ϭ





DW>^,/dd^&KZ^d>^DEKZ;ϮϬϬϳͿ
DW>^,/dd^&KZ^d>^DEKZ;ϮϬϬϳͿ



ƐĐĂůĂϭ͗ϮϱϬϬϬ








:ƵŶǇϮϬϭϭ







/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ
/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ
KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ
KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ







WƌŽũĞĐƚĞ>/&нK^K^;
WƌŽũĞĐƚĞ>/&нK^K^;>/&ϬϳEsͬͬϬϬϬϴϮϰͿ

͞'ĞƐƚŝſĨŽƌĞƐƚĂůƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
͞'ĞƐƚŝſĨŽƌĞƐƚĂůƐŽƐƚĞŶŝďůĞĂDĞŶŽƌĐĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚĚĞĐĂŶǀŝĐůŝŵăƚŝĐ͟
ĂDĞŶŽƌĐĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚĚĞĐĂŶǀŝĐůŝŵăƚŝĐ͟
















































/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϯ


Autor:

Alexandre Franquesa i Balcells (OBSAM)

Director del projecte:

David Carreras Martí (OBSAM)

Tècnics LIFE+BOSCOS:

Agnès Canals Bassedas (CIM)
Miquel Truyol Olives (CIM)
José Domingo Yerbes

El MHFM07 ha estat finançat per el projecte europeu LIFE07 ENV/E/000824 “Gestió forestal sostenible a
Menorca en un context de canvi climàtic”, que ha estat presentat al Consell Insular de Menorca amb l’acrònim
de LIFE+BOSCOS.
L’equip director del projecte LIFE+BOSCOS ha encarregat l’elaboració del “Mapa d’Hàbitats Forestals de
Menorca 2007” a l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), en qualitat de cos tècnic del Institut
Menorquí d’Estudis (IME) mitjançant el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Institut Menorquí d’Estudis per al desenvolupament del projecte LIFE+BOSCOS “Gestió forestal sostenible a
Menorca en un context de canvi climàtic”

juny, 2011. Maó

ϰ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϱ


Índex de la memòria

I.

INTRODUCCIO

pàg. 011

• Resum

pàg. 013

• Presentació

pàg. 015

• Objectius

pàg. 015

• Antecedents

pàg. 016

I.1. Descripció del Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca 2007 (MHM07)

pàg. 018

I.2. El concepte d’hàbitat

pàg. 019

I.3. Els hàbitats forestals de Menorca : classificacions emprades

pàg. 019

II.

a. Classificació “CBM” d’hàbitats, segons el “Corine Biotopes Manual”

pàg. 020

b. Classificació “IMEUH” d’hàbitats, segons els “Hàbitats d’Interès Comunitari”

pàg. 021

METODOLOGIA

II.1. Aspectes planimètrics del mapa

pàg. 023
pàg. 025

a. Escala del mapa

pàg. 025

b. Unitat mínima cartografiable (UMC)

pàg. 025

c. Ample mínim

pàg. 025

d. Sistema de Referència Horitzontal (SRH)

pàg. 026

II.2. Aspectes temàtics del mapa

pàg. 026

a. Classificació dels hàbitats

pàg. 026

b. Criteris generals d’interpretació

pàg. 028

i) Nombre d’hàbitats per polígon

pàg. 028

ii) Codificació d’hàbitats mixtes

pàg. 029

iii) Tipus d’hàbitats i criteris per a la seva codificació

pàg. 029

• Superfície ocupada

pàg. 029

• Fisiognomia

pàg. 029

• Hàbitat principal

pàg. 030

• Hàbitat secundari

pàg. 030

ϲ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

• Hàbitat acompanyant

II.3. Elaboració del mapa

pàg. 030
pàg. 031

a. Documentació i recerca bibliogràfica

pàg. 032

i) Mapa de cobertes i usos del sòl (MCUSM 2002 – 2007)

pàg. 033

ii) Fotografies aèries (1956, 1981, 2001, 2002, 2006, 2007 i 2008)

pàg. 033

iii) Cartografia de la vegetació de ribera a l’illa de Menorca (2009 - 2010)

pàg. 033

iv) Cartografia d’Hàbitats sobre Sistemes dunars (2003)

pàg. 033

v) Mapa geològic (1989)

pàg. 034

vi) Atlas de los Hábitat de España (2003)

pàg. 034

b. Determinació de l’àrea d’aixecament

pàg. 035

c. Primera generalització (temàtica i planimètrica)

pàg. 036

d. Segona generalització (planimètrica)

pàg. 038

e. Digitalització i fotointerpretació

pàg. 038

f. Controls de qualitat

pàg. 041

II.4. Disseny de la base de dades

pàg. 041

a. Camps geomètrics

pàg. 041

b. Camps temàtics

pàg. 043

c. Camps d’anàlisi

pàg. 045

RESULTATS

pàg. 047

III.1. Resultats generals

pàg. 049

a. Descriptius generals

pàg. 051

b. Àrees d’ocurrència per hàbitat

pàg. 055

c. Àrees ocupades per hàbitat

pàg. 057

III.

i) Àrees ocupades per hàbitat : BTP

pàg. 057

ii) Àrees ocupades per hàbitat : HIC

pàg. 058

iii) Àrees ocupades per hàbitat : BOSC

pàg. 062

III.2. Fitxes d’hàbitat

pàg. 065

a. 16.272

Savinoses (...) de dunes fixades del litoral

pàg. 068

b. 16.28

Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues (...)

pàg. 069

c. 16.29

Dunes residuals plantades o colonitzades de pins (...)

pàg. 070

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳ


d. 32.1121+

Màquies d’alzina (...) silicícoles (...)

pàg. 071

e. 32.1131+

Màquies d’alzina (...) calcícoles (...)

pàg. 072

f. 32.121

Màquies d'ullastre (...) arborescent

pàg. 073

g. 32.1322

Savinoses (...) de les costes rocoses del litoral

pàg. 074

h. 32.1B+

Arboçars (...) calcícoles (...)

pàg. 075

i. 32.211

Garrigues o marines d'ullastre i llentiscle (...)

pàg. 076

j. 32.214

Garrigues o marines dominades per llentiscle (...)

pàg. 077

k. 32.215

Garrigues o marines dominades per argelaga negra (...)

pàg. 078

l. 32.21A1

Màquies aerodinàmiques de (..) Phillyrea latifolia var. rodriguezii

pàg. 079

m. 32.21I

Savinoses (...) prostrades (...)

pàg. 080

n. 32.22

Poblaments de lleterassa arbòria (...)

pàg. 081

o. 32.23

Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (...)

pàg. 082

p. 32.3

Bosquines i Matollars silicícoles mediterranis

pàg. 083

q. 32.322+

Bruguerars dominats per bruc boal silicícoles (...)

pàg. 084

r. 32.341

Estepars dominats per estepa negra (...) silicícoles (...)

pàg. 085

s. 32.4

Matollars i brolles calcícoles mediterranis

pàg. 086

t. 32.42

Brolles dominades per romaní (...) calcícoles (...)

pàg. 087

u. 34.633

Poblaments de càrritx (...)

pàg. 088

v. 42.842

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)

pàg. 089

w. 448131

Tamarigars (...)

pàg. 090

x. 45.2141+

Alzinars baleàrics calcaris

pàg. 091

y. 453142+

Alzinars baleàrics silicícoles

pàg. 092

z. 83.3112

Plantació de pins (Pinus spp)

pàg. 093

aa. 82.31+

Cultius extensius tradicionals (en context forestal)

pàg. 094

IV.

BIBLIOGRAFIA

pàg. 97

ϴ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

V.

ANNEX I. TAULES

V.1. Llista dels Hàbitats Forestals Potencials (correspondència entre HICs i BTPs)
V.2. Llegenda del mapa o classificació BOSC
V.3. Llista dels codis de cobertes del sòl (en tots els diferents nivells)

VI.

ANNEX II. MAPES

VI.1.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : HIC 1
VI.2.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : HIC 2
VI.3.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : HIC 3
VI.4.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : BTP 1
VI.5.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : BTP 2
VI.6.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : BTP 3
VI.7.ANNEX 2 Mapes hàbitats (DINA3) : Llegenda mapa (classificació BOSC)

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϵ


Índex de figures
•

Figura 01 Vista general del Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca, 2007

pàg. 018

•

Figura 02 Exemple d’estructura jeràrquica de la classificació CORINE Biotopes Manual

pàg. 020

•

Figura 03 Revisió històrica de les classificacions d’hàbitats (CBM i IMEUH)

pàg. 022

•

Figura 04 Distribució espacial del nombre d’hàbitats (BTPs i HICs) per polígon

pàg. 031

•

Figura 05 Cartografia de consulta emprada en la elaboració del MHFM07

pàg. 035

•

Figura 06 Resultat de la primera generalització del MHFM07, casos possibles

pàg. 036

•

Figura 07 Vista general de l’esquema de generalització cartogràfica implementada al SIG

pàg. 037

•

Figura 08 Resultat de la segona generalització del MHFM07, casos possibles.

pàg. 038

•

Figura 09 Fotointerpretació, digitalització i treball de camp

pàg. 040

•

Figura 10 Àrea d’aixecament del MHFM07 : superfície cartografiada

pàg. 051

•

Figura 11 Àrees ocupades pels BTPs

pàg. 058

•

Figura 12 Àrees ocupades pels HICs

pàg. 061

•

Figura 13 Àrees ocupades per les combinacions d’hàbitat BOSC

pàg. 064

•

Figura 14 Superfícies ocupades per les diferents cobertes del sòl

pàg. 091

ϭϬ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

Índex de taules
•

Taula 01 Taula de freqüències. Nombre d'hàbitats (BTPs i HICs) per polígon

pàg. 031

•

Taula 02 Cronograma d'execució del Mapa d'Hàbitats Forestals de Menorca, 2007)

pàg. 032

•

Taula 03 Àrea total del MHFM07 : hàbitats BTPs

pàg. 080

•

Taula 04 Llistat dels CORINE Biotopes Manual que apareixen al MHFM07

pàg. 053

•

Taula 05 Llistat dels tipus d'Hàbitat d'Interès Comunitari que apareixen al MHFM07

pàg. 054

•

Taula 06 Llistat de les combinacions d’hàbitats BOSC que apareixen al MHFM07

pàg. 054

•

Taula 07 Àrees d'ocurrència, segons la classificació CBM

pàg. 055

•

Taula 09 Àrees d'ocurrència, segons la classificació IMEUH

pàg. 055

•

Taula 08 Comparació de les àrees d'ocurrències per hàbitat, entre les classificacions IMEUH i CBM

pàg. 056

•

Taula 10 Àrees ocupades per els BTPs

pàg. 058

•

Taula 11 Àrees ocupades per els HICs

pàg. 061

•

Taula 12 Àrees ocupades per els combinacions d’hàbitat BOSC

pàg. 064

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϭϭ


I.

INTRODUCCIO

ϭϮ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϭϯ

Resum
1

LIFE+BOSCOS (LIFE 07 ENV/E/000824) és un projecte desenvolupat pel Consell Insular de Menorca

2

3

(CIME) amb el cofinançament del programa LIFE de la Unió Europea. El projecte LIFE+BOSCOS que
té per objectiu desenvolupar eines i estratègies sostenibles de gestió per fer front als efectes del canvi
climàtic sobre els boscos mediterranis, i ha encarregat al Institut Menorquí d'Estudis

4

(IME) el

desenvolupament d’un mapa d’hàbitats forestals en format digital, que ha estat realitzat a través del
seu programa de seguiment permanent de la Reserva de la Biosfera, l’Observatori Socioambiental de
5

Menorca (OBSAM).

Aquest “Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca, 2007” neix amb la voluntat d’esdevenir una eina
d'anàlisi i gestió forestal, des de escales locals fins a l’escala insular. Per altra banda, aquest mapa
contribuirà a definir directrius de gestió forestal que facilitin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic.

El “Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca, 2007” és el mapa

d’hàbitats forestals més detallat i

complert (escala 1:25000) que mai s'hagi dut a terme a les Illes Balears, així com un dels primers de
l’Estat Espanyol. El mapa es centra exclusivament en els hàbitats forestals, que cobreixen el 51% de la
2

superfície de l’illa de Menorca (358 km ). La llegenda del mapa empra dues de les classificacions
d'hàbitats més utilitzades : (1) els tipus d'hàbitats d'interès comunitari, establerts per la Directiva
92/43/CEE del Consell d’Europa i enumerats en el “Manual d'Interpretació dels Hàbitats de la Unió
Europea (versió EUR27)”, així com (2) els CORINE Biotopes, establerts per el projecte CORINE
Biotopes project

6

dintre del programa europeu Coordination of Information on the Environment

(CORINE) i recollits al “Corine Biotopes Manual”. Posteriorment, s’ha elaborat una llegenda del mapa
basada en una classificació de les combinacions d’hàbitats més característiques, d’acord amb els
criteris del projecte LIFE+BOSCOS.

El mapa ha estat digitalitzat mitjançant tècniques pròpies dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i
ha estat àmpliament validat per les campanyes de camp. La cartografia resultant inclou 30 hàbitat
forestals diferents (segons la classificació del projecte CORINE Biotopes), distribuïts en 9 tipus
d'Hàbitats d'Interès Comunitari. El mapa conté gairebé 4.000 unitats de paisatge, cadascuna de les
quals pot contenir fins a tres hàbitats diferents.
Paraules clau: Cartografia, Hàbitat forestal, Menorca, LIFE+BOSCOS, Hàbitats d'Interès Comunitari, HIC, projecte
CORINE Biotopes.
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Presentació

El present document presenta el projecte “Cartografia dels hàbitats forestals de Menorca, 2007”,
l’objectiu fonamental del qual és l’elaboració d’un mapa a escala 1:25000 anomenat “Mapa dels
Hàbitats Forestals de Menorca, 2007” (d’ara endavant citat com a MHFM07). Aquest document doncs,
presenta i acompanya el MHFM07.

Aquesta memòria es redacta amb l’objectiu d’acompanyar el MHFM07 a fi de :

•

Introduir al lector en l’àmbit de les classificacions d’hàbitats d’àmbit europeu emprades en la
elaboració del MHFM07.

•

Documentar detalladament el procés seguit en la elaboració del MHFM07, tant pel que fa els
aspectes planimètrics del mapa com als aspectes temàtics. El lector trobarà doncs, una descripció
detallada tant de la metodologia emprada com dels hàbitats registrats, que s’il·lustren i es recullen
en diverses fitxes i taules.

•

Descriure el MHFM07, tot donant aquelles dades de caràcter general sobre els hàbitats forestals
presents a Menorca. Aquestes dades inclouen fonamentalment dades de superfície ocupada per
cada hàbitat, tant a nivell insular com municipal, i s’extreuen a partir de la versió del mapa
entregada al juny de l’any 2011.

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte de “Cartografia dels hàbitats forestals de Menorca, 2007” és l’obtenció d’un
mapa d’hàbitats -corresponent a l’any 2007- a una escala suficientment detallada (1:25000) com per a
ésser emprada com a eina de gestió forestal a l’illa de Menorca. Els hàbitats que s’hi recullen son, per
tant, de caràcter forestal (boscos, marines, herbeis...) encara que també s’hi inclouen de manera molt
genèrica aquelles àrees agrícoles amb abundància d’elements forestals (mosaics agroforestals).

Un segon objectiu és el de proporcionar cartografia de qualitat i adaptada als estàndards europeus (els
hàbitats es recullen al mapa mitjançant les classificacions d’àmbit europeu més emprades), que admeti
comparacions amb d’altres indrets i permeti fer un seguiment de les masses forestals al llarg del
temps, a fi de poder modular la gestió forestal en funció dels possibles impactes del canvi climàtic.
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Antecedents

Existeix un nombre creixent de cartografia digital a l’illa de Menorca, que compren diversos àmbits com
ara l’administratiu, l’ambiental o el geofísic. Dintre dels quals cal destacar aquells que per la seva
temàtica estan més relacionats amb el MHFM07 o que han estat emprats com a referents :

Un exemple de cartografia de referència el constitueixen els treballs portats a terme per un equip
d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB), coordinats pel Dr. Joan Rita, sobre el mapa
topogràfic i les fotos aèries de 1995. Els mapes resultants del seu treball, un de vegetació i un altre
d’usos de sòl, tots dos a escala 1:25.000, van ser digitalitzats posteriorment per l’Observatori
Socioambiental de Menorca (d’ara endavant OBSAM).

Comptem també amb alguns antecedents que han estat igualment útils en l’elaboració del MHFM07,
com ara la “Cartografia d’Hàbitats EUNIS en Sistemes Dunars” elaborada per Cardona X. i Fraga P.
l’any 2003, així com la cartografia generada dins el projecte “Cartografia de la vegetació de ribera i
valoració del seu estat ecològic, a l’illa de Menorca”, elaborat per l’OBSAM entre els anys 2009 i 2010.
Ambdós treballs proporcionen cartografia d’un detall excepcional (escala 1:2000), encara que
circumscrita a algunes àrees molt concretes.

Entre aquests treballs previs també es troba l’anomenat “Atlas de los Hábitat Españoles” realitzat l’any
2005 per el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural (MARM) de l’Estat Espanyol. Aquest treball
aplega cartografia dels “Hàbitats d’Interès Comunitari” per a tot l’estat, a una escala força més general
(1:50000).

Sens dubte però, el pilar fonamental sobre el què s’ha bastit el present mapa d’hàbitats han estat els
Mapes de Cobertes i Usos del Sòl (d’ara endavant MCUSM) corresponents a l’any 2002 i 2007.
Ambdós mapes han estat elaborats per l’OBSAM a una escala molt detallada (1:5000), fet que ha
permès superar els pocs treballs previs existents a Menorca en matèria d’hàbitats forestals.

Per altra banda, en altres indrets s’han realitzat mapes similarment detallats (1:25000) que han resultat
inspiradors per al present treball, com per exemple el casos dels mapes d’hàbitats d’Aragó i, molt
especialment, Catalunya.

Així doncs, la consecució d’aquest mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca suposa l’obtenció del mapa
d’hàbitats més detallat i exhaustiu que existeix a la illa pel que fa als hàbitats forestals, superant en
bona mesura els pocs precedents amb què fins ara es comptava. Cal subratllar que aquest treball es
fruit i està en la línia amb la resta de cartografia digital preexistent, en la seva majoria elaborada o
adaptada per l’OBSAM.
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I.1. Descripció del Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca 2007 (MHM07)
El MHFM07 és un mapa que es presenta en format digital, i és embegut dintre d’un Sistema
7

d’Informació Geogràfica o “SIG”. Podem considerar doncs que es tracta d’una cartografia temàtica
digital que representa els hàbitats forestals de Menorca.

El MHFM07, en tant que cartografia digital, uneix la cartografia tradicional - o sobre paper - amb les
bases de dades convencionals, de manera que no nomes ens ofereix un mapa que ens indica la
localització de determinats elements (els hàbitats) sobre el territori, sinó que també ens permet enllaçar
aquests elements amb qualsevol altra informació (p.ex. l’àrea ocupada per l’hàbitat).

Per altra banda, la cartografia digital també permet de combinar diferents mapes (p.ex. un mapa de
la xarxa viaria qualsevol i el mapa d’hàbitats) a fi d’obtenir informació nova o respondre a preguntes
complexes (p.ex. quins hàbitats que estan més a prop de les vies de transport).

Així, aquest mapa d’hàbitats, que ha estat elaborat amb les eines pròpies d’aquest entorn digital i
validat extensament mitjançant el treball de camp, recull els hàbitats forestals presents a l’illa a una
escala 1:25000, tot atenent a dues grans classificacions d’hàbitats d’àmbit europeu : per una banda els
anomenats biòtops CORINE, i per l’altra els Hàbitats d’Interès Comunitari.

Figura 01 Vista general del Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca, 2007.
Simbolització de l’hàbitat principal, segons els tipus d’Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC)


ϳ
 Anomenem Sistema d’Informació Geogràfica el conjunt de (1) cartografia digital o dades georeferenciades -és a
dir, localitzades en l’espai-, (2) el programari que ens permet crear, gestionar, modificar i analitzar aquestes dades,
i (3) les persones qualificades que empren aquest programari i la informació que gestiona.
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Els hàbitats forestals recollits al

MHMF07 però, no s’ajusten plenament a la definició estricta de

“forestal” sinó aquest terme s’empra en el present treball de forma una mica més flexible, donat que el
MHFM07 inclou zones que estrictament no serien considerades forestals (p.ex. mosaics de conreus
amb vegetació, que resulten indissociables a la escala del mapa) o exclou zones típicament
considerades com a forestals (com ara les zones humides, les dunes no fixades, arenals i praderes) i
que en sentit estricte haurien de figurar en un mapa d’hàbitats forestals.

