espècie adaptada als processos
de rotació de cultius no es poden descartar nous nuclis poblacionals en altres tanques
properes o en el cas de produir-se una recuperació de les pràctiques agrícoles favorables.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de la
localitat per detectar altres nuclis poblacionals, recuperació pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat. La manca d’informació sobre
19

aquestes poblacions, especialment si encara persisteixen és una de les causes del seu
actual nivell d’amenaça i de l’aplicació d’alguns dels criteris de tendència poblacional.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE8918
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Imatges

Fig. 1. Individu adult en la floració
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Asperula arvensis L.

Rubiaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ab(i, ii, iv)+2ab(i, ii, iv); C1+2a (i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: L’únic nucli poblacional conegut amb certesa a l’illa es localitza
en una única quadrícula de 1x1 km2 (veure mapa de distribució). Les dades demogràfiques
disponibles indiquen que la població es manté estable, tot i que es poden constatar les
fluctuacions dels efectius en funció de les pràctiques agrícoles (cultiu de
cereals/guaret/pastura), els màxims poblacionals s’observen en els anys que hi ha cultiu
de cereals i en els guarets. La densitat de població és baixa (< 1 individu/m2).
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) i guarets en sòls calcaris arenosos, i
pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria officinalis,
Galium verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule, Linaria triphylla, Lolium
rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris,
Sherardia arvensis, Vicia angustifolia, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on s’ha vist aquesta espècie a l’illa darrerament
es mantenen, parcialment, les pràctiques agrícoles tradicionals que l’afavoreixen. Per tant,
el seu estat de conservació es pot considerar més favorable que altres segetals. Tanmateix,
s’han de considerar les mateixes amenaces que les altres segetals.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de la
localitat per detectar altres nuclis poblacionals, recuperació pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats
(Rodríguez, 1904; Fraga Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobada. La
manca d’informació sobre aquestes poblacions, especialment si encara persisteixen és una
de les causes del seu actual nivell d’amenaça i de l’aplicació d’alguns dels criteris de
tendència poblacional.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
Rodríguez Femenías, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE7421

23

Imatges

Fig. 2. Detall d’una tija en flor (setembre, 2008)
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Cruciferae

Biscutella auriculata L.
Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani

Demografia poblacional: A les tres localitats conegudes a l’illa el nombre d’efectius és
moderat, sent una de les segetals rares més abundants. S’ha comprovat la persistència de
les poblacions en un període superior als 10 anys, tot i que, com la majoria de segetals, la
seva presència té fluctuacions molt marcades en funció de les pràctiques agrícoles. Com en
altres casos el major nombre d’efectius s’observa en els cultius de cereals.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) i guarets en sòls calcaris arenosos, i
pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria officinalis, F.
parviflora, Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule,
Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Papaver sp. pl., Rumex bucephaloporus,
Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Sideritis romana, Vicia angustifolia, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les tres localitats on s’ha citat aquesta espècie es mantenen,
parcialment, les pràctiques agrícoles tradicionals que l’afavoreixen. Per tant, el seu estat
de conservació es pot considerar més favorable que altres segetals. Tanmateix, s’han de
considerar les mateixes amenaces que les altres segetals.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, manteniment (incentivar) pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Amb les dades actuals, no apareix recollida per autors antics, la seva
citació a l’illa és recent. El fet que tots els seus nuclis poblacionals es trobin a ponent
podria explicar aquesta falta de citacions anteriors. Com altres espècies del gènere té un
distribució restringida a la Mediterrània occidental, d’aquí que no aparegui en estudis de
segetals de bona part del continent europeu. Tanmateix, la seva presència també s’ha
reduït com a segetal (p. ex. Cirujeda et al., 2011)
Referències:
Cirujeda, A., Aibar, J. i Zaragoza, C. 2011. Remarkable changes of weed species in Spanish cereal
fields from 1976 to 2007. Agronomy for Sustainable Development, 31: 675-688.
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Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE7324
31SEE7628
31SEE7928
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Imatges

Fig. 3. Individu en flor
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Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

Cruciferae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: Darrerament només s’ha citat a una localitat. Els seus efectius
són poc nombrosos tot i que localment amb una densitat moderada (>10 individus/m2).
En els tres darrers anys no s’ha pogut comprovar la persistència del nucli poblacional.
Com en altres segetals, no es pot considerar encara com extinta regional (RE) per la seva
dependència dels processos i pràctiques de rotació de cultius.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) i guarets en sòls arenosos derivats de
l’alteració de sistemes dunars i mants eòlics.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Euphorbia exigua, E. segetalis, E. terracina, Fumaria officinalis, F.
parviflora, Galium verrucosum, Hypecoum procumbens, Linaria triphylla, Lolium rigidum,
Medicago sp. pl., Papaver sp. pl., Rumex bucephaloporus, Scandix pecten-veneris, Sherardia
arvensis, Sideritis romana, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on s’ha citat aquesta espècie en els darrers anys
s’han produït canvis importants en les pràctiques agrícoles. Primer va patir una
intensificació dels cultius. Actualment el seu ús es limitat a la pastura i amb una important
presència de conills que limiten la presència de segetals.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, recuperar (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Anteriorment s’havia recollit d’altres localitats insulars (Fraga Arguimbau,
en premsa). És un espècie que pot passar fàcilment inadvertida fins el moment de la
fructificació. Per tant, no es pot descartar la seva presència en altres localitats.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Imatges

Fig. 4. Individus en floració i fructificació (foto Magnus Manske)
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Caucalis platycarpos L.

Umbelliferae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C1+2a(i)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-turanià
Demografia poblacional: Es coneix de tres localitats, es disposen de dades poblacionals
en dues d’elles. Els seus efectius són poc nombrosos (<1 individs/m2). La persistència dels
nuclis poblacionals s’ha comprovat en els darrers anys. Com en altres segetals, les
fluctuacions demogràfiques són molt marcades. El màxim s’observa en cultius de cereals.
En guaret els efectius són molt baixos, pràcticament testimonials. Tampoc l’afavoreixen
altres cultius com l’enclóver (Sulla coronaria).
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) i guarets en sòls arenosos o argilosos
i pedregosos, de l’interior o prop del litoral
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Euphorbia exigua, E. falcata, E.
serrata, Fumaria sp. pl., Galium verrucosum, G. tricornutum, Gladiolus sp. pl., Hypecoum
procumbens, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Papaver sp. pl., Rumex
bucephaloporus, Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl.,
etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats que s’ha fet un seguiment més constant es
mantenen les pràctiques agrícoles que afavoreixen la seva presència. Tanmateix, en el
context actual de transformació del món agrari s’han de considerar les mateixes amenaces
que per les altres segetals.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, recuperar (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: No s’havia citat per autors antics. La primera citació a l’illa és recent. És un
espècie que pot passar fàcilment inadvertida pel seu hàbit baix i queda per davall la
vegetació més altra predominant. Per tant, no es pot descartar la seva presència en altres
localitats. Així i tot, de forma general se considera com una de les segetals menys
freqüents (p. ex. Bergmeier i Strid, 2014; Cirujeda et al., 2011).
Referències:
Bergmeier, E. i Strid, A. 2014. Regional diversity, population trends and threat assessment of the
weeds of traditional agriculture in Greece. Botanical journal of the Linnean Society, 175: 607-623.
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Cirujeda, A., Aibar, J. i Zaragoza, C. 2011. Remarkable changes of weed species in Spanish cereal
fields from 1976 to 2007. Agronomy for Sustainable Development, 31: 675-688.
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Imatges

Fig. 5. Individu en flor i inicis de la fructificació
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Centaurea cyanus L.

Compositae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c+4ac; B1bc(i, ii, iii)+2bc(i, ii, iii); C2a(ii)b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Cosmopolita
Demografia poblacional: S’ha citat de dues localitats a l’illa. Només d’una d’elles es
disposa de dades poblacionals. Els seus efectius són poc nombrosos (<1 individus/m2). La
persistència dels efectius és molt irregular. Sembla estar més lligada que altres segetals a
determinats cultius o pràctiques agrícoles. El màxim poblacional s’observa en cultius de
cereals, principalment ordi o blat. En guaret els efectius són inexistents.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos,
prop del litoral
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria
officinalis, Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule,
Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena,
Papaver sp. pl., Rhagadiolus stellatus, Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats on s’ha vist aquesta espècie a l’illa no s’ha
pogut observar en els dos darrers anys. Una de les causes podria ser el canvi en les
pràctiques agrícoles que s’hi han produït des de fa uns quatre anys. Així i tot, encara no es
pot classificar com a regionalment extinta (RE) ja que al ser un espècie adaptada als
processos de rotació de cultius no es poden descartar nous nuclis poblacionals en altres
tanques properes o en el cas de produir-se una recuperació de les pràctiques agrícoles
favorables.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitat per detectar altres nuclis poblacionals, recuperació pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Les citacions més actuals a l’illa són recents. Anteriorment aquesta espècie
s’havia recollit d’altres localitats (Fraga Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut
ser retrobat. També s’ha cultivat algunes vegades com a ornamental.
La manca d’informació sobre les poblacions conegudes darrerament, especialment si
encara persisteixen és una de les causes del seu actual nivell d’amenaça i de l’aplicació
d’alguns dels criteris de tendència poblacional.
Referències:
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Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Imatges

Fig. 6. Individus en flor en un cultiu de cereals (foto Bdk)
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Conringia orientalis (L.) Dumort.

Cruciferae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1bc(i, ii, iii)+2bc(i, ii, iii); C2a(i ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurosiberià
Demografia poblacional: S’ha citat de dues localitats a l’illa. Els seus efectius són poc
nombrosos (<1 individus/m2). La persistència dels efectius és irregular. El màxim
poblacional s’observa en cultius de cereals, principalment ordi o blat. En guaret els
efectius són molt més baixos, tot i que en alguns casos els individus són més vigorosos.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota,
Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria sp. pl., Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus
sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats on s’ha vist aquesta espècie a l’illa no s’ha
pogut observar en els dos darrers anys. A una d’elles les pràctiques agrícoles pràcticament
han desaparegut. Així i tot, encara no es pot classificar com a regionalment extinta (RE) ja
que al ser un espècie adaptada als processos de rotació de cultius no es poden descartar
nous nuclis poblacionals en altres tanques properes o en el cas de produir-se una
recuperació de les pràctiques agrícoles favorables.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, recuperació de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat.
La manca d’informació sobre les poblacions conegudes darrerament, especialment si
encara persisteixen és una de les causes del seu actual nivell d’amenaça i de l’aplicació
d’alguns dels criteris de tendència poblacional.
Com a Menorca, en altres regios d’Europa es considera una de les segetals més rares i està
classificada com amenaçada (Bergmeier i Strid, 2014; Pinke, 2011)
Referències:
Bergmeier, E. i Strid, A. 2014. Regional diversity, population trends and threat assessment of the
weeds of traditional agriculture in Greece. Botanical journal of the Linnean Society, 175: 607-623.
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Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
Pinke, G., Király, G., Barina, Z., Mesterházy, A., Balogh, L., Csiky, J., Schmotzer, A., Molnár, A.V., i Pal, R.
W. 2011. Assessment of endangered synanthropic plants of Hungary with special attention to
arable weeds. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant
Biology, 145: 426-435.
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Imatges

Fig. 7. Individu adult en la floració
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Corrigiola litoralis L.

Caryophyllaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: Actualment es coneix d’unes cinc localitats. El comportament
difereix notablement entre els dos tipus d’hàbitat on viu. A les basses temporals els
efectius són més importants i mostra una dinàmica poblacional elevada. Dins un mateix
any es poden observar varies generacions a mesura que la bassa es va eixugant. Les
densitats poden ser elevades (>20 individus/m2). A les arenes silícies els nuclis
poblacionals són més reduïts i amb un comportament estacional més marcat.
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol calcari arenós, depressions en arenes
silícies sovint inundades a l’hivern.
Fitosociologia: Isoetetum duriei, formacions de teròfits de sòls inundats amb cicle de
creixement estival (aigües tèrboles).
Espècies acompanyants: Cicendia filiformis, Damasonium bourgaei, Eleocharis palustris,
Heliotropium supinum, Isoetes sp. pl., Lythrum tribracteatum, Marsilea strigosa, Polygonum
romanum subsp. balearicum, Radiola linoides, Solenopsis minuta, Verbena supina
Amenaces: Agricultura intensiva, implantació de regadius, destrucció de l’hàbitat
Actuacions de conservació: Recuperació de la funcionalitat agrícola de les basses
temporals, retirada de sediments, recuperació d’estructures per a la regulació de l’accés
del bestiar a la bassa.
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. De fet, en les basses temporals, els nuclis poblacionals s’han vista afavorits
per les actuacions desenvolupades en el marc del projecte LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment de les actuacions de restauració de les basses
temporals, control de pràctiques agrícoles agressives (en les poblacions en arenes silícies),
control de la vegetació llenyosa (en les poblacions en arenes silícies).
Observacions: Antigament va ser citada per Rodríguez (1904), però a la localitat indicada
per aquest autor no ha pogut ser retrobada, tot i que hi persisteixen les condicions
adequades per a la seva presència. La majoria d’informació sobre les poblacions més
importants es va recollir durant el projecte LIFE BASSES.
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Rodríguez Femenías, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó.
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Imatges

Fig. 8. Individu en flor
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Daucus muricatus (L.) L.

