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1. Introducció
Les noves polítiques de gestió del paisatge que tenen lloc tant a Catalunya com
a la resta d'Europa, prenen els indicadors com una eina fonamental per seguir
periòdicament aspectes com l'evolució i l'estat dels paisatges, la satisfacció de
la població amb el seu paisatge o l'efectivitat de les iniciatives públiques i
privades en la gestió d aquest. Actualment, s'ha obert un debat interessant sobre
quins i com poden ser aquests indicadors i quines característiques han de tenir
per tal de poder harmonitzar dades espacials i temporals d un mateix indret. En
aquesta discusió hi participen un gran ventall de professionals degut a la
transeversalitat del concepte que hi introdueixen dimensions culturals,
ecològiques, naturals, perceptives i socials.

Bru (VVAA, 2009) poden arribar a ser una "sofisticada" eina de persuasió social.
La varietat de coneixements especialitzats que tracten el tema, juntament amb la
desvinculació dels indicadors dels criteris científics (en la majoria de casos) fa
que esdevingui interessant una mirada transversal i una aproximació alternativa
a l'anàlisi d'aquests a fi i efecte d'intentar establir uns criteris racionals de la seva
aplicació i especialment per la seva interpretació, per evitar que aquests
esdevinguin eines d'interpretació subjectiva i per tant elements de poder
encoberts.

Actualment, l elevat nombre de disciplines que aborden el paisatge es tradueix
en un gran nombre d'indicadors que s'utilitzen per avaluar, analitzar el paisatge i
la seva gestió; l'ús generalitzat que molts cops es fa d'ells fa que s acabi
generant anàlisis i descripcions que empobreixen l'amplitud i la representació
del paisatge mitjançant aquestes eines.

Aquest estudi, incideix mitjançant aquesta aproximació en els factors temps i
escala, ja que es consideren dos factors bàsics que en la majoria de casos
queden tractats o bé de manera genèrica o be de manera concreta i aleshores
tan sòls són aplicables en casos determinats. Centrar la recerca en aquests dos
aspectes fa que es prioritzin els indicadors explicatius a través de cartografia i,
concretament, els sistemes d'informació geogràfica (SIG).

Paral·lelament a aquest fenomen té lloc una reflexió més profunda basada en
l'ètica de la utilització d'indicadors com a elements de decisió de caire polític
interpretant-los com a informació objectiva i contrastada ja que aquests segons

Per tal d'abordar l'anàlisi s'han realitzat estudis de cas comparatius per una
selecció d'indicadors en tres àmbits d'estudi a l'illa de Menorca. L'objectiu
d'aquesta anàlisi és principalment, el d'ilClustrar i descriure alguns dels
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principals fenòmens que es produeixen en l ús d'indicadors en diferents escales
i marcs temporals, lluny de ser una exhaustiva anàlisi estadística, es
desenvolupa una anàlisi qualitativa que serveix ampliar la informació existent i
posar alguns punts sobre la taula d alguns aspectes pendents i poder establir
uns límits o criteris sobre la utilització dels indicadors en aquests aspectes.
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2. Reflexions prèvies a aquesta tesina
A continuació es presenten algunes de les preguntes o reflexions que van donar lloc a aquesta tesina,
moltes d'aquestes qüestions queden sense resoldre degut a la dimensió de la tesina, de totes maneres, son
interessants per tal de descriure l'entorn a partir del qual s'ha elaborat aquesta reflexió.
Segurament la qüestió que va iniciar aquesta recerca va ser si es pot parlar amb propietat d'indicadors de
paisatge o, si tan sòls, existeixen indicadors procedents d'altres disciplines i que són explicatius, en segons
quins casos, per descriure el paisatge.
A partir d'un anàlisi d'un gran nombre d'indicadors "anomenats" de paisatge per la bibliografia, apareixen
diverses qüestions més, per exemple, si els indicadors de paisatge són aquells que provenen d'una suma
complexa d'índex bàsics que descriuen el territori o bé, són aquells que recullen les percepcions de la
població o si al contrari, poden ser una barreja dels dos. També es fa interessant analitzar si existeix la
necessitat d'establir uns marcs d'aplicació i interpretació d'aquestes eines per tal que no perdin les seves
característiques bàsiques; i en cas afirmatiu, si els marcs poden incidir primer, en el factor escala, un factor
limitant a l'hora de dissenyar, utilitzar i interpretar un indicador que parli del paisatge; i segon, el factor
temps com un element que ha d'ajudar a interpretar la quarta dimensió del paisatge i el fet de si aquest
paisatge ha de perdurar invariable en el temps.
De les reflexions anteriors, se n'extreu una direcció de recerca a la qual l'estudi intenta reflexionar: com
funcionen i s'incorporen el factor temps i el factor escala en els indicadors de paisatge, per tal de poder
concretar i establir les guies d'us d'aquests en la descripció, anàlisi i comprensió del paisatge..1
1

escala

SOCIETAT A

SOCIETAT B

temps
Imatges capturades del Google Earth (2003 i 2009). Quadres de Monet i Kuntal respectivament.
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3. Recerca bibliogràfica i anàlisi pràctic dun cas d'estudi
La metodologia d aquest estudi s'ha basat en la combinació d'una part important
de recerca bibliogràfica amb l'anàlisi en concret d'un cas d'estudi a l illa de
Menorca (illes Balears).
La primera part de l'estudi, s'ha basat en una extensa recerca bibliogràfica que
ha permès recollir un nombre important dels indicadors més utilitzats i més
representatius en la bibliografia sobre paisatge. La recerca s'ha centrat tant en
documents científics com en documents de caire més professional i vinculats
amb la gestió del territori.
Primordialment s'ha recollit bibliografia escrita en anglès, castellà i català i, per
tant, pot ser que existeixi algun biaix en la recopilació bibliogràfica degut a la
selecció lingüística. Un altre factor a tenir en compte, és que tan sòls s'han
seleccionat els indicadors que són representables cartogràficament, i per tant
alguns indicadors han quedat fora de l'àmbit d'anàlisi.

Aquest fet, però, no vol dir que els indicadors que queden exclosos no tinguin
importància o rellevància dins de l'ampli ventall d'indicadors paisatg ístics.
Els resultats procedents d'aquesta recerca han estat resumits en taules a partir
de les quals s'han especificat i extret les característiques bàsiques dels
indicadors que posteriorment serviran per fer l estudi de cas. Per a cada
indicador s'han especificat dos noms, un de concret i un d'extens, una breu
explicació del que analitza, quatre nivells de classificació, la fórmula matemàtica
que el descriu i una breu explicació de la fórmula en els casos que s ha
considerat necessari.
A l'apartat (4) es descriu l'origen dels nivells de classificació i la seva vinculació
amb les diferents disciplines que aborden el paisatge.

Categories de la taula de recollida d informació
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Pel que fa als nivells de classificació han estat els següents:
CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

Línies

Informació estadística
(basada en els usos del sòl)

Objectius

Estructura del paisatge (Usos del sòl, cobertes del sòl,
patrons, fragmentació)

Punts

Patrons (usos del sòl, formes, ecotons, mides, diversitat,
distribució)

Subjectius

Funció (Recreació, biodiversitat, identitat cultural, funcions
ecosistèmiques)

Superfícies

Processos (fragmentació, ami, importància de les formes
lineals, i tendències en el temps)

Gestió del paisatge (Estratègies de gestió, granges, costos
d'aprovisionament)

Categories

Qualitatius (busquen avaluar la qualitat del paisatge i
l'impacte d'aquest en l'observador)

Valor (El valor que els hi donin els propietaris)

Per tal de contrarestar i corroborar el llistat d'indicadors de paisatge s'ha utilitzat
una plataforma de participació pública a través d'Internet per tal d obrir debat
entre diferents agents socials sobre l esborrany dels indicadors recollits. La raó
principal per la qual s ha publicat aquest blog ha estat la de reduir el biaix que
podria existir en el fet que s elaborés la selecció d indicadors existents des de
només un punt de vista. S'ha publicat un blog (http://paisatgesia.blogspot.com/)
on s'ha descrit el contingut principal de la tesina i s'ha publicat una taula editable
amb els indicadors amb l objectiu de recollir aportacions.

llistat d'indicadors, i per concretar, tant a nivell de contingut com de forma,
l'estudi de cas.
Imatge del bolg penjat a internet (http://paisatgesia.blogspot.com/)

S'han recollit diverses opinions i comentaris que es resumeixen i s especifiquen
al final d aquest document (apartat 6). Aquests resultats han servit per corregir el
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El tercer apartat de l'estudi es basa en una anàlisi cas - estudi que té com a
objectiu principal analitzar l'efecte de l'escala i el temps de manera concreta en
un grup d indicadors seleccionats. L'anàlisi s'ha fet a través dels sistemes
d'informació geogràfica (SIG), tot utilitzant les bases d usos del sòl de Menorca
(escala 1.5.000 de l'any 2002), les bases del Pla Territorial Insular (escala

1.25.000 any 2003) (Pla territorial Insular, 2003) i les bases dels Usos del Sòl dels
anys 1995 i 2002. (veure a l annex, en aquest document la descripció de les
metadades de la cartografia utilitzada).
S'han seleccionat tres casos d'estudi a l illa de Menorca, per tal de fer més
representatius l anàlisi dels indicadors amb les diferents tipologies de paisatge:

- Urbà, àmbit que agafa la zona urbana de Maó, que recull les tipologies paisatgístiques urbanes i periurbanes, de canvis i evolucions ràpides en el paisatge.

- Interior, àmbit primordialment agrícola de l'interior de la illa als entorns del Migjorn ja arribant a Ciutadella.

- Litoral, àmbit de les costes de Favàritx i d'Es Grau representatiu d'un dels paisatges més abundants a l'illa, els ambients litorals.
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Els àmbits d'estudi tenen unes 5.000 hectàrees i es troben localitzats com és veu en la imatge següent:
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4. Tipologia i classificació dels indicadors del paisatge

Complexitat

Evapotranspiració

De la recerca bibliogràfica, se n'han obtingut una quarantena d'indicadors que fan referència al paisatge. De totes maneres,
degut a la transversalitat del concepte del paisatge, n'existeixen molts més que deriven de les diferents disciplines, i que, en
determinats casos, s empren per descriure n fenòmens concrets. Aquests últims, tenen una representació més reduïda i per
tant, no han estat seleccionats en aquest recull. En conclusió, doncs, els resultats que és presenten a continuació, no
responen a una relació exhaustiva de tots els indicadors que tracten sobre paisatge, si no que respon, més aviat, a la intenció
de referenciar i localitzar les diferents tipologies d'indicadors, identificar els principals aspectes que els descriuen i analitzar
les seves principals característiques, especialment aquelles relacionades amb els aspectes que fan referència a l'escala i el
temps.

Forma del paisatge
NLanscape shapeO
Fragmentació Paisatgística 2
Profunditat del fons marí
Valor de recuperació potencial de la connectivitat
Visibilitat
Alteració del paisatge per elements urbans
Densitat urbana
Hemoroby index
Mida mitjana de les explotacions

Prèviament a la presentació dels resultats de manera concreta; cal destacar que durant la recerca bibliogràfica s'ha observat
que, en alguns casos, hi ha indicadors que expressen un mateix aspecte del paisatge i que és calculen i es conceptualitzen
de manera totalment diferent, com per exemple la fragmentació paisatgística. També trobem, de manera contraria, indicadors
molt semblants en forma i càlcul però amb una interpretació diferent que identifiquen o representen aspectes diferents del
paisatge.

Proximitat o isolació
Variabilitat paisatgística estacional
NCore AreaO
Dimensió fractal
Predominança (evenness)
Riquesa paisatgística
Apropiació del paisatge

15

En termes generals, les característiques bàsiques dels indicadors són la mesurabilitat, la capacitat d'anàlisis i la rellevància.
Així doncs, per tal que els indicadors siguin útils pel que han estat concebuts, caldrà que aquests tinguin una bona capacitat
de mesurar o sistematitzar el que volen medir, captin els aspectes qualitatius o quantitatius de la realitat a mesurar i tinguin
una bona capacitat d'expressar el que vol calcular.

Connectivitat paisatgística

Densitat d'edificacions per unitat paisatgística
Densitat de les tesselCles
Dinàmica
Elements lineals

Primerament, cal destacar el fet que es fa complicat trobar una definició universal per definir indicador i per tant, a continuació,
es presenten algunes de les aproximacions que descriuen amb més exactitud les eines que s empren en aquest estudi.

Grau de soroll
Longitud de les rutes i senders
Mida de les tesselCles
Naturalitat paisatgística

Així doncs, amb la finalitat d'introduir-nos en els indicadors i iniciar la seva descripció i el seu anàlisis, passem a descriure una
de les primeres distincions que és la que fa referència a a la seva estructura i la seva elaboració. Primerament, es pot fer la
distinció entre paràmetres, indicadors i índexs (Folch, 1999), que divideix el grup en dos grans blocs. Els índexs són el resultat
d'establir una relació entre dos nombres que ens descriu una magnitud més complexa, com, per exemple, l'index de
Complexitat de Forma, que ens relaciona l'àrea amb el perímetre de les tesselCles o les unitats del paisatge, o la Densitat
urbana, que ens indica el volum edificat per unitat de superfície, així doncs, els index depenen de l'encert del model
matemàtic que el regeix i de la congruència dels parametres que el componen.

Nombre d'arbres isolats
Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola
Numero d'edificis històrics i patrimonials
Obturació de l'Horitzó
Pòsit històric al paisatge
Presència de verd urbà a les ciutats
Qualitat audiovisual
Qualitat sensorial

Els indicadors inclouen els índexs però poden arribar a ser més complexos ja que esdevenen una xifra de referència que ens
permet tenir una idea més clara del fet que es vol expressar. Són paràmetres més o menys vectorialitzats que forneixen una
informació quantitativa que pot arribar a tenir sentit qualitatiu. N'hi ha de diferents tipus: indicadors simples, com per exemple
l'Indicador Grau d'obertura de l'horitzó; indicadors compostos, com per exemple el de Shannon. L'agregació d'índex
compostos en un, ens proporciona els indicadors agregats com per exemple l'indicador de TranquilClitat del paisatge,
indicadors que, en la majoria de casos, són explicatius d'una realitat més complexa.