I.2. El concepte d’hàbitat
Un hàbitat es pot entendre com un segment qualsevol de la biosfera, que reuneix unes determinades
característiques ambientals, tant físiques com biològiques, que permeten distingir-lo d’altres segments.
Així, un habitat serà resultant de la suma de les comunitats d’éssers vius que hi viuen (la biocenosi) i
les condicions abiòtiques (el medi físic) que s’hi donen. En aquest treball es reserva la paraula
“hàbitat” per aquesta accepció genèrica i comunament acceptada.

Aquest treball però, no tracta tot tipus d’hàbitats sinó que es circumscriu als hàbitats de caràcter
forestal, entenent per forestal tot aquell hàbitat en què les formacions vegetals que s’hi desenvolupen
estan dominades per vegetació perenne. Es consideren forestals per tant els boscos, les marines : ja
siguin matollars (màquies o garrigues) o brolles, així com els estepars i fins i tot les carritxeres.

En darrer lloc, cal fer explícit que el MHFM07 identifica els hàbitats presents en un determinat indret
atenent a la vegetació actual (climàcica o no) que s’hi troba, sense considerar la vegetació potencial
cap a la que tendeix la primera.

Tal com veurem en les seccions subsegüents, en aquesta memòria s’empren també altres termes per
referir-se al concepte d’hàbitat, que deriven directament de les terminologies pròpies de les diferents
classificacions amb què s’ha elaborat el mapa, així com algun altre sinònim genèric que procedeix de
la terminologia pròpia de l’àmbit cartogràfic. A mesura que aquests i d’altres termes apareixen en
aquest informe, s’esclareix també el seu significat.

I.3. Els hàbitats forestals de Menorca : classificacions emprades
Per a elaborar aquest mapa d’hàbitats forestals, ha calgut un esforç previ de recerca bibliogràfica a fi
de revisar les diverses classificacions existents i seleccionar-ne aquelles més adients per al nostre
propòsit.

Així, s’han seleccionat dues classificacions d’hàbitats d’àmbit europeu (els “CORINE Biotopes” i els
“Hàbitats d’Interès Comunitari”), atès el coneixement, l’acceptació i l’ús generalitzat d’aquestes, així
com l’aplicació legal que se’n deriva al nostre territori, ja que ambdues classificacions - íntimament
relacionades entre si - tenen origen en l’antiga Comunitat Europea (actualment Unió Europea).
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Ambdues classificacions son jeràrquiques, és a dir, el hàbitats que s’hi recullen poden ser inclosos
en categories superiors de caràcter més general i que s’ordenen en diferents nivells, progressivament
niats entre ells, tot atenent a les similituds que existeixen entre ells, tal i com mostra la figura 02. (p.ex.
la classificació CORINE Biotopes Manual conté fins a 7 nivells diferents)

3. Matollars i herbassars (NIVELL 1)
32. Matollars esclerofil•les (NIVELL 2)
32.1 Matollars (esclerofil•les) arborescents (NIVELL 3)
32.12 Màquies (esclerofil·les i arborescents) d'ullastrar i llentiscle (NIVELL 4)
32.121 Màquies (esclerofil·les i arborescents) d'ullastrar (NIVELL 5)
4. Boscos
45 boscos esclerofil·les
45.3 Alzinars (esclerofil·les) meso i supramediterranis
45.31 Alzinars (esclerofil·les) mesomediterranis
45.314 Alzinars (esclerofil·les i mesomediterranis) baleàrics
45.3141+ Alzinars (esclerofil·les i mesomediterranis) baleàrics silicícoles
45.3142+ Alzinars (esclerofil·les i mesomediterranis) baleàrics calcícoles

Figura 02. Exemple d’estructura jeràrquica de la classificació CORINE Biotopes Manual per a dos grups d’hàbitats diferents

Finalment, cal mencionar encara una tercera classificació, basada en una reordenació de les dues
anteriors, que ha resultat en la llegenda del mapa. Aquesta classificació agrupa les combinacions
d’hàbitats més rellevants d’acord amb els interessos del

projecte LIFE+BOSCOS i ha estat

desenvolupada per l’equip humà d’aquest projecte. En aquest treball es fa referència a aquesta tercera
classificació com a “llegenda del mapa” o classificació BOSC, i a les classes que conté com a
combinacions BOSC.

En tot cas, totes aquestes classificacions son descrites amb major detall en següents seccions (veure
secció II.2 aspectes temàtics del mapa), i es poden consultar a l’annex d’aquesta memòria.

a. Classificació “CBM” d’hàbitats, segons el “Corine Biotopes Manual”

La Comissió Europea, dintre de la seva estratègia de conservació del medi ambient, va promoure l’any
1988 el projecte conegut com a “CORINE Biotopes” dintre d’un programa general anomenat
“Coordinació de la informació sobre el medi natural” (programa CORINE, per les seves sigles en
anglès).
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L’objectiu d’aquest projecte “CORINE Biotopes” era el de proporcionar una classificació jeràrquica
dels hàbitats presents als estats membres de la Comissió Europea. Així, l’any 1991 es produí la
publicació d’un catàleg d’hàbitats anomenat “Corine Biotopes Manual” que aplega, descriu i dona
bibliografia d’aquests hàbitats. La classificació recollida en aquest manual de referència (d’ara
endavant citat com a CBM) és una de les dues classificacions emprades en el MHFM07.

D’acord amb la terminologia del CBM, el present treball emprarà la paraula biòtop (o també l’acrònim
BTP) per referir-se als hàbitats llistats en aquesta classificació, a la qual ens referirem com

a

“classificació CBM”.

b. Classificació “IMEUH” d’hàbitats, segons els “Hàbitats d’Interès Comunitari”

L’any següent, el 21 de maig de 1992, el Consell Europeu promulga la Directiva 92/43/ECC (també
coneguda com a “Directiva Hàbitats”), que té per objecte la creació d’una xarxa d’espais protegits
anomenada “Xarxa Natura 2000”. La Directiva Hàbitats no només enumera les espècies de fauna i
flora que cal protegir, sinó que també proporciona en el seu Annex I una classificació jeràrquica
d’hàbitats considerats d’interès per a la Unió Europea, i que té el seu fonament en la classificació CBM.

A fi de possibilitar la correcta interpretació dels hàbitats llistats a l’Annex I de la Directiva Hàbitats, es
publica per primer cop l’any 1995 el “Interpretation Manual of the European Union Habitats” (d’ara
endavant citat com a IMEUH). Aquest manual es presenta com a “document científic de referència”
pel que fa a la descripció d’aquests hàbitats.

Diferents normes legals (Directives 97/65/EEC i 2006/105/EC, així com els tractats d’adhesió del 1996 i
del 2003) han modificat successivament aquest manual, generant-ne diverses versions (conegudes
com a EUR12, EUR15, EUR15/2, EUR25 i EUR27), entre les quals el present treball empra la més
recent (EUR27), publicada el juliol del 2007.

D’acord amb la terminologia del IMEUH, el present treball emprarà l’acrònim HIC per referir-se als
hàbitats llistats en aquesta classificació, a la qual ens referirem com a “classificació IMEUH”.
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Figura 03 Revisió històrica de les successives versions de la bibliografia consultada (“Corine Biotopes Manual” i “Interpretation Manual
of European Union Habitats EUR27”).. En el cas del darrer
da
document també es mostra -dintre
dintre de quadresquadres l’instrument legal (ja sigui
Directiva Europea o Tractat d’adhesió)
dhesió) emprada per introduir els canvis corresponents a la nova versió el manual.
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II.

METODOLOGIA
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En aquesta secció es tracten tots aquells aspectes relacionats amb la elaboració del MHFM07 : des
dels aspectes conceptuals fins a aquells de caràcter més tècnic, fent un breu resum del mètode emprat
en la elaboració del mapa.

En primer lloc es tracten els criteris formals o planimètrics que s’han seguit a l’hora de dibuixar el
mapa, és a dir, a la hora de realitzar la seva digitalització (apartat II.1).

En segon lloc es comenten les classificacions d’hàbitats i els criteris interpretatius que s’han seguit
durant la interpretació de les fotografies aèries sobre les que s’ha realitzat el mapa (fotointerpretació),
així com durant el treball de camp (apartat II.2).

Seguidament, es relata sintèticament quins mètodes, materials i processos s’han emprat en
l’elaboració del MHFM07 (apartat II.3).

Finalment, es detalla el disseny de la base de dades associada al mapa, fent especial èmfasi en
quina informació conté i com està estructurada (apartat II.4).

II.1. Aspectes planimètrics del mapa
El Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca 2007 representa els hàbitats presents a Menorca mitjançant
el dibuix d’àrees (o polígons), en els que hom pot reconèixer-hi fins a tres hàbitats. Per a l’elaboració
d’aquest mapa s’ha observat una sèrie de criteris formals durant el procés de digitalització de la
cartografia. Aquests criteris han permès d’acomplir el que hom coneix com a especificacions tècniques
del mapa, i que recollim en el següent llistat :

a. Escala del mapa : el MHFM07 es representa a escala 1 : 25000, encara que l’escala de treball per a la
seva generació sovint ha oscil·lat entre 1:10000 i 1:5000, fet que ha millorat el detall i exactitud
planimètrica del mapa.

b. Unitat mínima cartografiable (UMC) : per a cadascun dels hàbitats recollits en polígons s’ha fixat una
àrea mínima o “unitat mínima cartografiable”. En el cas del MHFM07 s’ha determinat en 1 Ha, tot
atenent a l’escala de treball, la bibliografia revisada i la coherència amb altra cartografia realitzada
anteriorment per l’OBSAM. Excepcionalment s’ha admès unes poques unitats (~200 polígons) de mida
inferior, quan s’ha volgut subratllar algun aspecte del paisatge (p.ex. la presència d’algun hàbitat rar o
la connectivitat entre hàbitats).

c. Ample mínim : anàlogament al punt anterior i amb els mateixos criteris, s’ha fixat una distància
mínima de 25 m entre dos elements qualsevol del mapa (contràriament els dos elements quedarien
representats com un de sol). Molt ocasionalment s’ha admès unes poques excepcions, quan s’ha
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volgut subratllar algun aspecte del paisatge (p.ex. la presència d’algun hàbitat propi de les ribes de
torrents o la connectivitat entre hàbitats).

d. Sistema de Referència Horitzontal (SRH) : La cartografia es presenta en una Projecció Transversa
de Mercator o UTM, referida al fus 31 Nord, amb Datum ETRS89.

II.2. Aspectes temàtics del mapa

Anàlogament als aspectes formals del mapa, també s’ha observat una sèrie de directrius a la hora de
codificar i fotointerpretar adequadament els hàbitats cartografiats, que es resumeixen en el següent
llistat :

a. Classificació dels hàbitats

Per a codificar els hàbitats s’ha emprat simultàniament dues classificacions diferents. Per una
banda, s’ha escollit la classificació recollida al document de referència “CORINE Biotopes Manual” o
classificació CBM i paral·lelament, hem emprat la classificació recollida en el manual de referència
“Interpretation Manual of European Union Habitats” o classificació IMEUH.

Per elaborar la llegenda del mapa a partir de les classificacions CBM i IMEUH, s’ha revisat els
8,9

documents de referència corresponents , a fi d’elaborar una única llista que reculli tots els hàbitats
terrestres potencialment presents a l’illa. El resultat d’aquesta selecció s’ha contrastat amb d’altres
treballs relatius als hàbitats i la flora, que d’altres autors han realitzat amb anterioritat i que
comprenen els àmbits insular
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, balear , català , així com els dels estats espanyol

14

15

i francès .

Aquesta primera “Llista dels Hàbitats Terrestres Potencialment presents a Menorca (LHTPM)”
recull un total de 229 BTPs o 54 HICs que son potencialment presents a l’illa.
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Per a establir una correspondència entre ambdues classificacions s’ha revisat i comparat les
descripcions dels hàbitats en cadascun dels dos documents de referència i s’ha observat un treball
16

similar realitzat per la Universitat de Barcelona . La taula 1 de l’annex I recull les equivalències entre
els codis de la classificació IMEUH i l’adaptació menorquina de la classificació CBM, així com les
descripcions estandarditzades per a cada hàbitat.

A partir d’aquesta primera LHTPM, s’ha destriat els hàbitats de caràcter estrictament forestal, d’acord
amb les conclusions de diverses reunions i sortides de camp conjuntes dels equips de l’OBSAM i el
projecte LIFE+BOSCOS. S’ha obtingut així una segona “Llista dels Hàbitats Forestals
Potencialment presents a Menorca (LHFPM)” que recollia un total de 55 BTPs o 14 HICs de
caràcter forestal potencialment presents a l’illa.

La LHFPM s’ha emprat com a llegenda de treball durant l’elaboració del mapa, encara que molts dels
hàbitats que s’hi recullen finalment no apareixen al mapa, donat que l’escala de la cartografia no
permet recollir els de menor mida. Aquest llistat es pot consultar a la taula 1 de l’annex I. Els hàbitats
que finalment apareixen al MHFM07 es marquen en negreta, i inclou les correspondències entre les
dues classificacions emprades en aquest treball :

1. La classificació CBM recull un gran nombre d’hàbitats (o biòtops) i dona peu a una llista més
descriptiva, amb un major nombre (30) de classes temàtiques o biòtops. Cal fer notar que la
classificació CBM ha estat adaptada lleugerament amb la inclusió d’algun hàbitat nou (resultant
de la distinció entre substrat silícic i calcari en el cas dels alzinars, per exemple) i que, d’acord
amb les indicacions del CBM es codifiquen amb el seu codi, seguit amb el símbol (+). (veure
annex I, taula 01)

2. La classificació IMEUH permet obtenir una llista més sintètica, amb un menor nombre de
classes (9) i recull els Hàbitats d’Interès Comunitari (o HICs). Aquesta llegenda és de gran
utilitat a l’hora de considerar el paisatge en termes generals i resulta força transcendent dintre del
marc europeu per les implicacions legals que se’n deriven (fonamentalment la protecció legal
dels HICs que s’hi recullen). (veure annex I, taula 01)

Posteriorment, s’ha elaborat encara una tercera codificació, mitjançant la reordenació i síntesi de
les dues primeres, a fi de construir una nova llegenda de mapa també anomenada classificació
BOSC. Aquesta llegenda del mapa o classificació BOSC és una llegenda de treball que consta de
29 classes i que recull, no ja els hàbitats, sinó les diferents combinacions d’hàbitats que poden
donar-se en l’espai (veure secció següent). Es tracta per tant, d’una llegenda de caràcter encara més


16 Vigo, J., Carreras, J., 2005. “Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d’interès comunitari.
Conveni 301021/2000 entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona” 106 pàg.
Universitat de Barcelona, Centre Especial de Recerca de Biodiversitat Vegetal. Desembre 2005 (en català).
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sintètic que la classificació IMEUH i adequada a la realitat menorquina, per tal i com empra les
denominacions amb què tradicionalment s’han identificat les principals classes forestals a Menorca.
La classificació BOSC es pot consultar a l’annex I d’aquesta memòria (taula 02)

b. Criteris generals d’interpretació

En aquest punt es recull una sèrie d’observacions tingudes en compte a l’hora de elaborar el mapa i
que inclouen (i) el nombre d’hàbitats que pot contenir cada polígon, (ii) la codificació d’hàbitats mixtes,
(iii) els tipus d’hàbitats que distingeix el MHFM07 i els criteris per a la seva codificació.

i) Nombre d’hàbitats per polígon

Tal i com s’ha comentat anteriorment, algunes de les especificacions tècniques del MHFM07 (en
especial l’escala), no permeten recollir elements de mida relativament petita, que per altra banda
resulten significativament abundants en un paisatge fragmentat de tipus mosaic com el paisatge
menorquí. Sense dubte una escala de treball més detallada (tipus 1:5000) hauria permès de
representar una major diversitat d’hàbitats d’una manera molt més fidel, tot i que també hauria suposat
un esforç que queda fora de l’abast d’aquest treball.

És per pal·liar les mancances de l’escala de treball del MHFM07 que el mapa pot recollir fins a 3
hàbitats diferents en cada polígon. Això no només permet agrupar combinacions d’hàbitats que tractats
individualment no podrien ser representats al MHFM07 a causa de la seva mida, sinó que també
permet recollir amb major fidelitat les mescles d’hàbitats que habitualment es troben al paisatge
menorquí.

Així, en el MHFM07 és possible distingir entre unitats monotípiques (que contenen només un hàbitat)
i unitats politípiques (que contenen mes d’un hàbitat). Típicament, les unitats que recullen més d’un
hàbitat responen o bé a (1) zones més o menys homogènies de mosaic entre dues o més classes
temàtiques, que per elles mateixes no superen la unitat mínima cartografiable (habitualment mosaics
agroforestals); o bé a (2) aquells habitats mixtes que es troben indestriablement imbricats en l’espai,
com ara els boscos mixtes o les garrigues envaïdes per càrritx; o bé a (3) Hàbitats de mida petita que
ocupen taques que per elles mateixes no superen la UMC i han estat assimilats a unitats de paisatge
adjacents o molt properes (que des d’aquell moment passen a recollir els dos codis).

En cap cas el MHFM07 no distingeix explícitament entre aquestes distribucions espacials dels hàbitats
(mosaicada, imbricada i adjacent, respectivament), amb la excepció dels mosaics agroforestals, que
per definició corresponen a distribucions mosaicades.

S’ha limitat a 3 el nombre màxim d’hàbitats que pot recollir un polígon qualsevol a fi de simplificar la
llegenda del mapa però en molts casos el nombre d’hàbitats a recollir podria haver estat superior. El fet
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que un hàbitat no figuri en el MHFM07, per tant, no implica necessàriament que aquell hàbitat no sigui
present en un o altre indret.

ii) Codificació d’hàbitats mixtes

Sovint diverses combinacions d’hàbitats adopten recurrentment una distribució espacial imbricada
de manera tal que les unitats que conformen aquestes mescles resulten indissociables, en aquests
casos es parla d’hàbitats mixtes, com per exemple els boscos mixtes d’alzina i pi o bé les
garrigues envaïdes per càrritx.

En principi, ni el IMEUH ni el CBM inclouen hàbitats mixtes, tot i que la classificació dels “Corine
Biotopes” admet la generació de noves classes dintre d’alguns apartats dedicats als d’hàbitats
mixtes (p. ex. grup 43 per als boscos mixtes o 32.3 per a les garrigues). En els casos d’hàbitats
mixtes el MHFM07 recull separadament els hàbitats que composen aquestes mescles, a fi de no
renunciar a recollir combinacions d’hàbitats poc freqüents sense augmentar la complexitat de la
llegenda (incrementar el nombre de classes temàtiques del mapa).

Malgrat que el MHFM07 no distingeix els hàbitats mixtes (dues o més classes temàtiques
espacialment imbricades) dels mosaics (dues o més classes temàtiques alternades en l’espai), la
recurrència amb què es presenten la majoria d’aquestes combinacions d’hàbitats permet identificar
fàcilment aquests hàbitats típicament mixtes (com ara els boscos mixtes d’alzina i pi, o bé les
brolles i/o garrigues envaïdes per càrritx), de manera que l’usuari final del mapa pot, si ho desitja,
reclassificar-ne aquestes combinacions de codis sota un nou codi d’hàbitat mixte. A l’annex I (taula
02) d’aquesta memòria es pot trobar la classificació BOSC, que recull separadament algunes de
les classes mixtes més freqüents i que pot ser d’utilitat per als usuaris que vulguin treballar amb
classes mixtes.

iii) Tipus d’hàbitats i criteris per a la seva codificació

Els hàbitats que poden estar recollits en cada unitat de paisatge homogènia o polígon s’ordenen a
la base de dades del mapa atenent als següents criteris (per ordre d’importància) :

• Superfície ocupada : El mapa prioritza els hàbitats en funció de la superfície que ocupen
dintre d’un polígon. L’assignació d’aquesta prioritat es basa en una estimació visual
qualitativa, ja sigui en la fase de fotointerpretació o en la de validació en camp (veure més
endavant). En qualsevol cas, la superfície mínima que un hàbitat ha d’ocupar dintre d’un
polígon qualsevol per a ésser recollit al mapa és del 33% de l’àrea d’aquell polígon.