Umbelliferae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac+2ac; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Només es coneix d’una localitat. Els efectius que s’han observat
en diferents anys es mantenen constants quan les pràctiques agrícoles li són favorables
(cultiu de cereals o d’enclóver). En canvi, es pràcticament inexistent en guaret o pastura.
Així i tot el nombre d’individus és baix (<50).
Hàbitat: Camps cultivats de cereals en terres arenoses profundes i moderadament
humides a l’hivern
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Brassica nigra, Centaurea diluta,
Coronilla scorpioides, Fumaria sp. pl., Galium verrucosum, Linaria triphylla, Lolium rigidum,
Medicago sp. pl., Melilotus infestans, Papaver sp. pl., Rumex bucephaloporus, Silene nocturna
s.l., Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on es coneix aquesta espècie es mantenen les
pràctiques agrícoles que afavoreixen la seva presència. Tanmateix, en el context actual de
transformació del món agrari s’han de considerar les mateixes amenaces que per les altres
segetals.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, recuperar (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: No s’havia citat per autors antics. La primera citació a l’illa és recent (Fraga
Arguimbau., 2014) És un espècie que pot passar fàcilment inadvertida al ser confosa
fàcilment amb Ammi majus L. o formes verdes de D. carota L., molt més abundant arreu de
l’illa, també en ambients segetals. Per tant, no es pot descartar la seva presència en altres
localitats.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Imatges

Fig. 9. Individu en floració en un cultiu d’enclóver
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Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Cruciferae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: Darrerament només s’ha citat a una localitat. Els seus efectius
són poc nombrosos tot i que localment amb una densitat moderada (>10 individus/m2).
En els tres darrers anys no s’ha pogut comprovar la persistència del nucli poblacional.
Com en altres segetals, no es pot considerar encara com extinta regional (RE) per la seva
dependència dels processos i pràctiques de rotació de cultius.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) i guarets en sòls arenosos derivats de
l’alteració de sistemes dunars i mants eòlics.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Euphorbia exigua, E. segetalis, E. terracina, Fumaria officinalis, F.
parviflora, Galium verrucosum, Hypecoum procumbens, Linaria triphylla, Lolium rigidum,
Medicago sp. pl., Papaver sp. pl., Rumex bucephaloporus, Scandix pecten-veneris, Sherardia
arvensis, Sideritis romana, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on s’ha citat aquesta espècie en els darrers anys
s’han produït canvis importants en les pràctiques agrícoles. Primer va patir una
intensificació dels cultius. Actualment el seu ús es limitat a la pastura i amb una important
presència de conills que limiten la presència de segetals.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, recuperar (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: La seva citació a l’illa és recent. Anteriorment no s’havia recollit d’altres
localitats insulars. Dins el conjunt de les segetals habituals, es considera una de les menys
freqüents (Cirujeda et al., 2011).
Referències:
Cirujeda, A., Aibar, J. i Zaragoza, C. 2011. Remarkable changes of weed species in Spanish
cereal fields from 1976 to 2007. Agronomy for Sustainable Development, 31: 675-688.
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Imatges

Fig. 10. Individu en flor i fructificació (foto Martí Pons)
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Eleocharis acicularis Roem. et Schult.

Cyperaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: C2a(i); D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Cosmopolita
Demografia poblacional: La única població coneguda a l’illa (també ho és per les Balears)
ocupa una superfície aproximada de 400 m2. Al tenir un hàbit de creixement estolonífer i
rizomatós quantificar el nombre d’efectius és realment difícil. Dins la superfície ocupada,
la cobertura pot arribar a ser del 100%, sent l’espècie dominant en alguns punts del marge
de la bassa temporal.
Hàbitat: Bassa temporal poc fonda en terres argiloses silícies (materials paleozoics)
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, Cicendia
filiformis, Eleocharis palustris, Exaculum pusillum, Galium debile, Isoetes durieui, Juncus
articulatus, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L.
tribracteatum, Riccia sp. pl., Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per la circulació incontrolada de vehicles
Actuacions de conservació: Eliminació d’accessos rodats en les zones més properes de la
bassa, restauració d’estructures que regulen l’accés a la bassa (parets seques).
Estat de conservació: En la darrera revisió de les poblacions no s’ha detectat una
modificació important dels efectius ni de l’AOO. L’espècie es va veure afavorida per les
actuacions de gestió desenvolupades en el marc del LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment dels nuclis poblacionals i de les actuacions de gestió del
LIFE BASSES.
Observacions: Tot i tenir només un nucli poblacional a Menorca i en tot l’arxipèlag. La
categoria d’amenaça relativament baixa (VU) es justifica pel bon estat de la població i per
les mesures de gestió realitzades fa pocs anys, les quals encara semblen ser efectives. Al
ser la única població coneguda a les Balears, s’ha inclòs en la segona edició del Llibre
vermell de la flora vascular (Sáez et al., 2017).
Referències:
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Fig. 11. Grup d’individus en floració
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Elecocharis mamillata H. Lindb.

Cyperaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Europeu
Demografia poblacional: Espècie citada recentment de l’illa (Fraga Arguimbau, 2014). A
les dues basses temporals on s’ha localitzat la població sembla estable i no mostra signes
de deteriorament. Pel seu hàbit rizomatós és difícil establir un cens demogràfic precís.
També s’ha de tenir en compte que conviu amb altres espècies semblants (E. palustris (L.)
Roem. & Schult.). En qualsevol cas, puntualment la cobertura arriba a valors propers al
100%.
Hàbitat: Basses temporals en sòls arenosos silicis inundats a l’hivern
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, Cicendia
filiformis, Eleocharis palustris, Exaculum pusillum, Galium debile, Isoetes durieui, Juncus
articulatus, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L.
tribracteatum, Riccia sp. pl., Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, creixement excessiu de la vegetació llenyosa
Actuacions de conservació: Delimitació de zones sensibles
Estat de conservació: A les dues localitats on creix en els darrers anys s’ha produït un
increment notable de la pressió antròpica per raons diferents. Una pel seu atractiu
paisatgístic, l’altra per trobar-se en la zona de pas per accedir a una coneguda cala.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de la població, localització de noves poblacions
Observacions: És probable que aquesta espècie sigui més abundant del que se sap avui en
dia. La seva presència en altres basses temporals (Basssa Plana, Corniola) és més que
probable. En els macrocaràcters és pràcticament idèntica a E. palustris. A les poblacions
insulars aquesta darrera sempre és més robusta amb les tiges més rígides, mentre que E.
mamillata les sol fer més primes i blanes, però açò podrien ser només caràcters locals. Una
identificació precisa només es pot fer mitjançant la observació detallada dels caràcters
florals, principalment amb els caràcters i dimensions de l’estilopodi.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Fig. 12. Detall d’una flor amb la forma de l’estilopodi (Foto Stefan Lefnear)
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Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz

Cruciferae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Europeu
Demografia poblacional: Només es coneix d’una localitat. Els efectius que s’han observat
en diferents anys es mantenen constants quan les pràctiques agrícoles li són favorables
(cultiu de cereals). En canvi, disminueixen dràsticament en guaret. Així i tot el nombre
d’individus és baix (<50).
Hàbitat: Camps cultivats de cereals en terres arenoses i pedregoses
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Coronilla scorpioides, Fumaria
sp. pl., Galium verrucosum, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp.
pl., Papaver sp. pl., Rumex bucephaloporus, Silene nocturna s.l., Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl.,
etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on es coneix aquesta espècie es mantenen les
pràctiques agrícoles que afavoreixen la seva presència. Tanmateix, en el context actual de
transformació del món agrari s’han de considerar les mateixes amenaces que per les altres
segetals. Tanmateix, s’ha valorat un estat de conservació positiu per la importància
agrícola de la zona on creix.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, recuperar (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: No s’havia citat per autors antics. La primera citació a l’illa és recent (Fraga
Arguimbau., 2014). És probable que hi hagi altres nuclis poblacionals que fins ara no s’han
detectat per la seva semblança amb altres crucíferes més freqüents i conegudes.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Mallorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.
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Fig. 13. Detall de la inflorescència i els fruits joves
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Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

Polygonaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c+4ac; B1ac+2ac: C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Boreal
Demografia poblacional: Actualment només es coneix d’una localitat on s’ha detectat
molts pocs individus (<10). En el seguiment d’aquesta única població s’han observat que
també es produeixen oscil·lacions importants del nombre d’efectius. Tot i el seu cicle de
creixement més estival, el màxims poblacionals també s’han observat quan s’ha fet un
cultiu de cereals.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres arenoses i pedregoses calcàries
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Carthamus creticus, Coronilla
scorpioides, Fumaria sp. pl., Galium verrucosum, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl.,
Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on es coneix aquesta espècie es mantenen les
pràctiques agrícoles que afavoreixen la seva presència. Tanmateix, en el context actual de
transformació del món agrari s’han de considerar les mateixes amenaces que per les altres
segetals. S’ha valorat un estat de conservació positiu per la importància agrícola de la zona
on creix.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Espècie que havia estat citada per autors antics (Rodríguez, 1904) i també
hi ha testimonis d’herbari de fins a mitjans del segle passat (Fraga Arguimbau, en premsa).
Tot sembla indicar que antigament era un espècie més freqüent com a segetal.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
Rodríguez Femenías, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó
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Fig. 14. Individu en flor i fruit (foto Xec Pallicer)
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Fumaria agraria Lag.

Papaveraceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: A la única població coneguda a Menorca la població es manté
constant des de fa prop de 20 anys, tot i que presenta les fluctuacions demogràfiques
típiques de les segetals. Més abundant en cultius de cereals i molt més rara en guarets i
pastures. En les condiciones favorables les densitats són elevades (>20 individus/m2).
Hàbitat: Cultius de cereals en terres arenoses i pedregoses calcàries
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Carthamus creticus, Fumaria sp.
pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl.,
Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on es coneix aquesta espècie es mantenen les
pràctiques agrícoles que afavoreixen la seva presència. Tanmateix, en el context actual de
transformació del món agrari s’han de considerar les mateixes amenaces que per les altres
segetals. S’ha valorat un estat de conservació positiu per la importància agrícola de la zona
on creix.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Les citacions antigues d’aquesta espècie podrien correspondre a altres
tàxons del gènere. De forma fiable, la citació és recent.
Referències:
Fraga i Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Carreras Martí, D., Garcia Febrero, O., Pallicer
Allés, X, Pons Gomila, M., Seoane Barber, M. i Truyol Olives, M. 2004. Catàleg de la flora
vascular de Menorca. Recerca, 9. Institut Menorquí d'Estudis. Maó

61

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE7826

62

Imatges

Fig. 15. Detall de les inflorescències
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Galium debile Desv.

Rubiaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ab(iii)+2ab(iii)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-atlàntic
Demografia poblacional: Les dues poblacions que es coneixen mostren diferències en
l’EOO i en els seus efectius. A la bassa Verda d’Algaiarens la població s’estén per tora la
conca d’inundació (>1.000 m2), però amb una concentració d’efectius cap els marges i on
l’aigua és menys profunda. Al Puigmal, una base amb parets verticals i profunda els
efectius es localitzen a una àrea reduïda on hi ha un aflorament de sediments.
Hàbitat: Basses temporals en sòls arenosos silicis inundats a l’hivern
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, Cicendia
filiformis, Eleocharis palustris, Exaculum pusillum, Galium debile, Isoetes durieui, Juncus
articulatus, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L.
tribracteatum, Riccia sp. pl., Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, creixement excessiu de la vegetació llenyosa
Actuacions de conservació: Delimitació de zones sensibles
Estat de conservació: A les dues localitats on creix l’estat de conservació és diferent. A la
bassa Verda l’excés de freqüentació dels darrers anys estaria provocant una disminució
dels efectius. En canvi, al Puigmal la bassa és molt poc accessible, no pateix amenaces
antròpiques, però la reduïda extensió que ocupa la fa sensible a altres amenaces com el
creixement excessiu de la vegetació llenyosa.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment de la població, localització de noves poblacions
Observacions: Espècie citada recentment de Menorca, fins ara no s’ha pogut localitzar en
altres basses amb unes característiques semblants a les dues on viu actualment
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
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Fig. 16. Individu en flor
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Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip.