Quotidianitat del paisatge
Representació dels diferents usos del sòl
Simbologia associada al paisatge
TranquilClitat
Valor econòmic
Contrast
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Una altra de les distincions que és pot fer i en la qual té molta importància el factor temporal, és el fet de l'existència
d'indicadors que reflecteixen l'acció passada i indicadors que ens descriuen el que està passant i que ens permeten aplicar
mesures per tal de canviar el que està passant.

Connectivitat paisatgística

Densitat d'edificacions per unitat paisatgística
Densitat de les tesselCles
Dinàmica
Elements lineals
Grau de soroll
Longitud de les rutes i senders
Mida de les tesselCles
Naturalitat paisatgística
Nombre d'arbres isolats
Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola
Numero d'edificis històrics i patrimonials
Obturació de l'Horitzó
Pòsit històric al paisatge
Presència de verd urbà a les ciutats
Qualitat audiovisual
Qualitat sensorial
Quotidianitat del paisatge
Representació dels diferents usos del sòl
Simbologia associada al paisatge

Un dels altres aspectes a destacar, és la relació que tenen els indicadors amb la informació de base amb la que aquests es
generen, en aquest cas, com ja s'ha explicat amb anterioritat, s'han estudiat només els indicadors de paisatge que és poden
representar geogràficament i per tant, en tots els casos, la relació d'aquests amb les fonts d'informació és rellevant alhora de
descriure'ls.

TranquilClitat
Valor econòmic
Contrast
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El primer grup d'indicadors, es el format per aquells que s'obtenen d'un anàlisi directe de les capes cartogràfiques mitjançant
relacions geomètriques i estadístiques bàsiques, com per exemple l'indicador de Riquesa paisatgística que es calcula a
través del numero de paisatges diferents respecte unitat de superfície, o l'Indicador d'Elements lineals que relaciona la
quantitat d'elements lineals respecte unitat de superfície.
Aquests indicadors, són els més abundants que s'han trobat. Per la seva elaboració són necessaris uns requeriments tècnics i
metodològics bàsics i generalment és deriven directament d'una sola base cartogràfica. Així doncs, la representativitat, l'àmbit
i l'escala d'aquests indicadors depèn directament d'una sola font d'informació fet que simplifica molt l'anàlisi i la interpretació
dels resultats, esdevenint aquests realment explicatius.

Grau de soroll

Longitud de les rutes i senders
Mida de les tesselCles
Naturalitat paisatgística
Nombre d'arbres isolats
Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola
Numero d'edificis històrics i patrimonials
Obturació de l'Horitzó
Pòsit històric al paisatge
Presència de verd urbà a les ciutats

El segon grup d'indicadors, són aquells que es generen a través d'algoritmes més complexos que provenen de models
elaborats i contrastats, majoritàriament per altres disciplines de la bibliografia científica sobre unes bases cartogràfiques
determinades. Són exemples d'aquests tipus d'indicadors lÍndex de Shannon, àmpliament utilitzat en ecologia, però que parla
de la diversitat del paisatge, també en són exemple líndicador d'isol·lació que a través de les eines matemàtiques del SIG ens
indica el grau de proximitat d'un element del paisatge a un altre de similar.
Aquests indicadors, principalment no han estat desenvolupats per indicar aspectes paisatgístics, aquest fet fa que, en la
majoria de casos, s'adapti la seva interpretació per tal de fer correspondre els elements mesurats amb elements i fenòmens de
caire paisatgístic. Majoritàriament són d'aplicació més complexa i en molts casos, això fa que siguin utilitzats de manera
majoritària i gairebé exclusiva per la comunitat científica. La seva representativitat i aplicabilitat ve molt determinada pel tipus
del que parlem i per les bases amb les que està relacionat.

Qualitat audiovisual
Qualitat sensorial
Quotidianitat del paisatge
Representació dels diferents usos del sòl
Simbologia associada al paisatge
TranquilClitat
Valor econòmic
Contrast
Diversitat paisatgística (Index de Shannon)
Fragmentació Paisatgística
Heterogeneïtat paisatgística (ASM)
Heterogeneïtat paisatgística INT

El tercer grup d'indicadors, són aquells que és generen a partir d'una interpretació subjectiva d'alguns dels elements que
composen el paisatge. Presenten variacions importants a nivell d'estructura i simplicitat, però el denominador comú més

Longitud dels límits
Obertura del paisatge
Valors eco - paisatgístics
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important és que es basen en la subjectivitat. Dins d'aquest grup trobem dos subgrups, els indicadors que es basen en
informació procedent d'enquestes o estudis d'opinió i aquells indicadors que tenen informació subjectiva no contrastada. Com
a exemples dels primers grups trobem indicadors tals com la tranquil;litat d'un paisatge, que fruit d'estudis d'opinió sobre
quins són els valors de la tranquilClitat per part de la població s'interpreten i s'adapten a un indicador. Com a exemples del
segon grup, trobem casos més diversos tals com l'Indicador de naturalitat paisatgística o el valor econòmic del paisatge. En
els dos casos, es fan eleccions prèvies que doten de subjectivitat l'indicador, com per exemple, què és natura i què no, o bé,
la possibilitat de dotar de valor econòmic un paisatge.
Aquest grup d'indicadors, és segurament el més ampli i complex a nivell metodològic i on hi ha més possibilitats futures
d'estudi i desenvolupament. De totes maneres, la introducció d'informació procedent de percepcions i opinions personals als
indicadors fa que aquests siguin lloc - específics, complexos d'interpretar i tinguin una caducitat temporal més acusada que
els altres. Amb tot, aquest últim punt es planteja desenvolupat amb més profunditat en els altres apartats de l'estudi.

Complexitat

Evapotranspiració
Forma del paisatge
NLanscape shapeO
Fragmentació Paisatgística 2
Profunditat del fons marí
Valor de recuperació potencial de la connectivitat
Visibilitat
Alteració del paisatge per elements urbans
Densitat urbana
Hemoroby index
Mida mitjana de les explotacions
Proximitat o isolació
Variabilitat paisatgística estacional
NCore AreaO
Dimensió fractal
Predominança (evenness)
Riquesa paisatgística
Apropiació del paisatge
Canvis d'estructura del paisatge
Coherència
Connectivitat paisatgística
Densitat d'edificacions per unitat paisatgística
Densitat de les tesselCles
Dinàmica
Elements lineals
Grau de soroll
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4.1. Categories dels indicadors
Degut a la gran quantitat de tipologies d'indicadors que existeixen, és fa
necessàri buscar una organització o classificació per tal de presentar els
resultats de manera més ordenada i explicativa.

Una primera tipologia de classificació la trobem procedent de l'ecologia del
paisatge i diferencia els indicadors en funció de si aquests especifiquen patrons
o processos del territori. Així doncs, trobem la classificació següent:

A continuació hi ha una descripció de les diferents categories i grups que s han
trobat a partir de la bibliografia estudiada amb els quals es classificaràn els
indicadors que trobem al llarg d'aquest estudi i també s hi afegeixen algunes
altres agrupacions que s han considerat rellevants.
PATRONS

Indicadors que descriuen els usos del sòl, formes, ecotons, mides, diversitat, distribució...

PROCESSOS

Indicadors basats en els fenòmens de fragmentació, AMI, importància de les formes lineals, i tendències en el temps

QUALITATIUS

Avaluen la qualitat del paisatge i l'impacte d'aquest en l'observador

De la recerca bibliogràfica s'han identificat majoritàriament indicadors que
responen a la categoria de patrons, seguits d'indicadors que parlen de
processos i per últim d indicadors qualitatius. En alguns casos aquesta
diferenciació, és complexa quan s'utilitzen indicadors que no provenen de la
mateixa disciplina que elabora aquesta classificació.

En moltes situacions hi ha indicadors que podrien compartir categoria,
especialment entre els patrons i els processos amb els indicadors qualitatius, ja
que molts indicadors, tot i parlar dels processos del paisatge, també ens
descriuen la qualitat del paisatge i l'impacte que té en l'observador.
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Una altra de les classificacions en què es poden organitzar els indicadors de
paisatge segons el projecte ELCAI (European Landscape Character Areas
Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable

Landscapes) (Haines-Young R, Potschin M, 2005), és en funció del grau
d'objectivitat, així doncs, és la següent:

BASATS EN LA PERCEPCIÓ

Basades en l'experiència humana, la percepció i l'estètica

OBJECTIUS

Forma física, funcionalitat i influència humana en el paisatge

Annex a aquest document, es poden veure el llistat d'indicadors de paisatge
organitzats amb aquestes dues categories; s'han trobat majoritàriament
indicadors objectius que provenen de l'anàlisi geomètrica i espacial dels usos
del sòl. Dels indicadors subjectius o basats en la percepció, en trobem un
nombre més reduït i els podem dividir en dos tipus: els que parlen directament
sobre percepcions, sensacions i estètica o indicadors que parlen de processos i
patrons, però que en la seva concepció hi ha la presència d'elements subjectius.
Un dels trets característics d aquestes mesures basades en la percepció, és que
moltes d'elles es troben en estats molt incipients del seu desenvolupament i, en
la majoria de casos, s'elaboren i vinculen a casos i estudis concrets.

Aquest fet, fa que es redueixi la seva repetitivitat en altres indrets de l'espai i el
temps, fet no gens estrany degut a la naturalesa d'aquests indicadors. Cal dir
però, que en molts casos s han detectat indicadors que presumiblament són
objectius i fruit d un anàlisis més detallat s ha fet evident la dificultat
d argumentar la seva objectivitat. És doncs una categorització que queda
pendent d un anàlisi més en detall dels components subjectius que
s introdueixen en els indicadors de paisatge.
En el mateix projecte ELCAI (Haines-Young R, Potschin M, 2005) se citen, les
conclusions d'un grup de treball dins del projecte EUROSTAT 1989, que
subclassifica els indicadors en tres subgrups:
Basats en dades estadístiques referent a l'ocupació del sòl.
Basats en les estructures, patrons.
Busquen valorar la qualitat del paisatge i l'impacte d'aquest en l'observador.
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Una tercera classificació l'aporta la bibliografia associada al programa de càlcul
Fragstats (McGarigal, K. 2002) que serveix, entre altres coses, per calcular
dades i estadístiques espacials de mapes categòrics. En aquest cas, la
categorització es basa en els elements geogràfics que conformen el paisatge i
que serveixen per elaborar els indicadors.
Els punts
Les línies
Les superfícies
Les categories

La majoria d'indicadors que s'han obtingut són categòrics, seguits pels
indicadors que es situen dins del grup de superfícies. Amb un nombre molt més
reduït trobem els indicadors que fan referència als punts i les línies. Aquesta
divisió serveix per observar com s'entén i s'estudia el paisatge; aquest s'analitza
majoritàriament en funció de la seva totalitat, s'estudien les relacions, les
característiques i els components que el constitueixen que s'entenen,
principalment, com a polígons i que procedeixen dels mapes de cobertes i usos
del sòl. De manera més reduïda, hi ha les situacions que interpreten i analitzen
els elements puntuals o lineals del paisatge.

Vinculat també amb els elements fractals i els Nlandscape metricsO, hi ha una
altra classificació que té relació amb el que mostren els indicadors (McGarigal,
K. 2002): es divideixen en indicadors que parlen de la composició i en els que
descriuen la configuració espacial dels elements que conformen el paisatge.
Segons l'ecologia del paisatge aquests dos elements constitueixen les
característiques espacials del paisatge (Li, Reynolds 1994, O'Neill et al.
1996,Gustafson 1998). Són exemples de composició: abundància proporcional,
predomini, riquesa i diversitat; i són exemples de la configuració espacial: mida,
distribució i densitat de les tessel·les, complexitat de la forma de les tessel·les,
NCore AreaO, isolació i proximitat, contrast, dispersió i connectivitat, entre altres.
Cal destacar però, que aquesta classificació no inclou tots els indicadors que
s'han identificat en aquest estudi i, per tant, s'ha de considerar com una
classificació parcial d'indicadors.
Una de les característiques més específiques dels indicadors és respecte a
l'element geogràfic a què fan referència. Existeixen, principalment, els indicadors
discrets i els indicadors que es referencien a una unitat més gran. En el cas del
paisatge trobem indicadors discrets que fan referència al pixel o bé, a la unitat
bàsica de referència com és la tessel·la, com són els indicadors de visibilitat o
de fragmentació paisatgística respectivament; o bé els indicadors que ens donen
informació de les unitats de paisatge o de les unitats geogràfiques. Entenem les
unitats paisatgístiques com unitats consistents que delimiten un paisatge amb
unes característiques determinades, i les unitats geogràfiques com aquelles
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unitats basades en límits administratius. Basant-nos en unitats paisatgístiques
tenim, per exemple, l'indicador de mida de les tessel·les i fent referència a les
unitats geogràfiques tenim, com a exemple, l'indicador de predomini. Com es pot
veure en les taules que acompanyen aquest document, però, hi ha molts
indicadors que degut a la seva naturalesa fan referència a diferents àmbits, així
doncs, trobem indicadors com el de presència d'elements urbans en el paisatge
que poden estar referenciats a la unitat de tessel·la o a la unitat de paisatge.

Una altra classificació del paisatge també present en la bibliografia, divideix les
categories en funció de la variabilitat temporal, la subjectivitat de l'observador i
els patrons del paisatge, aquesta categorització es una barreja d algunes de les
categories exposades a continuació:

Formes territori
Percepcions
Dinàmiques
Un dels altres grups de categories segons l'OECD Agri-Landscape Indicators
Framework (OECD, 2002), es l agrupació mixta dels indicadors de la manera
següent:
ESTRUCTURA DEL PAISATGE

Usos del sòl, cobertes del sòl, patrons, fragmentació

FUNCIÓ

Recreació, biodiversitat, identitat cultural, funcions ecosistèmiques

GESTIÓ DEL PAISATGE

Estratègies de gestió, granges, costos d'aprovisionament

VALOR

Valor econòmic que els hi donin els propietaris
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Segons l'estudi d'ELCAI (Haines-Young R, Potschin M, 2005), una altra manera
de fer una distinció entre indicadors de paisatge, és la diferència que s'estableix
entre els indicadors de paisatge i els indicadors del caràcter del paisatge.
Aquests últims es diferencien dels primers en que és consideren més holístics i
permeten entendre i analitzar els canvis que s'esdevenen, que transformen o
modifiquen els patrons dels elements del paisatge i donen a l'àrea el N sense of
placeO.

conceptualitzacions de paisatge romanguin encara lluny de l'anàlisi del paisatge
dut a terme a través dels indicadors.