• Fisiognomia : s’entén per fisiognomia el caràcter general d’una formació vegetal atenent a la
seva forma, estructura i edat. Atenent a aquest criteri, el mapa distingeix i prioritza des
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d’aquelles comunitats estructuralment més complexes (els boscos, p.ex. alzinars) fins
aquelles més simples (herbassars, p.ex. carritxeres), passant per tota la gamma de
formacions vegetals intermèdies (màquies, garrigues i brolles.)

Atenent als criteris anteriors, dintre d’un polígon es distingeixen tres menes d’hàbitat :

• Hàbitat principal : Ordenat en primer lloc a la base de dades del mapa (camps BTP1 i
HIC1). És l’hàbitat amb major superfície (entre el 33% i el 100% de la superfície del polígon) i
habitualment amb una fisiognomia més desenvolupada.

• Hàbitat secundari : Ordenat en segon lloc a la base de dades del mapa (camps BTP2 i
HIC2). És l’hàbitat que ocupa una superfície compresa entre el 33% i el 50% de la superfície
total del polígon, i habitualment presenta una fisiognomia tant o menys desenvolupada que
l’hàbitat principal. El significat de l’hàbitat secundari pot variar en funció del hàbitat principal :

1. Si l’hàbitat principal d’un polígon (p.ex. un bosc de pins o 42.842) és
estructuralment similar al hàbitat secundari (p.ex. un bosc d’alzines o
45.3141+), cal interpretar que aquell polígon és un hàbitat mixte on domina
l’hàbitat principal (p.ex. una pineda amb alzines).

2. Si l’hàbitat principal d’un polígon (p.ex. un bosc de pins o 42.842) és
estructuralment més complex que l’hàbitat secundari (p.ex. una garriga
d’ullastre o 32.211 ), cal interpretar que en aquell polígon conviuen dos hàbitats
tot ocupant àrees similars, però en nivells estructurals diferents (p.ex. un bosc de
pins amb sotabosc d’ullastre).

3. Si l’hàbitat principal d’un polígon (p.ex. un bruguerar o 32.32) és
estructuralment menys complex que l’hàbitat secundari (p.ex. un bosc de
pins o 42.842 ), cal interpretar que es tracta de comunitats dominades en
superfície per l’hàbitat principal amb ocurrències ocasionals de l’hàbitat
secundari (p.ex. un bruguerar amb bosquetons esparsos de pins).

• Hàbitat acompanyant : Ordenat en tercer lloc a la base de dades del mapa (camps BTP3 i
HIC3). A fi de simplificar el mapa s’ha fet un ús molt limitat d’aquesta mena d’hàbitats i només
s’han registrat en aquells casos en què existeix un tercer hàbitat que ocupa una superfície
suficient (almenys un 33% de la superfície del polígon).

Així doncs, un polígon podrà arribar a contenir un hàbitat principal, un hàbitat secundari i
excepcionalment, un hàbitat acompanyant. La figura 04 il·lustra la distribució espacial de les unitats
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politípiques i monotípiques del mapa, mentre que la taula 04 mostra la freqüència absoluta i relativa
amb què cada tipus d’unitat apareix en el mapa.

Figura 04 Distribució espacial del nombre d’hàbitats (BTPs i HICs) per polígon
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II.3. Elaboració del mapa
L’elaboració d’aquest mapa d’hàbitats ha anat a càrrec de l’OBSAM, en coordinació amb l’equip del
projecte LIFE+BOSCOS. El projecte ha suposat un procés laboriós que s’ha estructurat en diverses
fases repartides en el transcurs d’aproximadament un any (taula 02), en el què ambdós equips han
col·laborat permanentment.
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Any

Mes

Tasca desenvolupada

2010

Feb.

Documentació : revisió bibliogràfica i recopilació cartografia.

Mar.

Llista d'Hàbitats Forestals de Menorca (Llegenda MHFM07).

Entregues i reunions

Entrega de la "Llista d'Hàbitats Forestals
Potencials de Menorca" (31/03/2010).

Abr.

Generalització cartogràfica del MHFM07.

Reunió amb equip LIFE. (16/04/2010). Firma
del conveni.

Mai.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Sortida de camp amb equip LIFE
(26/05/2010).

Jun.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Jul.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Entrega d'una mostra parcial del "Mapa
d'hàbitats Forestals de Menorca 2007"
(02/07/2010). Reunió amb equip LIFE
(12/07/2010).

Ago.. Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.
Set.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Oct.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Nov.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Entrega "Informe tècnic del Mapa dels
Hàbitats Forestals de Menorca (2007)"
(13/11/2010).

Des.

Digitalització, fotointerpretació i validació al camp del MHFM07.

Entrega del "Mapa dels Hàbitats Forestals de
Menorca (2007)" (30/12/2010). Reunió amb
equip LIFE (10/12/2010)

2011

Gen.

Cartografia Elements Forestals Singulars I : Espècies.

Reunió amb equip LIFE. (21/01/2011).

Feb.

Cartografia Elements Forestals Singulars II : Hàbitats.

Entrega "Cartografia Elements Forestals

Mar.

Reclassificació del mapa : elaboració de la llegenda BOSC.

Abr.

Reclassificació del mapa : elaboració de la llegenda BOSC.

Singulars". (23/04/2011).

Presentació pòster MHFM07 a les "II
Jornades de botànica a Menorca"
(26/03/2011).

Mai.

Reclassificació del mapa : elaboració de la llegenda BOSC.

Jun.

Redacció memòria Mapa d'Hàbitats Forestals de Menorca.

Entrega "Memòria final del Mapa dels Hàbitats
Forestals de Menorca (2007)" (30/06/2011).
Reunió amb equip LIFE. (21/01/2011).

Taula 02 Cronograma d'execució del Mapa d'Hàbitats Forestals de Menorca (2007)

En els següents apartats es relata breument aquest procés d’elaboració del mapa d’hàbitats, fase a
fase, tot explicant des dels aspectes teòrics als aspectes formals de la cartografia, abordant també les
qüestions tècniques des d’una aproximació conceptual.

a. Documentació : recopilació bibliogràfica i cartogràfica

Prèviament a l’elaboració del mapa s’ha revisat tota la bibliografia relativa a les diverses classificacions
d’hàbitats, tant a les obres considerades de referència com en treballs similars realitzats a Menorca i la
resta de les Illes Balears o be d’altres territoris, com ara Catalunya. El resultat d’aquesta recerca es pot
consultar a la secció de bibliografia.
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Seguidament, s’ha recopilat tots aquells precedents cartogràfics que podien ser útils a la hora
d’abordar l’aixecament del mapa i que posteriorment s’ha emprat en algun punt o altre del procés. A
continuació es llista aquesta cartografia, ordenada per odre d’importància en el context d’aquest treball,
i acompanyada d’una breu descripció, així com de l’ús que se li ha donat en aquest projecte :

i) Mapa de cobertes i usos del sòl (MCUSM 2002)

Aquest mapa és el pilar fonamental sobre el què es construeix el mapa d’hàbitats. S’ha escollit aquest
mapa com a punt de partida a causa de 3 raons fonamentals : (1) recull a una escala molt detallada
(1:5000) les cobertes i usos del sòl de Menorca, (2) ha estat validat intensament mitjançant observació
directa al camp i (3) té una llegenda bastant desenvolupada pel que fa a les cobertes vegetals.
Aquests tres fets el converteixen en la cartografia de caràcter ambiental més completa mai realitzada a
Menorca.

El mapa de cobertes fou desenvolupat per l’OBSAM entre el 2003 i el 2007 i compta amb una memòria
detallada que l’acompanya (Carreras, Pons & Canals, 2007). En el present treball el mapa de cobertes
s’ha emprat per dibuixar la forma bàsica de les àrees forestals majors d’una hectàrea (fig. 05a).

ii) Fotografies aèries (1956, 1981, 2001, 2002, 2006, 2007 i 2008)

El MHFM07 s’ha dibuixat sobre unes fotografies aèries rectificades geomètricament (ortofotos) que el
Consell Insular de Menorca ha cedit en format digital. La fotografia de referència emprada en aquest
treball correspon a l’any 2007, encara que també s’ha emprat de forma accessòria la resta de dates
disponibles (1956, 1981, 2001, 2002, 2006 i 2008). La resolució d’aquestes fotografies oscil·la entre els
25 cm i 50cm, segons l’any de presa. La ortofoto de referència de l’any 2007 té una resolució de 25cm
(fig. 05b).

iii) Cartografia de la vegetació de ribera a l’illa de Menorca (2009 - 2010)

Mapa molt detallat (escala 1:2000) sobre la vegetació que creix als marges dels principals 17 torrents
de Menorca. Aquest mapa fou elaborat per l’OBSAM entre els anys 2009 i 2010, i compta amb dues
memòries que l’acompanyen (Estradé S. & Quintana R., 2009 i 2010). En el present treball aquest
mapa s’ha emprat com a font complementaria per determinar els hàbitats presents en els torrents que
hi apareixen cartografiats (fig. 05c).

iv) Cartografia d’Hàbitats sobre Sistemes dunars (2003)

Mapa molt detallat (escala 1:2000) d’hàbitats localitzats sobre sistemes dunars. El Mapa no és
exhaustiu però recull els principals sistemes dunars de l’illa emprant la classificació EUNIS. Aquesta
Cartografia fou elaborada per l’OBSAM l’any 2003 de la mà de Cardona X. i Fraga P. En el present
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treball aquest mapa s’ha emprat com a font complementaria per determinar els hàbitats presents en els
sistemes dunars que hi apareixen cartografiats (fig. 05d).

v) Mapa geològic (1989)

El mapa geològic a escala 1:25000 fou elaborat per al Instituto Tecnológico y Geominero de España
(IGTE) l’any 1989 de la mà de l’equip del Dr. Rosell i posteriorment, va ser digitalitzat per l’OBSAM.
Malgrat la seva escala més grollera, el mapa ha ajudat a discriminar zones amb sòls calcaris dels
silícics, un criteri força important a la hora de determinar alguns hàbitats (fig. 05e).

vi) Atlas de los Hábitat de España (2003)

Mapa d’hàbitats d’àmbit estatal a escala 1:50000, codificats segons la classificació del tipus d’Hàbitat
d’Interès Comunitari. El mapa fou desenvolupat entre els anys 2000 i 2003 per el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) de l’estat espanyol i va acompanyat d’un manual explicatiu
(MARM, 2005a). Aquest mapa s’ha emprat a mode de consulta, malgrat que l’escala i la classificació
que empra sovint han resultat massa generals (fig. 05f).
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Figura 05 Cartografia de consulta, de dreta a esquerra i de dalt a baix : (a) Mapa de cobertes i usos del sòl, (b) Fotografies
aèries 2007, (c) Cartografia de la vegetació de ribera a l’illa de Menorca (d) Cartografia d’Hàbitats sobre Sistemes dunars, (e)
reclassificació del Mapa Geològic de Menorca i (f) Atlas de los Hábitat de España.

b. Determinació de l’àrea de l’aixecament

Un cop recopilada aquesta informació, s’ha procedit a generar el mapa. Primerament s’ha seleccionat
totes les classes temàtiques de caràcter forestal (corresponents al grup CORINE 3 a nivell 1 de
llegenda, així com la classe 421 nivell 4 de llegenda). La versió del MCUSM emprada fou la versió del
2002 (d’ara endavant citada com a MCUCM02), encara que també s’ha emprat amb fins consultius
l’actualització del MCUSM corresponent a l’any

2007, allà on estava disponible en la data de
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realització del MHFM07 (els municipis de llevant i tramuntana de l’illa : Es castell, Es Mercadal, Maó,
Sant Climent i Sant Lluis).

En aquesta selecció s’ha observat alguns criteris formals (per a més detalls veure II.2 Aspectes
planimètrics del mapa) : només s’ha seleccionat aquells polígons amb una àrea > 1 Ha, obviant la
presència de forats d’àrea < 1 Ha en el seu interior (fig. 06.b).

Figura 06 Resultat de les generalitzacions sobre la selecció de polígons forestals del MCUSM, casos possibles. En
vermell els polígons resultants de la generalització, en blau els polígons originals corresponents a la selecció de classes forestals
del MCUSM. (a) Polígons adjacents, la suma de les àrees dels quals és superior a 1 Ha. En la seva fusió també han intervingut
els seus atributs temàtics, denotats per diferents tonalitats de blau. (b). Polígon solitari amb àrea >1 Ha. Observar que els forats
interiors tenen una mida inferior a 1 Ha i que per aquest motiu han estat obviats (c). Conjunts de polígons no adjacents però
propers (distància < 25m), l’àrea conjunta dels quals és > 1 Ha. Notem que allà on es possible es deixa un forat interior, sempre
que aquest forat tingui una àrea > 1 Ha (d). Polígons descartats que no compleixen cap dels requisits anteriors i que son
descartats en la elaboració del MHFM07.

També s’ha inclòs en aquesta selecció aquells polígons que, malgrat tenir una àrea < 1 Ha son
adjacents o disten una distància inferior de 25m respecte a (1) altres polígons amb àrea >1 Ha, o (2)
polígons amb àrea < 1 Ha però que en ser considerats conjuntament amb els primers, sumen una àrea
de 1 Ha. (fig. 06.a i 06.c, respectivament).

Els polígons que no reuneixen cap dels anteriors requisits son descartats per la seva poca
representativitat i no s’inclouen en el MHFM07 (fig. 06.d).

c. Primera generalització (temàtica i planimètrica) : agregació de polígons

Un cop feta la selecció dels polígons del MCUSM s’ha procedit a simplificar aquesta selecció
mitjançant una estratègica de generalització cartogràfica parcialment automàtica que es basa tant en
els atributs temàtics dels polígons, com en la relació espacial existent entre ells (fig. 07).
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En cartografia, hom entén un procés de generalització cartogràfica per qualsevol mètode de
simplificació que resulti en un mapa més senzill, ja sigui en l’àmbit temàtic (p.ex. un mapa amb un
menor nombre de classes temàtiques a la seva llegenda) o en l’àmbit planimètric (p.ex. una
geometria més simple : amb menys polígons o bé amb polígons de formes més senzilles).

Figura 07 Vista general de l’esquema d’una de les fases de generalització cartogràfica temàtica implementada al SIG, en què
cada línia (esquerra) representa els tractaments aplicats a cadascuna de les classes temàtiques del MCUSM que ha estat
seleccionada per a l’elaboració del MHFM07. (Dreta superior, en vermell) Detall dels processos aplicats -seleccions, fusions,
interseccions geomètriques- a cada classe temàtica per separat. (Dreta inferior, en blau) Productes generalitzats finals, com
p.ex. polígons seleccionats, polígons descartats, etc.

En aquesta primera generalització, tots els polígons que no superen per ells mateixos els requisits
formals d’àrea mínima (1 Ha) o de distància mínima (25m) son fusionats amb d’altres polígons propers
o adjacents, prioritzant els polígons temàticament més similars :

En primer lloc, es fusionen tots els aquells polígons adjacents o propers (<25m) que corresponen a la
mateixa classe temàtica. En segon lloc, es fusionen els polígons adjacents o propers de classes
temàtiques diferents, prioritzant la fusió segons la seva similitud temàtica (p.ex. un alzinar am pi es
fusionaria preferentment amb un alzinar, desprès amb un pinar, desprès fins i tot amb un ullastrar... i
així successivament fins a esgotar totes les classes temàtiques disponibles). La priorització d’aquesta
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fusió segons l’atribut temàtic dels polígons, es fa seguint la mateixa jerarquia de la llegenda CORINE
del MCUSM02 (annex I, taula 03).

L’objectiu d’aquesta generalització temàtica és obtindre un menor nombre de polígons mitjançant la
fusió dels polígons originals (per tant, sense perdre superfície forestal, ni alterar la geometria dels
polígons en el procés), tot procurant però que els nous polígons siguin tant homogenis temàticament
com sigui possible.

d. Segona generalització (planimètrica) : suavitzat de contorns dels polígons

Desprès de la primera generalització s’ha aplicat un segon procés de simplificació -aquest cop
estrictament formal- encarat a simplificar la geometria dels polígons. Malgrat que inicialment es volia
respectar la forma original dels polígons (a fi de facilitar la combinació del mapa final d’hàbitats amb els
del mapes de cobertes, en cas de futures anàlisis), finalment ha calgut simplificar la seva geometria,
donat que la complexitat del mapa d’hàbitats en el seu conjunt alentia enormement les operacions
d’edició a les què, posteriorment, s’havia de sotmetre el mapa. La figura següent (fig. 08) exagera amb
fins il·lustratius el resultat d’aquest segon procés de generalització o suavitzat, que en realitat va ser
menys sever.

Figura 08 Resultat de la segona generalització (suavitzat), casos possibles. En blau, límits dels polígons originals
corresponents a la selecció de classes forestals del MCUSM. En vermell els límits dels polígons resultants de la selecció i
primera generalització. En negre, el contorn final dels polígons desprès de la segona generalització. Les figures (a), (b), (c) i (d)
es corresponen amb les de la figura 07.

e. Digitalització i fotointerpretació

Un cop efectuats els processos de selecció i generalització es va procedir a corregir manualment el
mapa durant un període d’aproximadament 8 mesos (abril 2010 – novembre 2010), en què es va
alternar fotointerpretació, digitalització i treball de camp.
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La fotointerpretació consisteix en l’assignació del(s) codi(s) d’hàbitat a una determinada unitat de
paisatge o polígon per part d’un operador humà o fotointerpret. Aquesta assignació es va realitzar amb
programari especialitzat sobre una fotografia aèria corregida geomètricament
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i georeferenciada

18

(ortofoto) corresponent al vol de l’estiu de l’any 2007, propietat del Consell Insular de Menorca. Per a
recolzar l’assignació, el fotointèrpret comptava també amb diversa cartografia accessòria, citada en
anteriors seccions.

La digitalització correspon al dibuix del mapa, mitjançant programari especialitzat i sobre suport
digital. Aquest traçat ha resultat imprescindible per augmentar la qualitat estètica i l’exactitud
planimètrica de la cartografia resultant dels processos automàtics.

El treball de camp ha permès solucionar dubtes en la fotointerpretació del mapa d’hàbitats, ja que en
molts casos la consulta de l’ortofoto i la cartografia accessòria no resulta suficient per determinar amb
seguretat el codi d’hàbitat. Per aquest motiu la fotointerpretació i digitalització del mapa s’han combinat
amb aproximadament 30 jornades de treball de camp, que s’han documentat mitjançant la presa de
punts o “waypoints” i recorreguts o “tracks” GPS (fig. 09, inferior).

En aquest treball es considera que l’àrea total que dista menys d’un quilòmetre de qualsevol recorregut
de validació equival a l’àrea validada en camp (fig. 09, inferior). En la validació del mapa s’han
2

recorregut 549km i s’ha visitat al camp un 64% (229 km ) de l’aixecament del mapa.
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Figura 09 (Superior, dreta) Fotointerpretació, digitalització
d
i etiquetatge de polígons
olígons sobre ortofoto.
ortofoto (Superior, esquerra) Full
estàndard de 3x3km amb orfofoto i altres indicacions,
indicacio
emprat per la validació de camp. (Central
entral) Jornada de treball de camp.
(Inferior) Resultat final de la validació en camp del MHMF07 (falten dades -es van perdre-- de dues jornades de camp,
corresponents a Alaior Sud-oest
oest i Mercadal Nord-oest).
Nord
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f. Controls de qualitat i enriquiment de la cartografia

Un cop acabades la fotointerpretació i digitalització del mapa, s’ha procedit a efectuar diverses
revisions a la cartografia resultant a fi de detectar incoherències temàtiques o planimètriques.
Seguidament el mapa ha passat una revisió contrastant-ne la interpretació amb el coneixement expert
de la resta de membres dels equips de l’OBSAM i el projecte LIFE+BOSCOS.

Desprès d’aquests controls de qualitat s’ha efectuat un procés final que consisteix en un enriquiment
del mapa amb altra informació cartogràfica existent. A cada polígon se li ha afegit diversa informació
(com ara l’alçada del terreny, o bé les temperatures anuals i estacionals màxima, mitjana i mínima,
així com la precipitació acumulada, veure més detalls a l’apartat següents III.4).

II.4. Disseny de la base de dades del mapa
Tota la informació recollida al MHFM07 s’ordena en una taula que hom anomena la base de dades del
mapa. En aquesta taula existeixen diversos camps (a la taula, columnes) que desen diversa informació
sobre cadascun dels polígons (a la taula, files). En aquesta secció es llisten i descriuen els camps de
la base de dades del mapa.