Compositae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: A l’illa només es coneix una població que ha estat trobada
recentment. En aquesta localitat l’espècie té un sol nucli poblacional amb els efectius que
varien d’un any a l’altre de forma sensible. El màxim nombre que s’ha comptabilitzat és
d’un centenar, mentre que el mínim ha estat d’una vintena. Sembla que, tot i ser segetal, es
veu afavorit per les condicions de guaret.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres arenoses i pedregoses calcàries
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carlina corymbosa, Carthamus creticus, Fumaria sp.
pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl.,
Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on es coneix aquesta espècie sembla haver-hi un
procés d’abandonament de les pràctiques agrícoles. S’ha de veure com respon aquesta
espècies a aquesta situació. Tanmateix, s’ha valorat un estat de conservació positiu per
continuïtat de la població observada fins ara.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Espècie citada recentment (Fraga Arguimbau., 2014). Hi havia citacions
antigues que s’havien considerat errònies (Fraga et al., 2004).
Referències:
Fraga-Arguimbau, P. 2014. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (X). Notes
Floristiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 57: 161-189.

Fraga i Arguimbau, P., Mascaró Sintes, C., Carreras Martí, D., Garcia Febrero, O., Pallicer
Allés, X, Pons Gomila, M., Seoane Barber, M. i Truyol Olives, M. 2004. Catàleg de la flora
vascular de Menorca. Recerca, 9. Institut Menorquí d'Estudis. Maó
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Fig. 17. Individu en flor (Foto José Almagro)
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Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph

Papaveraceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3ac; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-turanià
Demografia poblacional: En els darrers anys s’han detectat dues poblacions a l’illa. De
les dues la informació poblacional que es té és escassa i poc precisa. La situada a Salairó ha
tingut no s’ha retrobat en els darrers cinc anys. En el moment de la citació estava formada
per més 20 individus. A Torre Petxina s’ha comprovat la seva presència al llarg de cinc
anys, però tampoc s’ha retrobat en els dos darrers. El censos realitzats mostraven uns
efectius de 20-40 individus. Com en altres segetals el màxim coincidia amb cultiu de
cereals.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres arenoses i pedregoses calcàries
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris, Raphanetum landrae
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carlina corymbosa, Carthamus creticus, Fumaria sp.
pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Herniaria hirsuta, Hypecoum procumbens,
Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Roemeria
hybrida, Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., Vulpia geniculata,
etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats on s’ha citat aquesta espècie recentment es
mantenen les pràctiques agrícoles, però sembla ser més depenent que altres segetals
d’unes condicions de creixement específiques. Per açò, tot i no haver-se citat en els darrers
anys s’ha mantingut un estat de conservació moderat.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Tot i no haver estat retrobada en els darrers anys. No s’ha considerat com
regionalment extinta (RE), perquè com altres segetals la seva presència no té perquè ser
constant, sinó que pot tenir episodis d’absència en funció de les pràctiques agrícoles o de
determinades condicions ambientals.
La raresa de la planta a l’illa no seria un fet aïllat, diferents estudis de segetals la sitúen
entre les espècies menys freqüents i amb poblacions més reduïdes (p. ex. Bergmeier i
Strid, 2014; Pinke et al., 2011;
Referències:
Bergmeier, E. i Strid, A. 2014. Regional diversity, population trends and threat assessment of
the weeds of traditional agriculture in Greece. Botanical journal of the Linnean Society, 175:
607-623.
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Cirujeda, A., Aibar, J. i Zaragoza, C. 2011. Remarkable changes of weed species in Spanish
cereal fields from 1976 to 2007. Agronomy for Sustainable Development, 31: 675-688.
Pinke, G., Király, G., Barina, Z., Mesterházy, A., Balogh, L., Csiky, J., Schmotzer, A., Molnár,
A.V., i Pal, R. W. 2011. Assessment of endangered synanthropic plants of Hungary with special
attention to arable weeds. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of
Plant Biology, 145: 426-435.
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Fig. 18. Detall de la flor (Foto Butko)
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Hypecoum pendulum Pourr.

Papaveraceae

Categoria UICN: VU
Criteris: B1ac+2ac; C2a(i, ii)b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-turanià
Demografia poblacional: S’ha citat de dues localitats a l’illa. Els seus efectius són poc
nombrosos (<1 individus/m2). La persistència dels efectius és irregular. El màxim
poblacional s’observa en cultius de cereals, principalment ordi o blat. En guaret els
efectius són inexistents.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris argilosos i pedregosos
o arenosos profunds
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota,
Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria sp. pl., Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus
sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats aquesta espècie apareix esporàdicament, no
sembla tenir un comportament regular. A les dues es mantenen les pràctiques agrícoles.
Per açò s’ha determinat un estat de conservació bo.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat.
Es confon molt fàcilment amb H. procumbens L., molt més comú arreu de l’illa. Per tant, hi
podria haver altres nuclis poblacionals que no s’han detectat.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 19. Individu en la floració
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Isoetes longissima Bory

Isoetaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: B1ac(i, ii)+2ac(i, ii); D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: Els seus nuclis poblacionals es distribueixen en set basses
temporals i són de mida variable, tant per l’extensió com pel nombre d’exemplars. En
algunes basses (es cap Negre, es Mal Lloc, ses Fonts Rodones) les poblacions ocupen poca
superfície (< 5 m2), però presenten densitats relativament elevades (> 50/m2). A la bassa
Plana la població ocupa un superfície més gran (> 200 m2), però en una densitat més baixa
per la competència més alta amb altres hidròfits. La situació d’altres poblacions (Son Arro,
Penyes d’Egipte) és menys coneguda. A les basses de dimensions més reduïdes (es cap
Negre, ses Fonts Rodones) alguns anys les plantes poden restar en repòs, segons el temps
d’inundació.
Hàbitat: Basses temporals en substrat arenós o argilós silici
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, Cicendia
filiformis, Elatine macropoda, Eleocharis palustris, Exaculum pusillum, Isoetes durieui, I.
histrix, Juncus articulatus, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, J. pygmaeus, J. sorrentinii,
Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L. tribracteatum, Marsilea strigosa, Riccia sp. pl.,
Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, excés de freqüentació antròpica,
circulació incontrolada de vehicles
Actuacions de conservació: Recuperació de l’hàbitat mitjançant el control d’amenaces
(LIFE BASSES): control vegetació llenyosa, eliminació d’accessos rodats incontrolats,
Estat de conservació: A més de tenir un nombre de poblacions relativament alt,
considerant la seva dependència d’un hàbitat específic, s’han desenvolupant accions de
conservació amb resultats positius en els darrers anys (LIFE BASSES), tot i que seria
aconsellable insistir en elles en altres localitats que van quedar excloses. Per tot açò s’ha
valorat un estat de conservació positiu.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Seguiment de la poblacions, localització de noves poblacions,
verificació i continuació de las accions de conservació del LIFE BASSES, control vegetació
llenyosa.
Observacions: El coneixement sobre aquesta espècie ha millorat considerablement en els
darrers anys, especialment pel que fa al nombre de poblacions conegudes. A les Bal<earzs
només es troba Menorca, per açò està inclosa en el Llibre vermell de la flora vascular (Saéz
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et al., 2017). Un aspecte a destacar és que possiblement no totes les poblacions insulars
correspondrien al mateix tàxon (Fraga et al., 2015).
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Fraga i Arguimbau, P., Estaún Clarisó, I. i Cardona Pons, E. 2015. Pteridophytes in the
Mediterranean temporary ponds of Menorca. Distribution, conservation status and morphological
observations. In: Bagella, S., Boix, D. i Cogoni, A. (coords.). Book of abstracts. International
Symposium of Mediterranean Temporary Ponds. Sassari, April 15-16-17, 2015. Paulis Project: 45. P.
Ass. I. Flora Ambiente. Bolotana (Sardenya).

Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Fig. 20. Individu al final del període vegetatiu
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Isolepis pseudosetacea (Daveau) Gand.

Isoetaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: B1ac(i, ii, IV)+2ac(i, ii, IV); D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Anfiatlàntic
Demografia poblacional: Espècie citada recentment d’una sola localitat. Al ser un teròfit
la població mostra fluctuacions importants en el nombre d’efectius. El màxim observat ha
estat d’uns 30 individus en estat madur (floració), mentre que en alguns anys la població
ha quedat reduïda a menys de 10.
Hàbitat: Arenes silícies parcialment inundades a l’hivern cobertes per formacions
arbustives (marina de brucs).
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Cicendia filiformis, Isoetes durieui, Isolepis cernua, Juncus
bufonius, J. capitatus, L. hysspifolia, Radiola linoides, Solenopsis minuta.
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica
Actuacions de conservació: Control vegetació llenyosa, control amenaces alteració
hàbitat (freqüentació antròpica)
Estat de conservació: A causa de la seva citació recent (Fraga et al., en premsa) les
valoracions sobre l’estat de conservació són relatives i provisionals. Aparentment
l’amenaça més greu, que ja està causant una alteració de l’hàbitat, és la freqüentació
antròpica. Però no s’ha pogut verificar que aquesta sigui la causant de les fluctuacions
demogràfiques observades, aquestes podrien ser inherents a les variacions pròpies de
l’hàbitat on viu. Davant l’existència d’una amenaça, tot i que incerta en les conseqüències,
s’ha optat per valora un estat de conservació de tendència negativa.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de la poblacions, localització de noves poblacions,
verificació dels efectes negatius de les amenaces.
Observacions: La discriminació taxonòmica d’aquesta espècie respecte a I. cernua només
es pot fer mitjançant la observació de caràcters florals i de les llavors. Per açò és possible
que hi hagi altres nuclis poblacionals no detectats.
Referències:
Fraga-Arguimbau, P., Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Carreras-Marti, D., Cladera-Barceló, A.,
Fernández-Rebollar, I., Estradé-Niubó, S. 2015. Notes i contribucions als coneixement de la flora de
Menorca (XII). Notes florístiques. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears. EN
PREMSA.
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Fig. 21. Detall de les inflorescències (Foto EUNIS)
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Lathyrus aphaca var. affinis (Guss.) Arcang.

Leguminosae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(i, ii)+2ac(i, ii)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: Es coneixen dues poblacions que mostren característiques
semblants pel que fa a l’hàbitat i al comportament poblacional. En les dues aquesta
varietar es mostra estable la majoria d’anys en el nombre d’efectius. No sembla que es vegi
molt influïda pels canvis en les pràctiques agrícoles.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres argiloses i pedregoses calcàries, terres pasturades
argiloses
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris, Raphanetum landrae
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carlina corymbosa, Carthamus creticus, Fumaria sp.
pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Herniaria hirsuta, Hypecoum procumbens,
Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Roemeria
hybrida, Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., Vulpia geniculata,
etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats on es coneix la presència d’aquest tàxon es
mantenen les pràctiques agrícoles i com s’ha dit abans, sembla de les més constants en la
persistència dels efectius poblacionals. Per açò s’ha valorat un estat de conservació
positiu.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: No seria una de les segetals amb una situació més preocupant, però
l’interès de conservació d’aquest tàxon també es fonamenta en els dubtes taxonòmics
(Sahin et al., 2000) i en el fet que les poblacions de Menorca serien l’extrem occidental de
la seva àrea de distribució.
Referències:
Sahin, A., Genç, H. i Bagci, E. 2000. Cytotaxonomic investigations on some Lathyrus L. species
growing in eastern Mediterrenean and southern Aegean regions—II. Acta botanica gallica, 147:
243-256.
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Fig. 22. Individu flor
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Lathyrus hirsutus L.

Leguminosae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac(i, ii)+2ac(i, ii); D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: Actualment només es coneix d’una localitat on té un sol nucli
poblacional. Al ser un teròfit, els seus efectius varien considerablement d’un any a l’altre,
aquests sempre se situen per davall dels 20 individus. Ocupa sempre una situació
marginal en els camps de cultiu.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres argiloses i pedregoses calcàries, terres pasturades
argiloses
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Brachypodium phoenicoides, Carthamus creticus,
Fumaria sp. pl., Dactylis glomerata s.l., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Lolium
rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp. pl., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament rotació cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on es troba la única població hi ha un procés
d’abandonament de les pràctiques agrícoles un fet que podria tenir conseqüències
negatives en el seu estat de conservació.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Es té constància de l’existència anterior d’altres poblacions (Fraga
Arguimbau, en premsa), les quals no han pogut ser retrobades. El fet que ocupi una
situació marginal en els camps de cultius podria dificultar la seva localització.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
Fraga, P., Mascaró, C., Carreras, D., Garcia, Ò., Pallicer, X, Pons, M. i Seoane, M. 2007. Notes i
contribucions al coneixement de la flora de Menorca (VIII). Bolletí de la Societat d’ Història Natural
de les Balears, 50: 58-69
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Fig. 23. Detall de les flors amb l’indument característic
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Lolium temulentum L.