Un cop analitzades les categories, s'en pot extreure algunes conclusions que
caldrà que siguin analitzades amb detall però que resulten significatives a
aquesta altura de la recerca. Es rellevant el fet que es poden diferenciar tres
grans elements que configuren i caracteritzen la major part dels indicadors: la
seva component perceptiva (o d'objectivitat), la seva component temporal i la
seva configuració formal (en base a que és crea l'indicador). La variació
d'aquests tres elements, si són tinguts en compte i de quina manera, configura la
totalitat dels indicadors de paisatge que han estat identificats en la recerca
bibliogràfica. De totes les categories explicades a continuació tan sòls n'hi ha
una la que planteja l'OECD (OECD, 2002) que introdueix la funcionalitat com a
una categoria d'indicadors, segurament fruit de la base agrícola de la seva
aproximació. Es doncs interessant observar a partir de quins supòsits s'estudia
el paisatge i s'estableixen les bases per la seva comprensió i per tant
desenvolupament i gestió futures. El fet que no apareguin categories com gestió,
funció, arqueologia, resiliència etc. fa evident, que moltes de les noves
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5. El temps i l'escala com a elements d'anàlisi en els indicadors de paisatge
5.1. L'Escala

l'escala ens permet definir els límits de la resolució de l'estudi. Així doncs,
l'elecció de l'escala ha d'estar d'acord amb el paisatge que volem analitzar i per
tant, haurà de respondre a la definició d'aquest i als processos que hi tenen lloc.

L'escala en què avaluem un paisatge té una gran importància a l'hora d'escollir
els indicadors i fer-los explicatius. Aquest factor és una de les característiques
fonamentals que descriu el paisatge i la informació geogràfica en general (Lam i
Quattrochi 1992, Cao i Lam 1997). Aquest terme però, s'utilitza en disciplines
molt diferents i en contextos molt diversos i, en alguns casos, això fa variar el seu
significat i fa ambigua la seva interpretació (Wu J, Qi Y, 2000). Per aquesta raó,
es considera essencial acotar tant la definició d escala com acotar els àmbits
d aplicació dels indicadors. D'aquesta manera, el factor escala pot esdevenir un
element més en l'anàlisi del paisatge tot evitant que actui com un element
distorsionador.

En alguns casos, els indicadors seleccionats, com que procedeixen de
disciplines concretes, han estat elaborats per funcionar de manera específica a
una escala determinada. Per exemple, Rodà F i Pino J, fan una distinció entre
fenòmens a escala de paisatge i fenòmens a nivell regional; a partir d'aquesta
distinció, s estableixen i s interpreten els criteris que s'orgeixen de l'ecologia del
paisatge. De totes maneres, i a tall d exemple, aquestes escales, que són
consistents alhora de realitzar estudis d'ecologia de paisatge, serien massa
petites si haguéssim de cartografiar el NTercer PaisatgeO de Giles Clément
(Clément, G, 2004).

Des de les disciplines relacionades amb l'ecologia, s'entén l'escala com
l'element que ens descriu tant l'extensió com el gra del paisatge (Forman i
Godron 1986, Turner et al. 1989, Wiens 1989). L'extensió ens agrupa tot l'àmbit
d'estudi i el gra ens descriu el detall amb què s'aborda l'àmbit d'estudi; el gra
ens defineix l'element més petit que es pot diferenciar. D'aquesta manera,

És important doncs, que el gra de paisatge es defineixi i caracteritzi tal com
l'enten i es vol estudiar per tal que els indicadors que se seleccionin siguin
representatius. Par altra banda també cal tenir en compte, en el cas del
paisatge, que les modificacions i alteracions a petita escala, tenen impactes i
incidències a escales molt més grans i, per tant, caldrà que siguin tingudes en
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compte si es vol analitzar de manera global un paisatge i tenir present els
efectes d amplificació i acumulatius que tenen les petites modificacions en el
territori.
5.1.1. El paisatge sense escala
També cal fer esment que hi ha teories paisatgístiques que entenen que el
paisatge no té escala. Per exemple, Giles Clément (Clément, G, 2004), afirma
que el tercer paisatge no té escala, sinó que cobreix tot el conjunt d'ecosistemes
que són capaços de garantir el manteniment de la diversitat. Els instruments que
ens permeten apreciar el tercer paisatge van des del satèl·lit fins al microscopi i
per tant, segons aquesta aproximació, l'escala del paisatge està en funció del
detall a què arriba l'observador, i com aquest observador entén el que és
paisatge.

Extret del Manifiesto del Tercer Paisaje de Giles Cl ment (Cl ment, G, 2004).

5.1.2. Les escales als paisatges de Menorca
En l'apartat següent, s'analitzarà a través de casos pràctics, els efectes que té la
utilització de diferents escales en la descripció del paisatge a través dels
diferents tipus d'indicadors.
El primer exemple, es basa en la Complexitat de Forma (relació perímetre/àrea)
per tal d analitzar els efectes que té el canvi d'escala en els índexs basats en la
forma de la tessel·la. Com es pot comprovar en les imatges següents, visualment
ja hi ha un canvi substancial dels resultats de l'aplicació de l'indicador en el
territori. La mida de les tessel·les en el cas de l escala 1.5.000 és més petit i la
complexitat de la seva forma és més gran. Com més gran és l escala més
informació proporciona l indicador i el rang de dades és més elevat. Així, doncs,
com es pot veure en les imatges següents, i en les imatges del document annex,
les desviacions estàndards de l indicador aplicat a l escala 1.5.000 són molt més
elevades i dispars que les dels indicadors que s apliquen a l escala 1.25.000.
Observem, doncs, que en aquest cas, l'ús d'escales diferents dóna uns valors
d'indicadors completament diferents obviant, en el segon cas, alguns dels
elements del paisatge, especialment aquells que tenen unes formes més
complexes com són les infraestructures, els marges etc... Així doncs, s observa
que, en indicadors que descriuen característiques de les tessel·les, l efecte de
l escala és un factor molt important. De totes maneres, cal destacar que en els
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casos en què els paisatges són més homogenis, com és el cas del paisatge
interior o del paisatge litoral, els efectes del canvi d escala són menys importants
que en els casos de paisatges més complexos, com és el cas del paisatge
periurbà de Maó.
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El segon exemple, es basa en la utilització d'un indicador que analitza un factor
subjectiu, basat en la percepció humana com és l'obertura del paisatge. En
aquest cas, a més d'obtenir els resultats discrets per l'àmbit d'estudi, s'han
relacionat els resultats amb les unitats de paisatge que determina el Pla
Territorial Insular, per tal d'observar els efectes que té la generalització dels
resultats respecte una unitat més gran.
En les imatges que s exposen a continuació (veure annex a aquest document
per a més informació) s observa que en la situació dels casos discrets, en les
escales més grans, hi apareix més informació, mentre que en els caos d'escales
més petites la informació queda simplificada i alguns dels elements
desapareixen. De totes maneres, quan els resultats s expressen respecte a les
unitats de paisatge més representatives i consistents a l'àmbit (les més petites
no són significatives a nivell estadístic) els resultats dels indicadors en les dues
escales són similars. Així doncs, en aquest cas, s observa que el factor de
l escala és menys significatiu quan els resultats s extrapolen a unitats de
paisatge més grans i que tenen consistència a nivell territorial. En els casos en
què els resultats s han representat en unitats de paisatge que no eren
consistents (ja que només en quedaven retalls), les diferències entre els valors
que prenen aquestes unitats de paisatge són més grans d'una escala a una
altra.

De totes maneres, cal destacar que hi ha una disminució general dels valors
d obertura del paisatge en les escales més grans en els caos de paisatges més
antropitzats, com és el cas del paisatge interior i el paisatge dels entorns de
Maó, tot i que, en el cas del paisatge litoral, és a l inrevés. Aquest fet pot ser
degut a que una tipologia d elements de paisatge, com són les petites
edificacions, no estigui representada en l escala 1.25.000 i sí que ho estigui en
l escala 1.5.000 i aquest fet sigui el que resulta rellevant.
En conclusió, podem argumentar, que el factor escala és menys important quan
els resultats dels indicadors es presenten en unitats paisatgístiques consistents i
a escales suficientment grans com per homogeneïtzar les diferències que
existeixen a nivell estadístic.
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El tercer exemple que ens serveix per analitzar els possibles efectes que té
l'escala sobre els diferents tipus d'indicadors, és quan utilitzem un indicador
continu com per exemple el que ens analitza el grau d'antropització del paisatge.
Com s'observa en els resultats següents, el fet de tenir una escala determinada
fa que certs elements del paisatge que intervenen en l'elaboració de l'indicador
apareguin en una escala i en l'altra no, fet que canvia completament els resultats
de l'indicador. Un altre fet a destacar, és que la diferència d escala obliga a
augmentar la mida de pixel, per tal de mantenir el grau d escala dels resultats.

aquests indicadors han de respondre a la percepció general de la població, en
comptes de la percepció individual de la persona que els aplica.

En aquest cas, el factor escala fa que, per exemple, les infraestructures no
apareguin en l'escala 1.25.000 i per tant l'indicador d'antropització (elaborat
mitjançant distàncies euclidianes als elements antròpics) no reflecteix la totalitat
del paisatge que s analitza. Així doncs, el factor escala, en aquest cas, és un
factor imprescindible a ser tingut en compte si es vol descriure la realitat del
paisatge menorquí. Caldrà, doncs, que prèviament a l aplicació d aquests tipus
d indicadors, es comprovi, que tots els elements que es considerin antròpics del
paisatge estiguin representats en la cartografia emprada.
Un altre aspecte a tenir en compte, és la subjectivitat que s esdevé en
l elaboració de l indicador, en aquest cas, l elecció de quins són els elements
antròpics ha estat complicada i ha plantejat seriosos dubtes que cal que siguin
resolts mitjançant un grup representatiu de la població, ja que es considera que
en els casos en què es presenten indicadors amb certs graus de subjectivitat,
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5.2. El temps
Els paisatges canvien tan a nivell espacial (en les tres dimensions) com al llarg
del temps, de totes les definicions de paisatge existents, cap d'elles considera el
paisatge com un element estàtic i a-temporal. Així doncs, en la descripció del
paisatge hem de tenir present aquest dualitat espacio-temporal per tal
d'analitzar-lo en la seva totalitat. La quarta dimensió, doncs, és important alhora
d'avaluar el canvi i l'evolució en el paisatge tot detectant allà on passa el canvi, a
quina velocitat ho fa i la transcendència que aquest té.

Així doncs, serà important analitzar el paper que té aquest factor en els diferents
indicadors del paisatge, tan en aquells subjectius com en aquells objectius, en
aquells concrets i en aquells generals. A continuació, previ a l anàlisi dels estudis
de cas, es presenten dues interpretacions molt diferenciades pel que fa a la
interpretació del temps en els estudis i les teories de paisatge. En el primer
apartat, és presenten les diferents aproximacions que s han extret dels estudis
de paisatge pel que fa al temps i les conclusions de l estudi de cas de Menorca,
i a continuació, es sintetitza l aproximació que fa Giles Clément als aspectes
temporals del paisatge.
5.2.1. Temps en els estudis de paisatge

El temps però, juga un altre paper en la interpretació del paisatge. Aquest afecta
al paisatge, de manera abstracta, en la mesura que fa variar el concepte
d'aquest mateix al llarg del temps, així com fa variar les opinions, valoracions
respecte el paisatge. Aquest no és un fet secundari ja que moltes de les
definicions de paisatge, com per exemple la del Conveni Europeu del Paisatge:
Ns'entén paisatge com una zona o àrea tal com la perceben els pobles locals o
els visitants, els trets visuals i el caràcter de la qual són resultat de l'acció de
factors naturals i/o culturals (és a dir, humans)O, vinculen el concepte de
paisatge amb la percepció d'aquest per part de la població.

De la recerca bibliogràfica trobem dos grans linies d'investigacions que tenen el
factor temporal com a l'eix de les seves hipòtesis. Els dos grups tenen com a
objectiu analitzar les dinàmiques del paisatge tot i que ho fan de maneres
diferents. El primer grup basa els seus estudis en analitzar els canvis del
paisatge que hi ha hagut al llarg del temps mitjançant l'aplicació, en nou,
d'indicadors utilitzant bases cartogràfiques (imatges satèl·lit, mapes topogràfics,
etc...) d'anys diferents tractades amb característiques formals i d'anàlisis iguals.
A l'utilitzar les mateixes metodologies és manté l'aproximació d'anàlisis i tan sòls
hi ha biaixos metodològics deguts a les diferències en la informació de partida,
com són l'escala i la precisió.
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Per altra banda, el segon tipus, són casos en els que s'analitza un mateix àmbit
geogràfic amb indicadors que s'han anat elaborant pel mateix indret al llarg del
temps. Aquests casos són més immediats i en la majoria de situacions ens
permeten avaluar de manera molt més ràpida l'evolució temporal de l'àmbit
geogràfic. De totes maneres, però, la velocitat amb la que canvien els mètodes
de càlcul i l'evolució dels mateixos fa que, en molts casos, aquests no hagin
estat elaborats amb la mateixa metodologia, fet que incrementa els biaixos i fa
més complex l'anàlisi temporal del paisatge.

5.2.2. L estudi de cas dels paisatges de Menorca

Un altre aspecte a destacar, es que en el cas d'utilitzar indicadors qualitatius o
bé amb components de subjectivitat aquests tenen una caducitat i per tant, no
es poden utilitzar com a indicatius de l'evolució del paisatge ja que els
conceptes que els conformen pot ser que canviïn i els fa incomparables.

En les imatges següents s observen algunes dels principals conseqüències i
fenòmens que tenen lloc quan s estudien els paisatges basant-se amb capes
cartogràfiques que presenten variacions temporals. Aquest anàlisis s han dut a
terme utilitzant directament la capa dels usos del sòl ja que s ha considerat que
així els resultats es poden fer extrapolables a l aplicació de molts dels indicadors
que s han seleccionat en aquest estudi i que tenen com a base principal, les
capes d usos del sòl.