Podem distingir tres grans grups de camps, en funció del seu ús potencial per part de l’usuari : un
primer grup de “camps geomètrics”, que ens donen informació sobre la geometria del polígon (àrea,
nombre línies que el composen...), un segon grup formats per els “camps temàtics” que ens donen
informació sobre els hàbitats recollits en aquell polígon (els codis d’hàbitat, la descripció
estandarditzada de l’hàbitat...) i finalment, un tercer grup anomenat “camps d’anàlisi” on es donen
valors resultants de la combinació del MHFM07 i altra cartografia (p. ex. característiques del terreny,
climatologia..) destinades a facilitar possibles anàlisis per part de l'usuari.

a. Camps geomètrics

• ID_GRAFIC

⋅

Tipus : Numèric, enter (curt).

⋅

Longitud : 4

⋅

Descripció : Identificador Gràfic Intern. Nombre que identifica de manera unívoca un
determinat polígon.

⋅

Unitats : -
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• N_VERTEXS

⋅

Tipus : Numèric, enter (llarg).

⋅

Longitud :

⋅

Descripció : Nombre de vèrtexs. Nombre de punts que defineixen un polígon.

⋅

Unitats : nombre de vèrtexs.

• PERIMETRE

⋅

Tipus : Numèric, doble.

⋅

Longitud : 19

⋅

Descripció : perímetre del polígon, calculat sobre la projecció cartogràfica UTM 31N amb
Datum ETRS89.

⋅

Unitats : metres.

• PERIMETREE

⋅

Tipus : Numèric, doble.

⋅

Longitud : 19

⋅

Descripció : perímetre del polígon, calculat sobre l’el·lipsoide terrestre (més precís que sobre la
projecció cartogràfica).

⋅

Unitats : metres.

• AREA

⋅

Tipus : Numèric, doble .

⋅

Longitud : 19

⋅

Descripció : Àrea del polígon, calculada sobre la projecció cartogràfica UTM 31N amb Datum
ETRS89.

⋅

Unitats : metres quadrats.

• AREAE

⋅

Tipus : Numèric, doble.

⋅

Longitud : 19

⋅

Descripció : Àrea del polígon, calculada sobre l’el·lipsoide terrestre (més precís que sobre la
projecció cartogràfica).

⋅

Unitats : metres quadrats.
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• N_ ARCS

⋅

Tipus : Numèric, enter (curt).

⋅

Longitud : 4

⋅

Descripció : Nombre de línies (o arcs) que defineixen el polígon.

⋅

Unitats : nombre d’arcs.

• N_POLIG

⋅

Tipus : Numèric, enter (curt).

⋅

Longitud : 4

⋅

Descripció : Nombre de polígons elementals que conformen un determinat polígon.

⋅

Unitats : nombre de polígons.

b. Camps temàtics

• Camps BTP1, BTP2, BTP3

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : Codis d’hàbitat de la classificació “CORINE Biotopes”. Es proporciona 3 camps
per als hàbitats principal, secundari i acompanyant, denotats per els nombres 1, 2 i 3,
respectivament.

⋅

Unitats : -

• Camps Leg_BTP1, Leg_BTP2, Leg_BTP3

⋅

Tipus text.

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : Descripció estandarditzada dels “CORINE Biotopes” en català. Es proporciona 3
camps per als hàbitats principal, secundari i acompanyant, denotats per els nombres 1, 2 i 3,
respectivament.

⋅

Unitats : -

• Camps HIC1, HIC2, HIC3

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : Codis d’hàbitat de la classificació dels tipus d’hàbitat d’interès. . Es proporciona 3
camps per als hàbitats principal, secundari i acompanyant, denotats per els nombres 1, 2 i 3,
respectivament.

⋅

Unitats : -
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• Camps Leg_HIC1, Leg_HIC2, Leg_HIC3

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : Descripció estandarditzada dels tipus d’hàbitat d’interès en català. Es proporciona
3 camps per als hàbitats principal, secundari i acompanyant, denotats per els nombres 1, 2 i 3,
respectivament.

⋅

Unitats : -

• Camp BOSC

⋅

Tipus : text

⋅

Longitud : 19

⋅

Descripció : Codis d’hàbitat de la classificació “BOSC”. Aquest codi reclassifica els
tres camps d’hàbitat en un únic codi amb 29 possibles valors.

⋅

Unitats : -

• Camp Leg_BOSC

⋅

Tipus : text

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : Descripció estandarditzada de les combinacions d’hàbitat BOSC, en català.

⋅

Unitats : -

• Observ

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 250

⋅

Descripció : Camp d’observacions diverses.

⋅

Unitats : -

• Camps BTP, HIC

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 50

⋅

Descripció : Codis “integrats” d’hàbitat (BTP o HIC, respectivament) corresponents a la
juxtaposició dels codis 3 d’hàbitat (principal, secundari i acompanyant).

⋅

Unitats : -
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• Camps BTP1_n1, ... ,BTP1_n7, ... , BTP3_n1, ... ,BTP3_n7

⋅

Tipus : text.

⋅

Longitud : 254

⋅

Descripció : els camps proporcionen els codis d’hàbitat BTP, desagregats segons el nivell de
llegenda dels CORINE Biotopes (el nivell de llegenda es denota per BTPX_n1, BTPX_ n2, ... ,
BTPX_ n6, BTPX_ n7). Es proporcionen 3 sèries de 7 camps, una per a cadascun dels
hàbitats principal, secundari i acompanyant, detonats per els nombres 1, 2 i 3, respectivament
(p.ex. BTP1_n1, BTP2_n2 ,BTP3_n3).

⋅

Unitats : -

c. Camps d’anàlisi

• Camps Amin, Amax, Amean, Astd

⋅

Tipus : Numèric, doble.

⋅

Longitud : 13

⋅

Descripció : Alçades mínima, màxima, mitjana i desviació estàndard del polígon calculades
sobre el Model Digital d’Elevacions de l’any 2007.

⋅

Unitats : metres

• Camps TMINANU_R, TMINANU_M, TMINANU_S, ...(TMIT, TMAX, PREC)..., PRECANU_R,
PRECANU_M, PRECANU_S...(ANU, HIV, PRI, EST, TAR)... PRECTAR_R, PRECTAR_M,
PRECTAR_S

⋅

Tipus : Numèric, doble.

⋅

Longitud : 13

⋅

Descripció : Camps climàtics, obtingut per combinació amb cartografia climàtica generada per
interpolació (Franquesa 2011). Els camps desen per a tots els polígons del MHFM07 els valors
de 4 variables (TMIN o mitjana de les temperatures mínimes, TMIT o mitjana de les
temperatures mitjanes, TMAX o mitjana de les temperatures màximes, PREC o precipitació
acumulada).

⋅

Les variables poden ser anuals (p.ex. TMINANU, TMAXANU...) o estacionals (p.ex. TMITHIV
per al hivern, TMITPRI per a la primavera, TMITEST per a l’estiu, TMITTAR per a la tardor).

⋅

Els sufixes _R, _M i _S denoten el rang, la mitjana i la desviació estàndard de cada variable
(p.e.x. el camp TMITANU_R desa el rang de la mitjana de les temperatures mitjanes anuals
dinntre d’un determinat polígon)

⋅

Unitats : dècimes de grau Celsius (per a les temperatures) i mm (per a la precipitació)
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III.

RESULTATS
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III.1. Resultats generals
En aquesta secció es proporcionen (a) els descriptius generals del MHFM07, (b) les àrees
d’ocurrència de cada hàbitat, així com (b) les àrees totals ocupades per cada hàbitat.

Distingim l’àrea on un hàbitat és potencialment present segons el MHFM07 (àrea d’ocurrència), de
l’àrea que aquest hàbitat ocupa de manera efectiva (àrea ocupada). L’àrea d’ocurrència d’un hàbitat
correspon a la suma de totes les àrees de tots els polígons on aquell hàbitat és present
(independentment de la seva abundància dintre del polígon). L’àrea ocupada d’un hàbitat en canvi, és
una aproximació a la superfície realment ocupada per aquell hàbitat, i consisteix en dividir
equitativament (ponderar) l’àrea d’un polígon entre el nombre d’hàbitats presents en aquell polígon.

En tot cas però, els resultats oferts en aquesta secció es donen separadament per a cadascuna de les
classificacions (CBM, IMEUH i BOSC). A fi que l’usuari del mapa pugui emprar uns o altres descriptius,
en funció de quina sigui la classificació emprada en el seu treball.

Es important fer notar al lector que els resultats que es proporcionen per a cadascuna de les diferents
classificacions, malgrat les seves similituds, presenten lleus divergències que responen a diferencies
en la definició conceptual de les diferents llegendes i que de forma general es poden resumir en dos
grups :

Diferències relatives al nombre d’hàbitats

En el cas de les classificacions d’hàbitat CBM i IMEUH és necessari tenir en compte que donat que en
un mateix polígon poden existir fins a 3 hàbitats diferents, per estimar l’àrea que correspon a cadascun
19

d’aquests hàbitats cal dividir l’àrea del polígon (camp AREA ) entre el nombre d’hàbitats que hi son
presents (camps NBTP o NHIC, segons el cas).

Tanmateix, el nombre d’hàbitats que hi ha en un determinat polígon pot variar fortament depenent de la
classificació emprada : per exemple, en el cas de la classificació de combinacions d’hàbitats BOSC no
és necessari aplicar aquesta ponderació per el nombre d’hàbitats, donat que aquesta classificació
només recull 1 única classe temàtica per polígon i per tant, l’àrea atribuïble a aquesta classe es
correspon amb la del polígon que el conté. En el cas de la classificació IMEUH sovint un únic HIC
correspon a més d’un biòtop CBM, de manera que freqüentment el nombre d’hàbitats per polígon és
menor en la classificació IMEUH que no pas en la classificació CBM.
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Diferències relatives a la correspondència entre hàbitats i la seva definició

Cal tenir en compte que no tots els hàbitats tenen una correspondència en totes les classificacions. Per
exemple, no tots els biòtops de la classificació CBM corresponen un HIC, de manera que l’àrea total
ocupada per tots els biòtops del MHFM07 serà més gran que l’àrea total ocupada per tots els HICs (ja
que els biòtops que no corresponen a cap HIC no son tinguts en compte en el càlcul de l’àrea ocupada
per els HICs).

Per altra banda, les correspondències entre hàbitats poden ser confuses. Per exemple, la classificació
CBM no recull els mosaics agroforestals però els denota amb l’addició del codi 82.31+ (“Cultius
extensius tradicionals (en context forestal)”), que apareix juntament amb els codis dels hàbitats
forestals presents en el corresponent mosaic. La classificació CBM doncs, permet distingir diverses
menes de mosaics agroforestals en funció de la seva composició d’hàbitats però no proporciona
resultats explícits a nivell de mosaic.

La classificació BOSC en canvi, només contempla una única classe de mosaic agroforestal (codi 18)
que és més genèrica i agrupa la majoria dels mosaics denotats en la classificació CBM (a excepció
d’alguns tipus particulars de mosaic que, atenent al coneixement expert, es van assignar als hàbitats
forestals temàticament més propers).

La classificació BOSC doncs, no discrimina entre tipus de

mosaic agroforestal però proporciona resultats explícits a nivell de mosaic agroforestal.
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a. Descriptius generals
2

L’àrea cartografiada total pel Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca 2007 és de 358 km (35797 Ha)
que corresponen al 51% de la superfície total de l’illa. Aquesta àrea de l’aixecament del mapa, es
correspon plenament amb l’àrea total dels hàbitats codificats en les classificacions CBM i BOSC. En
el cas dels HIC de la classificació IMEUH però, la seva superfície total és lleugerament menor (2294.7
2

Ha o 23 Km menys) degut a que existeixen 261 polígons que codifiquen hàbitats que no corresponen
a cap Hàbitat d’Interès Comunitari i que, per tant, no computen en el càlcul total d’àrea per a aquest
tipus d’hàbitat. Aquestes diferències es poden observar a la taula 03.
Àrea
MHFM07

Àrea total
(Ha)

Àrea total
(Km²)

BTPS

35797

(358 Km²)

HICs

33502

(335 Km²)

BOSC

35797

(358 Km²)

Taula 03. Àrea de l'aixecament (o mapejada) del MHFM07,
considerant les tres classificiacions diferents que empra.

Figura 10. Àrea d’aixecament del MHFM07 : superfície cartografiada
(Simbolitzada segons la classificació BOSC)
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Pel que fa a les unitats de paisatge es pot dir per a cadascuna de les classificacions que :

En el cas de la classificació CBM el MHFM07 consta de 3949 unitats de paisatge, representades
mitjançant polígons, cadascun dels quals pot recollir fins a 3 hàbitats diferents : el 34.7% dels polígons
recull un sol hàbitat mentre que, entre aquells polígons que recullen més d’un hàbitat, el 59.2% en
conté dos i només el 6.1% n’inclouen tres. En conjunt doncs, aquests polígons recullen un total de
6766 BTPs, que s’agrupen en 30 classes.

En el cas de la classificació IMEUH el MHFM07 consta de 3688 unitats de paisatge, cadascuna de les
quals pot recollir fins a 3 hàbitats diferents : el 60% dels polígons recull un sol hàbitat mentre que, entre
aquells polígons que recullen més d’un hàbitat, el 39.5% en conté dos i només el 0.5% n’inclouen tres.
En conjunt doncs, aquests polígons recullen un total de 5182 HICs, que s’agrupen en 9 classes (11 si
es compten els diferents subtipus del HIC 5330).

En el cas de la classificació BOSC el MHFM07 consta de 3949 unitats de paisatge, cadascuna de les
quals pot recollir únicament 1 combinació d’hàbitats, recollint per tant un total de 3949 combinacions
d’hàbitat BOSC, que s’agrupen en 30 classes temàtiques diferents.
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Pel que fa a les classes temàtiques que apareixen al mapa, es presenta a continuació els llistats
complets corresponents a cadascuna de les tres classificacions :

Llista dels CORINE Biotopes Manual
16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea subsp.turbinata) de dunes fixades del litoral.
16.28 Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al litoral.
16.29 Dunes residuals plantades o colonitzades de pins (Hab. Pinus Halepensis però també P. pinea), al litoral.
31.891 Bardisses en disposició no lineal (rubus spp., prunus spinosa i rosa spp.).
32.1121+ Màquies d’alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra baixa.
32.1131+ Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa.
32.121 Màquies d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), arborescent.
32.1322 Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus phoenicea subsp. Turbinata arborescent), de les costes
rocoses del litoral
32.1B+ Arboçars (màquies d'Arbutus unedo), calcícoles, de terra baixa i de les muntanyes mediterrànies.
32.211 Garrigues o marines d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus), de les terres mediterrànies
càlides.
32.214 Garrigues o marines dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus), de les contrades mediterrànies càlides
32.215 Garrigues o marines dominades per argelaga negra (Calicotome spinosa), de les contrades mediterrànies càlides.
32.21A1 Màquies aerodinàmiques d'aladern menorquí (Phillyrea latifolia var. rodriguezii)
32.21I Savinoses (matollars de Juniperus phoenicea) o cadequers (matollars de Juniperus oxycedrus) prostrats, de les
contrades marítimes càlides.
32.22 Poblaments de lleterassa arbòria (Euphorbia dendroides), de les contrades marítimes càlides.
32.23 Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les contrades mediterrànies càlides .
32.3 Bosquines i Matollars silicícoles mediterranis.
32.322+ Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs de les contrades
mediterrànies marítimes.
32.341 Estepars dominats per estepa negra (Cistus monspeliensis), silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes.
32.4 Matollars i brolles calcícoles mediterranis.
32.42 Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles, de terra baixa.
34.633 Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica) de les contrades marítimes càlides.
42.842 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).
44.8131 Tamarigars (Tamarix spp.).
45.3141+ Alzinars baleàrics calcaris.
45.3142+ Alzinars baleàrics silicícoles.
83.3112 Plantació de pins (Pinus spp).
82.31+ Cultius extensius tradicionals (en context forestal)
32.34 Estepars (Cistus spp.).
Taula 04 . Llistat dels CORINE Biotopes que apareixen al MHFM07
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Llistat dels tipus Hàbitats d'Interès Comunitari
2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses
2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues
2270* Dunes amb pinedes de pi blanc
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
5330(32.22) Matollars termomediterranis i predesèrtics
5330(32.23) Matollars termomediterranis i predesèrtics
5330(32.24) Matollars termomediterranis i predesèrtics
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
9320 Màquies d'ullastre (Olea europaea var. Sylvestris), arborescent.
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies
Taula 05. Llistat dels tipus d'Hàbitat d'Interès Comunitari que apareixen al MHFM07

Llegenda del mapa o Classificació BOSC
1

Alzinar amb màquia calcícola

2

Alzinar amb màquia silicícola

3

Alzinar calcícola

4

Alzinar calcícola amb pineda de pi blanc

5

Alzinar calcícola amb ullastrar

6

Alzinar silicícola

7

Alzinar silicícola amb pineda de pi blanc

8

Alzinar silicícola amb ullastrar

9

Carritxar

10

Màquia calcícola

11

Màquia calcícola amb càrritx

12

Màquia d'aladern

13

Màquia d'ullastre

14

Màquia litorals no dunars amb sivinar

15

Màquia silicícola

16

Màquia silicícola amb càrritx

17

Màquia silicícola amb ullastrar

18

Mosaic agroforestal d'ullastrar

19

Pinar de pi blanc

20

Pinar de pi blanc amb màquia calcícola

21

Pinar de pi blanc amb màquia d'ullastre

22

Pinar de pi blanc amb màquia silicícola

23

Sistema dunar amb sivinar

24

Sistema dunar amb vegetació llenyosa

25

Tamarellar

26

Ullastrar amb càrritx

27

Ullastrar amb mula

28

Ullastrar amb pinedes de pi blanc

29

Ullastrar arborescent
Taula 06 Llistat de les combinacions d’hàbitats BOSC que apareixen al MHFM07
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b. Àrees d’ocurrència per hàbitat

Les àrees d’ocurrència per cada biòtop de la classificació CBM, es calculen segons :

Àrea hàbitat = AREA
On “AREA” correspon al camp de la base de dades del MHFM07, que recull l’àrea del polígon.

La taula 07 mostra les àrees on cada hàbitat és present, atenent a la classificació CBM. S’observa
ràpidament la dominància de determinats hàbitats com ara els ullastrars arborescents o 31.121
(~16500 Ha), les pinedes o 42.842 (~7200 Ha), els alzinars calcícoles o 45.3141+ (~4400 Ha), els
alzinars silicícoles o 45.3142+ (~2600 Ha). El resultats es comenten més extensament al següent
apartat, quan es tracten les àrees ocupades per cada hàbitat.

BTP

Freq. Abs.

Area (Ha)

HIC

Freq. Abs.

Area (Ha)

Area (%)

2250*

23

80.5

0.2%

2260

17

64.1

0.1%

2270 *

22

112.8

0.2%

Area (%) *

16.272
23
80.5
0.1%
16.28
17
64.1
0.1%
16.29
22
112.8
0.2%
31.891
7
18.3
0.0%
32.1121+
16
102.3
0.2%
32.1131+
14
120.1
0.2%
32.121
1597
16502.8
26.0%
32.1322
41
408.1
0.6%
32.1B+
2
5.5
0.0%
32.211
673
6662.2
10.5%
32.214
64
444.9
0.7%
32.215
9
174.6
0.3%
32.21A1
160
1213.1
1.9%
32.21I
17
44.4
0.1%
32.22
49
1099.9
1.7%
32.23
142
1301.1
2.0%
32.3
305
1914.0
3.0%
32.322+
57
782.7
1.2%
32.341
42
912.1
1.4%
32.4
207
1756.8
2.8%
32.42
15
171.6
0.3%
34.633
110
569.8
0.9%
42.842
1140
9753.2
15.3%
44.8131
19
48.6
0.1%
45.3141+
553
4370.2
6.9%
45.3142+
525
2625.2
4.1%
83.3112
9
35.1
0.1%
82.31+
929
12271.8
19.3%
32.34
1
1.9
0.0%
84.1
1
1.2
0.0%
Total
6766
63568.9
100.0%
Taula 07. Àrees d'ocurrència, segons la classificació CBM
* Percentatge calculat respecte l’àrea d’ocurrència total

5210

58

452.5

0.9%

5330

224

1658.0

3.5%

5330(32.22)

49

1099.9

2.3%

5330(32.23)

252

1870.9

3.9%

5330(32.24)

673

6662.2

13.9%

92D0

19

48.6

0.1%

9320

1597

16502.8

34.5%

9340

1108

7217.7

15.1%

9540(42.84)

1140

9753.2

20.4%

Sense HIC*

261

2294.7

4.8%

Totals
5182
47817.9
100.0%
Taula 08. Ocurrències per hàbitat, segons la classificació
IMEUH
*

La taula 08 mostra les àrees d’ocurrència per als hàbitats de la classificació IMEUH. S’observa que els
hàbitats dominants son igualment l’ullastrar arbori o 9320 (~16500 Ha), les pinedes o 9540 (~9750 Ha),
els alzinars o 9340 (7200 Ha) i el grups dels matollars esclerofil·les o 5330. Els resultats es comenten
més detalladament a l’apartat següent.
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A fi d’ajudar al lector a comparar els resultats d’una i altra classificació (CBM i IMEUH), la taula
069mostra conjuntament els descriptius d’ambdues classificacions (taules 07 i 08), en el cas dels
hàbitats que tenen una correspondència entre classificacions.