Gramineae

Categoria UICN: CR (classificació a Balears: NE)
Criteris: A2ac+3c+4ac B1ab(i, ii, iii)+2ab(i, ii,iii); C2a (i ii)
Protecció legal: no
Distribució geogràfica: Boreal
Demografia poblacional: L’únic nucli poblacional conegut amb certesa a l’illa es localitza
en una única quadrícula de 1x1 km2 (veure mapa de distribució). Les dades demogràfiques
disponibles indiquen que la població s’ha reduït dràsticament en els darrers anys a causa
dels canvis en les pràctiques agrícoles (intensificació de cultius, ús d’herbicides). Així
mateix la densitat de població és baixa (< 1 individu/m2).
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos,
prop del litoral
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria
officinalis, Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule,
Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena,
Papaver sp. pl., Rhagadiolus stellatus, Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la única localitat on s’ha vist aquesta espècie a l’illa no s’ha pogut
observar en els dos darrers anys. Una de les causes podria ser el canvi en les pràctiques
agrícoles que s’hi han produït des de fa uns quatre anys. Així i tot, encara no es pot
classificar com a regionalment extinta (RE) ja que al ser un espècie adaptada als processos
de rotació de cultius no es poden descartar nous nuclis poblacionals en altres tanques
properes o en el cas de produir-se una recuperació de les pràctiques agrícoles favorables.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de la
localitat per detectar altres nuclis poblacionals, recuperació pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat. La manca d’informació sobre
aquestes poblacions, especialment si encara persisteixen és una de les causes del seu
actual nivell d’amenaça i de l’aplicació d’alguns dels criteris de tendència poblacional.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 24. Detall de l’espiga (esquerra) al costat d’un d’ordi (dreta)
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Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.

Primulaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurasiàtic
Demografia poblacional: Espècie citada a l’illa de tres localitats. Es disposen dades
demogràfiques de dues d’elles on creix en basses temporals mediterrànies. L’EOO se situa
a les dues per damunt dels 1.000 m2 i els efectius es poden comptar per milers, tot i que, al
ser un teròfit, poden variar significativament d’una any a l’altre. En general és una espècie
que mostra una certa constància en la seva presència.
Hàbitat: Basses temporals efímeres en sòls arenosos o argilosos silicis o descarbonatats,
parcialment inundats a l’hivern
Fitosociologia: Isoetetum duriei
Espècies acompanyants: Anagallis parviflora, Carex divisa, Cicendia filiformis, Exaculum
pusillum, Isoetes durieui, J. capitatus, J. hybridus, Lythrum hysspifolia, Mentha pulegium,
Polypogon maritimus, P. subspathaceus, Romulea assumptionis, Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Excés de freqüentació antròpica, creixement excessiu de la vegetació llenyosa
Actuacions de conservació: Delimitació de zones sensibles
Estat de conservació: A les dues localitats on s’ha fet el seguiment demogràfic ha hagut
un augment considerable de la pressió antròpica. Tot i que aquesta no afecta directament
els ambients on viu aquesta espècie pot tenir conseqüències en el seu hàbitat com ara
alterar el règim hidrogràfic. Per açò s’ha valorat un estat de conservació de tendència
negativa.
Valoració estat de conservació: Preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de la població, localització de noves poblacions,
seguiment actuacions LIFE BASSES, control amenaces alteració hàbitat (freqüentació
antròpica).
Observacions: És probable que aquesta espècie sigui més abundant del que se sap avui en
dia. La seva presència en altres ambients semblants és probable. Al ser una planta
extremadament petita la seva observació i localització no sempre és fàcil. A les Balears
només es coneix de Menorca, per açò s’ha inclòs en la segona edició del Llibre vermell de
la flora vascular (Saéz et al., 2017).
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Fig. 25. Individu adult en la floració
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Malva trimestris (L.) Salisb.

Malvaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: És una espècie que de forma natural mostra una elevada
mobilitat i variacions en el nombre d’efectius. S’han delimitat dues àrees on apareixen
nuclis poblacionals de forma regular. En els anys en que és present els individus es
compten per centenars o milers. La seva presència semblar estar relacionada amb
pràctiques agrícoles ocasionals, tot i que d’intensitat moderada. Per exemple, llaurat de
terres que havien estat en guaret o eren pastures durant uns anys. Per tant, la seva
dependència de l’activitat agrícola sembla clara.
Hàbitat: Cultius en terres argiloses i pedregoses calcàries, seques o moderadament
humides a l’hivern.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris, Raphanetum landrae
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carlina corymbosa, Carthamus creticus, Daucus
carota s.l., Fumaria sp. pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Herniaria hirsuta,
Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp. pl., Papaver sp. pl., Silene
gallica, Silene vulgaris, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., Vulpia geniculata, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les dues localitats on s’ha localitzar aquesta espècie de forma
més regular es mantenen les pràctiques agrícoles, però una intensificació d’aquestes la
podria perjudicar. D’aquí que es proposi una valoració de l’estat de conservació en
tendència negativa.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Es coneixen citacions testimonis d’herbari d’altres localitats diferents
(Rodríguez, 1904; Fraga Arguimbau, en premsa), però no s’ha retrobat en aquestes
localitats. Tanmateix, el seu comportament erràtic no permet descartar la seva presència o
en altres localitats on encara no s’ha citat.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
Rodríguez Femenías, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó
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Fig. 26. Individu en la floració
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Marsilea strigosa Willd.

Marsileaceae

Categoria UICN: VU (NT)
Criteris: D2
Protecció legal: Sí
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Es coneix de quatre basses temporals de l’illa. En tres d’elles té
una AOO superior als 500 m2, mentre que en una quarta els seus efectius són molt reduïts
ocupant menys d’1 m2. És una de les espècies de les basses temporals que ha tingut un
seguiment més exhaustiu de les seves poblacions al llarg de més de 10 anys. En tot aquest
temps no s’han observat fluctuacions importants en la demografia. En una de les basses
(Corniola) hi ha una activitat ramadera constant i fins ara no s’ha constatat que aquesta
tengui efectes negatius.
Hàbitat: Basses temporals en terres argiloses, arenoses silícies o descarbonatades, tant en
ambients d’aigües clares com tèrboles.
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal o estival) amb predomini
dels teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, C.
truncatula subsp. occidentalis, Cicendia filiformis, Elatine macropoda, Eleocharis palustris,
E. uniglumis, Exaculum pusillum, Isoetes longissima, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, J.
pygmaeus, Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L. tribracteatum, Riccia sp. pl., Solenopsis
minuta, etc.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per la circulació incontrolada de vehicles, intensificació
de les pràctiques agrícoles, creixement excessiu de la vegetació llenyosa, etc.
Actuacions de conservació: Eliminació d’accessos rodats en les zones més properes de la
bassa, restauració d’estructures que regulen l’accés a la bassa (parets seques), control de
la vegetació llenyosa
Estat de conservació: En la darrera revisió de les poblacions no s’ha detectat una
modificació important dels efectius ni de l’AOO. L’espècie es va veure afavorida per les
actuacions de gestió desenvolupades en el marc del LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Seguiment dels nuclis poblacionals i de les actuacions de gestió del
LIFE BASSES, evitar agricultura intensiva, control de les amenaces que suposin un
alteració de l’hàbitat (accessos rodats incontrolats).
Observacions: Tot i aparentment tenir un estat de conservació positiu i que les
poblacions es mantenen estables, a diferència de la segona edició del Llibre vermell de la
flora vascular de Balears (Sáez et al., 2017), s’ha considerat oportú mantenir un nivell
d’amenaça baix per la seva dependència d’un habitat sensible a les alteracions. Per tant, hi
ha possibilitats reals d’una amenaça futura que pugui empitjorar el seu nivell d’amenaça
(criteri D2).
Referències:
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Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Fig. 27. Individus en la fase seca d’una bassa
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Myriophyllum alteniflorum DC.

Haloragaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv); D
Protecció legal: Sí
Distribució geogràfica: Mediterrani-atlàntic
Demografia poblacional: Es coneix d’una sola bassa temporal a l’illa. També és la única
localitat coneguda a les Balears (Sáez et al., 2017). El seguiment d’aquesta població no
mostra canvis significatius en el darrer any. Ocupa una superfície reduïda (< 5 m2) en una
de les parts menys fondes de la bassa. Pel seu hàbit de creixement no és pot establir un
nombre precís d’efectius, però arriba a tenir una cobertura de prop del 80%.
Hàbitat: Bassa temporal en terres arenoses silícies encaixada entre roques.
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, C.
truncatula subsp. occidentalis, Cicendia filiformis, Eleocharis palustris, E. uniglumis,
Exaculum pusillum, Isoetes longissima, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, J. pygmaeus,
Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L. tribracteatum, Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, eutrofització del medi aquàtic
per la presència de cabres assilvestrades.
Actuacions de conservació: Control de la vegetació llenyosa
Estat de conservació: En la darrera revisió de les poblacions no s’ha detectat una
modificació important de l’hàbitat. L’espècie es va veure afavorida per les actuacions de
gestió desenvolupades en el marc del LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment dels nuclis poblacionals i de les actuacions de gestió del
LIFE BASSES (control vegetació llenyosa).
Observacions: El fet que només hi hagi una població a l’illa i en totes les Balears fa que
aquesta espècie tengui un especial interès de conservació (Saéz et al., 2017) i seria
recomanable la seva inclusió en el catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears.
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Imatges

Fig. 28. Conjunt d’individus en la floració i fructificació
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Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm.

Cruciferae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-turanià
Demografia poblacional: S’ha citat de tres localitats. Els seus efectius varien
considerablement d’un any a l’altre. Localment (Torrepetxina) s’han fet censos de
centenars d’invidus, però a l’any següent la població era pràcticament inexistent (rotació
de cultius). El màxim poblacional s’observa en cultius de cereals, principalment ordi o blat.
En guaret els efectius són molt més baixos.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota,
Euphorbia exigua, E. serrata, Fumaria sp. pl., Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus
sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago
sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A les tres localitats on s’ha citat les pràctiques agrícoles es
mantenen, per tant, en principi, no hi hauria amenaces actives actualment. Per açò es
proposa un estat de conservació positiu.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat.
És una altra de les segetals no sempre fàcil de detectar per la seva semblança amb altres
tàxons de la família, principalment amb algunes formes de Rapistrum rugosum.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 29. Detall de la inflorescència
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Pilularia minuta Durieu ex A. Braun Willd.

Marsileaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: B1ac(ii, iv)+2ac(ii, iv)
Protecció legal: Sí
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Es coneix de tres basses temporals. En dues d’elles té una AOO
superior als 500 m2, mentre que en la tercera (La Mola de Fornells) els seus efectius són
molt reduïts ocupant menys d’5 m2. No s’han observat fluctuacions importants en la
demografia. En una de les basses (Ets Armaris) hi ha una activitat ramadera constant i fins
ara no s’ha constatat que aquesta tengui efectes negatius.
Hàbitat: Basses temporals en terres argiloses silícies o descarbonatades
Fitosociologia: Comunitat d’hidròfits estacionals (cicle hivernal) amb predomini dels
teròfits
Espècies acompanyants: Baldellia ranunculoides, Callitriche brutia, C. stagnalis, C.
truncatula subsp. occidentalis, Cicendia filiformis, Elatine macropoda, Eleocharis palustris,
E. uniglumis, Exaculum pusillum, Isoetes longissima, J. bufonius, J. capitatus, J. hybridus, J.
pygmaeus, Lythrum borysthenicum, L. hysspifolia, L. tribracteatum, Marsilea strigosa, Riccia
sp. pl., Solenopsis minuta, etc.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per la circulació incontrolada de vehicles, intensificació
de les pràctiques agrícoles,
Actuacions de conservació: Eliminació d’accessos rodats en les zones més properes de la
bassa, restauració d’estructures que regulen l’accés a la bassa (parets seques), control de
la vegetació llenyosa
Estat de conservació: En el marc del projecte LIFE BASSES es van algunes actuacions de
control d’amenaces la bassa Plana on hi havia amenaces actives per la circulació
incontrolada de vehicles. A la bassa de la Mola de Fornells aquesta situació negativa
encara persisteix, aquesta situació justifica la valoració d’un estat de conservació prudent.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment dels nuclis poblacionals i de les actuacions de gestió del
LIFE BASSES, control accessos rodats incontrolats,
Observacions: Tot i aparentment tenir un estat de conservació de tendència positiva i que
les poblacions es mantenen estables, després de la publicació de la segona edició del Llibre
vermell de la flora vascular de Balears (Sáez et al., 2017), aquesta espècie s’ha inclòs en el
Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears com a Vulnerable. Darrerament també
s’ha avaluat en el projecte AFA.
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
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Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Imatges

Fig. 30. Aspecte de la planta en la fase seca d’una bassa, convivint amb Marsilea strigosa
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Pulicaria vulgaris Gaertn.