Per tal d exempliflificar i poder entrar en detall en els aspectes descrits en
l apartat anterior, s han analitzat com es pot incorporar el temps en els anàlisis
del paisatge en els àmbits d estudi que s han analitzat en el cas anterior pel
factor de l escala. Les bases cartogràfiques de Menorca són molt extenses, i
s ha escollit per aquesta primera aproximació, els mapes d usos del sòl de l any
2002 i els de l any 1995.

De la informació recollida s observen dos fenòmens principals: l escala de les
dues capes d usos de sòl és diferent i la classificació dels usos del sòl també ho
és. El primer cas, porta com a conseqüència una impossibilitat de comprar
indicadors procedents de les dues fonts geogràfiques degut a les diferències
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substancials que hi ha entre elles (com ja s ha observat en l apartat anterior), ja
que generarien comparacions i conclusions errònies.
Pel que fa a la classificació i per tant, de la llegenda, fet que en aquest cas es
vincula amb el canvi d escala però que en altres casos, com el català, no té per
que ser així, també impossibilita els estudis temporals ja que fa que l anàlisi dels
canvis d usos del sòl o els indicadors que se n deriven sigui impossible ja que no
hi ha una correlació directa entre les llegendes de les dues capes
cartogràfiques.
Un altre fet a destacar i que és fa palès en els exemples a continuació és que
molts dels elements que provoquen una transformació del paisatge no apareixen
en escales petites i sinó que tan sòls o fan en escales més grans com en el cas
de la cartografia de l any 2002. Així, doncs en el cas dels marges, elements
residus, bosquines, terrasses, zones humides, zones periurbanes, zones
degradades que són els elements que canvien amb més freqüència i que de
manera global, generen més canvis en el paisatge i tan sòls poden ser tinguts en
compte i seleccionats en els casos que la cartografia així ho permeti.
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5.2.3. Els paisatges imprevisibles
Per concloure aquest apartat també es considera oportú introduir les reflexions
de Giles Clément (Clément, G, 2004), ja que ens proposa alguns aspectes
interessants pel que fa la relació del temps amb el paisatge; l autor anomena
tercer paisatge a una gran quantitat d'espais indecisos, desproveïts de funció
als quals resulta difícil donar-los-hi nom, entre ells no existeix cap similitud de
forma i tan sòls tenen una cosa en comú: tots ells constitueixen un territori refugi
per a la biodiversitat. Espais residu, espais on passen coses sense l'acció
directa de l'activitat humana, espais conseqüència d'aquesta però que s'hi
troben totalment desvinculades. Són en aquests espais on l'autor posa l'accent i
on, per ell, recauen els fets interessants del territori.

El temps per Clément, tot i ser un element imprescindible en la comprensió del
paisatge, presenta dificultats si es preten que els indicadors donguin patrons de
comportament i ens permeti analitzar i preveure evolucions futures del paisatge.

El mateix autor, descriu la relació del tercer paisatge amb el temps (Clément, G,
2004), ens proposa 21 punts que giren entorn de la relació de l'anomenat tercer
paisatge i la dependència biològica d'aquests. Al llarg d'aquests punts fa la
reflexió que degut a la dependència que té el paisatge amb els sistemes
biològics que el conformen, aquest esdevé imprevisible i per tant, fer previsions
a nivell temporal és impossible ja que degut al seu dispositiu heterogeni, a la
seva inconstància i a la seva desmesura temporal, el tercer paisatge es presenta
com el territori de la invenció biològica.
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6. Participació i aportacions
Degut a l'ampli aspecte, de disciplines, mirades i aspiracions amb els que
s'aborda el paisatge, s'ha considerat interessant poder rebre les opinions des de
punts de vista dels diferents llocs a través dels que s'aborda el paisatge. Així
doncs, fruit de la participació pública a la que es va sotmetre la primera part de
l'estudi, s'han fet diverses aportacions que s'han anat introduint i recollint en els
diferents apartats d'aquest document. De totes maneres, s'ha considerat
interessant explicar de manera separada, resumida i esquemàtica en aquest
apartat les principals aportacions rebudes.
Al bloc (http://paisatgesia.blogspot.com/) publicat al març del 2009 s'han recollit
varies aportacions fins al maig del mateix any. La principal via d'accés
d'aquestes participacions ha estat a través del sistemes digitals.
És generen dubtes i neguits respecte els indicadors. Dels indicadors que s'han
triat és troben a faltar indicadors que descriguin i parlin dels trets que fan
interessant els paisatges (sensacions, excepcions, detalls, casualitats, història,
justícia, supervivència, humanitat). Els paisatges sempre són productes de
múltiples fets i esdeveniments. Quan s'explica un paisatge sempre és fa a través
d'un marc temporal i d'uns fets que s'hi han anat donant, fruit de la suma dels
quals esdevé aquell paisatge.

Es qüestiona l'objectiu bàsic dels indicadors en general, es comenta que
prèviament, a la definició dels indicadors, cal definir objectius pels quals aquests
s'elaboren.
Es qüestiona qui descriu amb Nmillor oportunitatO un territori, si els indicadors o
els agents que l'han generat.
Cal estudiar la interrelació entre els indicadors utilitzats i la gestió que actualment
és fa del paisatge. Cal veure si uns nous indicadors ens podrien arribar a parlar
d'altres fenòmens del paisatge tals com: oportunitats del paisatge, capacitat de
manteniment, opcions de transformació...
Es debat sobre l'efímeritat de la imatge del paisatge en el temps, de la
possibilitat de tenir indicadors que parlin de conceptes i imatges del paisatge
que perdurin al llarg del temps. L'elaboració i la creació d'indicadors complexes
deixa de tenir sentit en la majoria de casos, ja que aquests provenen i es creen
en un moment determinat del temps en el qual és té un concepte molt definit i
determinat de que és paisatge i de quins valors aquest té. Aquest concepte,
però, es canviant al llarg de la línia temporal.
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D'un anàlisi detallat dels indicadors de paisatge proposats s'obtenen aquests
comentaris:
• Cal tenir en compte els paisatges marins
• El concepte de naturalitat que és proposa en alguns indicadors és
considera complex i subjecte a moltes interpretacions.
• En algun indicador hi ha problemes d'interpretació, hi ha dubtes sobre
la valoració de les tendències que indiquen (si es positiu o negatiu la
presència de sòls no agrícoles en espais agraris, si és positiu o negatiu
la presència de molts o pocs senders etc...)
• Algun dels indicadors són complicats en la seva aplicació
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7. Conclusions

analitzen aspectes determinats del paisatge fet que dificulta la seva repetitivitat
temporal i espacial.

En aquest apartat es descriuen les conclusions a les que ha arribat aquest
estudi. Degut a les característiques de l'estudi, el caràcter d'aquestes
conclusions no és molt concret tot i que fa una sèrie d'aportacions que serveixen
per evidenciar algunes de les hipòtesis de partida i que poden actuar com a
base de futures investigacions.

Pel que fa a la classificació i tipologies d'indicadors bàsics, podem concloure
que hi ha unes tipologies bàsiques que és van repetint tot i que segons les
disciplines des de les que s'apliquen trobem altres exemples de classificació.
Generalment, trobem els indicadors que parlen de les formes i les estructures
del paisatge, els que parlen dels canvis i evolucions que té al llarg del temps i
els que ens descriuen o exemplifiquen les percepcions o valoracions de la
societat.

Pel que fa al recull d'indicadors, cal destacar que el resultat obtingut, tot i els
biaixos que aquest pugui tenir ens indica que hi ha un nombre molt elevat
d'indicadors que parlen de paisatge, però que molts d'ells procedeixen de
disciplines diverses i es reutilitzen per analitzar els fenòmens paisatgístics. Així
doncs, es constata que no hi ha un grup d'indicadors establerts i acceptats que
serveixin i estiguin concebuts per descriure el paisatge en general.
La majoria d'aquests indicadors, tenen com a base d'informació geogràfica els
mapes de cobertes o usos del sòl i de l'anàlisi estadístic o espacial extreuen la
seva informació. Aquest fet comporta que la majoria d'indicadors tinguin un
caràcter objectiu ja que es deriven d'una descripció aproximada de la realitat.
Els indicadors amb caràcters més subjectiu o que avaluen percepcions, són
menys abundants, i molts d'ells es troben en estats d'estudi i desenvolupament
més bàsics. En la majoria de casos, aquests responen a estudis concrets i

Concretant en l'anàlisi de l'escala, s'observen uns esquemes bàsics que s'han
de tenir en compte alhora d'aplicar els indicadors de paisatge. Portat a l'extrem,
per Clément, l'escala d'un paisatge depèn absolutament de l'observador, i és
aquest qui ha d'establir els límits del seu paisatge i el grau de detall al que
aquest se li fa explicatiu. A partir d'aquí, més concretament, l'anàlisi dels estudis
de cas a Menorca, ens il·lustra que a escales més grans per un mateix àmbit
tenim més informació, un rang de dades més gran fet que incrementa la
complicació per gestionar i elaborar els resultats. Per altra banda, cal destacar,
que en funció del tipus de paisatge s'ha observat que el factor escala és més o
menys important i per tant, poden concloure que l'escala pot ser paisatge
especifica i per tant aquesta es pot adaptar en funció del tipus del paisatge que
tinguem i els fenòmens que hi tinguin lloc.
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Així doncs, això ens indica que en casos de paisatges complexos i amb
determinats fenòmens, l'elecció de l'escala es un punt bàsic de l'estudi ja que si
no, aquest pot quedar totalment tergiversat i arribar a conclusions errònies. En
aquest punt es fa molt rellevant, el poder que tenen els indicadors i en aquest
cas, l'elecció i de les dades correctes per al seu calcul.
Una altra de les conclusions a les que arriba aquest estudi és als fenòmens
d'extrapolació de les diferents escales. En la situació d'extrapolar la informació a
unitats de paisatge més grans, s'ha observat que tot i que la informació es
diferent, la diferència que hi ha al utilitzar diferents escales és més reduïda,
especialment en els casos en que les unitats de paisatge són consistents amb la
realitat territorial.
Pel que fa al factor temps, partint altre cop amb les aportacions que fa Clément,
cal destacar que al analitzar amb profunditat l'efecte d'aquest factor als
indicadors s'ha observat que es fa complicat poder establir una funcionalitat
temporal d'aquests pel que fa al paisatge. Aquest fet es tradueix en dos
aspectes importants, un es el fet que exceptuant un cas, que es descriu a
continuació, els indicadors no serveixen per avaluar les variacions del paisatge
al llarg de temps molt llargs, ja que les tecnologies de descripció de territori, les
eines per calcular indicadors i les percepcions socials del paisatge canvien a
velocitats molt elevades. En l'unic cas, que es factible utilitzar els indicadors per
veure els canvis temporals, és en les situacions on es calcula utilitzant les

mateixes eines i metodologies dos descripcions del paisatge iguals en temps
diferents com per exemple fotografies aèries d'anys diferents.
Un altre aspecte a destacar, és el cas dels indicadors que fan referència a
aspectes subjectius del paisatge, aquests, estan directament lligats amb la
percepció de la societat sobre un paisatge. Aquest fet fa que aquests indicadors
tinguin una caducitat molt elevada, ja que les percepcions canvien i evolucionen
tal com ho fa la societat. En aquests casos doncs, no podem utilitzar aquests
indicadors en marcs temporals llunyans i pensar que aquests són comparables.
Una excepció és, com el cas anterior, que s'apliqui els mateixos criteris amb
bases cartogràfiques d'anys diferents per així poder veure l'evolució dels
indicadors al llarg del temps, tot i que s'ha de tenir present que el paisatge que
s'analitza d'anys llunyans no té un significat real avui en dia ja que es troba
completament desvinculat de la percepció que tenia la societat aquells anys.
Així doncs, fruit d aquest anàlisi, és llisten a continuació els criteris per l aplicació
dels indicadors pel que fa referència a l escala i el temps.
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L escala:
- Previament a l elecció de l escala, cal analitzar el gra i les
característiques del paisatge alhora d escollir l escala de treball per tal
de que quedin representats en els indicadors tots els elements que
conformen el paisatge en questió.
- Alhora d interpretar els indicadors, es tindrà sempre en compte l escala
que s ha emprat tot fent referència als fenòmens que queden obviats
degut a l elecció de l escala.
- Com més homogenis són els paisatges les escales a utilitzar poden ser
més petites.
- En casos de que existeixin indicadors referenciats a unitats coherents
de paisatge, l escala de la informació de base té un paper menys
important.
- A escales més petites de 1:5.000 es fa molt dificil diferenciar elements
lineals en el paisatge, quedant aquest conformat per taques de
homogènies.
El temps:
- En funció del temps canvia tan l estructura del paisatge com també la
percepció d aquest per part de la població.
- El temps té un efecte molt important en la variació de les tecnologies de
descripció del medi i en les tendències en els indicadors en si. Cal tenir
present que molts dels indicadors que ara es calculen no podran ser

-

-

calculats en un futur de la mateixa manera, principalment per la
variació en la infomació de base.
En el cas que es pretengui fer una avaluació al llarg de un temps
suficientment llarg, caldrà que s especifiqui de manera concreta i
detallada tota la metodologia a emprar per tal de fer repetible el calcul
de l indicador al llarg del temps.
Els indicadors lligats directament amb la percepció social del paisatge
no poden ser repetits en franges temporals molt dilatades ja que tenen
una caducitat elevada.

A partir d aquesta tesina, s extreuen algunes altres línies o opcions d investigació
que es poden desenvolupar en un futur:
1- El component d objectivitat com un element de poder en l elaboració i la
interpretació dels indicadors de paisatge.
2- Elaboració d un conjunt d indicadors de paisatge funcionals de cara al
projecte i la gestió del paisatge que ens permetin actuar allà on es necessari.
3- Estudi d eines alternatives als indicadors de paisatge per tal d analitzar les
dinàmiques que tenen lloc al territori.

49

El component dobjectivitat com un element de poder en lelaboració i la
interpretació dels indicadors de paisatge.

podrien arribar a establir una cartografia de base, naïf i suggerent a partir de la
qual poder arribar a obtenir estratègies, objectius o criteris de projecte.