HIC

Freq. Abs.

Area (Ha)

BTP

Freq. Abs.

Area (Ha)

2250*

23

80.5

16.272

23

80.5

2260

17

64.1

16.28

17

64.1

2270 *

22

112.8

16.29

22

112.8

5210

58

452.5

32.1322

41

408.1

32.21I

17

44.4

5330

224

1658

32.214

64

444.9

32.21A1

160

1213.1

5330(32.22)

49

1099.9

32.22

49

1099.9

5330(32.23)

252

1870.9

32.23

142

1301.1

34.633

110

569.8

5330(32.24)

673

6662.2

32.211

673

6662.2

92D0

19

48.6

44.8131

19

48.6

9320

1597

16502.8

32.121

1597

16502.8

9340

1108

7217.7

45.3141+

553

4370.2

45.3142+

525

2625.2

32.1121+

16

102.3

32.1131+

14

120.1

9540(42.84)

1140

9753.2

42.842

1140

9753.2

Totals HIC

5182

45523.2

Totals BTP

5182

45523.3

Taula 09. Comparació de les àrees d'ocurrències per hàbitat, entre les classificacions IMEUH i CBM

Finalment, cal fer notar que les àrees d’ocurrència de la classificació BOSC es corresponen amb les
àrees efectivament ocupades per les combinacions d’hàbitats BOSC, ja que en aquesta classificació
només es recull un únic codi en cada polígon, corresponent-li per tant la totalitat de l’àrea d’aquest. Per
aquest motiu els resultats d’àrea es presenten un únic cop, a la secció següent.
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c. Àrees ocupades per hàbitat.

i) Àrees ocupades per hàbitat : Classificació CBM (BTP)

Les àrees ocupades per cada biòtop de la classificació CBM, es calculen segons :

Àrea hàbitat = AREAE/NBTP
On ,

AREAE : Camp de la base de dades del MHFM07, que recull l’àrea del polígon.
NBTP : Camp de la base de dades del MHFM07, que recull el nombre d’hàbitats presents en
un polígon.

Així, s’estima l’àrea ocupada per un biòtop inclòs en un polígon qualsevol del MHFM07, tot repartint
l’àrea del polígon entre tots els biòtops que hi son presents (entre 1 i 3). Els valors presentats en
aquesta secció corresponen a la suma de les àrees (estimades segons la formula anterior) de tots els
biòtops d’una mateixa classe (p.ex. 16.272).

S’observa un primer grup en què el biòtop més freqüent és l’ullastrar arborescent (~9000 Ha, codi
32.121), immediatament seguit dels conreus que ocupen els espais intersticials dels mosaics
agroforestals (~6000 Ha, codi 82.31+). El segon hàbitat forestal més destacat son les pinedes de pi
blanc (~5000 Ha, codi 42.842), seguit de les garrigues d’ullastre (~4000 Ha, codi 32.211) i finalment,
els alzinars calcícoles (~2500 Ha, codi 45.3141+) i silicícoles (~1500 Ha, codi 45.3142+).

Un segon grup d’hàbitats freqüents però no majoritaris, que ocupen una àrea compresa entre les 1000
i les 100 hectàrees, és el de fàcies de matollars esclerofil·les que inclouen (de major a menor àrea) : la
màquia d’aladern (32.21A1), les garrigues i brolles envaïdes per càrritx (32.23) o les garrigues
d’ullastre amb poblaments de lleterassa arbòria (32.22). També trobem dintre d’aquest grup els
bruguerars de bruc mascle (32.322+), les carritxeres (34.633), brolles calcícoles de romaní (32.341),
les màquies no dunars amb savines (32.1322) i les de llentiscle (32.214).

Finalment, un darrer grup aplega les classes menys freqüents (àrea menor de 100 Ha) i que,
tanmateix, recull molts hàbitats de gran interès a causa de la seva raresa : els hàbitats dunars com ara
les savinoses (16.272), les garrigues dunars diverses (16.28) i les pinedes dunars (16.29), o bé els
hàbitats associats a la presència d’aigua dolça, com els tamarellars (44.8131).

Els gràfics de la figura 11 il·lustren aquestes dades ordenades per àrea ocupada, també es presenten
ordenades per codi a la taula de la mateixa figura.
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TOTAL

Hàbitats BTP (més grans de 1000 Ha)

32.4

32.3

45.3142+

45.3141+

32.211

42.842

82.31+

32.121

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Hàbitats BTP (entre 1000 Ha i 100 Ha)

32.214

32.1322

32.341

34.633

32.322+

32.22

32.23

32.21A1

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Freq. Abs.

Area
(Ha)

Area
(%)

16.272
23
67
0.1%
16.28
17
41
0.1%
16.29
22
84
0.1%
31.891
7
7
0.0%
32.1121+
16
55
0.1%
32.1131+
14
60
0.1%
32.121
1597
9314 13.3%
32.1322
41
361
0.5%
32.1B+
2
2
0.0%
32.211
673
4258
6.1%
32.214
64
274
0.4%
32.215
9
74
0.1%
32.21A1
160
866
1.2%
32.21I
17
30
0.0%
32.22
49
583
0.8%
32.23
142
604
0.9%
32.3
305
1445
2.1%
32.322+
57
466
0.7%
32.34
1
2
0.0%
32.341
42
366
0.5%
32.4
207
1300
1.9%
32.42
15
83
0.1%
34.633
110
426
0.6%
42.842
1140
4806
6.8%
44.8131
19
44
0.1%
45.3141+
553
2480
3.5%
45.3142+
525
1671
2.4%
82.31+
929
6002
8.5%
83.3112
9
24
0.0%
84.1
1
1
0.0%
30
6766
35797 51.0%
Taula 10. Àrees ocupades per els
biòtops de la classificació CBM
a

el percentatge es calcula respecte la
l’àrea total de Menorca (70225 Ha)
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Figura 11. Gràfics i taula de resultats : àrees ocupades per els biòtops de la classificació CBM
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ii) Àrees ocupades per hàbitat : Classificació IMEUH (HIC)

Les àrees ocupades per cada HIC de la classificació IMEUH es calculen segons :

Àrea hàbitat = AREAE/NHIC
On ,

AREAE : Camp de la base de dades del MHFM07, que recull l’àrea del polígon .
NHIC : Camp de la base de dades del MHFM07, que recull el nombre d’hàbitats presents en
un polígon.

També en aquest cas, s’estima l’àrea ocupada per els HIC a partir de la del polígon que els conté i del
nombre de HICs presents en cada polígon, que cal remarcar que no es correspon necessàriament
amb el nombre de biòtops presents en el mateix polígon.

També cal prendre en consideració, a la hora de comparar les àrees dels HICs i les dels BTPs, la
correspondència entre els hàbitats d’ambdues classificacions. Els HICs mantenen una relació “1 a
molts” amb els BTPs, és a dir, 1 HIC pot correspondre a més d’un BTP, de manera que les àrees dels
HICs han de ser interpretades com una suma de l’àrea dels biòtops i sovint, ofereixen uns valors
d’àrea més grans.

En segon lloc, cal observar un tercer element que dificulta les comparacions d’àrea entre les
classificacions IMEUH i CBM : l’existència de mosaics agroforestals. Els mosaics agroforestals
s’assenyalen a la classificació CBM amb el codi 82.31+, al que s’atribueix la part agrícola de l’àrea total
del mosaic (les terres de conreu). En la classificació IMEUH en canvi, no existeix cap classe que reculli
la fracció agrícola del mosaic, de manera que la fracció d’àrea que li correspon s’assigna a l’hàbitat que
conforma el mosaic agroforestal, sobreestimant així la seva superfície. Aquesta situació afecta
especialment a l’ullastrar arborescent (HIC 9320) que veu augmentada dràsticament la seva superfície
respecte al valor ofert per la classificació CBM.

Finalment, cal recordar que l’àrea total del mapa ocupada per almenys un HIC és menor (33519 Ha o
2

2

335 Km ) que la ocupada per els biòtops o les combinacions BOSC (35815 Ha o 358 Km ), per tal i
com existeixen HICs que no corresponen a cap biòtop o combinació d’hàbitats.

Pel que fa als descriptius dels HICs, existeix un primer grup d’hàbitats, amb una àrea major de 1000
Ha cadascun d’ells, que segueix exactament el mateix patró que en el cas dels biòtops, encara que
amb variacions en les xifres, fonamentalment degudes a les diferències entre classificacions
anteriorment comentades.
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En un primer lloc destacat i a molta distància de la resta es situen els boscos d’ullastre (~14000 Ha,
codi 9320). En el cas dels HICs, l’àrea dels ullastrars és força superior al que assenyalen els biòtops
donat que els primers inclouen gran part de les ~6000 Ha de conreus corresponents als mosaics
agroforestals, que en el cas dels biòtops estan assignades a una altra classe temàtica (82.31+).

Igualment al que succeeix en el cas dels biòtops, en segon lloc es troben les pinedes amb una àrea
similar en ambdues classificacions (~5000 Ha,codi 9540).

En tercer lloc, i amb una àrea lleugerament superior a la proporcionada per la classificació CBM es
situen les garrigues esclerofil·les dominades per ullastre (~5000 Ha, codi 5330(32.24)). La diferència
entre els valors de superfície assignats a aquestes garrigues esclerofil·les, es deu a que aquest HIC
també inclou una part important de les àrees ocupades per les terres de cultiu en mosaics
agroforestals (82.31+), a la vegada que agrupa diverses fàcies de matollar esclerofil·le, com ara
32.214, 32.215...

En quarta posició els alzinars (~4000 Ha, codi 9320), anàlogament als biòtops, ocupen els darrers llocs
entre els HICs més destacats. El valor d’àrea d’aquest HIC s’ha d’interpretar com la suma dels alzinars
calcícoles (45.3141+) i silicícoles (45.3142+).

Un segon grup d’hàbitats amb menor presència (menys de 100 Ha cadascun) inclou altres fàcies de
matollars esclerofil·les, com ara l’ullastrar amb lleterassa arbòria (5330(32.22)) i les garrigues no
dunars dominades per savines (5210) i, a molta distància, un tercer grup format per altres hàbitats
minoritaris però que inclouen els 2 hàbitats prioritaris presents a l’illa, els sivinars sobre dunes (2250*) i
les pinedes sobre dunes (2270*), així com altres hàbitats dunars i tamarellars (92D0).

En aquest punt convé recordar que aquest treball considera les pinedes de pi blanc sobre dunes
com a 2270*, en contra del què tradicionalment s’ha fet a Menorca. S’ha cregut oportú prendre tal
decisió donat que el pi blanc apareix explícitament citat dintre del llistat d’espècies característiques
d’aquest hàbitat al manual de referència corresponent (el manual dels tipus d’Hàbitat d’Interès de la
Unió Europea, versió EUR27).

Finalment, cal fer un comentari relatiu als biòtops que no corresponen a cap HIC, ja que en conjunt
ocupen una àrea força gran, encara que convé recordar que la seva abundància ve donada pel fet que
agrupen una gran quantitat de biòtops diferents (especialment brolles) i que, per aquest motiu, no és
legítim de considerar-los com un grup de primer ordre “per se”.

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϲϭ


5330

5330(32.23)

Sense HIC

9340

5330(32.24)

9540(42.84)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
9320

Freq.
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Area
(Ha)

Areaa
(%)

Sense HIC

23
17
22
58
224
49
252
673
19
1597
1108
1140
1584

67.0
41.1
83.6
406.4
1326.3
775.9
1348.3
5059.9
45.1
14481.1
4678.0
5189.6
2294.7

0.1%
0.1%
0.1%
0.6%
1.9%
1.1%
1.9%
7.2%
0.1%
20.6%
6.7%
7.4%
3.3%

11

5182

35797

51.0%

TOTAL

Hàbitats HIC (més grans de 1000 Ha)

2250*
2260
2270 *
5210
5330
5330(32.22)
5330(32.23)
5330(32.24)
92D0
9320
9340
9540(42.84)

Taula 11.
Taula de freqüències i àrees
ocupades per els Hàbitats d'Interès Comunitari
a Menorca.
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Figura 12 Gràfics i taula de resultats : àrees ocupades per els hàbitats de la classificació IMEUH
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iii) Àrees ocupades per combinació d’hàbitat : Classificació BOSC

Les àrees ocupades per cada combinació d’hàbitats de la classificació BOSC, es calculen segons :

Àrea hàbitat = AREAE
On ,

AREAE : Camp de la base de dades del MHFM07, que recull l’àrea del polígon .

En aquest cas, a diferència dels anteriors, l’àrea ocupada per l’hàbitat es correspon exactament amb
l’àrea ocupada per el polígon que el conté, ja que segons la llegenda de mapa (la classificació BOSC)
només pot existir una única classe temàtica per polígon.

Una altra característica d’aquesta classificació és què en realitat agrupa combinacions d’hàbitats,
més que no pas hàbitats i ofereix, per tant, una visió més sintètica del territori que ens parla de les
combinacions més freqüents a l’illa.

A causa d’aquestes dues raons, cal abordar les comparacions entre els valors d’àrea d’aquesta
classificació i les dues anteriors amb cautela, ja que es tracten unitats de paisatge diferents -hàbitats
en contraposició a combinacions d’hàbitats- i s’estima la seva àrea de manera diferent. Malgrat això,
tal i com mostren els següents resultats, és possible establir analogies entre totes tres.

Existeix un primer grup de combinacions d’hàbitats, amb una àrea compresa entre les 12000 Ha i les
1000 Ha cadascun d’ells, que inclou :

El mosaic agroforestal d'ullastrar (~11000 Ha, codi 18) és amb escreix la combinació més abundant.
Cal entendre aquesta classe com una agrupació de tota mena de mosaics agroforestals on tanmateix,
l’element forestal que predomina és l’ullastre. La superfície d’aquesta classe difereix sensiblement
(~5000 Ha) respecte la oferta per la classificació CBM en aquest treball en relació els mosaics
agroforestals (~6000 Ha). Convé recordar que la definició de mosaic agroforestal és diferent en el cas
de la llegenda BOSC, que deixa fora d’aquesta classe determinats tipus de mosaics (p.ex. de brolles)
que en canvi, son considerats com a tal en la classificació CBM.

A continuació trobem les pinedes mixtes de pi blanc, ja sigui combinades amb ullastrar (~4000 Ha, codi
28) o amb l’alzinar calcícola (~3000 Ha, codi 4), segueix l’ullastrar arborescent (~2000 Ha, codi 29) o la
màquia baixa d'ullastre (~2000 Ha, codi 13).

Dintre encara del primer grup d’hàbitats abundants, trobem també les màquies silicícola (~1500 Ha,
codi 15) i calcícola (1000 Ha, codi 10), que fonamentalment agrupen les brolles. En darrer lloc, es situa
l’alzinar silicícola amb pineda de pi blanc (~1000 Ha, codi 7) i la màquia d'aladern (~1000 Ha, codi 12).
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Així doncs, s’observa com en les combinacions d’hàbitats més freqüents apareixen els hàbitats més
abundants de les classificacions anteriors. Tanmateix, l’odre en què hi apareixen varia lleugerament ja
que per una banda, els hàbitats que considerats individualment no eren els més abundants es
combinen amb d’altres per ocupar superfícies més grans (és el cas de les pinedes, que formen unitats
de paisatge mixtes amb gairebé qualsevol hàbitat), mentre que per altra banda, els hàbitats que
considerats individualment eren més abundants, en combinar-se amb d’altres hàbitats menys freqüents
veuen repartida la seva àrea en un major nombre de classes temàtiques de menor àrea (és el cas de
l’ullastrar, que tot i això aconsegueix mantenir en solitari un lloc destacat).

Dintre del segon grup (amb àrees compreses entre les 100 Ha i les 1000 Ha) trobem l'alzinar silicícola
(7), ja sigui acompanyat de màquia silicícola (2), de pineda de pi blanc (7) o d’ullastrar (8), que
considerats conjuntament caldria presentar com una de les classe més freqüents (>2000 Ha).
Seguidament, apareix l'ullastrar amb càrritx (26), l'alzinar calcícola (3), l'alzinar calcícola amb ullastrar
(5) i la màquia silicícola amb ullastrar (17). A força distància apareixen encara altres combinacions,
com ara el carritxar (9) i les màquies envaïdes per aquest, ja siguin calcícoles (11) o silicícoles (16), la
màquia litoral no dunar amb sivinar (14), pinedes amb màquia calcícola (20) o silicícola (22), o bé amb
ullastre (21) i, en darrer lloc, el sistema dunar amb vegetació llenyosa (24).

Aquest segon grup agrupa un gran nombre de classes relativament abundants que es combinen
entre elles per formar una gran varietat d’associacions, essent predominants alzinars i les brolles i on
el tipus de substrat (calcari o silícic) augmenta la diversitat de grups.

Finalment, existeix un tercer grup que recull les combinacions d’hàbitats més infreqüents, com per
exemple l'alzinar amb màquia calcícola (1) o el pinar de pi blanc

20

(19). També es situen en aquest

grup els hàbitats amb una distribució restringida per algun factor ecològic limitant (aigua,
substrat,etc), com per exemple els sistemes dunars amb sivinar (23, circumscrits als sistemes dunars
existents) o el tamarellars (25, amb una distribució restringida a llocs amb gran disponibilitat d’aigua
dolça o salobre).

Els descriptius de la classificació BOSC o llegenda del mapa es poden veure als gràfics i taula de la
figura 13.


ϮϬ
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Combinacions d'hàbitats BOSC
(més grans de 1000 Ha)
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12

7

10

15

13

29

4

28

18

0.0

Combinacions d'hàbitats BOSC
(entre 100 Ha i 1000 Ha)
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BOSC

Freq.
Abs.

Area
(Ha)

Area
(%)

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

15
33
127
269
154
141
226
141
64
129
13
138
266
58
188
34
55
690
23
51
56
54
21
31
16
93
34
467
362

91.0
263.8
652.6
3117.0
610.3
830.1
1141.6
491.9
311.2
1184.4
182.3
1099.9
2131.8
452.5
1445.9
436.3
545.4
10959.2
72.0
370.8
207.4
274.6
75.5
154.7
43.4
677.0
898.3
4580.8
2495.5

0.1%
0.4%
0.9%
4.4%
0.9%
1.2%
1.6%
0.7%
0.4%
1.7%
0.3%
1.6%
3.0%
0.6%
2.1%
0.6%
0.8%
15.6%
0.1%
0.5%
0.3%
0.4%
0.1%
0.2%
0.1%
1.0%
1.3%
6.5%
3.6%

TOTAL
3949
35797
51.0%
Taula 12. Àrees ocupades per les
combinacions
d’hàbitats
de
la
classificació BOSC
a
el percentatge es calcula respecte la
l’àrea total de Menorca (70225 Ha)

Combinacions d'hàbitats BOSC
(menors de 1000 Ha)
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Figura 13 Gràfics i taula de resultats : àrees ocupades per els biòtops de la classificació BOSC
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ϲϱ

III.2. Fitxes d’hàbitat
En aquest apartat es presenten només les fitxes d’aquells hàbitats recollits en la classificació reflectida
en el CORINE Biotopes manual que apareixen al MHFM07. En total s’han elaborat un total de 27
fitxes d’hàbitats, que coincideixen amb els hàbitats forestals més abundants a Menorca :

16.272

Savinoses (...) de dunes fixades del litoral

16.28

Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues (...)

16.29

Dunes residuals plantades o colonitzades de pins (...)

32.1121+

Màquies d’alzina (...) silicícoles (...)

32.1131+

Màquies d’alzina (...) calcícoles (...)

32.121

Màquies d'ullastre (...) arborescent

32.1322

Savinoses (...) de les costes rocoses del litoral

32.1B+

Arboçars (...) calcícoles (...)

32.211

Garrigues o marines d'ullastre i llentiscle (...)

32.214

Garrigues o marines dominades per llentiscle (...)