Compositae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: S’ha citat de tres basses temporals. De dues d’elles es disposa
de dades demogràfiques. Les poblacions estan formades per centenars d’individus, amb
les habituals fluctuacions dels teròfits. No és una de les espècies de les basses que
depengui de llargs períodes d’inundació, açò podria explicar la regularitat dels efectius
poblacionals
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol calcari arenós o argilós
Fitosociologia: Formacions de teròfits de sòls inundats amb cicle de creixement estival
(aigües tèrboles).
Espècies acompanyants: Damasonium bourgaei, Eleocharis palustris, Heliotropium
supinum, Lythrum tribracteatum, Polygonum romanum subsp. balearicum, Verbena supina
Amenaces: Alteració de l’hàbitat pràctiques agrícoles inadequades com el regadiu
Actuacions de conservació: Recuperació de la funcionalitat agrícola de les basses
temporals, retirada de sediments, recuperació d’estructures per a la regulació de l’accés
del bestiar a la bassa.
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. De fet, en la bassa temporal on hi ha la població més important (Torre
Llafuda), els nuclis poblacionals s’han vista afavorits per les actuacions desenvolupades en
el marc del projecte LIFE BASSES. Tanmateix, el fet que persisteixin les amenaces
(regadius) aconsella una valoració de l’estat de conservació prudent.
Valoració estat de conservació: acceptable
Propostes d’actuació: Seguiment de les actuacions de restauració de les basses
temporals, control de pràctiques agrícoles agressives
Observacions: La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir
durant el projecte LIFE BASSES. La situació a les altres illes d’aquest tàxon no és clara
(Sáez et al., 2017).
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Fig. 31. Aspecte general de la planta
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Ranunculus arvensis L.

Ranunculaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Holàrtic
Demografia poblacional: En els darrers anys aquesta espècie només s’ha citat d’una
localitat en la que hi havia una població de menys de 20 individus. Un seguiment en els
anys posteriors ha mostra una reducció progressiva tot i el manteniment de les pràctiques
agrícoles favorables. Des de fa tres anys no s’ha tornat a observar.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota,
Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl., Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl.,
Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl.,
Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’havia trobat la població coneguda darrerament es
mantenen les pràctiques agrícoles. En principi no hi ha amenaces actives, però el fet que
no s’hagi retrobat suggereix una valoració negativa de l’estat de conservació.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobada.
Com el cas d’altres segetals, el fet de no haver-se retrobat en els darrers anys pot suggerir
una extinció regional (RE), però considerant que aquesta espècie depèn de pràctiques de
rotació de cultiu s’ha considerat convenient esperar un temps per situar-la en aquesta
categoria.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 32. Detall de les flors (Foto Hermann Schachner)
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Ridolfia segetum Moris

Umbelliferae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Espècie que en els darrers anys només s’ha observat en dues
localitats. En una d’elles (Favàritx) la població era marginal, fora del seu ambient habitual
(voreres de camí). En canvi en els camps de Talis la població estava formada per un
nombre més important d’individus (>100) i es trobava en un camp de cereals, l’hàbitat
més característic de l’espècie. En els anys posteriors aquesta població es va seguir
observant però amb fluctuacions importants dels efectius. No s’ha tornat a observar en els
darrers tres anys.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl.,
Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia
hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp.
pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’havia trobat la població coneguda darrerament es
mantenen les pràctiques agrícoles. En principi no hi ha amenaces actives, però el fet que
no s’hagi retrobat suggereix una valoració negativa de l’estat de conservació.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Com el cas d’altres segetals, el fet de no haver-se retrobat en els darrers
anys pot suggerir una extinció regional (RE), però considerant que aquesta espècie depèn
de pràctiques de rotació de cultiu s’ha considerat convenient esperar un temps per situarla en aquesta categoria.
Referències:
Fraga, P. i Garcia, O. 2004. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca
(VI). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 47: 143-152. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca.
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Fig. 33. Detall de les inflorescències (Foto Gidip)
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Scorzonera laciniata L.

Compositae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: En els darrers anys aquesta espècie només s’ha citat de dues
localitats en les que hi havia una població de menys de 10 individus. Un seguiment en els
anys posteriors ha mostrat una reducció progressiva. En una d’elles s’ha abandonat
completament l’ús agrícola de les terres. Des de fa tres anys no s’ha tornat a observar.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl., Gladiolus sp. pl., Lamium
amplexicaule, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix
pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: El fet que no s’hagi tornat a observar en els darrers anys i que en
una de les localitats s’hagi abandonat l’ús agrícola de les terres justifica una valoració
negativa de l’estat de conservació
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia citat d’altres localitats (Rodríguez,
1904), on fins ara no ha pogut ser retrobada.
Com el cas d’altres segetals, el fet de no haver-se retrobat en els darrers anys pot suggerir
una extinció regional (RE), però considerant que aquesta espècie depèn de pràctiques de
rotació de cultiu s’ha considerat convenient esperar un temps per situar-la en aquesta
categoria.
Referències:
Rodríguez, J.J. 1904. Flórula de Menorca. Imp. Fàbregas. Maó.

118

Corologia

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE7219
31SFE0014

119

Imatges

Fig. 34. Aspecte general d’un individu en la floració (Foto Fornax)
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Silene muscipula L.

Caryophyllaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3ac; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: En els darrers anys s’ha detectat a una sola localitat. On no s’ha
retrobat en els darrers cinc anys. En el moment de la citació estava formada per més 20
individus i en anys posteriors aquest nucli poblacional es va mantenir constant en funció
dels cultius. Tot sembla indicar que l’espècie es veu afavorida pel cultiu de cereals.
Hàbitat: Cultius de cereals en terres pedregoses en calcàries devonianes
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris, Raphanetum landrae
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Carlina corymbosa, Carthamus creticus, Filago
pyramidata, F. vulgaris, Fumaria sp. pl., Galactites tomentosa, Galium verrucosum, Herniaria
hirsuta, Linaria triphylla, Logfia gallica, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Melilotus sp. pl.,
Papaver sp. pl., Roemeria hybrida, Silene nocturna s.l., Silene vulgaris, Trifolium sp. pl., Vicia
sp. pl., Vulpia geniculata, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’havia citat aquesta espècie es mantenen les
pràctiques agrícoles, però sembla ser més depenent que altres segetals d’unes condicions
de creixement específiques. Per açò, tot i no haver-se citat en els darrers anys s’ha
mantingut un estat de conservació moderat.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva per
detectar altres nuclis poblacionals, mantenir (incentivar) pràctiques agrícoles favorables.
Observacions: Pels testimonis d’herbari, tot sembla indicar que aquesta espècie
antigament era més freqüent (Fraga i Arguimbau, en premsa). Tot i no haver estat
retrobada en els darrers anys, no s’ha considerat com regionalment extinta (RE), perquè
com altres segetals la seva presència no té perquè ser constant, sinó que pot tenir episodis
d’absència en funció de les pràctiques agrícoles o de determinades condicions ambientals.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Silene rubella subsp. segetalis (Dufour) Nyman

Caryophyllaceae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2a(i, ii)b; D
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: En els darrers anys aquesta espècie només s’ha citat d’una
localitat en la que hi havia una població d’uns 30 individus. Un seguiment en els anys
posteriors ha mostrat una reducció progressiva tot i el manteniment de les pràctiques
agrícoles favorables. Des de fa tres anys no s’ha tornat a observar.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Brassica nigra, Centaurea diluta, Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota,
Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl., Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl.,
Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl.,
Nigella damascena, Papaver sp. pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia
angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’havia trobat la població coneguda darrerament es
mantenen les pràctiques agrícoles. En principi no hi ha amenaces actives, però el fet que
no s’hagi retrobat suggereix una valoració negativa de l’estat de conservació.
Valoració estat de conservació: alarmant
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobada.
Com el cas d’altres segetals, el fet de no haver-se retrobat en els darrers anys pot suggerir
una extinció regional (RE), però considerant que aquesta espècie depèn de pràctiques de
rotació de cultiu s’ha considerat convenient esperar un temps per situar-la en aquesta
categoria.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 35. Detall de la flor
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Thymelaea gussonei Boreau

Thymelaeaceae

Categoria UICN: EN
Criteris: B1ac(iv)+2ac(iv)
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Es coneixen tres poblacions a l’illa. Dues d’elles creixen en
ambients en terres humides a l’hivern, però no embassades i tenen una extensió reduïda
(<500 m2) i com a molt els efectius oscil·len anualment entre 100-200 aproximadament.
L’altra població creix en terres argiloses, parcialment inundades a l’hivern (anòxiques) al
costat d’una bassa temporal mediterrània, aquesta ocupa un extensió aproximada de
2.000 m2 i els efectius anuament es compten per milenars. En cap d’elles s’ha observat una
variació demogràfica important en els darrers anys.
Hàbitat: Terres argiloses, calcàries o silícies parcialment inundades a l’hivern
Fitosociologia: Formacions d’herbàcies (anuals i perennes) en els marges de basses
temporals o en terre humides durant l’hivern
Espècies acompanyants: Blackstonia sp. pl., Centaurium sp. pl., Cynodon dactylon,
Dittrichia viscosa, Juncus bufonius, J. hybridus, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium,
Polypogon subspathaceus, R. trilobus, Vulpia sp. pl., etc.
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, gestió forestal
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: Una de les localitats, on hi ha la població més important s’ha vist
afectada per les operacions d’extracció de biomassa. En les altres dues els darrers anys
s’ha observat un creixement de la vegetació llenyosa. Per tant, tot i que de moment no s’ha
constatat una afectació negativa en la demografia, la presència d’amenaces recomana una
valoració negativa de l’estat de conservació.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Control de la vegetació llenyosa, seguiment poblacions occidentals.
Observacions: Al ser les úniques poblacions de l’espècie a les Illes Balears aquesta
espècie s’ha inclòs en la segona edició del Llibre vermell de la flora vascular (Sáez et al.,
2017). La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir durant
el projecte LIFE BASSES.
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Imatges

Fig. 36. Inflorescència
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Trifolium micranthum Viv.

Leguminosae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: Es coneix de dues basses temporals on creix en els marges que
només romanen inundats de forma ocasional. A les dues localitats el nombre d’efectius és
semblant (>50) i no s’ha observat cap reducció important en els darrers anys, més enllà de
les variacions habituals en els teròfits.
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol silici arenós o argilós
Fitosociologia: Formacions d’herbàcies (anuals i perennes) en els marges de basses
temporals
Espècies acompanyants: Eleocharis palustris, E. uniglumis, Juncus bufonis, J. hybridus,
Lythrum hyssopifolia, Ranunculus macrophyllus, R. sardous, Serapias cordigera, S. lingua, S.
strictiflora, Vulpia sp. pl., etc.
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, accessos rodats incontrolats
Actuacions de conservació: Recuperació de la funcionalitat agrícola de les basses
temporals, retirada de sediments, recuperació d’estructures per a la regulació de l’accés
del bestiar a la bassa.
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. Les dues basses on viu es van veure beneficiades per les actuacions de
conservació del projecte LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Seguiment de les actuacions de restauració de les basses
temporals, control de la vegetació llenyosa
Observacions: La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir
durant el projecte LIFE BASSES. La situació a les altres illes d’aquest tàxon no és clara
(Sáez et al., 2017)
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Imatges

Fig. 37. Detall de les inflorescències i infructescències
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Trifolium ornithopodioides L.

Leguminosae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Mediterrani-Atlàntic
Demografia poblacional: Es coneix de dues basses temporals on mostra diferències
demogràfiques per les diferents característiques dels dos hàbitats. A la bassa de més
dimensions on la fase d’inundació és més prolongada, aquesta espècie es restringeix cap
els marges on la inundació és més ocasional. Els efectius cada any es compten per
centenars. A l’altra bassa amb un període de inundació més curt, de vegades efímer, creix
en tota la superfície arribant a cobrir-la completament en el moment de la floració. Per
tant, aquesta darrera és una població que ocupa una extensió més reduïda però és més
densa, de manera que els efectius són semblants a la primera.
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol silici argilós o calcari arenós.
Fitosociologia: Formacions d’herbàcies (anuals i perennes) en els marges de basses
temporals
Espècies acompanyants: Dittrichia viscosa, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Juncus
bufonis, J. hybridus, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegiu, Ranunculus macrophyllus, R.
muricatus, R. trilobus, R. sardous, Serapias cordigera, S. lingua, S. strictiflora, Vulpia sp. pl.,
etc.
Amenaces: Creixement excessiu de la vegetació llenyosa, accessos rodats incontrolats,
alteració de l’hàbitat per pràctiques agrícoles inadequades (llaurat).
Actuacions de conservació: Recuperació de la funcionalitat agrícola de les basses
temporals, retirada de sediments, recuperació d’estructures per a la regulació de l’accés
del bestiar a la bassa.
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. Tanmateix, una de les basses es troba en terreny agrícola, una situació que
podria fer perillar la persistència de la població. Una de les basses (bassa Plana) va ser
objecte de les actuacions de conservació del projecte LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Seguiment de les actuacions de restauració de les basses
temporals, control de pràctiques agrícoles agressives, eviar agricultura intensiva
Observacions: La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir
durant el projecte LIFE BASSES. La situació a les altres illes d’aquest tàxon no és clara
(Sáez et al., 2017).
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
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Imatges

Fig. 38. Detall de la part superior de la planta amb les inflorescències
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Trifolium striatum subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr.