Com s ha apuntat anteriorment en aquesta tesina, un dels aspectes complexos
dels indicadors és el fet de determinar si aquests tenen components subjectius
en la seva concepció i definició. Aquest fet, pot arribar a ser determinant i a
suposar alteracions substancials en la descripció de la realitat. Una ampliació en
la definició dels conceptes d antròpic, natural, visible, alterat, paisatge obert etc,
incrementaria els elements de judici per tal de poder utilitzar els indicadors i
interpretar els resultats amb més rigor .

A continuació s'han seleccionat alguns dels indicadors que s'han identificat en
els apartats anteriors que amb un estudi més detallat de cada un d'ell i les seves
potencialitats de desenvolupament futures podria esdevenir en alguns casos
eines per la futura gestió, planificació i projecció del paisatge català.

Elaboració dun conjunt dindicadors de paisatge funcionals de cara al projecte i
la gestió del paisatge que ens permetin actuar allà on es necessari.
Ja des del plantejament d aquesta tesina s ha considerat necessari buscar o
analitzar els indicadors de paisatge des d un punt de vista transversal i per
aquesta raó, es considera interessant poder arribar a identificar un joc
d indicadors de paisatge que de manera transversal ens parlin del paisatge.
Cément en el seu manifest fa referència al paisatge que li passen coses, al
paisatge que no roman immòbil, aquest paisatge és segurament l objecte
principal de la gestió territorial i en el qual els indicadors podrien ser més útils ja
que podrien indicar i alertar de dinàmiques o fenòmens concrets al paisatge.
Un altre dels àmbits en els quals els indicadors podrien arribar a ser útils, són en
els casos de planificació o projectes de paisatge a gran escala, els indicadors

• Complexitat de forma de la tessela (o Forma del paisatge)
Ens descriu la textura del paisatge, és un indicador que es pot enriquir tot
introduint-hi valors de pes en determinades formes o estructures dle
paisatge.
• Fragmentació pasiatgística (2)
Ens descriu els elements externs que desestructuren el paisatge existent.
Podria posar de manifest els espais residu que provoca la fragmentació a
més a més d indicar-la. Es podria donar pes en funció dels efectes adversos
que tenen les elements fragmentadors del territori i també les potencialitats
que aquests tenen per fer-hi actuacions de millora.
• Visibilitat i/o obertura del paisatge
Ens indica els valors de potencialitat visual d un paisatge tot i que també
ens pot parlar del visible que es aquest per part d altres indrets del territori.
• Variabilitat i dinàmica paisatgística
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Ens parla de la velocitat de canvi del paisatge i al mateix temps, dels
futuribles de l indret en si.
• Riquesa i predominança d un paisatge
Descriu la variabilitat d elements exietents en un paisatge i al mateix
temps, si existeix un element més predominant en l estructura del
paisatge.
• Qualitat sensorial del paisatge
Ens indica valors subjectius d un paisatge fruit de la participació dels
personatges que interfereixen amb ell, ens descriu valors d aquest
• Valors ecopaisatgístics d un paisatge
Introdueix una valoració dels indrets productius del paisatge, es podria
enriquir afegint valors funcionals, sistèmics, socials etc...

Estudi deines alternatives als indicadors de paisatge per tal danalitzar les
dinàmiques que tenen lloc al territori.
Per últim, s ha considerat adient afegir aquest apartat ja que és considera que
els indicadors tot i ser uns elements interessants i útils en l anàlisi del territori,
fruit d aquest estudi, s ha arribat a la conclusió que cal també desenvolupar
altres eines complementaries als indicadors per tal d avaluar les dinàmiques del
territori i així poder encarar les propostes i projectes de la gestió del paisatge.
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ANNEX 1
Resultats de la recerca bibliogràfica

TAULA GENERAL 1
Nom indicador

Explicació

Indicatiu de

Referenciat a

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Complexitat

Complexitat que pren la forma de la
tessel·la

Composició formal del
paisatge

discret

superfície

patrons

objectiu

formes

Evapotranspiració

Quantitat d'aigua que passa a
l'atmosfera

Transpiració del paisatge

discret

superfície

patrons

subjectiu

dinàmiques

Composició formal del
paisatge

discret

superfície

patrons

objectiu

formes

Forma del paisatge
'Lanscape shape)

Fragmentació Paisatgística 2

Efecte que tenen els diferents usos del
sòl en la fragmentació paisatgística

Fragmentació en funció dels
elements que el composen.

discret

categòric

processos

objectiu

formes

Profunditat del fons marí

Visibilitat del paisatge al fons marí al
mateix temps que es poden establir els
gradients de les transformacions que
longitud d'ona que sofreix la llum

Visió del paisatge marí

discret

categòric

patrons

objectiu

percepcions

Valor de recuperació potencial de
la connectivitat

Ens indica la potencialitat de millorar la
connectivitat del paisatge per pixel

Connectivitat del paisatge

discret

categòric

processos

objectiu

dinàmiques

Visibilitat

Ens indica el grau de visibilitat del
paisatge en si.

Visibilitat

discret

categòric

qualitatiu

objectiu

percepcions

Alteració del paisatge per
elements urbans

Afectació de les àrees de paisatge per
àrees urbanes o infraestructures (dins
d'una zona d'influència)

Grau d'antropització del
paisatge

discret / unitat
paisatgística

categòric

processos

objectiu

percepcions

Densitat urbana

Densitat de les edificacions en el
paisatge urbà

Composició del paisatge urbà

discret / unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

formes

Hemoroby index

Mesura la influència de la influència
humana al paisatge

Grau d'antropització del
paisatge en funció dels usos
del sòl

discret / unitat
paisatgística

categòric

processos

subjectiu

percepcions

Mida mitjana de les explotacions

Descriu la textura dels sòls de
producció agrícola

Composició del paisatge
agrícola

discret / unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

formes

Proximitat o isolació

Tendència d'una tessel·la o unitat
paisatgística d'estar pròxima a una altra
de les mateixes característiques.

Composició del paisatge a
traves de la proximitat dels
seus elements

discret / unitat
paisatgística

categòric

patrons

objectiu

formes

Variabilitat paisatgística estacional

Percentatge de cultius amb canvis
estacionals

Variació estacional del
paisatge.

discret / unitat
paisatgística

superfície

processos

objectiu

formes

Core Area

Representa l'àrea després d'haver-hi
tret l'efecte de marge, utilitzant un
3buffer4 específic.

Composició formal del
paisatge

discret / unitat
paisatgística /
per unitat
geogràfica

superfície

patrons

objectiu

formes

Dimensió fractal

Fa referència a la complexitat de la
forma de les tessel·les

Composició formal del
paisatge

discret / unitat
paisatgística /
per unitat
geogràfica

superfície

patrons

objectiu

formes

Predominança (evenness)

Predominança de cada tipus de
paisatge en una zona determinada.

Representativitat de cada
unitat paisatgística

unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Riquesa paisatgística

Nombre d'unitats paisatgístiques per
àmbit geogràfic

Varietat de paisatges

unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Apropiació del paisatge

Els procèssos cognitius associats al
paisatge

Apropiació

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Canvis d'estructura del paisatge

Indicador dinàmic

Variació temporal del paisatge

unitat
paisatgística

processos

subjectiu

dinàmiques

Coherència

Percentatge de transformació de prats
en terres de cultiu per unitat de
paisatge

Canvis i variacions en el
paisatge

unitat
paisatgística

categòric

processos

objectiu

dinàmiques

Connectivitat paisatgística

Mesura el potencial que tenen els
cursos fluvials per actuar com a
connectors

Connectivitat d'elements del
paisatge

unitat
paisatgística

línies

processos

objectiu

-

Densitat d'edificacions per unitat
paisatgística

Mesura l'afectació del paisatge per les
edificacions que s'hi localitzen

Grau d'antropització del
paisatge

unitat
paisatgística

punts

patrons

objectiu

formes

Densitat de les tessel·les

Nombre de tessel·les per unitat de
superfície

Composició a través de la
densitat

unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

formes

Dinàmica

Percentatge de canvi en el temps (a
més canvi menys caràcter).

Variació temporal del paisatge

unitat
paisatgística

superfície

qualitatiu

objectiu

dinàmiques

Elements lineals

Existència d'elements lineals per unitat
de paisatge

Composició del paisatge en
funció dels elements lineals

unitat
paisatgística

línies

processos

objectiu

formes

Grau de soroll

Ens indica el grau de soroll o no silenci
d'un paisatge

Valor acústic d'un paisatge

unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

percepcions

Longitud de les rutes i senders

Descriu la presència de vies
freqüentades per població

Accessibilitat del paisatge i
grau d'antropització del
paisatge

unitat
paisatgística

línies

patrons

subjectiu

-

Mida de les tessel·les

Mida mitjana que ens indica una de les
característiques bàsiques del paisatge

Composició a través de la mida

unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

formes

Naturalitat paisatgística

Sumatori del percentatge de superfície
ocupat per unitats fisonòmiques
naturals

Representativitat de
components naturals en el
paisatge

unitat
paisatgística

categòric

patrons

subjectiu

-

Nombre d'arbres isolats

Descriu el grau d'elements singulars
que s'identifiquen en els paisatges

Fites del paisatge

unitat
paisatgística

punts

patrons

objectiu

formes

Nombre d'àrees no agrícoles dins
de teixit agrícola

Descriu l'alteració del teixit agrícola en
els casos en que contem els usos
antròpics o bé de biodiversitat si es
valoren els sòls forestals.

Composició del paisatge
agrícola

unitat
paisatgística

categòric

patrons

objectiu

formes

Numero d'edificis històrics i
patrimonials

Elements d'interès històric al paisatge

Valor històric del paisatge

unitat
paisatgística

punts

patrons

objectiu

formes

Obturació de l'Horitzó

Ens indica la presència d'horitzons
tancats i sense vistes.

Composició del paisatge en
funció de si són o no,

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

objectiu

percepcions

paisatges oberts.
Pòsit històric al paisatge

Càrrega històrica i per tant simbòlica
associada a un paisatge

Valor històric del paisatge

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Presència de verd urbà a les
ciutats

Percentatgte de verd urbà respecte el
sòl urbanitzat

Permeabilitat del paisatge urbà

unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

percepcions

Qualitat audiovisual

Interpreta la qualitat visual i la qualitat
sonora d'un paisatge

Valor visual

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Qualitat sensorial

Qualitat olfactiva, tactil i gustativa d'un
paisatge

Valor sensorial en general

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Quotidianitat del paisatge

Nivells d'usos del paisatge i nivells de
familiarització que se'n desprenen

Grau de familiaritat

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Representació dels diferents usos
del sòl

Percentatge de distribució dels usos
del sòl en una unitat de paisatge

Composició del paisatge a
través dels usos del sòl.

unitat
paisatgística

superfície

patrons

objectiu

-

Simbologia associada al paisatge

Referències concretes en el procés de
construcció d'imaginaris individuals i
col·lectius

Valor social del paisatge

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Tranquil·litat

Ens indica el grau de tranquil·litat d'un
paisatge. S'elabora d'una manera
complexa amb un sistema d'informació
geogràfica.

Valor de tranquil·litat

unitat
paisatgística

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

Valor econòmic

Valor econòmic de cada unitat
paisatgística

Valor econòmic

unitat
paisatgística

superfície

patrons

subjectiu

Contrast

Diferència que existeix entre els
diferents tipus de tessel·les. Es dona
valor als diferents tipus de vora que
existeixen al paisatge.

Diversitat de components

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Diversitat paisatgística (Index de
Shannon)

Ens descriu, la entropia de la
informació. Ens serveix per calcular la
diversitat d'elements intrínseca en un
paisatge, tenint en compte el nombre
d'elements i la quantitat de vegades
que hi apareixen.

Diversitat de components

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Fragmentació Paisatgística

Nombre de fragments d'unitats
paisatgístiques /o usos del sòl en un
àmbit concret.

Fragmentació dels elements
que conformen el paisatge

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

superfície

processos

objectiu

formes

Heterogeneïtat paisatgística (ASM)

Mesurador de textura paisatgística,
enfocat a la diversitat

Textura del paisatge basada
en el a homogeneïtat.

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Heterogeneïtat paisatgística INT

Mesurador de textura paisatgística,
enfocat a la heterogeneïtat

Texutura del paisatge basada
en la heterogeneïtat.

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Longitud dels límits

Mesurador dels límits de les tessel·les o
unitats de paisatge per tipus d'unitat

Fragmentació dels elements
que conformen el paisatge

unitat
paisatgística /

línies

processos

objectiu

formes

paisatgística

unitat
geogràfica

Obertura del paisatge

Percentatge de paisatges oberts
respecte paisatges tancats en una
unitat de paisatge

Composició del paisatge en
funció de si són o no,
paisatges oberts.

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

patrons

objectiu

formes

Valors eco - paisatgístics

En funció d'uns valors ponderats i
escollits en funció d'algun raonament o
enquesta o anàlisis previ ens indiquen
els valors categòrics del paisatge

Valor paisatgístic

unitat
paisatgística /
unitat
geogràfica

categòric

qualitatiu

subjectiu

percepcions

TAULA GENERAL 2
Nom indicador

Explicació

Indicatiu de

Formula matemàtica

Explicatiu de la formula

Complexitat

Complexitat que pren la forma de la
tessel·la

Composició formal del paisatge

Sh= Perímetre/àrea

Evapotranspiració

Quantitat d'aigua que passa a l'atmosfera

Transpiració del paisatge

Suma de l'aigua evaporada pel
sòl i de la transpirada per les
plantes/superfície

Composició formal del paisatge

LSI: (0.25)E/ arrel quadrada S

Equals the sum of the landscape
boundary (regardless it represents the
edge or not) and all edge segments
within the landscape boundary, divided
by the square root of the total landscape
area, adjusted by a constant for a
square standard. E is the total l

Fragmentació en funció dels
elements que el composen.

FR= NAT + ID+ LU

IF= E Li * CIF (paper del valor de la
infraestructura, on Li és longitud de la
infraetsructura i CIF és el coeficient en
funció del tipus d'infraetsructura). LU= E
A * CNAT (cada pixel agafa el valor de
fragmentació dels polígons que te, A es
la longitud

Forma del paisatge
'Lanscape shape)

Fragmentació Paisatgística 2

Efecte que tenen els diferents usos del sòl
en la fragmentació paisatgística

Relació entre el perímetre i l'àrea. Com
més elevat el valor més complexa és la
forma, o més allunyada es troba d'una
forma euclidiana.