32.215

Garrigues o marines dominades per argelaga negra (...)

32.21A1

Màquies aerodinàmiques de (..) Phillyrea latifolia var. rodriguezii

32.21I

Savinoses (...) prostrades (...)

32.22

Poblaments de lleterassa arbòria (...)

32.23

Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (...)

32.3

Bosquines i Matollars silicícoles mediterranis

32.322+

Bruguerars dominats per bruc boal silicícoles (...)

32.341

Estepars dominats per estepa negra (...) silicícoles (...)

32.4

Matollars i brolles calcícoles mediterranis

32.42

Brolles dominades per romaní (...) calcícoles (...)

34.633

Poblaments de càrritx (...)

42.842

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)

448131

Tamarigars (...)

45.2141+

Alzinars baleàrics calcaris

453142+

Alzinars baleàrics silicícoles

83.3112

Plantació de pins (Pinus spp)

82.31+

Cultius extensius tradicionals (en context forestal)

ϲϲ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

Existeixen 3 habitats però, dels què no s’ha fet fitxa malgrat aparèixer al MHFM07 : els esbarzers
(31.891), els estepars indeterminats (32.34) i les fileres d’arbres caducifolis (84.1). En tots els casos el
baix nombre d’ocurrències (8,1 i 1 casos, respectivament) i la petita àrea ocupada per aquests hàbitats,
juntament amb la baixa representativitat (en el cas del 84.1) o la indefinició conceptual de l’hàbitat (en
el cas del 32.24) han motivat la seva omissió del catàleg de fitxes.

A la plana següent, es troba un esquema en què s’explica breument el contingut de tots i cadascun
dels epígrafs que composen les fitxes d’aquest petit catàleg d’hàbitats forestals.

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϲϳ


CODI

Noms estandarditzat del codi emprat al MHFM07

CODI

Nom estandarditzat de l’hàbitat emprat al CORINE Biotopes
Biotopes Manual

Fotografia de l’hàbitat al camp o detall

Mapa de distribució de l’hàbitat,, derivat del MHFM07.

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007) que mosta la textura de l’hàbitat.

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Es descriu la comunitat atenent a les espècies que el
e
conformen i les que hi dominen. També es descriu la
l
fisiognomia de la comunitat (tipus estructural, forma,
alçada, fenologia...) i quan es rellevant, es cita el
substrat o algun caràcter marcat de la seva ecologia.
ecologi

Comunitats vegetals incloses dins l’hàbitat

A vegades es compara amb d’altres comunitats similars,
similar
donat criteris diferenciadors entre unes i altres.
També es comenten alguns aspectess pel que fa a la
identificació al camp o sobre la fotografia aèria, així com
referents a la codificació de l’hàbitat el MHFM07.
Distribució a l’illa
Es descriu quin espai geogràfic ocupa l’hàbitat a Menorca, de
vegades citant localitzacions concretes o tipologies d’indret com
a exemple.

Flora característica
Espècie característica de l’hàbitat En cas d’hàbitats molt
generals, en què no és possible separar les especies
especie
característiques de les acompanyants, aquest epígraf es
fusiona amb l’anterior.
Espècies diagnòstiques
Llistat amb altres espècies que apareixen freqüentment
freqüentm
en
aquest hàbitat. En cas d’hàbitats molt generals, en què no és
possible separar les especies característiques de les
acompanyants, aquest epígraf es fusiona amb l’anterior.
l’anter
Altres consideracions
Observacions diverses sobre nomenclatura, interpretació
interpret
del
hàbitat, codificació de l’hàbitat al mapa...

Correspondències amb altres classificacions
HIC : Equivalència
ència estricta amb el codi dels tipus d’Hàbitats d’Interès
d’
(HIC)
BOSC : Equivalències més freqüents amb la classificació BOSC o llegenda del mapa
COB : Equivalències més freqüents amb la classificació CORINE Land Cover del mapa de Cobertes i Usos del sòl
s de Menorca

ƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ
ϲϴ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

16.272
16.272

Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea
phoen
subsp.
turbinata) de dunes fixades del litoral.
Lycian juniper woods

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Tirant)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Cala Tirant
Tira

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions esclerofil·les dominades per la savina, que
poden ser des d’arbustives fins a arbòries,
arbòries amb una
alçada que oscil·la entre els 1 i 4 metres.

Rhamno-Junipeterum lyciae
Juniperetum turbinatae ruscetosum

En general aquest hàbitat es troba sobre sòls calcaris i
arenosos, de manera que presenta una distribució
circumscrita als sistemes dunars. Freqüentment, les
savines es troben acompanyades per el pi blanc,
blanc encara
que de manera més ocasional poden formar petits
rodals quasi bé monoespecífics.

Juniperus phoenicea subsp. turbinata

Distribució a l’illa

Flora característica

Espècies diagnòstiques
Pinus halepensis
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ephedra fragilis
Altres consideracions

A Menorca aquest hàbitat es troba es troba de forma
fragmentada i es més abundant a la costa Nord, on es
e
troben les formacions en millor estat de conservació.
conservaci

Malgrat que al CBM es parla de J. lycia,
lycia cal considerar
aquest taxó com a sinònim de Juniperus phoenicea
subsp.turbinata,, present a Menorca.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses
BOSC : 23 Sistema
ma dunar amb sivinar (també 24 Sistema dunar amb vegetació
v
llenyosa)
COB : 312B Sivinars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϲϵ


16.28

Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues,
garrigue al litoral.

16.28

Dunes sclerophyllous scrub

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cavalleria)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Sistema dunar
d
de la platja de Cavalleria

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions esclerofil·les predominantment arbustives
arbustive
d’aproximadament 1.5m d’alçada que s’assenten sobre
sòls calcaris i arenosos.

Ononido-rosmarinetea
Quercetea-ilicis
Cisto-lavanduletea

Aquesta classe agrupa les formacions de les quals no
s’ha pogut determinar amb certesa la seva composició
composici
florística. En tot cas es tracta de comunitats amb una
u
baixa diversitat (habitualment un estrat arbustiu
arbus gairebé
monoespecífic) amb una fenologia
enologia constant al llarg de
l’any i una distribució espacial esparsa.

Correspondències amb altres classificacions
ssificacions
HIC : 2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues
BOSC : 24 Sistema
ma dunar amb vegetació llenyosa
COB : Cap

Phillyrea latifolia var. rodriguezii , Juniperus phoenicea
ph
subsp.
turbinata, Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sylvestris,
s
Cistus salviifolius, Erica arborea, E. scoparia, Lavandula
stoechas,Calicotome spinosa, Ononis crispa, Rosmarinus
officinalis.
Altres consideracions

Distribució a l’illa
A Menorca aquest hàbitat es troba de
fragmentada sobre els sistemes
temes dunars litorals.
litorals

Espècies diagnòstiques

forma

Aquesta classe és de caràcter general
genera i pot recollir diverses
associacions vegetals en què una sèrie de determinades
determina
espècies hi participen en diferent mesura,
me
segons quina sigui
l’associació. Per aquest motiu no s’indiquen les espècies
es
característiques i acompanyants, sinó que s’ha agrupat
agru
una
selecció de les més representatives en un únic grup
gru d’espècies
diagnòstiques.

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ
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16.29

Dunes residuals plantades o colonitzades
colonitzades de pins (Hab. Pinus
halepensis
alepensis però també P. pinea), al litoral.

16.29

Wooded dunes

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Pilar)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Cala Tirant
Tira

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Pinedes litorals de pi blanc seminaturals o naturals
nat
que
s’assenten sobre sistemes dunars (p.ex. Trebalúger) o
arenals interiors (p.ex. dunes remuntants de Cala Pilar).
Pi

Junipero turbinatae-Pinetum
Pinetum halepensis prov.

Presenten un sotabosc de desenvolupament molt
variable, però en general dominat per espècies
esclerofil·les (llentiscle, sivina), que
e habitualment hi
apareixen de forma esparsa. El recobriment arbori pot
p
variar des d’una distribució compacte i gairebé contínua
con
fins a una d’ esparsa i discontínua. Fenologia constant
cons
al
llarg de l’any.

Flora característica
Pinus halepensis
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Pistacia lentiscus
Espècies diagnòstiques
Ephedra fragilis
Ampelodesmos mauritanica
Brachypodium retusum

Distribució a l’illa

Altres consideracions

Majoritàriament a la costa Nord
ord de Menorca.

Malgrat que a Menorca pràcticament no existeix P. pinea i que
aquesta es l’espècie que dona nom al títol del HIC 2270*, s’ha
decidit equiparar aquest HIC el biòtop 16.29, perquè que el
llistat de plantes que proporciona el IMEUH també inclou
i
a P.
halepensis.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 2270* Dunes amb pinedes de pi blanc
BOSC : 24 Sistema
ma dunar amb vegetació llenyosa (també 23 Sistema dunar amb sivinar)
COB : 312A Pinars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳϭ


32.1121+

Màquies d’alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra
ter baixa.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Pilar)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Camí dels Alocs, Santa Àgueda

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions arbustives denses i majoritàriament
esclerofil·les entre les que és abundant (o sobresurt
sobresu en
forma de petit arbre) l’alzina.

Cyclamini-Quercetum ilicis

Es tracta d’un habitat assentat sobre substrats silícics
silí
que té un aspecte intermedi entre les garrigues
d’ullastrar (32.211) i els boscos d’alzinars i sovint
sovi
apareix a prop d’aquests darrers, motiu que convida a
pensar que, o bé es tracta d’una fase de transició
tr
entre
ambdós hàbitats o bé son poblacions d’alzinar situades
situa
en llocs amb unes condicions ambientals que limiten
fortament el seu desenvolupament, encara que també
s’ha observat aquesta formació en zones exposades a
la tramuntana (p.ex. dunes remuntants
tants de Cala Pilar).
Distribució a l’illa
Hàbitat rar i molt localitzat de distribució fragmentada,
fragme
que coincideix amb les principals àrees silíciques
existents al Nord de l’illa, sovint proper a boscos
d’alzina.
Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9340 Alzinars i carrascars
BOSC : 2 Alzinar amb màquia silicícola (també 6 Alzinar silicícola)
COB : 311A Alzinars

Flora característica
Quercus ilex
Espècies diagnòstiques
Erica arborea
Myrtus communis
Arbutus unedo
Altres consideracions
Cap

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϳϮ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.1131+

Màquies d’alzina (Quercus ilex), calcícoles,, de terra baixa.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Fotografia de l’hàbitat al camp (Biniancolla)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Sant Lluís
Lluí Sud (Alcalfar Nou).

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions arbustives esparses i majoritàriament
esclerofil·les entre les que és abundant (o sobresurt
sobr
en
forma de petit arbre) l’alzina. Es tracta d’un hàbitat
hàbi
assentat sobre substrats calcaris que té un aspecte
intermedi entre les garrigues d’ullastrar (32.211) i els
boscos d’alzinars.

Cyclamini-Quercetum ilicis

Sovint apareix a prop d’aquests darrers, en àrees de
cultius en actiu o abandonats, motiu que convida a
pensar que es tracta d’una fase de regeneració o
degradació de l’alzinar. Alternativament, també podrien
pod
ésser considerades com a poblacions d’alzinar situades
situa
en llocs amb unes condicions ambientals que limiten
fortament el seu desenvolupament.

Rosmarinus officinalis
Philyrea angustifolia
Olea europaea var. silvestrys
Pistacia lentiscus
Asparagus acutifolius
Cyclamen balearicum
Erica multiflora

Flora característica
Quercus ilex
Espècies diagnòstiques

Altres consideracions

Distribució a l’illa

Cap

Hàbitat rar i molt localitzat, de distribució fragmentada
frag
que queda circumscrita a la meitat Sud de l’illa o,
excepcionalment, en petits afloraments calcaris de la
costa Nord.
Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9340 Alzinars i carrascars
BOSC : 5 Alzinar calcícola amb ullastrar (ocasionalment, també 4 Alzinar calcícola amb pineda de pi blanc)
blanc
COB : 311A Alzinars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳϯ


32.121
32.121

Màquies d'ullastre (Olea
(Olea europaea var. sylvestris), arborescent.
Olive arborescent matorral

Fotografia de l’hàbitat al camp (Mongofra)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Barranc Binigaus
B
(esq.), Mosaic
aic agroforestal de Favàritx (dreta)

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions esclerofil·les de port arbori (>1.5m) on
l’ullastre domina l’estrat arbori i que poden presentar-se
prese
acompanyades per una gran varietat d’espècies, tant en
l’estrat arbori
ri (formant boscos mixtes amb el pi blanc i/o
l’alzina) o en l’estrat arbustiu (llentiscle, càrritx...)
càrri

Prasio-Oleetum

A Menorca es tracta d’una comunitat climàcica en molts
mol
indrets, però especialment en aquells on es dona una
un
influència marina. Sovint apareix on les condicions
co
deixen de ser idònies per l’alzinar, formant un cinyell
cin
que
l’envolta. Finalment, també troben restes d’aquest
hàbitat allà on l’activitat agrícola ha fragmentat la seva
distribució espacial, ja sigui en forma de bosquetons
bosqueto o,
més freqüentment, en disposició lineal als marges de
camins i cultius.

Espècies diagnòstiques

Distribució a l’illa
Per tota l’illa, essent més freqüent prop de la costa
cost i
trobant les comunitats més desenvolupades en els
barrancs del Sud de l’illa.

Flora característica
Olea europaea var. sylvestris
Prasium majus

Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ampelodesmos mauritanicus
Phillyrea angustifolia
Rhamnus alaternus
Ruscus aculeatus
Arisarum vulgare
Brachypodium retusum
Smilax aspera
Ophrys sp
Altres consideracions
Cap

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9320 Màquies d'ullastre (Olea europaea var. Sylvestris),
Sylves
arborescent.
BOSC : 29 Ullastrar arborescent (també 18 Mosaic agroforestal d'ullastrar)
d'ullastrar
COB : 311B Ullastrars

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϳϰ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.1322
32.1322

Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus
phoenicea subsp. turbinata
turbinata arborescent), de les costes rocoses del
litoral
Juniperus lycia arborescent matorral

Juniperus phoenicea subsp. turbinata(fruits)
nata(fruits)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Costa Oest
Oest Ciutadella (dreta) i Cavalleria (esquerra)

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions esclerofil·les predominantment arbustives
arbustive i
ocasionalment
casionalment arbòries on dominen, o almenys hi son
abundants, les savines. En general es troben
trobe sobre sòls
rocallosos propers al litoral,, on sovint prenen formes
fortament aerodinàmiques que limiten
imiten l’alçada de les
savines (<1.5m).

Ass. Juniperetum turbinatae ruscetosum

Distribució a l’illa
A Menorca aquest hàbitat es troba en aquelles zones
costaneres (hab. A < 500m del mar) amb una forta
influencia marina i sòls rocallosos. Son remarcables les
comunitats de les costes Nord i Oest de Ciutadella, i de
la costa Sud-est
est de l’illa (esparses i fortament
fo
influenciades per la secular activitat agrícola), així
a com
els enclavaments de la costa Nord (compactes i poc
alterats).

Flora característica
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Espècies diagnòstiques
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Olea europaea var. silvestrys
Chamaerops humilis
Altres consideracions
Malgrat que al CBM es parla de J. lycia,
lycia cal considerar
aquest taxó com a sinònim de Juniperus phoenicea
phoenice subsp.
turbinata

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses
BOSC : 14 Màquia litorals no dunars amb sivinar
COB : 312B Sivinars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳϱ


32.1B+

Arboçars (màquies d'Arbutus unedo), calcícoles, de terra
ter baixa i de
les muntanyes mediterrànies.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Arbutus unedo (fruits)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Camí den Kane, entre Mercadal i Alaior

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Bosquines més o menys tancades, determinades per
l’abundància de l’arboç que pren una alçada variable
variabl
compresa entre els 2m i 4m.

Ampelodesmos mauritanicae-Arbutetum
utetum unedonis

Es tracta d’una formació vegetal preferentment
calcícola, que a Menorca
ca difícilment genera masses
forestals homogènies, sinó que es troba en forma
d’arboços aïllats en el sotabosc de pinedes esparses
esparse
(sotmeses a neteges forestals) i marges d’alzinars, però
també formant fàcies en marines calcícoles d’estepes
d’estep i
brucs, així com en la transició entre aquestes dues
darreres comunitats. La fenologia d’aquesta comunitat
comuni
varia en els períodes de rebrot (primavera), en què les
fulles son d’un verd brillant.
Distribució a l’illa
Malgrat que l’arboç és un abret relativament freqüent
freqüe
a
Menorca, el MHFM07 té una escala massa poc detallada
detallad per a
recollir-ho
ho adequadament, de manera que només es recullen
casos puntuals, relacionats amb neteges recents del sotabosc,
al centre de l’illa.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : COB : -

Flora característica
Arbutus unedo
Espècies diagnòstiques
Quercus ilex
Pistacia lentiscus
Erica arborea
Cistus salviifolius
Altres consideracions
Cap

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϳϲ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.211
32.211

Garrigues o marines d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i
llentiscle (Pistacia lentiscus), de les terres mediterrànies
medi
càlides.
Oleo-lentisc
lentisc brush

Fotografia de l’hàbitat al camp

Mapa de distribució de l’hàbitat

D’esquerra a dreta, es Mercadal, Ciutadella, Sant Climent, i Sant Lluís.
Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). D’esquerra

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions esclerofil·les de port arbustiu (< 1.5m) en
les que el ullastre i el llentiscle son moltlt abundants i que
poden presentar-se
se com a garrigues o sotabosc.

Prasio-Oleetum

Es tracta d’una comunitat de transició cap a comunitats
comunit
més estructurades (32.121) que ocupa transitòriament
àrees amb activitat agrícola o ramadera -present o
abandonada-, encara que pot ser
er permanent en zones
litorals exposades al vent. Degut a la
a seva transitorietat i
l’influencia humana adopta diferents patrons espacials
(des de mosaics agroforestals fins a garrigues denses).
dens
La presència de determinades espècies es consideren
fàcies d’aquest
aquest matollar i estan codificades en altres
hàbitats (p.ex. 32.22, 32.214,32.215...)

Flora característica
Olea europaea var. silvestrys
Prasium majus
Espècies diagnòstiques
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ampelodesmos mauritanicus
Calicotome spinosa
Asphodelus aestivus
Ophrys sp
Dactilys glomeratum
Altres consideracions

Distribució a l’illa
Ubic. A l’Oest i Nord de l’illa apareix com mosaic
alternat amb conreus. A l’Est i Sud, el mosaic té una
textura de gra petit amb conreus llargament
llargam
abandonats.

Es tracta d’un hàbitat força ubic, sobretot en àrees
àree agrícoles
abandonades, als marges de cultius actius o en zones
zone litorals.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 5330 Matollars
ollars termomediterranis i predesèrtics
BOSC : 13 Màquia d’ullastre (també 18 Mosaic agroforestal d'ullastrar)
d'ullastrar
COB : 324B Ullastrar en regeneració

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳϳ


32.214
32.214

Garrigues o marines dominades per llentiscle (Pistacia
(Pista
lentiscus), de
les contrades mediterrànies càlides
c
Lentisc brush

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Morell)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). La mola de
d Maó

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Fàcies de matollar esclerofil·le
erofil·le de port arbustiu (<1.5m)
en què la mata o llentiscle domina sobre qualsevol altra
espècie, fins i tot l’ullastre.

Prasio-Oleetum

Es tracta de comunitats permanents amb una morfologia
morfologi
sovint aerodinàmica i sotmeses a una forta influència
influènc
marítima, que formen un
n cinturó litoral molt fragmentat al
voltant de l’illa, ocupant l’espai de transició entre
ent
la
màquia d’aladern menorquí (32.21A1) i la garriga
d’ullastre (32.211).

Flora característica
Pistacia lentiscus
Espècies diagnòstiques
Olea europaea var. silvestrys
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ampelodesmos mauritanicus
Calicotome spinosa

Distribució a l’illa

Altres consideracions

Majoritàriament litoral, ocupa zones força properes a la
mar (hab. ~ 500m) i exposades al vent.

Cap

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
BOSC : 13 Màquia d’ullastre (també 17 Mosaic agroforestal d'ullastrar)
d'ullastrar
COB : 324B Ullastrar en regeneració (també

ĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ
ϳϴ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&D

32.215
32.215

rigues o marines dominades per argelaga negra (Calicotome
(Cali
Garrigues
spinosa), de les contrades mediterrànies càlides.
Calicotome brush

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Rafelet)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). La mola de Maó

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

A Menorca aquest hàbitats només es presenta com a
fàcies de matollars termodinàmics (l’ullastrar) en què
l’argelaga hi es força abundant.

Prasio-Oleetum

Per tant, es tracta de comunitats arbustives (<1.5m
d’alçada) en què l’espai entre ullastres, llentiscles,
llentiscl
etc,
és ocupat principalment per l’argelaga (a la foto aèria,
a
una textura grisenca ocupant espais intersticials entre
e
la
vegetació esclerofil·la), que localment pot arribar a
formar petits rodals gairebé monoespecífics però de
mida insuficient per a ser recollits al MHFM07.

Flora característica
Calicotome spinosa
Espècies diagnòstiques
Olea europaea var. silvestrys
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ampelodesmos mauritanicus
Altres consideracions

Distribució a l’illa

Cap

L’argelaga es pot trobar pràcticament en tota l’illa,
l’ill
mesclada amb màquies (32.121) o garrigues (32.211)
d’ullastrar, però sempre amb una abundància
undància insuficient
com per ésser considerat com a fàcies d’aquests
hàbitats. Només podem trobar-la
la com a tal en
determinades zones de l’Est de l’illa (la mola de Maó)
M

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 12 Màquia d’aladern (també 13 Màquia d’ullastre i 17 Mosaic agroforestal d'ullastrar)
COB : 323 Màquia esclerofil·la

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϳϵ


32.21A1
32.21A1

Màquies aerodinàmiques d'aladern menorquí (Phillyrea
(Phillyre latifolia var.
rodriguezii)
Minorcan lentiscares

Fotografia de l’hàbitat al camp (Sa Mesquida)
esquida)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Favàritx

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Màquia o garriga endèmica de Menorca on domina
l’aladern menorquí (Phillyrea
Phillyrea latifolia var. rodriguezii)
rodriguezii i es
troba una gran varietat d’endemismes (Daphne
rodriguezii, socarrells...).

Aro picti-Phillyreetum rodriguezii

Habitualment es troba molt prop de la costa (< 250m)
250m on
sovint pren formes fortament aerodinàmiques i on pot
po
adoptar dues configuracions espacials : (1) individus
individ
esparsos alternats
ernats amb socarrells sobre substrat rocós,
més a prop de la mar i (2) formant una garriga esparsa
espa
i
baixa amb llentiscle i ullastre, mes allunyada de la
l mar.
Distribució a l’illa

Flora característica
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Espècies diagnòstiques
Pistacia lentiscus
Olea europaea var. sylvestris
Teucrium marum ssp spinescens
Launaea cervicornis
Altres consideracions
Cap

En zones amb forta influència marítima. Les formacions
formacio
més ben desenvolupades
des es troben a la costa Nord,
encara que també existeixen comunitats a la resta del
d
litoral.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 12 Màquia d’aladern
COB : 322A Arbusts aerodinàmics litorals, 323 Màquia esclerofil·la
es

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϴϬ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.21I

Savinoses (matollars de Juniperus phoenicea) o cadequers
cade
(matollars de Juniperus oxycedrus) prostrats, de les
le contrades
marítimes càlides.

32.21I

Thermo-Mediterranean
Mediterranean juniper brushes

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cap de Cavalleria)
Cav

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Cavalleria
Cavalleri

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions arbustives riques en elements termòfils,
termòfil que
assentades sobre sòls rocosos
os i que tenen una forta
influencia marítima (especialment el vent).

Juniperetum turbinatae ruscetosum

Es tracta de comunitats dominades per savines
postrades (de formes fortament aerodinàmiques), que
els confereixen un aspecte característic, i en les quals
les savines formen un estrat no gaire dens d’entre 0.3m i
1m d’alçada.
Distribució a l’illa
Enclavaments per tot el litoral, essent més abundant a la
costa Nord. Apareix a la vora del mar, en indrets on es
donen afloraments rocosos (p.ex. penya--segats).

Flora característica
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Espècies diagnòstiques
Pinus halepensis
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Ephedra fragilis
Altres consideracions
Cap

Correspondències amb altres classificacions
classificaci
HIC : 5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents,
arbores
no dunars
BOSC : 14 Màquia litoral no dunar amb sivinar
COB : 312B Sivinars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϴϭ


32.22

Poblaments de lleterassa arbòria (Euphorbia dendroides),
dendroi
de les
contrades marítimes càlides.

32.22

Tree-spurges
spurges formations

Fotografia de l’hàbitat al camp (Favàritx)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Favàritx

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions arbustives on abunda la lleterassa
leterassa arbòria,
els individus de la qual es distribueixen de forma
esparsa entre la resta de vegetació.

Prasio-Oleetum sylvestris

Es considera una fàcies de matollar termòfil que apareix
apa
en condicions de fort dèficit hídric, consideració que
s’ajusta a la distribució que presenta
nta aquest hàbitat a
l’illa, ja que hi ocupa les àrees més seques.
Fàcilment identificable al camp a causa de la fenologia
fenol
característica de la lleterassa que presenta unes tiges
t
sense fulles i vermelles a l’estiu, i flors grogues a la
primavera i fulles joves d’un verd lluent a la tardor.
tardor

Flora característica
Euphorbia dendroides
Espècies diagnòstiques
Olea europaea var. sylvestris
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Altres consideracions
Cap

Distribució a l’illa
En zones costaneres del quadrant Nord-est
Nord
de l’illa,
malgrat que també pot trobar-se,
se, puntualment, al
quadrant Sud-est
est i probablement en d’altres indrets amb
influència marítima.

Correspondències amb altres classificacions
classific
HIC : 5330(32.22) Matollars termomediterranis i predesèrtics
predesèrt
BOSC : 27 Ullastrar amb mula
COB : 311B Ullastrars

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϴϮ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.23

Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos
(Ampelodes
mauritanica), de les contrades mediterrànies càlides
càlide .

32.23

Diss-dominated
minated garrigues

Fotografia de l’hàbitat al camp (Mongofre)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Costa Nord
Nor entre Cala en Calderer i els Alocs

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Matollars
ars esclerofil·les termomediterranis (garrigues),
brolles i estepars de tota mena envaïts i colonitzats
colonitza per
càrritx, que hi adopta una distribució esparsa i
imbricada.

Prasio-Oleetum
Cisto-lavanduletea
Pistacio-Rhamnetalia alaterni
Ericenion arboreae
Ampelodesmo-Ericetum scopariae

El càrritx apareix o bé com a element permanent en
zones amb condicions desfavorables (sòls poc profunds
i/o fort pendent), o com a element temporal en zones
zone de
transició, originalment alterades per antigues pràctiques
prà
d’incendi relacionades amb la gestió ramadera.

Flora característica
Ampelodesmos mauritanica
Espècies diagnòstiques

Al MHFM07 l’hàbitat es recull sempre al primer camp de
la base de dades (BTP1) i, immediatament desprès,
s’especifica el tipus de brolla o matollar envaït al segon
camp (BTP2).

Pistacia lentiscus
Olea europaea var. sylvestris
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Cistus spp.
Erica spp.

Distribució a l’illa

Altres consideracions

El càrritx es pot considerar una espècie ubiqua i
històricament afavorida per l’home, que pot colonitzar
tota mena de garrigues i brolles arreu de l’illa.
Correspondències amb altres classificacions
HIC : 5330(32.23) Matollars termomediterranis i predesèrtics
predesèrt
BOSC : 26 Ullastrar amb càrritx, 16 Màquia silicícola amb càrritx,
càrritx 11 Màquia calcícola amb càrritx (també 12 Màquia d'aladern)
COB : 323 Màquia esclerofil·la

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϴϯ


32.3

Bosquines i Matollars silicícoles mediterranis.

32.3

Meso-mediterranean
mediterranean silicicolous maquis

Fotografia de l’hàbitat al camp (Es Puigmal)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Entre la Muntanya Mala i Cala’n Carbó

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions habitualment arbustives silicícoles que
sovint
int es presenten com a fases de degradació o
regeneració dels boscos esclerofil·les.

Cisto-lavanduletea
Pistacio-Rhamnetalia alaterni
Ericenion arboreae
Ampelodesmo-Ericetum scopariae

Aquesta classe agrupa les formacions de les quals no
s’ha pogut determinar amb certesa la seva composició
composici
florística. En tot cas es tracta de comunitats amb una
u
alçada variable
ariable (entre 0,3m i 3m) i una estructura
espacial que va des de formacions esparses (p.ex.
brolles d’estepes) fins a masses compactes (p.ex.
brolles de bruc boal).

Espècies diagnòstiques

Distribució a l’illa
La meitat Nord del terç central de l’illa, coincidint
coincidi amb
les principals àrees de substrat silícic.

Cistus salviifolius, Erica arborea, Erica scoparia, Calicotome
spinosa, Lavandula stoechas, Myrtus communis
Altres consideracions
Aquesta classe és de caràcter general
genera i pot recollir diverses
associacions vegetals en què una sèrie de determinades
determina
espècies hi participen en diferent mesura, segons quina
q
sigui
l’associació.. Per aquest motiu no s’indiquen les espècies
característiques i acompanyants, sinó que s’ha agrupat
agru
una
selecció de les més representatives en un únic grup
gru d’espècies
diagnòstiques.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 15 Màquia silicícola (també 17 Màquia silicícola amb ullastrar)
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϴϰ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.322+

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels
costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies
mediterrà
marítimes.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Fotografia de l’hàbitat al camp (Santa Àgueda)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Entre la Muntanya Mala i Cala’n Carbó

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions arbustives silicícoles, denses (entre 1 i 3
metres), dominades en alçada i superfície per el bruc
br
mascle, que conviu amb d’altres arbustos esclerofil·les
esclerofil
o
laurifolis. Freqüentment es poden trobar alzines o pins
esparsos
arsos formant l’estrat arbori de la comunitat.

Ampelodesmo-Ericetum scopariae

Aquestes comunitats secundaries tenen un caràcter
temporal en aquells indrets en què han estat
tradicionalment afavorides per l’explotació carbonera
carbone
(arribant a fer rodals de mida considerable, fortament
fortam
dominats
nats pel bruc), mentre que en d’altres indrets amb
unes condicions ambientals més severes (p.ex. costa
Nord) es poden considerar com a permanents.
Distribució a l’illa
En àrees silicícoles del quadrant Nord-oest
oest de l’illa, en
vessants orientats al nord i ocupant clarianes o com a
sotabosc de pinedes o alzinars.

Flora característica
Erica arborea
Cistus salviifolius
Espècies diagnòstiques
Ampelodesmos mauritanica
Erica scoparia
Arbutus unedo
Myrtus communis
Phillyrea latifolia
Cistus monspeliensis
Pistacia lentiscus
Pinus halepensis
Quercus ilex
Altres consideracions
Cap

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 15 Màquia silicícola (també 17 Màquia silicícola amb ullastrar i 22 Pinar de pi blanc amb màquia silicícola)
silicícola
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϴϱ


32.341
32.341

Estepars dominats per estepa negra (Cistus monspeliensis),
monspeli
silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes.
marítim
Cistus monspeliensis maquis
maqui

Estepa negra (Cistus monspeliensis)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Nord
insular, Serra Morena
Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Nord-est

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Brolles de composició florística diversa (brucs, altres
estepes...) de densitat en general baixa, on les estepes
es
negres dominen en superfície tot ocupant els espais
intersticials que deixa l’estrat arbustiu i/o el sotabosc
so
de
boscos esparsos d’alzina o pi blanc.

Ampelodesmo-Ericetum scopariae
Ericetum scopariae (Subass. cistetosum
Ampelodesmo-Ericetum
monspeliensis)
Flora característica
Cistus monspeliensis

Es tracta de comunitats secundàries
es de caràcter
transitori que ocupen zones pertorbades (com p. ex.
l’àrea
’àrea cremada en el incendi del Milocar). L’aspecte
d’aquestes comunitats està freqüentment dominat per el
bruc mascle i el càrritx, fet que fa que siguin comunitats
com
poc aparents, tant al camp com en fotografies aèries.
Distribució a l’illa
En les algunes localitzacions d’àrees silicícoles de la
meitat Nord de l’illa, ocupant els espais intersticials
interstic
de
vegetació arbustiva o clarianes de boscos.

Espècies diagnòstiques
Erica arborea
Ampelodesmos mauritanica
Olea europaea var. sylvestris
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia
Pinus halepensis
Asphodelus aestivus
Altres consideracions
Cap

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 15 Màquia silicícola (també 17 Màquia silicícola amb ullastrar i 22 Pinar de pi blanc amb màquia silicícola)
silicícola
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϴϲ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

32.4

32.4 Matollars i brolles calcícoles mediterranis.

32.4

Western meso-mediterranean
mediterranean calcicolous garrigues

Fotografia de l’hàbitat al camp (es Talaier)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007).

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Formacions llenyoses (brolles i timonedes) habitualment
habitual
baixes i poc denses situades sobre substrat calcari.
calcari

Rosmarino-Ericion

Brolles esparses on és abundant el romaní, l’estepa
blanca i el xipell. Aquest hàbitat es localitza sobre sòls
pobres i calcaris i es combina gairebé sempre amb
altres elements esclerofil·les (llentiscle, aladern),
aladern
termòfils (càrritx) o típics d’altres brolles (altres
(
estepes),
corresponents a d’altres hàbitats.

Cistus albidus
Rosmarinus officinalis
Erica multiflora

Distribució a l’illa
En àrees calcàries amb sòls pedregosos i pobres,
especialment de la meitat sud de l’illa.

Flora característica

Espècies diagnòstiques
Cistus monspeliensis
Teucrium spp.
Crocus cambessedessi
Pistacia lentiscus
Phillyrea angustifolia
Ampelodesmos mauritanica
Pinus halepensis
Altres consideracions

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 10 Màquia calcícola, 20
0 Pinar de pi blanc amb màquia calcícola (també 1 Alzinar
Alzinar amb màquia calcícola)
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϴϳ


32.42

Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis),
officinali calcícoles, de
terra baixa.

32.42

Rosemary garrigues

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala en Turqueta)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Cavalleria
Cavalleri

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Brolles esparses on és abundant el romaní. Aquest
hàbitat es localitza
ocalitza sobre sòls pobres i calcaris i es
combina gairebé sempre
e amb altres elements
esclerofil·les (llentiscle, aladern), termòfils (càrritx)
(cà
o
típics d’altres brolles (estepes),
), corresponents a d’altres
hàbitats.

Loto-ericetum multiflorae

Distribució a l’illa
En àrees calcàries
ies amb sòls pedregosos i pobres,
pobres
especialment al llarg de la costa sud, però també de
d
forma concentrada en zones de la costa nord.

Flora característica
Rosmarinus officinalis
Espècies diagnòstiques
Helicrhysum stoechas
Thymelaea velutina
Teucrium spp.
Cistus albidus
Pistacia lentiscus
Ampelodesmos mauritanica
Pinus halepensis
Altres consideracions
Malgrat que és un hàbitat força abundant, possiblement
possiblem
el
MHFM07 no reflexa la seva distribució real, ja que aquest que
sovint es barreja simultàniament amb altres matollars
matolla
(32.211,32.214,32.23...) termomediterranis, que eclipsen
ecl
la
seva presència.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : BOSC : 10 Màquia calcícola (també 14 Màquia litoral no dunar amb sivinar)
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

ĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ
ϴϴ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ

34.633
32.42

Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica) de les contrades
marítimes càlides.
Diss steppes

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cap de Cavalleria)
Cavalleria

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Costa Nord,
Nor Cala de s’Enclusa

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Comunitats d’entre 0.8m i 1.3m d’alçada totalment
dominades per el càrritx, que hi prolifera molt
densament.
nt. Al MHFM07 existeix una gradació entre
aquest hàbitat i -quan
quan dominen els elements
esclerofil·les- els matollars envaïts per càrritx (32.23).
També el trobem sovint en mosaic amb ullastrar
(32.121, 32.211).

Cap
Flora característica
Ampelodesmos mauritanica
Espècies diagnòstiques

Les carritxeres
es poden trobar en formacions
formacion
secundàries, de caràcter transitori, allà on ha estat
est
afavorit per l’home, o bé en formacions primàries, de
caràcter permanent, en costers amb sòls poc profunds.
profund

Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia var. rodriguezii
Cistus monspeliensis
Erica multiflora
Cistus albidus
Pinus halepensis

Distribució a l’illa

Altres consideracions

Malgrat que l’espectre ecològic del càrritx és molt ampli i
pot trobar-se
se arreu de l’illa, les carritxeres més ben
formades poden trobar-se
se a la part Nord del terç central
de l’illa.

El càrritx ha estat afavorit històricament arreu de l’illa, a causa
de la crema de pastures per al bestiar.

Correspondències amb altres classificacions
icacions
HIC : 5330(32.23) Matollars termomediterranis i predesèrtics
predesèrt
BOSC : 9 Carritxar (també 26 Ullastrar amb càrritx)
càrritx
COB : 324A Marines (brolles) de brucs i estepes

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϴϵ


42.842
42.842

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Balearic Aleppo pine forests
fore

Fotografia de l’hàbitat al camp

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007).

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Pinedes amb un estrat arbori que pot varia des d’obert
d’obe
(a prop de la costa) fins
ns a tancat (a l’interior), sovint
forma boscos mixtes amb alzines o ullastres.

Cap

El sotabosc pot comptar amb un estrat arbustiu que
comprèn des de brolles (silicícoles al Nord, o calcícoles
cal
al Sud) amb plantes heliòfiles (p.ex. romaní) fins a
elements esclerofil·les
clerofil·les (en general llentiscle i ullastre, i
bruc mascle a la quadrant Nord-oest
oest de l’illa). Les
pinedes molt esparses s’interpreten com a brolles
arbrades (grups 32 i 34).

Flora característica
Pinus halepensis
Espècies diagnòstiques
Pistacia lentiscus
Olea europaea var. silvestrys
Quercus ilex
Erica spp.
Cistus spp.

Distribució a l’illa

Altres consideracions

Pràcticament present arreu de l’illa, encara que les tres
principals masses forestals es situen a (1) costa SudSu
oest, (2) Costa Nord-oest
oest i (3) Entre els nuclis d’Alaior i
Mercadal.

Cap

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9540 Pinedes mediterrànies
BOSC : Pinars diversos (classes 19,20,21 i 22) i boscos mixtes
mi
de pi amb alzina (classe 4 i 28) o amb ullastre (classe 28)
COB : 312A Pinars, 313C Boscos mixtes d’ullastres i pins,
pin 313B Boscos mixtes d’alzines i pins

DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽ

ϵϬ  DĞŵžƌŝĂĨŝŶĂůĚĞůDĂƉĂĚ͛,ăďŝƚĂƚƐ&ŽƌĞƐƚĂůƐĚĞDĞŶŽƌĐĂϮϬϬϳ;D,&DϬϳͿ

44.8131
44.8131

Tamarellars
s (Tamarix spp.).
West Mediterranean tamarisk thickets

Fotografia de l’hàbitat al camp

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Cala Tirant
Tira

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Comunitats pobres i heliòfiles
iòfiles de tamarells (hab.
Tamarix
africana))
que
formen
bosquines
i,
ocasionalment, matollars. Associats a la presència
d’aigua com per exemple en basses i torrents, així com
en zones amb el nivell freàtic molt alt. A Menorca són
s
més habituals en sòls més o menys salobrosos.

Tamaricetum

Apareixen en grups d’individus aïllats i, allà on l’activitat
l’
humana ho ha permès, formen rodals ò petits boscos.
Distribució a l’illa

Flora característica
Tamarix spp.
Espècies diagnòstiques
Iris pseudacorus
Allium triquetrum
Lemmna minor
Apium nodiflorum
Altres consideracions

Majoritàriament al Nord de l’illa, associat a llits de
torrents o basses. Són menys abundants al Sud.

Malgrat que els tamarells són relativament freqüents
freqüent a
Menorca, el MHFM07 té una escala massa grollera per a
recollir-ho
ho adequadament, de manera que només es
e recullen
casos on formen veritables bosquets.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
BOSC : 25 Tamarellar
COB : 322B Tamarellars i alocars

/ŶƐƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘
ƚŝƚƵƚDĞŶŽƌƋƵşĚ͛ƐƚƵĚŝƐ;/DͿ͘KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘
ŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞDĞŶŽƌĐĂ;K^DͿ͘

ϵϭ


45.3141+
45.3141+

Alzinars baleàrics calcaris.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Fotografia de l’hàbitat al camp (Cala Rafalet)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Barranc
Ba
de Binissaid

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Els boscos constituïts per alzines es consideren la
vegetació clímax de Menorca, encara que sovint
comparteixen l’estrat arbori amb pins o ullastres, que en
la majoria de casos arriben a dominar la comunitat.

Cyclamini-Quercetum ilicis

Aquest hàbitat s’assenta sobre substrat calcari i té un
sotabosc amb un estrat arbustiu característic (arboç,
(arbo
cirerer de Betlem...) que conté alguns endemismes força
fo
emblemàtics (Cyclamen balearicum),, però que en
conjunt és més pobre que el dels
els alzinars silicícoles.

Espècies diagnòstiques

Flora característica
Quercus ilex subsp. ilex

Arbutus unedo
Ruscus aculeatus
Rosmarinus officinalis
Cyclamen balearicum
Pinus halepensis
Olea europaea var. silvestrys

Es localitza en les zones més humides de l’illa i amb
am
sòls ben desenvolupats, com per exemple els barrancs
barranc
de la meitat sud de Menorca.

Altres consideracions

Distribució a l’illa

Cap

Al sud de l’illa, ocupant els barrancs. Al Nord de l’illa
l
coincidint amb
mb les zones de substrat calcari.

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9340 Alzinars i carrascars
BOSC : 3 Alzinar calcícola, 4 (...) amb pineda de pi blanc, 5 (...) amb ullastrar, 1 Alzinar amb màquia calcícola
COB : 311A Alzinars, 313B Boscos mixtes d’alzines i pins
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45.3142+
45.3142+

Alzinars baleàrics silicícoles.
Hàbitat no recollit originalment al CORINE Biotopes manual

Fotografia de l’hàbitat al camp (Puig de s’Ermita)

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 2000, any 2007). Serra Morena
Mor

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Els boscos constituïts per alzines es consideren la
vegetació clímax de Menorca, i malgrat compartir l’estrat
l’
arbori amb pins blancs o ullastres, L’azina domina els
alzinars silicícoles.

Cyclamini-Quercetum ilicis

Aquest hàbitat s’assenta sobre substrat silícic i té un
sotabosc amb un estrat arbustiu característic (arboç,
(arbo
cirerer de Betlem...) que conté alguns endemismes força
fo
emblemàtics (Cyclamen balearicum) i que resulta mes
ric (brucs, estepes...) que el dels alzinars calcícoles.
calcíc

Espècies diagnòstiques

Flora característica
Quercus ilex subsp. ilex

Arbutus unedo
Ruscus aculeatus
Erica arborea
Cistus salviifolius
Pinus halepensis
Olea europaea var. silvestrys

Es localitza en les zones mes humides de l’illa i amb
am
sols ven desenvolupats, com per exemple els barrancs
barranc
del Sud insular.

Altres consideracions

Distribució a l’illa

Cap

A la part interior de la meitat Nord de l’illa.
l’illa

Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9340 Alzinars i carrascars
BOSC : 6 Alzinar silicícola, 7 (...) amb
b pineda de pi blanc, 8 (...) amb ullastrar, 2 (...) amb màquia silicícola
COB : 311A Alzinars, 313B Boscos mixtes d’alzines
d’alzi
i pins
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ϵϯ


83.3112
83.3112

83.3112 Plantació de pins (Pinus spp).
European pine plantations

Fotografia de l’hàbitat al camp

Mapa de distribució de l’hàbitat

Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 1500, any 2007).

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Pinedes antropogèniques. Habitualment es tracta de
boscos joves (en què la majoria d’individus tenen
aproximadament < 10 anys d’edat) i que tenen un estrat
est
arbori molt dens i baix (< 4m d’alçada) i estan fortament
for
influenciats per l’home en tantt que, o bé resulten d’una
pertorbació greu (p.ex. els incendis), o bé d’una
plantació de pins (p.ex. plantacions en les instal·lacions
instal·
militars de l’est de l’illa). També s’inclouen en aquesta
a
categoria aquelles pinedes més velles, però que son
so
emprades amb usos recreatius (p.ex. parcs)

Cap

L’alta densitat amb que típicament es donen aquestes
aquest
pinedes o l’ús (recreatiu) intens que se’n fa dificulta
dific
la
aparició d’altres espècies llenyoses, de manera que quan existeix- venen acompanyades d’un sotabosc
fonamentalment herbaci.

Flora característica
Pinus halepensis
Espècies diagnòstiques
Ampelodesmus mauritanica
Erica spp.
Cistus spp.
Altres consideracions
Cap

Distribució a l’illa
Puntual i sense un patró definit, donat que està
estrictament relacionada amb l’activitat de l’home.
Correspondències amb altres classificacions
HIC : 9540 Pinedes mediterrànies
BOSC : Pinars diversos (classes 19,20,21 i 22) i boscos mixtes
mi
de pi amb ullastre (classe 28)
COB : 312A Pinars, 313C Boscos mixtes d’ullastres i pins
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82.31+

Cultius extensius tradicionals (en context forestal)
forestal

Fotografia de l’hàbitat al camp

Mapa de distribució de l’hàbitat

Sud
Mitjana i Nord-oest de l’illa
Fotografia aèria (escala aprox. 1 : 5000, any 2007). Sud-oest,

Descripció i criteris interpretatius

Unitats tipològiques

Terres de conreu extensiu tradicional, formant mosaic
m
amb qualsevol unitat forestal. Típicament aquest hàbitat
hàbita
es combina amb màquies, garrigues d’ullastrar (32.211,
32.121, 32.23), brolles (grups 32.3
2.3 i 32.4), així com
bosquetons d’alzina i pi blanc.

Cap

El mosaic presenta un patró espacial que,
que a la meitat
sud de l’illa, segueix un gradient de Est a Oest, des de
textures gairebé mixtes i de gra més fi (Est de l’illa) a
textures de mosaic amb un gra gruixut
uixut (Oest de l’illa). A
la meitat Nord, és més abundant i sembla tenir una
estructura espacial més estable quan s’assenta sobre
sobr
substrat silícic.

Flora característica
Olea europaea var. silvestrys
Pistacia lentiscus
Rubus spp.
Ampelodesmus mauritanica
Espècies diagnòstiques
Calicotome spinosa
Asphodelus aestivus
Cistus spp.
Nigella spp.
Papaver spp.

Distribució a l’illa

Altres consideracions

Arreu de Menorca, però especialment freqüent al Sud de
d
l’illa i a les àrees silíciques
ues del Nord insular.
insular

A la base de dades del MHFM07, el mosaic es denota amb
l’adició del codi 82.31+ al camp immeditadament inferior
(BTP2 o BTP3)) desprès del(s) hàbitat(s) forestal(s) que
domina(en) el mosaic.

Correspondències amb altres classificacions
ificacions
HIC : BOSC : 18 Mosaic agroforestal d'ullastrar
COB : Grup 31 combinats amb el grup 2
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x

5210

32.123

32.1322



9320

32.121

x

31.891

9340

4090

31.7472

32.11611+

2270 *

16.29

9340

2260

16.28

32.1131+

2250*

16.272

9340

1420

15.618+

32.1121+

1420

Codi HIC

15.616

Codi BTP

Llegenda estandarditzada dels “Hàbitats d’Interès Comunitari”

4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis
Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

31.7472 Matollars de frígola (Teucrium subspinosum), estepa blava (Cistus
creticus) i llengua de passerell (Teucrium capitatum).

31.891 Bardisses en disposició no lineal (Rubus spp., Prunus spinosa i
rosa spp.).

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents,
no dunars

32.123 Màquies de llentiscle (Pistacia lentiscus), de terra baixa.

32.1322 Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus
phoenicea subsp. Turbinata arborescent), de les costes rocoses del
litoral

9320 Màquies d'ullastre (Olea europaea var. Sylvestris),
arborescent.

9340 Alzinars i carrascars

32.11611+ Màquies denses d'alzina (Quercus ilex), amb aspecte de bosc
menut.

32.121 Màquies d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), arborescent.

9340 Alzinars i carrascars

32.1131+ Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa.

9340 Alzinars i carrascars

2270* Dunes amb pinedes de pi blanc

16.29 Dunes residuals plantades o colonitzades de pins (Hab. Pinus
Halepensis però també P. pinea), al litoral.

32.1121+ Màquies d’alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra baixa.

2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues

2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses

16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea
subsp.turbinata) de dunes fixades del litoral.

16.28 Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al litoral.

1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics
(Sarcocornetea fruticosae)

15.618+ Matollars de salsona (Inula crithmoides), de sòls moderadament
salins, no gaire humits

15.616 Matollars baixos d'Halimione portulacoides,de sòls argilosos molt salins, 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics
no gaire humits, del litoral
(Sarcocornetea fruticosae)

Llegenda estandarditzada dels “Corine Biotopes”

ANNEX I Taula 01 Correspondències entre les classificacions “Corine Biotopes” i Hàbitats d’Interès Comunitari




x

32.1B+

5330

x

x

5330

5330

5210

5330(32.22)

5330(32.23)

5330(32.24)

5330

32.214

32.215

32.218

32.21A1

32.21A3

32.21I

32.22

32.23

32.24

32.2D+



Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.1B+ Arboçars (màquies d'Arbutus unedo), calcícoles, de terra baixa i
de les muntanyes mediterrànies.

5330(32.23) Matollars termomediterrànis i predesèrtics

5330(32.24) Matollars termomediterranis i predesèrtics

32.23 Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos
mauritanica), de les contrades mediterrànies càlides .

32.24 Garrigues o marines amb abundància de margalló (Chamaerops
humilis), de les contrades mediterrànies càlides .

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

5330(32.22) Matollars termomediterranis i predesèrtics

32.22 Poblaments de lleterassa arbòria (Euphorbia dendroides), de les
contrades marítimes càlides.

32.2D+ Altres menes de garrigues de les contrades mediterrànies càlides .

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents,
no dunars

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

32.21A1 Màquies aerodinàmiques d'aladern menorquí (Phillyrea latifolia
var. rodriguezii)

32.21I Savinoses (matollars de Juniperus phoenicea) o cadequers
(matollars de Juniperus oxycedrus) prostrats, de les contrades marítimes
càlides.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.218 Murtars (garrigues de Myrtus communis), de les contrades
mediterrànies càlides.

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.215 Garrigues o marines dominades per argelaga negra (Calicotome
spinosa), de les contrades mediterrànies càlides.

32.21A3 Màquies de Phillyrea media subsp. media

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

32.214 Garrigues o marines dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus),
de les contrades mediterrànies càlides

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis)

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari



Llegenda estandarditzada dels “Hàbitats d’Interès Comunitari”

32.18 Màquies amb llor (Laurus nobilis).

32.143 Màquies o garrigues amb pins (Pinus halepensis), esparsos.

Llegenda estandarditzada dels “Corine Biotopes”

32.211 Garrigues o marines d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i
5330(32.24) llentiscle (Pistacia lentiscus), de les terres mediterrànies càlides (si fa
mosaic amb 32.24).

5230*

32.18

32.211

x

Codi HIC

32.143

Codi BTP




x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

32.311

32.32

32.321+

32.322+

32.34

32.341

32.342

32.348

32.351

32.36

32.375+

32.4

32.42



x

Codi HIC

32.3

Codi BTP




Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.341 Estepars dominats per estepa negra (Cistus monspeliensis),
silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.375+ Brolles dominades per argelaga negra (Calicotome spinosa),
silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes.

32.42 Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles,
de terra baixa.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.36 Brolles baixes i obertes d'estepes (Cistus spp.), brucs (Erica spp.),...
silicícoles, de terra baixa.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.351 Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de
terra baixa.

32.4 Matollars i brolles calcícoles mediterranis.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.348 Estepars d'estepa blanca (Cistus albidus), silicícoles, de terra baixa.

32.342 Estepars dominats per estepa borrera (Cistus salviifolius), silicícoles, de
Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari
les contrades mediterrànies marítimes.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.34 Estepars (Cistus spp.).

32.322+ Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles,
dels costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes.

32.321+ Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica
Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari
scoparia), silicícoles.

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.311 Arboçars (formacions d’Arbutus unedo) i altres bosquines silicícoles, de
les contrades mediterrànies occidentals.

32.32 Bruguerars (Erica spp.).

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Llegenda estandarditzada dels “Hàbitats d’Interès Comunitari”

32.3 Bosquines i Matollars silicícoles mediterranis.

Llegenda estandarditzada dels “Corine Biotopes”

92A0

92A0

92D0

92D0

92D0

92D0

44.6111+

44.62

44.811

44.812+

44.8131

44.81341



91E0*

44.515+

44.81341 Poblaments de Tamarix boveana.

44.8131 Tamarigars (Tamarix spp.).

44.812 Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes.

44.811 Baladrars (Nerium oleander).

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs
humits (Nerio-Tamaricetea)

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i
llocs humits (Nerio-Tamaricetea)

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs
humits (Nerio-Tamaricetea)

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs
humits (Nerio-Tamaricetea)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

44.6111+ Alberedes (i de pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra
baixa.

44.62 Omedes de terra baixa.

91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

9540 Pinedes mediterrànies

44.515+ Lloredes o vernedes amb llor (Laurus nobilis) de la terra baixa
catalana.

9540(42.84) 42.842 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).

42.842

9540 Pinedes mediterrànies

42.8315 Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o
de bosquines acidòfiles, de la terra baixa.

9540(42.83)

42.8315

9540 Pinedes mediterrànies

42.827 Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc
llenyós.

9540(42.82)

42.827

5330(32.23) Matollars termomediterranis i predesèrtics

34.633 Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica) de les
contrades marítimes càlides.

5330(32.23)

34.633

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.4A3 Matollars d'olivarda (Dittrichia viscosa) dels camps abandonats, llits de
rambles i rieres, terres remogudes..., de terra baixa

x

32.4A3

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

32.433 Brolles amb abundància d'estepa borrera (Cistus salviifolius),
calcícoles, de terra baixa.

x

32.433

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari



Llegenda estandarditzada dels “Hàbitats d’Interès Comunitari”

32.431 Estepars dominats per estepa blanca (Cistus albidus), calcícoles, de
terra baixa.

Llegenda estandarditzada dels “Corine Biotopes”

x

Codi HIC

32.431

Codi BTP




x

x

x

x

84.1

84.3

82.31+

85.11



x

83.3112

9340

45.3142+

x

9340

45.3141+

82.32

9330

45.2163+

x

9330

45.2161+

82.2

9320
(45.11)

Codi HIC

45.1

Codi BTP




85.11 Jardins Forestals.

82.31+ Cultius extensius tradicionals (en context forestal)

84.3 Bosquets isolats enmig de zones agrícoles.

84.4 Fileres d’arbres caducifolis

83.3112 Plantació de pins (Pinus spp).

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

Sense correspondència a cap Hàbitat d'Interès Comunitari

82.2 Conreus herbacis intensius amb bandes de vegetació natural
intercalades.

82.32 Conreus herbacis extensius de secà, de terra baixa.

9340 Alzinars i carrascars

9340 Alzinars i carrascars

9330 Suredes

9330 Suredes

9320 (45.11) Boscos d'ullastre

Llegenda estandarditzada dels “Hàbitats d’Interès Comunitari”

45.3142+ Alzinars baleàrics silicícoles.

45.3141+ Alzinars baleàrics calcàris.

45.2163+ Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.).

45.2161+ Suredes amb sotabosc clarament forestal.

45.1 Boscos d'ullastre

Llegenda estandarditzada dels “Corine Biotopes”



ANNEX I Taula 02 Classificació BOSC, elaborada per l’equip LIFE o llegenda del mapa

CODI

Llegenda del mapa o Classificació
BOSC

1

Alzinar amb màquia calcícola

2

Alzinar amb màquia silicícola

3

Alzinar calcícola

4

Alzinar calcícola amb pineda de pi blanc

5

Alzinar calcícola amb ullastrar

6

Alzinar silicícola

7

Alzinar silicícola amb pineda de pi blanc

8

Alzinar silicícola amb ullastrar

9

Carritxar

10

Màquia calcícola

11

Màquia calcícola amb càrritx

12

Màquia d'aladern

13

Màquia d'ullastre

14

Màquia litorals no dunars amb sivinar

15

Màquia silicícola

16

Màquia silicícola amb càrritx

17

Màquia silicícola amb ullastrar

18

Mosaic agroforestal d'ullastrar

19

Pinar de pi blanc

20

Pinar de pi blanc amb màquia calcícola

21

Pinar de pi blanc amb màquia d'ullastre

22

Pinar de pi blanc amb màquia silicícola

23

Sistema dunar amb sivinar

24

Sistema dunar amb vegetació llenyosa

25

Tamarellar

26

Ullastrar amb càrritx

27

Ullastrar amb mula

28

Ullastrar amb pinedes de pi blanc

29

Ullastrar arborescent






ANNEX I Taula 03 Taula de reclassificació del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca, 2002
N1

N2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14

2
2
2
2
2
2
2
2
2

21
21
21
21
22
22
22
23
24

2

24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32

3
3
3
3
3
3
3
3
3

32
32
32
32
33
33
33
33
33

4
4
4
4
5
5
5
5

41
42
42
42
51
51
52
52



N4

Descripció N1

Descripció Nivell 2

Descripció Nivell 4

Zones urbanes i edificacions aïllades
Zones urbanes i edificacions aïllades
Zones urbanes i edificacions aïllades
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Zones industrials, comercials i xarxa de transport
Canteres, abocadors, àrees marginals i zones en construcció
Canteres, abocadors, àrees marginals i zones en construcció
Canteres, abocadors, àrees marginals i zones en construcció
Canteres, abocadors, àrees marginals i zones en construcció
Zones verdes artificials i instal·lacions esportives o d'oci
Zones verdes artificials i instal·lacions esportives o d'oci

Nuclis de població

Superfícies agrícoles
212A Superfícies agrícoles
212B Superfícies agrícoles
212C Superfícies agrícoles
221 Superfícies agrícoles
222 Superfícies agrícoles
223 Superfícies agrícoles
231 Superfícies agrícoles
241 Superfícies agrícoles

Cultius extensius i intensius
Cultius extensius i intensius
Cultius extensius i intensius
Cultius extensius i intensius
Cultius permanents
Cultius permanents
Cultius permanents
Pastures i camps abandonats
Zones agrícoles heterogènies

Cultius extensius de secà

243

Superfícies agrícoles

Zones agrícoles heterogènies

311A

Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals

Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Boscos de frondoses i coníferes
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva

Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals
Superfícies naturals

Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees de vegetació herbàcia i arbustiva
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Àrees naturals amb poca o sense vegetació
Àrees naturals amb poca o sense vegetació

Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua
Masses d'aigua

Maresmes i basses temporals
Saladars, salines i zones baixes intermareals
Saladars, salines i zones baixes intermareals
Saladars, salines i zones baixes intermareals
Cursos d'aigua i basses artificials
Cursos d'aigua i basses artificials
Cursos d'aigua i basses artificials
Aigües marines

111
112A
112B
121
122A
122B
122C
123
124
131
132
133A
133B
141
142

Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials
Superfícies artificials

211

311B
311C
312A
312B
313A
313B
313C
321A
321B
322A
322B
322C
322D
323
324A
324B
331A
331B
332
333
334
411
421
422
423
511
512
521
523

Urbanització laxa. Urbanitzacions
Urbanització dispersa. Nuclis rurals
Zones industrials o comercials
Carreteres asfaltades
Camins rurals i senders
Carrers
Ports marítims i embarcadors
Aeroports
Canteres
Abocadors
Zones en construcció
Àrees marginals
Zones verdes urbanes i artificials
Instal·lacions esportives o d'oci
Cultius intensius de farratges de regadiu
Cultius intensius d'hortalisses
Cultius intensius en hivernacles
Vinya
Hortals d'arbres fruiters
Camps d'oliveres
Pastures i camps abandonats
Arbres fruiters i hortalisses
Cultius o pastures mesclades amb
vegetació natural
Alzinars
Ullastrars
Bosquets de ribera
Pinars
Sivinars
Boscos mixtes d'alzines i ullastres
Boscos mixtes d'alzines i pins
Boscos mixtes d'ullastres i pins
Herbassars naturals humits
Herbassars naturals secs
Arbusts aerodinàmics litorals
Tamarellars i alocars
Bardisses
vegetació nitrohalòfil·la, no esclerofil·le ni
aerodinàmica
Màquia esclerofil·le
Marines (brolles) de brucs i estepes
Ullastrar en regeneració
Platges i arenals sense vegetació
Dunes i arenals amb vegetació
Roquissars sense vegetació
Roquissars amb vegetació esparsa
Zones cremades
Maresmes i basses temporals
Saladars litorals
Salines
Zones baixes intermareals
Torrents i basses de desembocadura
Basses artificials
Llacunes litorals
Mar i oceans
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