Leguminosae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Paleotemperat
Demografia poblacional: Es coneix d’una bassa temporal amb un període de inundació
curt, de vegades efímer, on creix principalment cap els marges, formant una orla de
vegetació de transició cap els camps de cultiu que la rodejen. Els individus es compten per
centenars i en els darrers anys no s’han observat fluctuacions demogràfiques importants,
més enllà de les habituals en els teròfits.
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol calcari arenós.
Fitosociologia: Formacions d’herbàcies (anuals i perennes) en els marges de basses
temporals
Espècies acompanyants: Cynodon dactylon, Dittrichia viscosa, Juncus bufonius, J. hybridus,
Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Ranunculus macrophyllus, R. muricatus, R. trilobus,
R. sardous, Rumex crispus, R. pulcher, R. Vulpia sp. pl., etc.
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per pràctiques agrícoles inadequades (llaurat).
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. Tanmateix, una de les basses es troba en terreny agrícola, una situació que
podria fer perillar la persistència de la població.
Valoració estat de conservació: preocupant
Propostes d’actuació: Control de pràctiques agrícoles agressives, evitar agricultura
intensiva
Observacions: La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir
durant el projecte LIFE BASSES. En la majoria de regions aquesta espècie caracteritza
herbassars secs, per tant l’ecologia de la població de Menorca seria singular. És possible
que s’hagi de revisar la seva posició taxonòmica. Un altre element d’interès per la seva
conservació. La situació a les altres illes d’aquest tàxon no és clara (Sáez et al., 2017)
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
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Imatges

Fig. 39. Detall de les inflorescències

137

Verbena supina L.

Verbenaceae

Categoria UICN: VU
Criteris: D2
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Actualment es coneix de dues localitats. El comportament es
semblant a les dues basses on creix ja que presenten característiques molt semblants. Els
efectius són importants i mostra una dinàmica poblacional elevada, anualment es compten
per centenars o milers. Dins un mateix any es poden observar varies generacions a mesura
que la bassa es va eixugant. Les densitats poden ser elevades (>20 individus/m2).
Hàbitat: Basses temporals mediterrànies en sol calcari arenós
Fitosociologia: Formacions de teròfits de sòls inundats amb cicle de creixement estival
(aigües tèrboles).
Espècies acompanyants: Damasonium bourgaei, Eleocharis palustris, Heliotropium
supinum, Lythrum tribracteatum, Marsilea strigosa, Polygonum romanum subsp. balearicum
Amenaces: Alteració de l’hàbitat per pràctiques agrícoles inadequades (regadiu)
Actuacions de conservació: Recuperació de la funcionalitat agrícola de les basses
temporals, retirada de sediments, recuperació d’estructures per a la regulació de l’accés
del bestiar a la bassa.
Estat de conservació: En els darrers anys no s’han observat variacions importants en
l’estat de conservació de l’hàbitat on viu aquesta espècie, tampoc en els seus efectius
poblacionals. De fet, en les basses temporals, els nuclis poblacionals s’han vista afavorits
per les actuacions desenvolupades en el marc del projecte LIFE BASSES.
Valoració estat de conservació: Bo
Propostes d’actuació: Seguiment de les actuacions de restauració de les basses
temporals, control de pràctiques agrícoles agressives.
Observacions: La majoria d’informació sobre les poblacions més importants es va recollir
durant el projecte LIFE BASSES (Fraga et al., 2010). En aquest treball s’ha fet una revisió i
la corresponent avaluació del nivell d’amenaça i estat conservació que es van assignar en
la segona edició del Llibre vermell de la flora vascular de les Balears (Sáez et al., 2017)
Referències:
Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E. (eds.). 2010. Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES:
gestió i conservació a Menorca. Recerca, 15. Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d'Estudis. Maó.
Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Fraga, P. 2017. Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears.
Segona edició. Servei de Protecció d’Espècies. Govern de les Illes Balears.
Corologia
138

Quadrícules UTM 1x1 km
31SEE7021
31TEE7827
31TEE7633

139

Imatges

Fig. 40. Aspecte d’un individu en la floració
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Vicia dasycarpa Ten.

Leguminosae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Eurimediterrani
Demografia poblacional: Es coneix d’una localitat. Els seus efectius varien
considerablement d’un any a l’altre. S’han fet censos de centenars d’invidus, però a l’any
següent la població pot ser pràcticament inexistent (rotació de cultius). El màxim
poblacional s’observa en cultius de cereals, principalment ordi o blat. En guaret els
efectius són molt més baixos.
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl.,
Galium tricornutum, G. verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia
hybrida, Linaria triphylla, Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Nigella damascena, Papaver sp.
pl., Scandix pecten-veneris, Sherardia arvensis, Vicia angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius.
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’ha citat les pràctiques agrícoles es mantenen, per
tant, en principi, no hi hauria amenaces actives actualment. Per açò es proposa un estat de
conservació positiu.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Anteriorment aquesta espècie s’havia recollit d’altres localitats (Fraga
Arguimbau, en premsa), on fins ara no ha pogut ser retrobat.
És una de les segetals més fàcils d’observar per les inflorescències grosses i de color viu
(blau intens). S’ha emprat com a farratgera, les poblacions conegudes podrien tenir aquest
origen.
Referències:
Fraga Arguimbau, P. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca. L’herbari d’Agustí
Landino Flores (1875-1950), una contribució inèdita a la flora de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears. En premsa.
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Fig. 41. Detall de les inflorescències
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Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy

Leguminosae

Categoria UICN: CR
Criteris: A2ac+3c; B1ac(i, ii, iv)+2ac(i, ii, iv); C2b
Protecció legal: No
Distribució geogràfica: Estenomediterrani
Demografia poblacional: Es coneix d’una localitat. Els seus efectius varien
considerablement d’un any a l’altre. Els censos més importants han estat d’uns 20
individus. El màxim poblacional s’observa en cultius de cereals, principalment ordi o blat.
En guaret els efectius són molt més baixos i queden en una posició més marginal (vorera
del camp cultivat)
Hàbitat: camps de cultiu (principalment de cereals) en sòls calcaris arenosos, pedregosos.
Fitosociologia: Euphorbio falcatae-Ammietum majoris
Espècies acompanyants: Avena sp. pl., Anagallis foemina, Bracypodium distachyon s.l.,
Coronilla scorpioides, Daucus carota subsp. carota, Euphorbia exigua, Fumaria sp. pl., G.
verrucosum, Gladiolus sp. pl., Lamium amplexicaule, Legousia hybrida, Linaria triphylla,
Lolium rigidum, Medicago sp. pl., Papaver sp. pl., Plantago afra, P. lagopus, Scandix pectenveneris, Sherardia arvensis, Vicia angustifolia, V. sativa, etc.
Amenaces: Agricultura intensiva, ús d’herbicides, abandonament de la rotació de cultius,
Actuacions de conservació:
Estat de conservació: A la localitat on s’ha citat les pràctiques agrícoles es mantenen, per
tant, en principi, no hi hauria amenaces actives actualment. Per açò es proposa un estat de
conservació positiu.
Valoració estat de conservació: bo
Propostes d’actuació: Localització de noves poblacions, exploració més intensiva de les
localitats per detectar altres nuclis poblacionals, manteniment de pràctiques agrícoles
favorables.
Observacions: Es pot confondre amb V. dasycarpa de la qual es diferencia per les
inflorescències més petites (pauciflores) i per l’indument dels fruits. A diferència de V.
dasycarpa no sembla que s’hagi utilitzat com a farratgera. La informació disponbile sobre
aquest tàxon és escassa, en bona part que es confon amb altres formes del grup de V.
villosa Roth. Per alguns autors aquesta espècie seria una subespècie de V. villosa.
Referències:
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7. Anàlisis i conclusions
A les taules 2, 3, 4 i 5, es pot veure de forma sinòptica les informacions principals que
s’han fet servir per avaluar els tàxons, les mesures de gestió que es proposen i, finalment
(taula 5), els nivells d’amenaça i els criteris que els justifiquen.
Com era d’esperar els dos grups estudiats (basses i segetals) es poden diferenciar en els
resultats i per tant és millor comentar-los per separat.
7.1. Segetals
Per la majoria de tàxons d’ambients segetals es coneixen molt poques poblacions. En
canvi, l’extensió del seu hàbitat és sensiblment més extens que pels tàxons de les basses
temporals. Açò fa que l’AOO tenguis valors relativament elevats, però que aquest resultat
no tengui una influència significativa en l’EOO. Així, els valors d’aquestes dades, en
conjunt, són semblants pels dos grups de tàxons. Dels dos actualment es coneixen poques
localitats i les seves poblacions són poc extenses. Una situació, que a priori seria anormal,
potencialment els tàxons segetals tindrian que mostrar un valors més elevatos, com a
mínim d’EOO. En quasevol cas, quatre tàxons segetals (Biscutella auriculata, Glaucium
corniculatum, Malva trimestris, Neslia paniculata, Ridolfia segetum) tenen un valor
relativament alt d’EOO per la separació geogràfica de les poblacions.
Les dades demogràfiques quantitatives dels segetals, tot i que puguin tenir un valor relatiu
al ser tots ells teròfits, mostren valors molt baixos. És probable que censos més exhaustius
donarien valors més aproximats al que seria desitjable, açò és centenars o milers
d’individus a cada localitat.
En qualsevol cas, les dades d’aquesta primera taula senyalen cap a una situació realment
precària pel que fa als valors que decideixen alguns dels criteris (B i D) per establir un
nivell d’amenaça, el qual es veurà agreujat per l’evidència de dades que justifiquen criteris
de tendència poblacional (A i C).
Les amenaces actives identificades són pràcticament les mateixes per tots els tàxons, o sia,
les que tenen a veure amb les pràctiques agrícoles que les afavoriexen o les afecten
negativament: agricultura intensiva, ús d’hebicides (fins i tot els selectius) i
l’abandonament de la rotació cultius (la pràctica dels tres sementers). Un resultat
totalment previsible atenent a les característiques de les poques localitats on hi ha aquests
tàxons actualment i considerant també les seves exigències de creixement.
Una situació pràcticament idèntica es veu en les propostes de gestió, aquestes són
coincidents en totes les segetals i, com també era previsible, aquestes van dirigides fer la
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contrapart a les amenaces (fomentar les pràctiques agrícoles tradicionals, seguiment de
les poblacions, delimitació de zones sensibles), però també és general la proposta de
conèixer noves poblacions o verificar citacions anteriors, tot açò amb l’objectiu abans
esmentat de fer més realistes els valors d’EOO.
Aquestes dades d’anàlisi, qualitatives i quantitatives, són les que en part justifiquen els
nivells d’amenaça i els valors d’estat de conservació. En el cas de les segetals són realment
negatius i preocupants (taula 5). Dels 27 tàxons avaluats, només dos tenen un nivell
d’amenaça baix (VU), tots els altres estan avaluats com en perill (EN) o en estat crític (CR),
sent aquests darrers la gan majoria (20). A més per a la majoria dels tàxons els criteris
d’avaluació són complexos perquè s’han detectat diferents tendències de disminució dels
efectius en els darrers anys. El nivell d’amenaça negatiu no sempre es correspon amb una
valor de conservació dolent. Així, pels segetals es pot veure com alguns dels que es troben
en situació crítica, tenen un valor de conservació positiu (bo). Una situació que es pot
produir perquè aparentment, no es veuen situacions de degradació de l’hàbitat, tot i que
un seguiment més detallat podria mostrar una situació contrària.
A diferència dels dos estudis anteriors sobre la flora amenaçada, en el grup de les segetals
no s’ha pogut tenir cap referència anterior d’avaluació del nivell d’amenaça. En la recent
actualització del Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears (Saéz et al., 2017),
aquest element florístic va quedar exclòs pel seu caràcter sinantròpic. Tanmateix, una
decisió que contradiu les recomanacions de la UICN i del que se sol fer a la majoria d’altres
regions d’Europa (p. ex. Bergmeier i Strid, 2014; Pinke et al., 2015).
Finalment, en el cas de les segetals, com es pot suposar, mereix una especial atenció les
zones on aquestes són més freqüents o tenen més possibilitats d’aparèixer, ja sigui per les
característiques dels sòls o perquè d’alguna manera es mantenen les condicions
favorables per la seva presència. A partir de les dades d’aquest treball i d’altres que
romanen inédites es proposen les següents zones com d’especial atenció per a la
conservació de la flora segetal:
i.

Son Domingo (Ciutadella de Menorca)

ii.

Es Tudons (Ciutadella de Menorca)

iii.

Algaiarens (Ciutadella de Menorca)

iv.

Torrepetxina (Ciutadella de Menorca)

v.

Algendar Nou (Ferreries)

vi.

Salairó (Es Mercadal)

vii.

Tirant Vell i zones properes (Es Mercadal)

viii.

Camps de Talis (Es Migjorn Gran)
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ix.

Binigaus Nou (Es Migjorn Gran)

x.

S’Albaida (Es Mercadal)

xi.

Binixems – Vullmenor (Alaior)

Les espècies més rellevants que es troben en cada una d’aquestes zones es poden veure en
la recent proposta de delimitació de zones sensibles per a la flora amenazada de Menorca
(Fraga i Arguimbau, 2017). I les delimitacions d’aquestes zones es poden veure en els
annexos cartogràfics d’aquest document.
7.2. Basses temporals
La flora de les basses temporals mostra una situació ben diferent a les segetals en els
diferents aspectes estudiats en aquest treball, en bona part perquè els coneixements són
molt millors gràcies a la feina prèvia fet en el LIFE BASSES. Així per exemple, els valors
demogràfics i corològics són més reals. L’AOO és igualment baixa, però s’ha de considerar
un resultat intrínsec a les característiques de l’hàbitat. Les basses temporals habitualment
són ambients de poca extensió, encara més a Menorca. En canvi, l’EOO mostra valors
sensiblement més alts que per les segetals. Una evidència del millor coneixement sobre la
distribució d’aquests tàxons.
Les amenaces detectades pels 16 tàxons estudiats d’aquests ambients són algunes de les
que van ser identificades en le LIFE BASSES, només la presència d’espècies invasores
sembla haver minvat, no s’ha detectat en aquest estudi. En qualsevol cas, s’ha de destacar
que la freqüentació antròpica apareix com una amenaça més consistent. La persistència
d’aquestes amenaces recomana un seguiment en les actuacions de conservació que ja es
van fer en anys anteriors, aquesta és precisament una de les recomanacions de gestió que
es repeteix per a la majoria dels tàxons.
En les propostes de gestió és on hi ha més coincidències amb les segetals. Es recomana
seguir explorant per localitzar noves poblacions, fer seguiment de les que ja es coneixen,
açò, seguir avaluant com s’ha fet en aquest treball i es proposa també la delimitació
d’àrees sensibles, una mesura que ja es troba en procés d’elaboració teòrica mitjançant un
document tècnic. Les altres proposta de gestió serien més específiques de les basses
temporals: control de vegetació llenyosa, alteració de l’hàbitat, accessos rodats
incontrolats, etc., i aquestes es proposen especialment per a basses que havien quedat fora
de les actuacions del LIFE BASSES.
Les actuacions de gestió que s’han fet en el LIFE BASSES i especialment el coneixement
sobre la flora d’aquests hàbitats pot explicar que les avaluacions del nivell d’amenaça no
mostrin canvis signficatius amb les anteriors (taula 5). Així es pot veure que els nivells
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d’amenaça es mantenen iguals o fins i tot han millorat respecte als que es van determinar
en la segona edició del Llibre vermell (Sáez et al., 2017). Pel fet que algunes de les
amenaces persisteixen, al menys en basses on no s’havia actuat, el valor de l’estat de
conservació pot semblar no tant positiu com el nivell d’amenaça, però s’ha d’entendre que
és una valoració de precaució, no implica necessàriament una tendència negativa. En
qualsevol cas, a diferència de les segetals, cap valor és alarmant.
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Taula 2. Corologia i demografia
Per a cada tàxon s’indica a quin dels dos ambients estudiats viu: B (basses temporals), S (segetals).
G

Tàxon

S

Agrostemma githago

S

Asperula arvensis

S
S

Biscutella auriculata
Biscutella auriculata

S

Biscutella auriculata

S

Camelina microcarpa

S

Caucalis platycarpos

S

Caucalis platycarpos

S

Centaurea cyanus

S

Centaurea cyanus

S

Conringia orientalis

S

Conringia orientalis

B
B

Corrigiola litoralis
Corrigiola litoralis

B

Corrigiola litoralis

B

Corrigiola litoralis

B

Corrigiola litoralis

S

Daucus muricatus

S

Descurainia sophia

B

Eleocharis acicularis

B

Eleocharis mamillata

B

Eleocharis mamillata

S

Erucastrum nasturtiifolium

S

Fallopia convolvulus

S

Fumaria agraria Lag.

B

Galium debile

B

Galium debile

S

Geropogon hybridus

S

Glaucium corniculatum

S

Glaucium corniculatum

Població
Talis
Son Catlar
Son Sintes
Es Tudons
Son Domingo
Tirant Vell
Torre Petxina
Talis
Talis
S’Albaida
Torre Petxina
Binigaus Nou
La Marcona
Binimoti
Corniola
Torrellafuda
Bassa Verda d’Algaiarens
Algaiarens
Tirant Vell
Bassa Plana
Bassa Verda d’Algaiarens
Sa Punta Roja
Son Sintes
Alputzer Vell
Torretrencada
Bassa Verda d’Algaiarens
Es Puigmal
Torrepetxineta
Torrepetxina
Salairó
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Àrea
d’ocupació
(AOO)
0,100
0,080

Extensió de
presència
(EOO)
0,100
0,080

0,470

24,115

0,190

0,190

0,200

3,237

0,200

3,391

0,140

2,301

0,240

36,832

0,070
0,110
0,020

0,070
0,110
0,020

0,060

0,060

0,070
0,030
0,110

0,070
0,030
0,110

0,030

0,259

0,080

0,080

0,140

8,106

Cens
>50 (2002)
<20 (2005)
>200 (2009)
<50 (2009)
<50 (2009)
>100 (2002)
<50 (2005)
<50 (2002)
<20 (2002)
<20 (2000)
<10 (2005)
<10 (2005)
<10 (2017)
<20 (2007)
>500 (2017)
<20 (2010)
<20 (2014)
<30 (2001)
<50 (2009)
<10 (2005)
>500 (2005)
>100 (2017)
<20 (2017)
>50 (2014)
>20 (2002)
>20 (2000)

G

Tàxon

S

Hypecoum pendulum

S
B

Hypecoum pendulum
Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isoetes longissima

B

Isolepis pseudosetacea

S

Lathyrus aphaca var. affinis

S

Lathyrus aphaca var. affinis

S

Lathyrus hirsutus

S

Lolium temulentum

B

Lysimachia minima

B

Lysimachia minima

S
S

Malva trimestris
Malva trimestris

S

Malva trimestris

B

Marsilea strigosa

B

Marsilea strigosa

B

Marsilea strigosa

B

Marsilea strigosa

B

Myriophyllum alterniflorum

S

Neslia paniculata subsp. thracica

S

Neslia paniculata subsp. thracica

S

Neslia paniculata subsp. thracica

B
B

Pilularia minuta
Pilularia minuta

B

Pilularia minuta

B

Pulicaria vulgaris

B

Pulicaria vulgaris

Població
Algaiarens
Torrepetxina
Es Cap Negre
Bassa Plana
Son Arro
Binigurdó
Es Mal Lloc
Ses Fonts Rodones
Ses Penyes
Bassa Verda d’Algaiarens
Torrepetxina
So n’Olivar
Binigaus Nou
Talis
Platja des Banyuls
Son Camamil·la
Vullmenor
Clot des Guix
Alaior (camí d’en Kane)
Corniola
La Mola de Fornells
Bassa Plana
Es Mal Lloc
Ses Penyes
Algaiarens
Es Tudons
Torrepetxina
Ets Armaris
La Mola de Fornells
Bassa Plana
Torrellafuda
Son Olivaret
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Àrea
d’ocupació
(AOO)

Extensió de
presència
(EOO)

0,180

1,924

0,090

103,253

0,020

0,020

0,130

1,270

0,040
0,100

0,040
0,100

0,040

1,226

0,740

4,859

0,070

227,003

0,010

0,010

0,310

18,245

0,060

9,095

0,040

0,584

Cens
>20 (2005)
>20 (2014)
>50 (2017)
>100 (2015)
<20 (2010)
>30 (2017)
>50 (2017)
>20 (2017)
>20 (2017)
<20 (2017)
>50 (2005)
< 20 (2016)
<20 (2005)
>100 (2005)
>5.000 (2017)
>2.000 (2016)
>300 (2016)
>100 (2016)
>1.000 (2011)
>500 (2015)
>100 (2011)
>200 (2016)
<20 (2017)
>20 (2016)
>20 (2011)
>100 (2005)
>500 (2010)
>200 (2011)

G

Tàxon

S

Ranunculus arvensis

S

Ridolfia segetum

S

Ridolfia segetum

S

Scorzonera laciniata

S

Scorzonera laciniata

S

Silene muscipula

S

Silene rubella subsp. segetalis

B

Trifolium micranthum

B

Trifolium micranthum

B

Trifolium ornithopodioides

B

Trifolium ornithopodioides

B

Trifolium striatum subsp. brevirens

B

Thymelaea gussonei

B

Thymelaea gussonei

B

Thymelaea gussonei

B

Verbena supina

B

Verbena supina

B

Verbena supina

S

Vicia dasycarpa

S

Vicia eriocarpa

Població
Torrepetxina
Talis
Mongofra Vell
Son Xoriguer
Binicalaf Vell
Salairó
Torrepetxina
Es Mal Lloc
Bassa Plana
Bassa Plana
Ses Coves Velles
Ses Coves Velles
Bassa Verda Albufera des
Comte
Santa Margalida
Alfurinet
Corniola
Torrellafuda
Son Olivaret
Es Tudons
Algendar Nou
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Àrea
d’ocupació
(AOO)
0,100

Extensió de
presència
(EOO)
0,100

0,230

4,837

0,100

3,361

0,070
0,100

0,070
0,100

0,060

2,441

0,060

1,128

0,020

0,020

0,100

25,972

0,140

35,226

0,130
0,020

0,130
0,020

Cens
<20 (2005)
>200 (2005)
<10 (2009)
<10 (2001)
<10 (2000)
>30 (1997)
>30 (2005)
>50 (2017)
>50 (2016)
>300 (2016)
>200 (2011)
>500 (2011)
>1.000 (2017)
>200 (2015)
>200 (2015)
>2.000 (2015)
>1.000 (2010)
>300 (2011)
>200 (2009)
<20 (2005)

Taula 3. Amenaces
Per a cada tàxon s’indica a quin dels dos ambients estudiats viu: B (basses temporals), S (segetals).

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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Eutrofització medi
aquàtic

l

l
l
l
l
l
l
l

Gestió forestal

l

Creixement
excessiu vegetació
llenyosa

l

Freqüentació
antròpica

Alteració hàbitat:
criculació vehicles,
pràctiques
agrícoles

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Destrucció hàbitat

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Abandonament
rotació cultius

Agrostemma githago
Asperula arvensis
Biscutella auriculata
Camelina microcarpa
Caucalis platycarpos
Centaurea cyanus
Conringia orientalis
Corrigiola litoralis
Daucus muricatus
Descurainia sophia
Eleocharis acicularis
Eleocharis mamillata
Erucastrum nasturtiifolium
Fallopia convolvulus
Fumaria agraria Lag.
Galium debile
Geropogon hybridus
Glaucium corniculatum
Hypecoum pendulum
Isoetes longissima
Isolepis pseudosetacea

Herbicides

S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
B
S
S
S
B
S
S
S
B
B

Tàxon

Agricultura
intensiva

G

l
l
l
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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

Eutrofització medi
aquàtic

l

l

Gestió forestal

l
l
l
l
l
l
l
l

Creixement
excessiu vegetació
llenyosa

l

Freqüentació
antròpica

l
l

Alteració hàbitat:
criculació vehicles,
pràctiques
agrícoles

l
l
l

Destrucció hàbitat

l
l
l

Abandonament
rotació cultius

Lathyrus aphaca var. affinis
Lathyrus hirsutus
Lolium temulentum
Lysimachia minima
Malva trimestris
Marsilea strigosa
Myriophyllum alterniflorum
Neslia paniculata subsp. thracica
Pilularia minuta
Pulicaria vulgaris
Ranunculus arvensis
Ridolfia segetum
Scorzonera laciniata
Silene muscipula
Silene rubella subsp. segetalis
Thymelaea gussonei
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides
Trifolium striatum subsp. brevirens
Verbena supina
Vicia dasycarpa
Vicia eriocarpa

Herbicides

S
S
S
B
S
B
B
S
B
B
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
S
S

Tàxon

Agricultura
intensiva

G

l
l

l
l
l
l

l

Taula 4. Propostes de gestió
Per a cada tàxon s’indica a quin dels dos ambients estudiats viu: B (basses temporals), S (segetals).

Caucalis platycarpos
Centaurea cyanus
Conringia orientalis
Corrigiola litoralis

l
l

Daucus muricatus
Descurainia sophia
Eleocharis acicularis

l
l
l
l

Eleocharis mamillata
Erucastrum nasturtiifolium
Fallopia convolvulus
Fumaria agraria Lag.
Galium debile

l
l
l

Geropogon hybridus
Glaucium corniculatum
Hypecoum pendulum
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l
l
l
l
l
l
l
l

Verificar cites anteriors

Camelina microcarpa

Control vegetació
llenyosa

Biscutella auriculata

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Control amenaces
alteració hàbitat

Asperula arvensis

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Fomentar pràctiques
agrícoles tradicionals

l
l
l
l
l
l
l

Avaluació actuacions
prèvies de conservació

Agrostemma githago

Seguiment poblacions

S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
B
S
S
S
B
S
S
S

Delimitació de zones
sensibles

Tàxon

Localització noves
poblacions

G

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

Lysimachia minima
Malva trimestris
Marsilea strigosa
Myriophyllum alterniflorum

l
l

Neslia paniculata subsp. thracica
Pilularia minuta
Pulicaria vulgaris

l
l
l
l
l
l

Ranunculus arvensis
Ridolfia segetum
Scorzonera laciniata
Silene muscipula
Silene rubella subsp. segetalis
Thymelaea gussonei
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides

l

Trifolium striatum subsp. brevirens
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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
l
l
l
l
l

Verificar cites anteriors

Lolium temulentum

l

Control vegetació
llenyosa

Lathyrus hirsutus

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Control amenaces
alteració hàbitat

Lathyrus aphaca var. affinis

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Fomentar pràctiques
agrícoles tradicionals

l
l
l
l
l
l
l

Isolepis pseudosetacea

Avaluació actuacions
prèvies de conservació

Isoetes longissima

Seguiment poblacions

B
B
S
S
S
B
S
B
B
S
B
B
S
S
S
S
S
B
B
B
B

Delimitació de zones
sensibles

Tàxon

Localització noves
poblacions

G

l
l
l
l
l
l
l

l
l

Verificar cites anteriors

Control vegetació
llenyosa

Seguiment poblacions

Avaluació actuacions
prèvies de conservació

Fomentar pràctiques
agrícoles tradicionals

Control amenaces
alteració hàbitat

Delimitació de zones
sensibles

Vicia eriocarpa

B
S
S

Verbena supina

Localització noves
poblacions

Vicia dasycarpa

Tàxon
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l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l

G

Taula 5. Nivell d’amenaça i estat de conservació.
Es fa una comparació amb l’avaluació feta en la darrera edició del Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Balears (Sáez et al., 2017), per aquells tàxons que en el
document de treball (Sáez et al., 2016) d’aquesta publicació s’havia fet una avaluació específica per Menorca i aquesta no és coincident per la resta de les Balears,
aquesta està posada en un color de font més clar. Per aquells tàxons que no hi ha cap avaluació prèvia s’han deixat els espais en blanc. Per a cada tàxon s’indica a
quin dels dos ambients estudiats viu: B (basses temporals), S (segetals).
Actual
G

Tàxon

Anterior

T
Categoria

S

Agrostemma githago

CR

S

Asperula arvensis

CR

S

Biscutella auriculata

EN

S

Camelina microcarpa

CR

S

Caucalis platycarpos

S

Centaurea cyanus

CR

S

Conringia orientalis

CR

B

Corrigiola litoralis

S

Daucus muricatus

S

Descurainia sophia

B

Eleocharis acicularis

↓

↑

=

EN

Criteris

Categoria

Criteris

Referència
o font

A2ac+3c+4ac;
B1ab(i, ii,
iii)+2ab(i, ii, iii);
C2a (i ii); D
B1ab(i, ii,
iv)+2ab(i, ii, iv);
C1+2a (i, ii)b; D

Alarmant
Preocupant
Bo

B1ac(iv)+2ac(iv)
A2ac; B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv);
C2b
B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv);
C1+2a(i)b; D
A2ac+3c+4ac;
B1bc(i, ii,
iii)+2bc(i, ii, iii);
C2a(ii)b
A2ac+3c; B1bc(i,
ii, iii)+2bc(i, ii, iii);
C2a(i ii)b; D

Valoració
estat
conservació

Alarmant
NE
EN

EN B2ac(i ii)

Sáez et al.
(2016)

Preocupant
Alarmant
Alarmant

D2

CR

B1ac+2ac; D

Alarmant

CR

B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv);
C2a(i, ii)b; D

Alarmant

VU

C2a(i); D2
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EN

Sáez et al.
(2017)

VU

VU

B1ac(iv)+2ac(iv); 2a(i)b

C2a(i); D2

Sáez et al.
(2017)

Bo

Bo

Actual
G

Tàxon

Anterior

T
Categoria

Criteris

Categoria

Criteris

D2

VU

D2

Referència
o font
Sáez et al.
(2017)

Valoració
estat
conservació

B

Eleocharis mamillata

=

VU

S

Erucastrum nasturtiifolium

=

CR

S

Fallopia convolvulus

↑

CR

S

Fumaria agraria Lag.

↑

VU

D2

NE
EN

A2c B1ab(iii)+2ab(iii)
C2b

Sáez et al.
(2016)

Bo

B

Galium debile

=

EN

B1ab(iii)+2ab(iii)

EN

B1ab(iii)+2ab(iii)

Sáez et al.
(2017)

Acceptable

S

Geropogon hybridus

↑

CR

B1ac(iv)+2ac(iv)

NE
CR

B1ac(iv)+2ac(iv) C2b D

Sáez et al.
(2016)

Bo

S

Glaucium corniculatum

=

CR

A2ac+3ac; D

S

Hypecoum pendulum

↑

VU

B1ac+2ac; C2a(i,
ii)b

NE
EN

B1ac(iv)+2ac(iv) C2b

Sáez et al.
(2016)

Bo

B

Isoetes longissima

↑

VU

VU

B1ac(i, ii)+2ac(i, ii); D2

Sáez et al.
(2017)

Bo

B

Isolepis pseudosetacea

VU

S

Lathyrus aphaca var. affinis

EN

S

Lathyrus hirsutus

CR

S

Lolium temulentum

CR

B1ac(i, ii)+2ac(i,
ii); D2
B1ac(i, ii,
IV)+2ac(i, ii, IV);
D2
B1ac(i, ii)+2ac(i,
ii)
B1ac(i, ii)+2ac(i,
ii); D
A2ac+3c+4ac
B1ab(i, ii,
iii)+2ab(i, ii,iii);
C2a (i ii)

B

Lysimachia minima

VU

D2

VU

EN

B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv)

S

Malva trimestris

=

B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv);
C2b; D
A2ac+3c+4ac;
B1ac+2ac: C2a(i,
ii)b; D
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Preocupant
Bo
Bo

Preocupant

Preocupant
Bo
Alarmant
Alarmant
D2

Sáez et al.
(2017)

Preocupant
Preocupant

Actual
G

Tàxon

Anterior

T

Referència
o font

Valoració
estat
conservació

Categoria

Criteris

Categoria

Criteris

NT
EN

EN B1ac(ii, iv)+2ac(ii)

Sáez et al.
(2016)

Bo

EN

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

Sáez et al.
(2017)

Bo

B

Marsilea strigosa

↑

VU

D2

B

Myriophyllum alterniflorum

=

EN

S

Neslia paniculata subsp. thracica

EN

B

Pilularia minuta

CR

B

Pulicaria vulgaris

EN

S

Ranunculus arvensis

CR

S

Ridolfia segetum

CR

S

Scorzonera laciniata

CR

B1ac(iv)+2ac(iv);
D
B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv);
C2b
B1ac(ii, iv)+2ac(ii,
iv)
B1ac(i, ii,
iv)+2ac(i, ii, iv)
A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2a(i, ii)b; D
A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2a(i, ii)b; D
A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2a(i, ii)b; D

S

Silene muscipula

CR

A2ac+3ac; D

Preocupant

CR

A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2a(i, ii)b; D

Alarmant

S

Silene rubella subsp. segetalis

B

Thymelaea gussonei

=

EN

B1ac(iv)+2ac(iv)

B

Trifolium micranthum

↑

VU

D2

B

Trifolium ornithopodioides

=

VU

D2

B

Trifolium striatum subsp. brevirens

↑

VU

D2

B

Verbena supina

↑

VU

D2
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Bo
CR

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

DD

Sáez et al.
(2017)
Sáez et al.
(2017)

Acceptable
Acceptable
Alarmant
Alarmant
Alarmant

EN
DD
EN
DD
VU
DD
CR
VU
VU

B1ac(iv)+2ac(iv)

Sáez et al.
(2017)

Preocupant

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

Sáez et al.
(2017)

Bo

D2

Sáez et al.
(2017)

Preocupant

B1ac(i iv9+2ac(i iv)

Sáez et al.
(2017)

Preocupant

B1ac(iv)+2ac(iv) D2

Sáez et al.
(2017)

Bo

Actual
G

Tàxon

Anterior

T
Categoria

S

Vicia dasycarpa

S

Vicia eriocarpa

CR
↓

CR

Criteris
A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2b
A2ac+3c; B1ac(i,
ii, iv)+2ac(i, ii, iv);
C2b
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Categoria

Criteris

Referència
o font

Valoració
estat
conservació

Bo
NE
VU

D2

Sáez et al.
(2016)

Bo
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Annex I. Llista de les quadrícules UTM 1x1 km de cada un dels tàxons avaluats.
Tàxon
Agrostemma githago
Asperula arvensis
Biscutella auriculata
Biscutella auriculata
Biscutella auriculata
Camelina microcarpa
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Centaurea cyanus
Centaurea cyanus
Conringia orientalis
Conringia orientalis
Corrigiola litoralis
Corrigiola litoralis
Corrigiola litoralis
Corrigiola litoralis
Corrigiola litoralis
Daucus muricatus
Descurainia sophia
Eleocharis acicularis
Eleocharis mamillata
Erucastrum nasturtiifolium
Fallopia convolvulus
Fumaria agraria Lag.
Galium debile
Galium debile
Geropogon hybridus
Glaucium corniculatum
Glaucium corniculatum
Hypecoum pendulum
Hypecoum pendulum
Hypecoum pendulum
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isoetes longissima
Isolepis pseudosetacea
Lathyrus aphaca var. affinis
Lathyrus aphaca var. affinis
Lathyrus aphaca var. affinis
Lathyrus hirsutus
Lolium temulentum
Lysimachia minima
Lysimachia minima
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Marsilea strigosa
Marsilea strigosa

UTM
31SEE8918
31SEE7421
31SEE7324
31SEE7628
31SEE7928
31TEE9432
31SEE8025
31SEE8918
31SEE8918
31SEE9725
31SEE8025
31SEE8719
31SEE8627
31SEE7827
31TEE7633
31TEE7934
31TEE8529
31TEE7833
31TEE9332
31SFE0919
31TEE7934
31TEE7929
31TEE8129
31SEE7826
31TEE7934
31SEE9325
31SEE8123
31SEE8024
31TEE8831
31SEE8024
31SEE8025
31TEE7932
31SEE9024
31SEE8925
31SFE0919
31SFE0222
31SFE1116
31TEE8028
31TEE9428
31TEE7934
31SEE8024
31SEE8025
31SFE8523
31SEE8719
31SEE8918
31SEE7620
31TFE0627
31SEE9722
31SFE0123
31SFE0124
31TEE8028
31TEE7633
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Tàxon
Marsilea strigosa
Marsilea strigosa
Myriophyllum alterniflorum
Neslia paniculata subsp. thracica
Neslia paniculata subsp. thracica
Neslia paniculata subsp. thracica
Neslia paniculata subsp. thracica
Pilularia minuta
Pilularia minuta
Pilularia minuta
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum
Scorzonera laciniata
Scorzonera laciniata
Silene muscipula
Silene rubella subsp. segetalis
Silene rubella subsp. segetalis
Trifolium micranthum
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides
Trifolium ornithopodioides
Trifolium striatum subsp. brevirens
Thymelaea gussonei
Thymelaea gussonei
Thymelaea gussonei
Verbena supina
Verbena supina
Verbena supina
Vicia dasycarpa
Vicia eriocarpa

UTM
31TEE9834
31SFE0919
31SFE0222
31TEE7628
31TEE7932
31SEE8024
31SEE8025
31TEE9834
31SFE0919
31TFE0329
31SEE7827
31SEE7021
31SEE8025
31SEE8024
31SEE9025
31SFE0425
31SEE7219
31SFE0014
31TEE8831
31SEE8024
31SEE8025
31TEE8028
31SFE0919
31SEE9927
31SFE0919
31SEE9927
31TEE8130
31TEE9831
31TEE8232
31SEE7021
31TEE7827
31TEE7633
31TEE7628
31SEE8325
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