Profunditat del fons marí

Visibilitat del paisatge al fons marí al
mateix temps que es poden establir els
gradients de les transformacions que
longitud d'ona que sofreix la llum

Visió del paisatge marí

Profunditat amb metres a la que
és troba el fons marí

Valor de recuperació
potencial de la connectivitat

Ens indica la potencialitat de millorar la
connectivitat del paisatge per pixel

Connectivitat del paisatge

LCPRI= LFI + LCI

On LCI=Valor de connectivitat
paisatgística i LFI es valoració de la
fragmentació del paisatge.

Visibilitat

Ens indica el grau de visibilitat del
paisatge en si.

Visibilitat

Nombre de pixels des dels
quals es visible el pixel en
qüestió

Ens indica el nombre de pixels que són
visibles des de un punt de terminat. Es
pot presentar com la mitjana ponderada
per superfície d'una àrea o unitat
paisatgística determinada.

Alteració del paisatge per
elements urbans

Afectació de les àrees de paisatge per
àrees urbanes o infraestructures (dins
d'una zona d'influència)

Grau d'antropització del paisatge

A= Percentatge d'elements
urbans.

Percentatge d'elements urbans dins
d'una àrea d'influència determinada

Densitat urbana

Densitat de les edificacions en el paisatge
urbà

Composició del paisatge urbà

D= Volum edificat/superfície
urbanitzda

Hemoroby index

Mesura la influència de la influència
humana al paisatge

Grau d'antropització del paisatge
en funció dels usos del sòl

Taula que relaciona els LT amb
valors d' 3hemoroby4.

Hemoroby (segons bibliografia)

Mida mitjana de les
explotacions

Descriu la textura dels sòls de producció
agrícola

Composició del paisatge agrícola

M= mida mitjana de les
explotacions

Mida mitjana de les explotacions
agrícoles o de les explotacions forestals

Proximitat o isolació

Tendència d'una tessel·la o unitat
paisatgística d'estar pròxima a una altra
de les mateixes característiques.

Composició del paisatge a traves
de la proximitat dels seus elements

PX= SUM Si/zi

Sumatori de la superfícies dividides per
les mitjanes de les distàncies entre
tessel·les del mateix tipus. On ji: mitjana
de les distancies entre les tessel·les de
les mateixes característiques. On Si=
superfícies Zi distància de límit a límit.

Variabilitat paisatgística
estacional

Percentatge de cultius amb canvis
estacionals

Variació estacional del paisatge.

V= S cultius amb canvis
estacionals/ S total *100

Percentatge de cultius amb canvis
estacionals

Core Area

Representa l'àrea després d'haver-hi tret
l'efecte de marge, utilitzant un 3buffer4
específic.

Composició formal del paisatge

S= m2 superfície de CA

CA: core area, area de la tessela haventli tret els efectes de vora. Es pot calcular
per unitat d'àrea, o mitjançant mitjanes,
valors màxims, variants etc...)

Dimensió fractal

Fa referència a la complexitat de la forma
de les tessel·les

Composició formal del paisatge

Fractal Index Distribution

La dimensión fractal estima la
complejidad de la forma de los parches,
siendo más estables aquellos de formas
más regulares y menos rugosas. El
verificar busca determinar para cada
parche, la variación de la forma de éstos
en el tiempo, basado en la relac

Predominança (evenness)

Predominança de cada tipus de paisatge
en una zona determinada.

Representativitat de cada unitat
paisatgística

SHEI equals minus the sum, across all
patch types, of the proportional
abundance of each patch type
multiplied by that proportion, divided by
the logarithm of the number of patch

types. In other words, the observed
Shannon's Diversity Index divided by the

Riquesa paisatgística

Nombre d'unitats paisatgístiques per àmbit
geogràfic

Varietat de paisatges

Ri: (zi / km2)

Apropiació del paisatge

Els procèssos cognitius associats al
paisatge

Apropiació

Valors categòrics procedents
d'enquestes

Canvis d'estructura del
paisatge

Indicador dinàmic

Variació temporal del paisatge

*

Coherència

Percentatge de transformació de prats en
terres de cultiu per unitat de paisatge

Canvis i variacions en el paisatge

C= % Canvi d'us (de sol cultivat
a prat)

Connectivitat paisatgística

Mesura el potencial que tenen els cursos
fluvials per actuar com a connectors

Connectivitat d'elements del
paisatge

LCI= SUM Li * CH

Li, es la longitud de la xarxa fluvial i CH
és el coheficient de connectivitat que li
atorga una taula adjunta al document en
pdf.

Densitat d'edificacions per
unitat paisatgística

Mesura l'afectació del paisatge per les
edificacions que s'hi localitzen

Grau d'antropització del paisatge

ne= n edificis per unitat de
superfície

Nombre dels edificis per tipus de
paisatge. Podria calcular-se amb
densitats i fer un raster de densitats.

Densitat de les tessel·les

Nombre de tessel·les per unitat de
superfície

Composició a través de la densitat

S= n tessel·les/unitat de
superfície

Dinàmica

Percentatge de canvi en el temps (a més

Variació temporal del paisatge

Percentatge de canvi d'usos del

zi (nombre d'unitats fisionòmiques)

Canvis del us del sòl o canvis de
texutura

canvi menys caràcter).

sòl

Elements lineals

Existència d'elements lineals per unitat de
paisatge

Composició del paisatge en funció
dels elements lineals

X= mitjana de la llargada
d'elements lineals)

Llargada dels elements al paisatge

Grau de soroll

Ens indica el grau de soroll o no silenci
d'un paisatge

Valor acústic d'un paisatge

D= nº de decibels

Com més gran el nombre de l'indicador
més soroll hi trobem.

Longitud de les rutes i
senders

Descriu la presència de vies freqüentades
per població

Accessibilitat del paisatge i grau
d'antropització del paisatge

ru= km de senders i rutes

Km dels senders o rutes que es troben
al paisatge (caldrà definir si són els
identificats o així...

Mida de les tessel·les

Mida mitjana que ens indica una de les
característiques bàsiques del paisatge

Composició a través de la mida

S= ?n-i s/i

Patch size distribution can be
summarized at the class and landscape
levels in a variety of ways (e.g., mean,
median, max, variance, etc.), or,
alternatively, represented as patch
density, which is simply the number of
patches per unit area. I= number of

Naturalitat paisatgística

Sumatori del percentatge de superfície
ocupat per unitats fisonòmiques naturals

Representativitat de components
naturals en el paisatge

N= (SUM ui) / S

(ui: superfície ocupada per unitats
fisonòmiques naturals). (S superfície
total del àmbit)

Nombre d'arbres isolats

Descriu el grau d'elements singulars que
s'identifiquen en els paisatges

Fites del paisatge

T= nombre d'arbres isolats en
una àrea determinada

Arbres isolats dins d'una àrea
determinada. És poden fer proves de
densitat

Nombre d'àrees no agrícoles
dins de teixit agrícola

Descriu l'alteració del teixit agrícola en els
casos en que contem els usos antròpics o

Composició del paisatge agrícola

na= n àrees dins de teixit
agrícola. O percentatge de

Nombre d'àrees no agrícoles dins de sòl
considerat majoritàriament agrícola

bé de biodiversitat si es valoren els sòls
forestals.

superfície

Numero d'edificis històrics i
patrimonials

Elements d'interès històric al paisatge

Valor històric del paisatge

Nh= n d'edificis històrics o
d'interès patrimonial

Obturació de l'Horitzó

Ens indica la presència d'horitzons tancats
i sense vistes.

Composició del paisatge en funció
de si són o no, paisatges oberts.

S sòl obert visualment / S total *
100

Pòsit històric al paisatge

Càrrega històrica i per tant simbòlica
associada a un paisatge

Valor històric del paisatge

Valors categòrics procedents
d'enquestes

Presència de verd urbà a les
ciutats

Percentatgte de verd urbà respecte el sòl
urbanitzat

Permeabilitat del paisatge urbà

Ell= Superfície espais lliures/
superfície de sòl urbanitzat

Qualitat audiovisual

Interpreta la qualitat visual i la qualitat
sonora d'un paisatge

Valor visual

Valors categòrics procedents
d'enquestes

Qualitat sensorial

Qualitat olfactiva, tactil i gustativa d'un
paisatge

Valor sensorial en general

Valors categòrics procedents
d'enquestes

Quotidianitat del paisatge

Nivells d'usos del paisatge i nivells de
familiarització que se'n desprenen

Grau de familiaritat

Valors categòrics procedents
d'enquestes

Representació dels diferents
usos del sòl

Percentatge de distribució dels usos del
sòl en una unitat de paisatge

Composició del paisatge a través
dels usos del sòl.

Taula de representació % usos
del sòl

Simbologia associada al
paisatge

Referències concretes en el procés de
construcció d'imaginaris individuals i
col·lectius

Valor social del paisatge

Valors categòrics procedents
d'enquestes

On S es les diferents àrees.

SUM

Tranquil·litat

Ens indica el grau de tranquil·litat d'un
paisatge. S'elabora d'una manera
complexa amb un sistema d'informació
geogràfica.

Valor de tranquil·litat

Tr= Model elaborat que ens
valora a través dels SIG, els
graus de tranquil·litat del
paisatge

Tranquil·litat del paisatge valorada
integrant tots els elements que donen
valor a la tranquil·litat.

Valor econòmic

Valor econòmic de cada unitat
paisatgística

Valor econòmic

VE= ?(producció total del
paisatge)/ unitat de superfície

La producció del paisatge pot ser
calculada en termes de producció
econòmica dels sectors primaris i
secundaris, o se li pot afegir la
producció del sector terciari que se li
associa.

Contrast

Diferència que existeix entre els diferents
tipus de tessel·les. Es dona valor als
diferents tipus de vora que existeixen al
paisatge.

Diversitat de components

Diversitat paisatgística (Index
de Shannon)

Ens descriu, la entropia de la informació.
Ens serveix per calcular la diversitat
d'elements intrínseca en un paisatge,
tenint en compte el nombre d'elements i la
quantitat de vegades que hi apareixen.

Diversitat de components

eik = total length (m) of edge in
landscape between patch types
(classes) i and k; includes landscape
boundary segments involving patch type
i.E* = total length (m) of edge in
landscape; includes entire landscape
boundary and background edge
segment
H= SUM ni/N ln ni/N

(ni The number of individuals in species
i; the abundance of species i). (S The
number of species. Also called species
richness.) . (N The total number of all
individuals) .( pi The relative abundance
of each species, calculated as the

proportion of indiv

Fragmentació Paisatgística

Nombre de fragments d'unitats
paisatgístiques /o usos del sòl en un àmbit
concret.

Fragmentació dels elements que
conformen el paisatge

F= ei/km

ei: nombre de polígons

Heterogeneïtat paisatgística
(ASM)

Mesurador de textura paisatgística,
enfocat a la diversitat

Textura del paisatge basada en el a
homogeneïtat.

ASM= SUM p(i, j)2

Es la suma de les probabilitats de coocurrpencia al quadrat. Es un index
elaborat pel Haralick.Augmente com
més homogeni és el paisatge. HI ha
altres indicadors tals com: IDM

Heterogeneïtat paisatgística
INT

Mesurador de textura paisatgística,
enfocat a la heterogeneïtat

Texutura del paisatge basada en la
heterogeneïtat.

INT= SUM p(i, i)2/ p(i, j)2

Es un index emblant al ASM però basat
en la heterogeneïtat

Longitud dels límits

Mesurador dels límits de les tessel·les o
unitats de paisatge per tipus d'unitat
paisatgística

Fragmentació dels elements que
conformen el paisatge

Li= SUM Li /s

On Li és la longitud dels diferents límits
dels poligons que representen els usos
del sòl i S es la superfície total de la
unitat de paisatge

Obertura del paisatge

Percentatge de paisatges oberts respecte
paisatges tancats en una unitat de
paisatge

Composició del paisatge en funció
de si són o no, paisatges oberts.

O=Superfície de paisatges
considerats (oberts) /(superfície
total)*100

Percentage/size of Landscape
ClosednessvsLandscape Openness per
LANMAP2 units determined by the
presence/absence of forest vegetation,
thereby influencing the degree of
opennenn/closedness. Built-up (urban)

are considered to contribute to
"closedness".

Valors eco - paisatgístics

En funció d'uns valors ponderats i escollits
en funció d'algun raonament o enquesta o
anàlisis previ ens indiquen els valors
categòrics del paisatge

Valor paisatgístic

GV= ST+VC+HC+EL

En el cas holandès (Farjon) es
determinen 4 qualitats del paisatge i a
través d'aquests es determina un grau
de valor paisatgístic. Aquestes quatre
característiques són: Valors científics de
la capa de la superfície terrestre (ST),
valors culturals(VC), h

RESUMITS EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA 2
PATRONS (27)

Profunditat del fons marí, representació dels diferents usos del sòl, longitud de les rutes i senders, diversitat paisatgística (index de shannon), naturalitat paisatgística, valor
econòmic, forma del paisatge $lanscape shape%, $core area%, densitat de les tessel·les, complexitat, predominança (evenness), mida de les tessel·les, evapotranspiració,
presència de verd urbà a les ciutats, densitat urbana, proximitat o isolació, contrast, dimensió fractal, grau de soroll, heterogeneïtat paisatgística, densitat d'edificacions per
unitat paisatgística, nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola, riquesa paisatgística, obertura del paisatge, numero d'edificis històrics i patrimonials,
heterogeneïtat paisatgística (asm), mida mitjana de les explotacions, nombre d'arbres isolats.

PROCESSOS (10)

Fragmentació paisatgística, canvis d'estructura del paisatge, variabilitat paisatgística estacional, fragmentació paisatgística 2, coherència
elements lineals, longitud dels límits, connectivitat paisatgística, valor de recuperació potencial de la connectivitat, alteració del paisatge per elements urbans, hemoroby
index.

QUALITATIUS (10)

Visibilitat, pòsit històric al paisatge, qualitat sensorial, valors eco ; paisatgístics, tranquil·litat, obturació de l'horitzó, qualitat audiovisual
dinàmica, simbologia associada al paisatge, quotidianitat del paisatge
apropiació del paisatge.

RESUMITS EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA 3
OBJECTIU

Variabilitat paisatgística estacional, Mida mitjana de les explotacions, Heterogeneïtat paisatgística (ASM), Fragmentació Paisatgística, Nombre d'arbres isolats, Numero
d'edificis històrics i patrimonials, Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola, Densitat d'edificacions per unitat paisatgística, Obertura del paisatge, Riquesa
paisatgística, Dinàmica, Alteració del paisatge per elements urbans, valor de recuperació potencial de la connectivitat, Obturació de l'Horitzó, Visibilitat, Connectivitat
paisatgística, Coherència, Fragmentació Paisatgística 2, Longitud dels límits, Elements lineals, 3Core Area4, Densitat de les tessel·les, Complexitat, Predominança (evenness),
Profunditat del fons marí, Representació dels diferents usos del sòl, Diversitat paisatgística (Index de Shannon), Forma del paisatge 3Lanscape shape4, Mida de les tessel·les,
Dimensió fractal, Contrast, Presència de verd urbà a les ciutats, Heterogeneïtat paisatgística INT, Grau de soroll Proximitat o isolació, Densitat urbana

SUBJECTIU

Tranquil·litat, Valors eco X paisatgístics, Qualitat audiovisual, Apropiació del paisatge, Quotidianitat del paisatge, Simbologia associada al paisatge
Naturalitat paisatgística, Valor econòmic, Evapotranspiració, Canvis d'estructura del paisatge, Qualitat sensorial, Pòsit històric al paisatge, Longitud de les rutes i senders,
Hemoroby index.

RESUMITS EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA 1
CATEGÒRIC

Alteració del paisatge per elements urbans, Apropiació del paisatge Coherència, Contrast, Diversitat paisatgística (Index de Shannon) Fragmentació Paisatgística 2, Hemoroby index,
Heterogeneïtat paisatgística (ASM), Heterogeneïtat paisatgística INT, Naturalitat paisatgística, Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola, Obertura del paisatge, Obturació
de l'Horitzó, Pòsit històric al paisatge, Predominança (evenness), Profunditat del fons marí, Proximitat o isolació Qualitat audiovisual, Qualitat sensorial, Quotidianitat del paisatge,
Riquesa paisatgística, Simbologia associada al paisatge, Tranquil·litat Valor de recuperació potencial de la connectivitat, Valors eco X paisatgístics, Visibilitat

LÍNIES

Connectivitat paisatgística, Elements lineals, Longitud de les rutes i senders Longitud dels límits

PUNTS

Densitat d'edificacions per unitat paisatgística, Nombre d'arbres isolats Numero d'edificis històrics i patrimonials

SUPERFÍCIE

3Core Area4, Complexitat, Densitat de les tessel·les, Densitat urbana, Dimensió fractal, Dinàmica, Evapotranspiració, Forma del paisatge 3Lanscape shape4 Fragmentació
Paisatgística, Grau de soroll, Mida de les tessel·les, Mida mitjana de les explotacions, Presència de verd urbà a les ciutats, Representació dels diferents usos del sòl, Valor econòmic,
Variabilitat paisatgística estacional Canvis d'estructura del paisatge

RESUMITS EN FUNCIÓ DAON ESTÀ REFERENCIAT a
UNITAT PAISATGÍSTICA

Apropiació del paisatge, Canvis d'estructura del paisatge, Coherencia Connectivitat paisatgística, Densitat d'edificacions per unitat paisatgística
Densitat de les tessel·les, Dinàmica, Elements lineals, Grau de soroll, Longitud de les rutes i senders, Mida de les tessel·les, Naturalitat
paisatgística, Nombre d'arbres isolats, Nombre d'àrees no agrícoles dins de teixit agrícola, Numero d'edificis històrics i patrimonials, Obturació de
l'Horitzó, Pòsit històric al paisatge, Presència de verd urbà a les ciutats, Qualitat audiovisual, Qualitat sensorial, Quotidianitat del paisatge,
Representació dels diferents usos del sòl, Simbologia associada al paisatge, Tranquil·litat, Valor econòmic.

UNITAT PAISATGÍSTICA / UNITAT GEOGRÀFICA

Contrast , Diversitat paisatgística (Index de Shannon), Fragmentació Paisatgística, Heterogeneïtat paisatgística (ASM), Heterogeneïtat paisatgística
INT, Longitud dels límits, Obertura del paisatge, Valors eco - paisatgístics

UNITAT GEOGRÀFICA

Predominança (evenness), Riquesa paisatgística

DISCRET / UNITAT PAISATGÍSTICA / PER

3Core Area4, Dimensió fractal

UNITAT GEOGRÀFICA
DISCRET

Complexitat, Evapotranspiració, Forma del paisatge 3Lanscape shape4
Fragmentació Paisatgística 2, Profunditat del fons marí, Valor de recuperació potencial de la connectivitat, Visibilitat

DISCRET / UNITAT PAISATGÍSTICA

Alteració del paisatge per elements urbans , Densitat urbana, Hemoroby index
Mida mitjana de les explotacions, Proximitat o isolació, Variabilitat paisatgística estacional
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METADADES DE LA CARTOGRAFIA UTILITZADA

Cobertes de sòl - Menorca 1995

Data

Esdeveniment

cobertes i usos de sòl que permetin tot un conjunt dcanàlisis i seguiments territorials i
ambientals sobre lcilla de Menorca. La metodologia es basa en la fotointerpretació i el treball
de camp, tot fent servir eines pròpies de Sistemes dcinformació Geogràfica (SIG). El treball es
troba en la línia del programa europeu CORINE Land Cover (1985) i enllaça amb la Directiva
Habitats (1992) de la Unió Europea (UE).

25-02-2002

creació

Paraules Clau:

Unitats:m

Formats:

Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

SHAPE

Descripció de les fonts utilitzades:La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es
basa en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC (veure annex 1 de la memoria),
adaptada a la realitat menorquina per tal que resulti més útil i comunicable.

Informació sobre la distribució

Bases cartogràfiques emprades:Ortofoto del 2002 de Menorca a escala 1:5000

Organització:OBSAM

Informació del Sistema de Referència

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Codi Postal:07702

Projecció:UTM

Ciutat:MAO

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Província:ILLES BALEARS

Datum:Europan 1950

Pais:ESPANYA

Paràmetres de projecció

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Zona:31

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Longitud del Meridià Central:3

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Telèfon:971-351500

Fals Est:500000

Altres Distribucions:

ResumCobertes del sòl de menorca de l'any 1995

Representació espacial
Escala:1:25000
Nord:4438952
Sud:4406136
Est:613395
Oest:567614
Tipus Element:P
Informació del Contingut
Objectes de la Llegenda:
Altra informació:Veure l'apartat 3, Classificació de cobertes del sòl de la memòria adjunta a
aquesta cobertura.
Conté document adjunt?:True Ruta al fitxer
adjunt:TM\AMBIEN\COBE\002\doc\Memoria_AM007COB_cobe02_2a_versio
Resum del fitxer adjunt:Memòria final del projecte 3Cartografia digital de lcocupació del
territori de Menorca 20024; un treball sorgit amb lcobjectiu principal dcelaborar uns mapes de

Fals Nord:0

Factor d'escala a la línia central:0,9996
Paràmetres de l'el·lipsoide
Semi-Eix Major:6378388

Identificador:1

Cobertes de sòl - Menorca 2002
Resum: Mapa de les cobertes del sòl segons la classificació que estableix el programa
CORINE LAND COVER. Elaborat a partir de les ortofotos de Menorca de l'any 2002 i un
exhaustiu treball de camp. La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es basa
en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC.
Informació general
Propòsit:El mapa de les cobertes del sòl de Menorca s'ha realitzat amb els següents
objectius generals: Crear una base cartogràfica sobre lcocupació del sòl a Menorca, a una
escala adequada per al seu estudi i la gestió del territori. fLocalitzar, delimitar
geogràficament i quantificar les diferents cobertes artificials, modificades i naturals presents
a Menorca en un moment donat. fLocalitzar, delimitar geogràficament i quantificar els
diferents usos que es fan a Menorca del territori en un moment donat. fIniciar dcaquesta
manera un seguiment de lcocupació del territori amb actualitzacions periòdiques
aproximadament cada 5 anys, segons disponibilitat de vols fotogramètrics. fCrear una base
cartogràfica vàlida per a lcensenyament, el coneixement i el gaudiment de la realitat territorial
menorquina i el seu paisatge.
Observacions:En el procés de producció hi ha tingut un paper destacat un total de 49
voluntaris, en la seva majoria estudiants o recent llicenciats, que, sempre sota la supervisió
dels autors i desprès d'una formació prèvia, han realitzat tant treball de camp com tasques
de digitalizació.
Dates rellevants:
Formats:
SHAPE

Representació espacial
Escala:1:5000
Nord:4438952
Sud:4406136
Est:613395
Oest:567614
Tipus Element:P

adaptada a la realitat menorquina per tal que resulti més útil i comunicable.
Bases cartogràfiques emprades:Ortofoto del 2002 de Menorca a escala 1:5000
Resum metodològic:En l'elaboració de la present cobertura scha optat per una escala de
treball 1:5.000, la qual suposa una unitat mínima cartografiable (u.m.a.) aproximada de 500
m 2 , equivalent a la superfície dcun cercle 25 m de diàmetre. També scinclouen, els elements
lineals de més de 5 m dcamplada sempre que superin la superfície mínima de 500 m 2 . A
més, per la seva rellevància, scha fet un esforç addicional amb les edificacions arribant a
detallar totes les visibles en les fotografies aèries, independentment de la seva mida. Per a
l'elaboració dels mapes d'ocupació del sòl s'ha seguit el mètode habitual en aquests casos
de cartografia temàtica, basat en el reconeixement de les fotografies aèries digitals, la
digitalització en pantalla a l'ordinador i la verificació mitjançant treball de camp.

Informació del Contingut
Objectes de la Llegenda:

Informació del Sistema de Referència

Altra informació:Veure l'apartat 3, Classificació de cobertes del sòl de la memòria adjunta a
aquesta cobertura.

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50
Projecció:UTM

Conté document adjunt?:True Ruta al fitxer
adjunt:TM\AMBIEN\COBE\002\doc\Memoria_AM007COB_cobe02_2a_versio
Resum del fitxer adjunt:Memòria final del projecte 3Cartografia digital de lcocupació del
territori de Menorca 20024; un treball sorgit amb lcobjectiu principal dcelaborar uns mapes de
cobertes i usos de sòl que permetin tot un conjunt dcanàlisis i seguiments territorials i
ambientals sobre lcilla de Menorca. La metodologia es basa en la fotointerpretació i el treball
de camp, tot fent servir eines pròpies de Sistemes dcinformació Geogràfica (SIG). El treball es
troba en la línia del programa europeu CORINE Land Cover (1985) i enllaça amb la Directiva
Habitats (1992) de la Unió Europea (UE).

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford
Datum:Europan 1950
Paràmetres de projecció
Zona:31
Longitud del Meridià Central:3

Localització en el model de dades
Paraules Clau:

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Nom del fitxer:AM007COB_cobe02
Informació de la Qualitat de les Dades

Fals Est:500000

Ruta al fitxer:TM\AMBIEN\COBE\07\SHP
És arxiu d'ús intern:False

Descripció de les fonts utilitzades:La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es
basa en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC (veure annex 1 de la memoria),

Fals Nord:0
Factor d'escala a la línia central:0,9996

Paràmetres de l'el·lipsoide

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Telèfon:971-351500

Semi-Eix Major:6378388

Codi Postal:07702

Citació Biliogràfica:

Unitats:m

Ciutat:MAO

Altres Autors:AGNES CANALS BASSEDAS(OBSAM),CATI PONS(OBSAM)

Denominador de la raó Aixafament:297

Província:ILLES BALEARS

Informació sobre la distribució

Pais:ESPANYA

Identificador:1

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Organització:OBSAM

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Codi Postal:07702

Telèfon:971-351500

Ciutat:MAO

Informació sobre l'autor

Província:ILLES BALEARS

Identificador:1

Pais:ESPANYA

Organització:OBSAM

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Codi Postal:07702

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Ciutat:MAO

Telèfon:971-351500

Província:ILLES BALEARS

Altres Distribucions:

Pais:ESPANYA

Informació sobre la propietat

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Identificador:1

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Organització:OBSAM

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Mapa de usos de Menorca de l'any 1956

Latitud de l'Origen de la Projecció:0
Informació del Contingut

Fals Est:500000

Resum: Mapa de usos de Menorca de l'any 1956
Objectes de la Llegenda:

Fals Nord:0

Informació general
Altra informació:

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Propòsit:
Conté document adjunt?:False Ruta al fitxer adjunt:

Paràmetres de l'el·lipsoide

Observacions:
Resum del fitxer adjunt:

Semi-Eix Major:6378388

Dates rellevants:
Paraules Clau:

Unitats:m

Formats:
Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

SHAPE
Descripció de les fonts utilitzades:

Informació sobre la distribució

Localització en el model de dades
Bases cartogràfiques emprades:

Identificador:1

Nom del fitxer:AM007USO_usos56
Resum metodològic:

Organització:OBSAM

Ruta al fitxer:TM\AMBIEN\USOS\07\SHP
Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis
És arxiu d'ús intern:False
Informació del Sistema de Referència

Codi Postal:07702

Representació espacial
Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Ciutat:MAO

Escala:1:25000
Projecció:UTM

Província:ILLES BALEARS

Nord:4438952
El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Pais:ESPANYA

Sud:4406136
Datum:Europan 1950

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Est:613395
Paràmetres de projecció

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Oest:567614
Zona:31

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Tipus Element:P
Longitud del Meridià Central:3

Telèfon:971-351500

Altres Distribucions:

Pais:ESPANYA

Informació sobre la propietat

Enllaç online:

Identificador:

Persona de contacte:MIQUEL ÀNGEL ESCANELLES

Organització:

Adreça Electrònica:mescan@gaat.es

Adreça:

Telèfon:971-461708

Codi Postal:

Citació Biliogràfica:

Ciutat:

Altres Autors:

Província:
Pais:
Enllaç online:
Persona de contacte:
Adreça Electrònica:
Telèfon:
Informació sobre l'autor
Identificador:23
Organització:GAAT. Gabinet d'anàlisi ambiental i territorial.
Adreça:Av. De Gabriel Alomar i Villanlonga, 11 ent.
Codi Postal:07006
Ciutat:PALME DE MALLORCA
Província:ILLES BALEARS

Mapa de usos de Menorca de l'any 1973

Paraules Clau:

Unitats:m

Resum: Mapa de usos de Menorca de l'any 1973__

Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

Formats:

Descripció de les fonts utilitzades:

Informació sobre la distribució

SHAPE

Bases cartogràfiques emprades:

Identificador:1

Localització en el model de dades

Resum metodològic:

Organització:OBSAM

Nom del fitxer:AM007USO_usos73

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Ruta al fitxer:TM\AMBIEN\USOS\07\SHP

Informació del Sistema de Referència

Codi Postal:07702

És arxiu d'ús intern:False

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Ciutat:MAO

Representació espacial

Projecció:UTM

Província:ILLES BALEARS

Escala:1:25000

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Pais:ESPANYA

Nord:4438952

Datum:Europan 1950

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Sud:4406136

Paràmetres de projecció

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Est:613395

Zona:31

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Oest:567614

Longitud del Meridià Central:3

Telèfon:971-351500

Tipus Element:P

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Altres Distribucions:

Informació del Contingut

Fals Est:500000

Objectes de la Llegenda:

Fals Nord:0

Altra informació:

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Conté document adjunt?:False Ruta al fitxer adjunt:

Paràmetres de l'el·lipsoide

Resum del fitxer adjunt:

Semi-Eix Major:6378388

Mapa de usos de Menorca de l'any 1995

Informació del Contingut

Fals Est:500000

ResumMapa de usos de Menorca de l'any 1995

Objectes de la Llegenda:

Fals Nord:0

Informació general

Altra informació:

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Propòsit:

Conté document adjunt?:False Ruta al fitxer adjunt:

Paràmetres de l'el·lipsoide

Observacions:

Resum del fitxer adjunt:

Semi-Eix Major:6378388

Dates rellevants:

Paraules Clau:

Unitats:m

Formats:

Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

SHAPE

Descripció de les fonts utilitzades:

Informació sobre la distribució

Localització en el model de dades

Bases cartogràfiques emprades:

Identificador:1

Nom del fitxer:AM007USO_usos95

Resum metodològic:

Organització:OBSAM

Ruta al fitxer:TM\AMBIEN\USOS\07\SHP

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

És arxiu d'ús intern:False

Informació del Sistema de Referència

Codi Postal:07702

Representació espacial

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Ciutat:MAO

Escala:1:25000

Projecció:UTM

Província:ILLES BALEARS

Nord:4438952

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Pais:ESPANYA

Sud:4406136

Datum:Europan 1950

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Est:613395

Paràmetres de projecció

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Oest:567614

Zona:31

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Tipus Element:P

Longitud del Meridià Central:3

Telèfon:971-351500

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Altres Distribucions:

Informació sobre la propietat

Enllaç online:

Identificador:

Persona de contacte:MIQUEL ÀNGEL ESCANELLES

Organització:

Adreça Electrònica:mescan@gaat.es

Adreça:

Telèfon:971-461708

Codi Postal:

Citació Biliogràfica:

Ciutat:

Altres Autors:

Província:
Pais:
Enllaç online:
Persona de contacte:
Adreça Electrònica:
Telèfon:
Informació sobre l'autor
Identificador:23
Organització:GAAT. Gabinet d'anàlisi ambiental i territorial.
Adreça:Av. De Gabriel Alomar i Villanlonga, 11 ent.
Codi Postal:07006
Ciutat:PALME DE MALLORCA
Província:ILLES BALEARS
Pais:ESPANYA

Usos del sòl. Menorca - 2002
ResumMapa d'usos sòl ha estat elaborat a partir del mapa de les cobertes del sòl (CORINE
LAND COVER). La classificació utilitzada en el mapa contempla un total de 30 classes
diferents, definides a partir de 16 classes bàsiques (dividides en dos nivells de complexitat) i
14 clases resultants de combinacions entre les anteriors.

Representació espacial

Bases cartogràfiques emprades:Ortofoto del 2002 de Menorca a escala 1:5000

Escala:1:5000

Resum metodològic:En l'elaboració de la present cobertura scha optat per una escala de
treball 1:5.000, la qual suposa una unitat mínima cartografiable (u.m.a.) aproximada de 500
m 2 , equivalent a la superfície dcun cercle 25 m de diàmetre. També scinclouen, els elements
lineals de més de 5 m dcamplada sempre que superin la superfície mínima de 500 m 2 . A
més, per la seva rellevància, scha fet un esforç addicional amb les edificacions arribant a
detallar totes les visibles en les fotografies aèries, independentment de la seva mida. Per a
l'elaboració dels mapes d'ocupació del sòl s'ha seguit el mètode habitual en aquests casos
de cartografia temàtica, basat en el reconeixement de les fotografies aèries digitals, la
digitalització en pantalla a l'ordinador i la verificació mitjançant treball de camp.

Nord:4438952

Informació general

Sud:4406136

Propòsit:El mapa de les cobertes del sòl de Menorca s'ha realitzat amb els següents
objectius generals: Crear una base cartogràfica sobre lcocupació del sòl a Menorca, a una
escala adequada per al seu estudi i la gestió del territori. fLocalitzar, delimitar
geogràficament i quantificar les diferents cobertes artificials, modificades i naturals presents
a Menorca en un moment donat. fLocalitzar, delimitar geogràficament i quantificar els
diferents usos que es fan a Menorca del territori en un moment donat. fIniciar dcaquesta
manera un seguiment de lcocupació del territori amb actualitzacions periòdiques
aproximadament cada 5 anys, segons disponibilitat de vols fotogramètrics. fCrear una base
cartogràfica vàlida per a lcensenyament, el coneixement i el gaudiment de la realitat territorial
menorquina i el seu paisatge.

Est:613395

Observacions:En el procés de producció hi ha tingut un paper destacat un total de 49
voluntaris, en la seva majoria estudiants o recent llicenciats, que, sempre sota la supervisió
dels autors i desprès d'una formació prèvia, han realitzat tant treball de camp com tasques
de digitalizació.
Dates rellevants:
Formats:
Shape
Localització en el model de dades
Nom del fitxer:AM007USO_usos02
Ruta al fitxer:TM\AMBIEN\USOS\07\shp
És arxiu d'ús intern:False

Oest:567614
Tipus Element:S
Informació del Contingut
Objectes de la Llegenda:
Altra informació:
Conté document adjunt?:True Ruta al fitxer
adjunt:TM\AMBIEN\COBE\002\doc\Memoria_AM007COB_cobe02_2a_versio

Informació del Sistema de Referència
Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50
Projecció:UTM
El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford
Datum:Europan 1950

Resum del fitxer adjunt:Memòria final del projecte 3Cartografia digital de lcocupació del
territori de Menorca 20024; un treball sorgit amb lcobjectiu principal dcelaborar uns mapes de
cobertes i usos de sòl que permetin tot un conjunt dcanàlisis i seguiments territorials i
ambientals sobre lcilla de Menorca. La metodologia es basa en la fotointerpretació i el treball
de camp, tot fent servir eines pròpies de Sistemes dcinformació Geogràfica (SIG). El treball es
troba en la línia del programa europeu CORINE Land Cover (1985) i enllaça amb la Directiva
Habitats (1992) de la Unió Europea (UE).

Paràmetres de projecció
Zona:31
Longitud del Meridià Central:3
Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Paraules Clau:
Fals Est:500000
Informació de la Qualitat de les Dades
Fals Nord:0
Descripció de les fonts utilitzades:La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es
basa en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC (veure annex 1 de la memoria),
adaptada a la realitat menorquina per tal que resulti més útil i comunicable.

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Paràmetres de l'el·lipsoide

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Telèfon:971-351500

Semi-Eix Major:6378388

Codi Postal:07702

Citació Biliogràfica:

Unitats:m

Ciutat:MAO

Altres Autors:

Denominador de la raó Aixafament:297

Província:ILLES BALEARS

Informació sobre la distribució

Pais:ESPANYA

Identificador:1

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Organització:OBSAM

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Codi Postal:07702

Telèfon:971-351500

Ciutat:MAO

Informació sobre l'autor

Província:ILLES BALEARS

Identificador:1

Pais:ESPANYA

Organització:OBSAM

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Adreça:Camí des Castell, 28 1r pis

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Codi Postal:07702

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Ciutat:MAO

Telèfon:971-351500

Província:ILLES BALEARS

Altres Distribucions:

Pais:ESPANYA

Informació sobre la propietat

Enllaç online:http://www.obsam.cat/

Identificador:1

Persona de contacte:DAVID CARRERAS MARTI

Organització:OBSAM

Adreça Electrònica:smn.obsam@cime.es

Pla Territorial Insular de Menorca. Unitats del paisatge.

Informació del Contingut

Fals Est:500000

Resum: Delimitació de les Unitats del Paisatge definit en el PTI

Objectes de la Llegenda:

Fals Nord:0

Informació general

Altra informació:

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Propòsit:Elaboració del la cartografia Pla Territorial Insular de Menorca. Aquest arxiu forma
part del sistema d'informació del PTI.

Conté document adjunt?:False Ruta al fitxer adjunt:

Paràmetres de l'el·lipsoide

Resum del fitxer adjunt:

Semi-Eix Major:6378388

Paraules Clau:

Unitats:m

Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

Descripció de les fonts utilitzades:

Informació sobre la distribució

Bases cartogràfiques emprades:Mapa Topogràgic Balear 1:5000 de 1995

Identificador:26

Resum metodològic:

Organització:CONSELL INSULAR DE MENORCA

Observacions:
Dates rellevants:
Formats:
SHAPE
Localització en el model de dades
Nom del fitxer:OR007PTI_unipai
Adreça:Pl. Biosfera, 5
Ruta al fitxer:TM\ORDENA\PTI\07\shp
Informació del Sistema de Referència

Codi Postal:07703

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Ciutat:MAÓ

Projecció:UTM

Província:ILLES BALEARS

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Pais:ESPANYA

Datum:Europan 1950

Enllaç online:http://www.cime.es

Paràmetres de projecció

Persona de contacte:BELEN LOPEZ

Zona:31

Adreça Electrònica:operador-sig@cime.es

Longitud del Meridià Central:3

Telèfon:971.356265

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Altres Distribucions:

És arxiu d'ús intern:False
Representació espacial
Escala:1:25000
Nord:4426497
Sud:4413119
Est:603428
Oest:590339
Tipus Element:S

Informació sobre la propietat

Enllaç online:

Identificador:26

Persona de contacte:GEMMA PERIBAÑEZ

Organització:CONSELL INSULAR DE MENORCA

Adreça Electrònica:

Adreça:Pl. Biosfera, 5

Telèfon:

Codi Postal:07703

Citació Biliogràfica:

Ciutat:MAÓ

Altres Autors:

Província:ILLES BALEARS
Pais:ESPANYA
Enllaç online:http://www.cime.es
Persona de contacte:BELEN LOPEZ
Adreça Electrònica:operador-sig@cime.es
Telèfon:971.356265
Informació sobre l'autor
Identificador:52
Organització:EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO
Adreça:
Codi Postal:
Ciutat:
Província:ILLES BALEARS
Pais:ESPANYA

Pla Territorial Insular de Menorca. Mapa d'usos del sòl.

Informació del Contingut

Fals Est:500000

Objectes de la Llegenda:

Fals Nord:0

Altra informació:

Factor d'escala a la línia central:0,9996

Resum: Delimitació del mapa d'usos del sòl del PTI
Informació general
Conté document adjunt?:False Ruta al fitxer adjunt:

Paràmetres de l'el·lipsoide

Propòsit:Elaboració del la cartografia Pla Territorial Insular de Menorca. Aquest arxiu forma
part del sistema d'informació del PTI.

Resum del fitxer adjunt:

Semi-Eix Major:6378388

Observacions:

Paraules Clau:

Unitats:m

Dates rellevants:

Informació de la Qualitat de les Dades

Denominador de la raó Aixafament:297

Formats:

Descripció de les fonts utilitzades:

Informació sobre la distribució

SHAPE

Bases cartogràfiques emprades:Mapa Topogràgic Balear 1:5000 de 1995

Identificador:26

Localització en el model de dades

Resum metodològic:

Organització:CONSELL INSULAR DE MENORCA

Nom del fitxer:OR007PTI_usos

Adreça:Pl. Biosfera, 5

Ruta al fitxer:TM\ORDENA\PTI\07\shp

Informació del Sistema de Referència

Codi Postal:07703

És arxiu d'ús intern:False

Identificador del Sistema de Referència:UTM-31N-ED50

Ciutat:MAÓ

Representació espacial

Projecció:UTM

Província:ILLES BALEARS

Escala:1:25000

El·lipsoid:Internacional 1924 o Hayford

Pais:ESPANYA

Nord:4426497

Datum:Europan 1950

Enllaç online:http://www.cime.es

Sud:4413119

Paràmetres de projecció

Persona de contacte:BELEN LOPEZ

Est:603428

Zona:31

Adreça Electrònica:operador-sig@cime.es

Oest:590339

Longitud del Meridià Central:3

Telèfon:971.356265

Tipus Element:S

Latitud de l'Origen de la Projecció:0

Altres Distribucions:

Informació sobre la propietat

Persona de contacte:BELEN LOPEZ

Província:ILLES BALEARS

Identificador:26

Adreça Electrònica:operador-sig@cime.es

Pais:ESPANYA

Organització:CONSELL INSULAR DE MENORCA

Telèfon:971.356265

Enllaç online:

Adreça:Pl. Biosfera, 5

Informació sobre l'autor

Persona de contacte:GEMMA PERIBAÑEZ

Codi Postal:07703

Identificador:52

Adreça Electrònica:

Ciutat:MAÓ

Organització:EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO

Telèfon:

Província:ILLES BALEARS

Adreça:

Citació Biliogràfica:

Pais:ESPANYA

Codi Postal:

Altres Autors

Enllaç online:http://www.cime.es

Ciutat:

