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Resum
El Barranc d’Algendar és un dels territoris més importants de l’illa de Menorca. Se situa
al sud de l’illa, entre els municipis de Ferreries i Ciutadella. És de vital importància per
a l’illa perquè és un dels únics que es caracteritza per aportar aigua continuada durant
tot l’any, a través d’un torrent que desemboca a mar obert a Cala Galdana, platja del
terme de Ferreries. La zona del barranc presenta gran diversitat de comunitats vegetals
que faciliten la supervivència d’una varietat important d’espècies faunístiques;
especialment artròpodes. Les condicions ambientals d’un alt grau d’humitat i el sòl de
pedra calcària permeten l’existència d’hàbitats típicament mediterranis amb una elevada
caracterització de microclimes diferents, adaptables per espècies florístiques i
faunístiques específiques i d’altres més generals; així com endemismes i espècies
invasores. El Barranc d’Algendar presenta una elevada biodiversitat animal i vegetal,
així com una elevada diversitat d’hàbitats i condicions ambientals concretes. A part, el
propi territori aporta a la població municipal serveis ecosistèmics de diferents tipus,
destacant sobretot el que fa referència a la biodiversitat i als culturals, com el turisme i
els usos del sòl. No obstant, la falta d’informació faunística del territori crea un biaix
important en la investigació i l’avaluació de l’estat de conservació de les espècies
animals i, en general, de tot el sistema de barranc. A més, encara que existeix
informació florística detallada sobre les espècies presents, no hi ha referències sobre
l’estat de conservació d’aquestes al Barranc d’Algendar, i només es troben dades a
nivell peninsular o estatal. Aquest problema ha dificultat molt la pròpia avaluació de
l’estat de conservació del barranc, que és el principal objectiu del treball. Finalment, pel
que fa als serveis ecosistèmics, aquests es poden suposar però de forma qualitativa, ja
que no hi ha dades numèriques que puguin recolzar tots i cada un dels serveis que
proporciona el barranc.

Resumen
El Barranc d’Algendar es uno de los territorios más importantes de la isla de Menorca.
Está situado al sur de la isla, entre los municipios de Ferreries y Ciutadella. Presenta una
importancia vital para la isla porque es uno de los únicos que se caracteriza por aportar
agua durante todo el año a través de un torrente que llega a la playa de Cala Galdana,
del pueblo de Ferreries. La zona del barranco presenta gran diversidad de comunidades
vegetales que facilitan la supervivencia de una importante variedad de especies
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faunísticas, especialmente artrópodos. Las condiciones ambientales de gran humedad y
tierra de piedra favorecen la existencia de hábitats típicamente mediterráneos, con una
elevada caracterización de microclimas diferentes y adaptables para especies florísticas
y faunísticas específicas y de otras más generales (endemismos y especies invasoras). El
Barranc d’Algendar presenta una elevada biodiversidad animal y vegetal, así como una
elevada diversidad de hábitats y condiciones ambientales concretas. A parte, el propio
territorio aporta a la población municipal servicios ecosistémicos de diferentes tipos,
donde destacan el que hace referencia a la biodiversidad y a los culturales,
especialmente el turismo y los usos de la tierra. Además, aunque exista información
detallada sobre las especies florísticas presentes, no hay referencias sobre el estado de
conservación de estas en el Barranc d’Algendar, y sólo se encuentran datos a nivel
peninsular o estatal. Este problema ha dificultado mucho la propia avaluación del estado
de conservación del barranco, ya que es el principal objetivo del trabajo. No obstante, la
falta de información faunística del territorio crea un hueco importante en la
investigación y avaluación del estado de conservación de las especies animales y, en
general, de toto del sistema de barranco. Finalmente, referente a los servicios
ecosistémicos, estos se pueden suponer, pero de forma cualitativa, ya que no hay datos
numéricos que puedan respaldar todos y cada uno de los servicios que el barranco
proporciona.

Abstract
The Barranc d’Algendar is one of the most important territories on the island of
Menorca. It is located at the south of the island, between the municipalities of Ferreries
and Ciutadella. It has a vital importance for the island because it is one of the only ones
which is characterized by providing continuous water throughout the year through a
stream that empties into the open sea at Cala Galdana, a beach of Ferreries. The ravine
area has a wide variety of plant communities that facilitate the survival of a significant
variety of faunistic species, especially arthropods. Environmental conditions of a high
degree of moisture and limestone soil allow for the existence of typical Mediterranean
habitats with a high characterization of different microclimates, adaptable by specific
floristic and faunistic species and more general ones, as well as endemism and invasive
species. The Algendar Barranc has a high level of animal and plant biodiversity, as well
as a high diversity of specific habitats and environmental conditions. In addition, the
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territory itself provides the municipal population with different types of ecosystem
services, highlighting which one is referred to biodiversity and culture, such as tourism
and land uses. However, the lack of faunistic information about the territory creates an
important bias in the research and assessment of the state of conservation of animal
species and, in general, on the entire ravine system. To sum up, although there is
detailed floristic information about present species, there is no reference to the
conservation status of these in the Barranc d’Algendar, and the only evidence is found
at peninsular or state level. This problem has made it very difficult to assess the
conservation status of the gully itself, which is the main objective of the work. Finally,
as far as ecosystem services are concerned, they can be assumed qualitatively, as there
is no numerical data that can support all the services provided by the ravine.
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1. Introducció
El Barranc d’Algendar és el barranc més important de l’illa de Menorca. Està situat a la
part sud-occidental de l’illa i fa de límit entre els termes municipals de Ciutadella i
Ferreries (Figura 1). Té un recorregut aproximat de 7 quilòmetres, acabant a la cala de
Santa Galdana, amb un torrent d’uns 25 metres d’ample fins arribar al mar. La
desembocadura, típicament fluvial, és de fons pla a causa del rebliment sedimentari
holocènic. Per darrera s’hi ha desenvolupat un espai típicament albuferenc d’uns 700
metres de llargària. La seva longitud equival a la meitat de l’amplada mitjana de l’illa,
sent aquesta de 13,5 quilòmetres (Figura 2). Geològicament, l’illa de Menorca es
divideix en dos grans tipus de sediments ben diferenciats, essent el sud d’aquesta
pròpiament de roca calcària, com és el marès; i la part nord d’argila o conglomerat. Tota
la meitat sud-occidental de l’illa de Menorca, allà on es troba el Barranc d’Algendar,
està constituïda per sediments miocènics del Helvecià-Tortonià sobre materials primaris
i secundaris que formen gran part de l’illa (Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) i Mir, F.).

Figura 1: Situació del Barranc d’Algendar a l’illa de Menorca. Imatge extreta de: (Laboratori del
Paisatge de Menorca · OBSAM, s.d.)

El Barranc d’Algendar és un barranc excavat per l’acció de l’aigua del torrent que en
recorre el fons i que porta aigua tot l’any amb un cabal considerable, fins i tot en els
anys més secs. Aquesta característica es deu al fet que el torrent drena una extensa àrea
de territori i rep aportacions de les aigües subterrànies de l’aqüífer de Migjorn, que
afloren en les parts més deprimides del barranc. De s’hort de Binissaid fins a Son
Fonoll, el barranc segueix un traçat quasi rectilini. De Son Fonoll amunt abunda la
xarxa estructural, desenvolupant parets verticals d’uns 70 metres que, juntament amb
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dolines col·lapsades, originen canvis de rumb sobtats. Aquest conjunt i composició de
climes diferents a una mateixa zona comporta la presència d’una flora i una fauna molt
particular, amb espècies endèmiques només del barranc i que conformen gran
abundància de microhàbitats inclosos en una petita àrea de terreny (Barón Périz, A.)
(veure Annex 5).

Figura 2: Recorregut del Barranc d’Algendar des del Pla Verd fins Cala Galdana. Imatge extreta de:
Quadern de Folklore: Paratges de l’illa. (PRÒLEG a “El Barranc d’Algendar” (Quadern de Folklore:
Paratges de l’Illa. I) | nel martí, s.d.)

1.1.

Marc legal de conservació

Els diferents paratges d’interès mediambiental que alberga l’illa de Menorca estan
protegits per un marc legal que contribueix al seu bon estat de conservació. Un exemple
d’això és el Pla Territorial Insular (PTI), elaborat i aprovat el 2003, amb l’objectiu de
crear un marc territorial sostenible per a l’illa mitjançant estratègies de planificació
adequades. A més del PTI, existeix també el pla especial de les Àrees Naturals
d’Especial Interès (ANEI). Aquests plans, que preveu la Llei 1/1991 d’espais naturals
de les Illes Balears, tenen com a objectiu establir les mesures i condicions necessàries
per a la protecció, conservació, gestió i millora dels valors naturals, paisatgístics i
historicoartístics de les àrees ANEI de l’illa. El Barranc d’Algendar va ser declarat Àrea
natural d’especial interès (ANEI) el 28 d’abril del 1988, tal com indica la Llei 2/1988 en
el Bolletí Oficial de l’Estat (BOE) de dia 14/10/1988 (Carreras, D.; Truyol, M. 2008).
Existeix una avaluació periòdica de l’estat de la flora i la fauna que es fa a l’illa de
Menorca mitjançant programes de seguiment, projectes europeus de temàtica variada i,
en cas de ser necessari, actuacions de gestió (de conservació i de recuperació).
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L’Estratègia de Conservació de la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca
és el conjunt d’actuacions previstes per complir els objectius establerts en el programa
internacional MaB (Man and Biosphere), creat per la UNESCO l’any 1971, el qual
l’any 1974 va crear la figura de les reserves de biosfera. L’objectiu de l’Estratègia és
aturar la pèrdua de biodiversitat i arribar a un estat favorable de conservació dels
hàbitats i espècies de Menorca (Consell Insular de Menorca).
El programa LIFE+ és un instrument de la Unió Europea destinat a finançar projectes
mediambientals i de conservació de la natura. Es va declarar l’any 1993 i des de llavors
a la Reserva de la Biosfera de Menorca s’han dut a terme quatre d’aquests projectes
(Life Flora, Life Basses, Life+ Reneix, Life Boscos) (Consell Insular de Menorca).
-

LIFE FLORA: Conservació d’àrees amb flora amenaçada a l’illa de Menorca →
El projecte consistia en l’elaboració de plans de gestió per a set espècies de l’illa
llistades a la Directiva Hàbitats amb un alt grau d’amenaça. A part, també es va
desenvolupar una activitat d’eliminació d’una espècie exòtica invasora,
Carpobrotus, a escala insular (Consell Insular de Menorca).

-

LIFE BASSES: Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies de l’illa
de Menorca → Es va desenvolupar durant els anys 2005 i 2009 i es va centrar en
aquest hàbitat, considerat prioritari per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea
(Consell Insular de Menorca).

-

LIFE+ RENEIX: Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de
Menorca → Va tenir com a objectiu la restauració ambiental de quatre
enclavaments de Menorca que presenten processos de degradació i que al seu
torn alberguen comunitats naturals i espècies de flora singulars (Consell Insular
de Menorca).

-

LIFE BOSCOS: Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi
climàtic → L’objectiu principal era contribuir a l’adaptació dels ecosistemes
forestals mediterranis als impactes negatius que provoca el canvi climàtic a
través d’una gestió forestal sostenible (Consell Insular de Menorca).

1.2. Clima i condicions ambientals
El Barranc d’Algendar es troba a la part sud de l’illa de Menorca i està caracteritzada
per ser homogènia i planera, formada per una plataforma calcària de marès. El barranc
es va formar per l’acció erosiva i disgregadora de l’aigua, de tal manera que la
circulació d’aquesta pels torrents durant milions d’anys va erosionar de mica en mica el
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marès fins a formar petits canals i, més tard, barrancs encaixats entre alts i empinats
penya-segats (Martí, N., 1993). Tenint en compte l’erosió i la sedimentació, es pot
concloure que la formació del barranc es va produir en una època de pujades i baixades
del nivell del mar. Concretament en les baixades seria quan es produiria l’acció erosiva
de la pedra calcària (Orfila Pons, G.).
L’illa es caracteritza per un període àrid de 4 mesos (de maig a agost), en el qual la
precipitació mitjana es manté per sota de la temperatura mitjana. La resta de l’any
correspon a un període semihumit en el que la precipitació supera la temperatura
mitjana (Institut Menorquí d’Estudis i OBSAM).
El barranc es caracteritza per presentar un clima ombrívol, humit i arrecerat. Les
condicions d’humitat, exposició a les radiacions solars i generació de matèria orgànica
permeten el desenvolupament de diverses comunitats animals i vegetals concretes. La
diversitat de condicions ambientals que es poden caracteritzar al Barranc d’Algendar
fan possible l’existència de diversos microclimes dins l’àmbit del clima general. Això
permet l’existència i supervivència d’organismes i comunitats animals i vegetals
especialitzats a viure en un medi molt concret i específic; i d’altres amb una major
flexibilitat i adaptació ambiental (Martí, N., 1993).
Per a poder avaluar l’estat de conservació del paisatge és vital analitzar tot el sistema
per complet, tenint en compte les espècies de fauna i flora però també els hàbitats que
condicionen la presència dels éssers vius; especialment els hàbitats d’interès comunitari
(HIC), ja que són els que es troben més amenaçats i els que requereixen una gestió més
concreta, si és el cas. A més, en la correcta conservació del barranc per part de la
població hi tenen un pes molt important els serveis ecosistèmics que aquest aporta pels
humans, així com tots els beneficis que aquests ofereixen.

1.3. Generalitats de la fauna
El Barranc d’Algendar serveix de zona de caça per a les aus rapaces com el xoriguer
(Falco tinnuculus), el milà (Milvus milvus.), l’esparver (Accipiter nisus), l’òliba (Tyto
alba) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). A les zones d’aigua dolça s’hi troben
espècies que depenen de l’aigua, com tortugues marines i granotes; mentre que els únics
peixos que viuen a les aigües del torrent són l’anguila (Anguilla anguilla) i la gambúsia
(Gambusia sp.), espècie exòtica i invasora al mediterrani (Fundació Foment de Turisme
de Menorca).

1.4. Generalitats de la flora
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El transport d’aigua continuat durant tot l’any propicia l’existència d’una vegetació de
ribera poc freqüent a Menorca. Cap a la desembocadura, el torrent presenta una
influència marina molt marcada, amb dominància de vegetació hidròfila més o menys
adaptada a la salinitat, formada per joncs i canyís. Cap a l’interior hi ha una flora i una
fauna d’aigua dolça constituïda per vogues i créixens. En alguns punts concrets també
es poden trobar algunes espècies com la canya, l’om i el llorer. A les zones més
ombrívoles del barranc s’hi pot trobar la pampalònia (Paeonia cambessedesii), una
espècie endèmica de Menorca i Mallorca, la qual ha estat estudiada detingudament i es
coneixen diverses característiques i el cicle vital d’aquesta espècie (Fundació Foment
del Turisme de Menorca).

1.5. Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
A l’article 1 de la Directiva Hàbitats, document 92/43/CEE del Consell del 21 de maig
de 1992, es defineix aquells tipus d’hàbitats considerats com a HIC (hàbitats d’interès
comunitari), aquells que compleixen un dels tres requeriments següents:
-

Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural

-

Presenten una àrea de distribució natural reduïda a causa de la seva regressió o
degut a la seva àrea intrínsecament restringida

-

Constitueixen exemples representatius de característiques típiques d’una o vaires
de les cinc regions biogeogràfiques alpina, atlàntica, continental, macaronèsica i
mediterrània (Directiva Hàbitats, 1992).

1.6. Serveis ecosistèmics
Els serveis ecosistèmics són els beneficis que aporta un sistema natural per a la població
humana. Per a conservar correctament un territori és bàsic l’interès que hi ha pel que fa
als serveis que aquest presenta i que poden ser aprofitables pels humans.
Existeixen diferents tipus de serveis ecosistèmics i es divideixen en 4 grans grups. Per
una banda, hi ha els servis ecosistèmics de proveïment, que inclouen la provisió de
recursos alimentaris, les medicines naturals i els recursos actius, i els recursos hídrics.
Llavors existeixen també els serveis de regulació, que englobarien la protecció i la
pol·linització per part dels insectes que viuen a la zona. Un grup molt important de
servei ecosistèmic és el de tipus cultural, ja que l’interès de conservació es basa molt en
la provisió d’aquest tipus de servei. A dins d’aquest grup s’hi inclou el gaudi del
paisatge; el desenvolupament d’activitats de coneixement del medi, com poden ser
l’educació i sensibilització ambiental, el lleure i el turisme de natura, les activitats
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esportives i el desenvolupament d’activitats de gestió, recerca i innovació; el patrimoni
històric i cultural; i la identitat cultural i el sentit de pertinença del lloc. Finalment,
l’últim gran tipus de servei ecosistèmic és el de suport, que inclou la biodiversitat de la
zona, així com la geodiversitat i la connectivitat i complementarietat ecològica.

2. Objectius
- To know the species of flora and fauna present in the Barranc d’Algendar area.
- To determinate the types of natural habitats present in the ravine.
- To rate the general conservation status of flora and fauna, as well as the
maintenance of the landscape.

- To specify the ecosystem services derived from the ravine for humans.
- To propose new management measures aimed at improving the status and
conservation interest of the Barranc d’Algendar.

3. Metodologia
Per a avaluar l’estat de conservació de les diferents espècies faunístiques i florístiques,
així com els diferents hàbitats, s’ha seguit un esquema general de claus dicotòmiques
que ha facilitat en molts casos la distribució i correcte repartiment de les diferents
espècies (Figura 3).

Figura 3: Esquema general del procediment per a determinar l’interès de conservació d’hàbitats i
espècies. Elaboració pròpia.
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3.1.

Fauna

Com que no hi ha documentat cap estudi de la fauna de la zona del barranc, es procedirà
a determinar, de les espècies dels inventaris existents als atles de les espècies terrestres,
publicats a la pàgina web del Govern Espanyol, quines d’aquestes es troben a Menorca
i, concretament, a la zona sud de d’illa. D’aquesta forma es podrà fer un seguiment
probabilístic de les possibles espècies de fauna que hi podrien ser presents a la zona
d’estudi. De la llista d’espècies que s’obtingui, llavors es determinaran, de les espècies
més representatives existents al barranc, l’estat de conservació a nivell estatal de cada
una d’elles i l’estat de conservació que es troba al Barranc d’Algendar

3.2.

Flora

A diferència de les espècies faunístiques, en que l’estudi es troba molt esbiaixat, de la
flora sí que existeix un estudi complet sobre totes les espècies vegetals que es troben al
barranc. Aquest estudi va ser realitzat pel botànic menorquí Pere Fraga i inclou una
llista de tots els noms científics de les diferents espècies florístiques que actualment es
troben al Barranc d’Algendar (veure Annex 2). A partir d’aquesta llista i d’acord amb el
llibre Quadern de Folklore: Paratges de l’illa, es seleccionaran les espècies més
representatives del Barranc d’Algendar. De la mateixa forma que s’ha fet amb la fauna,
es determinarà per a cada espècie el seu estat de conservació estatal i al territori del
Barranc d’Algendar.

3.3.

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Per a determinar els hàbitats presents a la zona del Barranc d’Algendar es procedirà a
consultar la cartografia de l’illa de Menorca, realitzada per l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM) i per la infraestructura de dades espacials de
Menorca (ICEMenorca). Incorporant la capa dels hàbitats d’interès comunitari (HIC),
que són els que es troben més amenaçats, s’obtindrà una llista dels que es troben a la
zona d’estudi. Llavors, a través del Manual d’Hàbitats de Menorca es buscarà la
informació corresponent a cada un d’ells, així com l’estat de conservació i les mesures
de gestió proposades per a millorar aquest (veure Annex 3).
D’altra forma, per avaluar les hàbitats aquàtics, que es podria considerar com un conjunt
d’hàbitats CORINE, es procedirà a buscar l’índex de qualitat del boscs de ribera (QBR),
ja calculat, i un indicador basat en les espècies de macroinvertebrats presents a aquests
hàbitats; ja que són bons bioindicadors de la qualitat de l’aigua i de la zona en general.
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3.4.

Serveis ecosistèmics

Dels diferents tipus de serveis ecosistèmics que existeixen (veure punt 1.5.), es buscarà,
dels que es troben presents al barranc, si aquests es troben actius i aporten un benefici
directe o indirecte als humans. Això es farà a través de dades quantitatives extretes de
l’Ajuntament de Ferreries sobre registres que s’hagin fet durant els darrers anys; i de
dades qualitatives per avaluar alguns serveis, com poden ser el sentiment de pertinença
o el gaudi del paisatge. Si el servei ecosistèmic hi és present, llavors es determinarà si es
troba en perill de conservació o està en bon estat.

4. Resultats
4.1.

Fauna

Totes les espècies possibles que es troben en el Barranc d’Algendar es troben recollides
a l’Annex 1. De totes maneres, per a analitzar l’estat de conservació de la fauna en
general s’ha procedit a identificar les espècies més representatives i que es troben segur
a la zona d’estudi (Taula 1).
Taula 1: Llista de les espècies de fauna més representatives del Barranc d’Algendar amb la seva
valoració de l’estat de conservació estatal de la UICN i la Societat Ornitològica de Menorca (SOM).
Elaboració pròpia.

NOM CIENTÍFIC

NOM COMÚ

Emys orbicularis

Tortuga d’aigua

Natrix mateix
Pelophylax perezi

Serp d’aigua
Granota verda

Falco tinnunculus

Xoriguer

ESTAT DE
CONSERVACIÓ
Llista roja des del 1996.
LR-NT (Lower-Risk –
Near Threatened). No
endèmic. Amenaçat i
catalogat. Regió
mediterrània. Estat de
conservació estatal general:
desfavorable-inadequat.
No amenaçat i no catalogat
Llista roja des del 2020.
LC (Least Concern)
disminuint negativament.
Llista roja des del 2021.
LC (Least Concern)
disminuint negativament.
És una espècie abundant i
resident a l’illa. A l’hivern
rep reforços d’individus del
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Milvus milvus

Milà

Hieraaetus pennatus

Esparver

Neophrom percnopterus

Miloca

Falco pelegrinus

Falcó peregrí

Pipistrellus kuhlii

Rata-pinyada

4.1.1. Espècies

animals

endèmiques,

nord d’Europa.
Llista roja des del 2020.
LC (Least Concern)
augmentant positivament.
La població es troba en
lleuger ascens a Menorca,
però creixent molt
lentament.
Llista roja des del 2021.
LC (Least Concern).
Població estable i en
lleuger augment a Menorca
(aproximadament 60-80
parelles reproductores).
No es troba a la llista roja
de la IUCN. Únic voltor de
Menorca. La població es
manté estable gràcies a una
bona taxa de supervivència
i productivitat.
Llista roja des del 2021.
LC (Least Concern)
augmentant positivament.
A Menorca hi ha
aproximadament 40-50
parelles amb una tendència
poblacional estable.
Llista roja des del 2016.
LC (Least Concern). No es
coneix l’abundància de la
població.

amenaçades

i

no

amenaçades i invasores
Taula 2: Espècies invertebrades endèmiques, amenaçades, no amenaçades i invasores d’acord amb el
Grup de recerca BIOGEOMED, de la Societat d’Història Natural de les Balears

Pseudoniphargus mercadali Pretus, 1988. → Crustaci cavernícola descrit de la localitat
de la cova d’en Curt (Pretus, 1988; 1991) i trobada a altres coves i pous de Menorca
(Barranc d’Algendar).
Xerocrassa nyeli (Mittre, 1844) → Espècie distribuïda per tota Menorca i el llevant i
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sud de Mallorca. A Menorca també s’ha localitzat com a fòssil dins sediments
holocènics al Barranc d’Algendar, concretament en el Pas den Revull (Quintana, 2001).
Truncatellina beckmanni Quintana, 2010. → Espècie endèmica de Menorca, trobada a
Ciutadella i als sediments holocènics del Pas d’en Revull-Sa Penya Fosca del Barranc
d’Algendar, el que suposaria la seva presència abans dels humans.
Gigantomilax (Vitrinoides) benjaminus Borredà i Martínez-Ortí, 2008. → Endemisme
de Menorca. És present també al barranc un neotipus de l’espècie Gigantomilax
(Vitrinoides) majoricensis (Wiktor et al. 2007)
Arion (Mesarion) ponsi Quintana, 2007. → Espècie endèmica de Menorca, trobada a
La Vall, a Ciutadella i al Barranc d’Algendar com a localitat típica.
Echinogammarus pungens minoricensis Margalef, 1952. → Subespècie endèmica de
Menorca, coneguda únicament del Barranc d'Algendar (Margalef, 1952b;, Jaume,
1991).
Eilema caniola torstenii Mentzer, 1980. → Endemisme de Mallorca, Menorca (Barranc
d'Algendar, Es Grau) i Eivissa (Dantart et al., 1993).
Scybalicus minoricensis Vives i Vives, 1994. → Espècie endèmica de Menorca,
coneguda d'El Toro i del Barranc d'Algendar (Zaballos i Jeanne, 1994).
Hydraena balearica D'Orchymont, 1930.
Olimnius echinatus Berthélemy, 1979. → Barranc d'Algendar (Pons, 1987) (Pons, G.;
Martín, J.).

El torrent principal del Barranc d'Algendar fa la impressió que hi han desaparegut
quasi completament totes les espècies endèmiques (Pseudamnicola), que han estat
substituïts pel Potamopyrgus antipodarum una espècie invasora originària de Nova
Zelanda. Els sediments del fons del torrent són extraordinàriament rics en closques
d’espècies autòctones, però per la raó que sigui, han desaparegut. Moltes fonts
també han estat captades, de forma que totes les espècies han desaparegut (de Pablo,
F., 2018).
Durant l’any 2017 es va realitzar una actuació d’erradicació a nivell de l’illa de
Menorca de la tortuga de Florida (Trachemys scripta), espècie invasora procedent
d’Estats Units. Quan aquesta entra en contacte sobre el galàpet europeu (Emys
orbicularis) és quan l’impacte és més greu i es produeix una disminució de les taxes
de supervivència i competència de l’espècie autòctona. L’actuació va constar en
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instal·lar trampes de captura durant 149 dies (des de principis d’abril fins a finals de
setembre), encara que amb aquest mètode la taxa de captura va ser molt baixa i es va
procedir a capturar els individus a través de nanses i altres mètodes. En aquest cas sí
que es va actuar al territori del Barranc d’Algendar, i es varen capturar un total de 4
espècies (de Pablo, F., 2018).

4.2.

Flora

La llista completa d’espècies florístiques presents al Barranc d’Algendar es troba
recollida a l’Annex 2, creada pel botànic Pere Fraga i Arguimbau. De tota manera, al
treball s’ha procedit a analitzar i determinar les espècies més representatives, degut a la
gran quantitat d’espècies datades. La informació sobre l’estat de conservació peninsular
s’ha extret del Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears, manual redactat
també pel botànic Pere Fraga l’any 2018.
Taula 3: Llista de les espècies de flora més representatives del Barranc d’Algendar amb la seva
valoració de l’estat de conservació estatal de la UICN i la llista vermella de les Illes Balears. Elaboració
pròpia.

NOM CIENTÍFIC

NOM COMÚ

Apietum nodiflori

Creixemar

Nasturtium officinale

Créixer

Apium nodiflorum

Api o àbit de sèquia

Mentha aquatica

Herba sana d’aigua

Alisma plantago-aquatica

Plantatge d’aigua

Typha-Schoenetum glauci
Typha angustifolia i Typha

Canyissar d’aigua dolça
Bova

ESTAT DE
CONSERVACIÓ
Comunitat vegetal amb alta
humitat
Llista roja des del 2019.
LC (Least Concern). No se
sap l’abundància de la
població.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat. Llista roja des
del 2012. LC (Least
Concern). Població estable.
Llista roja des del 2013.
LC (Least Concern).
Població estable.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat. Llista roja des
del 2008. LC (Least
Concern). Població estable.
A Balears, NT (Near
Threatened).
Comunitat vegetal
Llista roja des del 2010 i
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latifolia

Phragmites australis
subsp. Australis

Canyís d’aigua dolça

Equisetum telmateia

Coa de cavall

Pteridium aquilinum

Falguera

Equisetum maximum

Coa de cavall

Phragmites communis
Eleocharis palustris

Canyet
Jonquet

Schoenoplectus lacustris

Jonc boval

Iris pseudacorus

Gínjol groc

Lemna minor

Llentia d’aigua

Riccia fluitans

Hepàtica

Ranunculus aquatilis

-

2016. LC (Least Concern).
Població no coneguda i
població estable.
Llista roja des del 2019.
LC (Least Concern).
Població estable.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat. Llista roja des
del 2013. LC (Least
Concern). Població
augmentant positivament.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat. Llista roja des
del 2016. LC (Least
Concern). Població estable.
Llista roja des del 2013.
LC (Least Concern).
Població augmentant
positivament.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat. Llista roja des
del 2012. LC (Least
Concern). Població no
coneguda.
Llista roja des del 2010.
LC (Least Concern).
Població estable.
Llista roja des del 2009.
LC (Least Concern).
Població estable. A
Balears, NT (Near
Threatened).
Llista roja des del 2009.
LC (Least Concern).
Població estable.
Llista roja des del 2018.
LC (Least Concern).
Població disminuint.
Llista roja des del 2013.
LC (Least Concern).
Població estable.
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Octodiceras julianum

Verdet Fisidens

Juncus i Scirpus

Joncs

Dittrichia viscosa

Olivarda

Carex rorulenta

-

Phragmites communis o
Plantago crassifolia
Quercus ilex

Alzina

Olea europaea v.silvestris
Rhamnus alaternus

Ullastre
Aladern

Ficus carica

Figuera

Hippocrepis baleárica

Violeta de penyal

Scabiosa cretica
Linaria fragilis

-

Viola stolonifera

-

Llista roja des del 2016.
LC (Least Concern).
Població estable.
No endèmic, no amenaçat,
no catalogat
No endèmic, no amenaçat.
Espècie ruderal i
oportunista.
Endemisme balear, no
amenaçat. LC (Least
Concern).
Endemisme. Vegetació
palustre.
Llista roja des del 2017.
LC (Least Concern).
Població estable.
Llista roja des del 2018.
LC (Least Concern).
Població estable.
Llista roja des del 2007.
LC (Least Concern).
Població no específica.
Endemisme balear, no
amenaçat. LC (Least
Concern).
Endemisme
Endemisme rastrera
menorquina. Només s’ha
trobat al barranc
d’Algendar i Trebalúger.
Endemisme minoritari a
llocs frescos i arrecerats del
barranc d’Algendar, amb
bon estat de conservació
(Sáez i Rosselló, 2001).
L’estat de conservació ha
millorat en els darrers anys
gràcies a actuacions
antropogèniques que s’han
dut a terme i a través del
projecte LIFE+RENEIX.
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Cymbalaria aequitriloba
Bellium bellidiodes

-

Digitalis dubia
Crepis triasii

Didals
Panconia de penyal

Hypericum balearicum

Estepa Joana o estepa
olivera

Cyclamen balearicum

Pa porcí o rapa de porc

4.2.1. Espècies

vegetals

endèmiques,

És una espècie sensible a
alteracions de l’hàbitat. VU
(Vulnerable)
Endemisme rastrera
Endemisme tirrènic, no
amenaçat, no catalogat.
Espècie cespitosa i
agresiva.
Endemisme balear, no
amenaçat, no catalogat
Endemisme balear, no
amenaçat, no catalogat.
Llista roja des del 2016.
LC (Least Concern).
Població estable. A
Balears, LC (Least
Concern).
Quasi-endèmica. No trobat
a llista roja d’espècies.

amenaçades

i

no

amenaçades i invasores
Tot i així, a nivell de l’illa de Menorca també hi ha documentats taxons d’espècies
invasores que, segons la seva adaptació ambiental, podrien formar part de la zona
d’estudi. Des del govern de Menorca, a través de l’empresa ECOVERD i MAR DE
FONS, es va treballar el 2017 fins a principis del 2018 en intentar erradicar
principalment l’espècie Carpobrotus edulis, encara que també s’ha actuat sobre un total
de 17 espècies; les quals són Agave americana, Aloe arborescens, Aloe maculata,
Agave fourcroydes, Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana,
Disphyma crassifolium, Drosanthemum floribundum, Gazania rigens, Opuntia
ammophila, Opintia màxima, Pennisetum setaceum, Pennisutum villosum, Pittosporum
tobira, Senecio angulatus (de Pablo, F., 2018).
Per a determinar els llocs on es durien a terme les actuacions es varen prioritzar les
zones incloses a dins de la Xarxa Natura 2000 (on el Barranc d’Algendar hi forma part);
les zones de fàcil accés; les que presentaven espècies invasores incloses dins el
Catálogo Español de Espécies Exóticas Invasoras; i, sobretot, quan algunes de les
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espècies afectaven hàbitats o espècies prioritàries de conservació (de Pablo, F., 2018).
Malgrat aquests paràmetres, la zona del barranc no va ser prioritària per a realitzar-hi
una actuació d’erradicació d’espècies invasores.

4.3.

Hàbitats

Per a analitzar l’estat de conservació és necessari prioritzar els hàbitats d’interès
comunitari (HIC) que es troben a la zona del Barranc d’Algendar (veure Annex 4). És
per això que s’ha realitzat una recerca dels hàbitats d’interès comunitari amb els seus
respectius hàbitats amb el codi CORINE que es troben a la zona d’estudi. S’han
identificat un total de 4 grups de HIC i, fent la correspondència amb la nomenclatura i
codi CORINE, a cada un d’aquests grups es poden veure representats diferents hàbitats
(veure Annex 3).
Per a cada hàbitat d’interès comunitari (HIC), si cal, s’ha de realitzar una gestió
específica i destinada a les característiques i la problemàtica que presenta (Taula 4).
Per aquest motiu, per a cada hàbitat caracteritzat a la zona del Barranc d’Algendar, es
presenta una proposta de gestió general, però s’ha de tenir en consideració la variabilitat
que poden presentar les àrees degut a la meteorologia, relleu, pendent i composició
florística i faunística:
Taula 4: Hàbitats HIC i CORINE amb el problema de conservació. Informació extreta de: Manual
d’Hàbitats de Menorca, 2020. Elaboració pròpia.

HÀBITAT

PROBLEMÀTICA

Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi: 5330)
Marines amb garballó (Chamaerops
Efecte negatiu per plagues forestals
humilis) (32.24)
Marines envaïdes per càrritx
No presenta problemes de conservació
(Ampelodesmos mauritanica) (32.23)
Màquies d’ullastre arborescent (codi: 9320). Boscos d’Olea i Ceratonia
Marines arborescents amb predomini de No presenta problemes de conservació
la mata (Pistacea lentiscus) (32.123)
Ullastrars (formacions arborescents
No presenta problemes de conservació
dominades per Olea europaea subsp.
europaea) (45.11)
Ullastrars amb pi blanc (Pinus
Explotació excessiva, esclariments i
halepensis) (45.111+)
estassades que limiten o impedeixen la
maduració i evolució natural de l’hàbitat
Alzinars i carrascars (codi: 9340). Alzinars de Quercus ilex i Quercus
rotundifolia
Alzinars baleàrics (45.314)
Alguns problemes de conservació, ja que
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fins fa poc aquests hàbitats de bosc
s’havien aprofitat per carbonejar, obtenir
llenya o pasturar el bestiar
Alzinars baleàrics amb pi blanc (Pinus
Explotació excessiva, aclarides i estassades
halepensis) (45.3143+)
que impedeixen o limiten la maduració i
l’evolució natural de l’hàbitat cap a un
alzinar madur o un bosc mixt madur
Alzinars baleàrics amb ullastre (Olea
Antigament es practicava l’explotació
europaea subsp. europaea) (45.3144+) excessiva, esclarides, estassades, obtenció
de llenya, pasturatge del bestiar, etc.
Pinedes mediterrànies (codi: 9540). Pinars mediterranis de pins mesogeans
endèmics
Pinars (de Pinus halepensis) amb
Explotació excessiva, esclariments i
sotabosc d’ullastrar (42.8421+)
estassades que impedeixen la maduració i
evolució natural de l’hàbitat
Pinars (de Pinus halepensis) amb
sotabosc de marina calcícola
(42.8424+)
Pinars (de Pinus halepensis) amb
sotabosc de marina silicícola
(42.8426+)

4.4.

Serveis ecosistèmics

4.4.1. De proveïment
-

Provisió de recursos alimentaris: Existeixen camps de conreu i es practica
l’agricultura i la ramaderia.

-

Medicines naturals i recursos actius: Gràcies a la gran varietat de flora que
permeten establir els diferents microclimes de la zona, és possible trobar
recursos actius, com és el cas de les fulles de llorer.

-

Recursos hídrics: El fet de ser un barranc on el torrent porta aigua durant tot
l’any, facilita l’ús d’aquesta per a diferents funcions.

4.4.2. De regulació
- Protecció
-

Pol·linització: La gran diversitat de composició vegetal facilita la supervivència
de molts insectes pol·linitzadors i una microfauna molt desenvolupada.

4.4.3. Culturals
-

Gaudi del paisatge: El Barranc d’Algendar suposa un lloc d’interès turístic del
municipi de Ferreries. A la pàgina web de l’Ajuntament de Ferreries es poden
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trobar itineraris rurals a través de la zona del barranc, així com llocs
emblemàtics concrets d’aquest.
-

Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi

Educació i sensibilització ambiental: Des de fa molts anys, les escoles del terme de
Ferreries han realitzat excursions al barranc per a conèixer més bé la fauna i la flora
endèmiques a través d’un guia especialitzat.
Lleure i turisme de natura: L’Ajuntament de Ferreries compta a la seva pàgina web de
rutes interactives pel barranc per a conèixer tant la història com les llegendes que s’hi
descriuen.
Activitats esportives: Al llarg dels anys s’han realitzat curses i maratons a través de
Menorca i en algunes el barranc hi ha ocupat una recorregut rellevant.
Desenvolupament d’activitats de gestió, recerca i innovació: Existeixen grups de
voluntariat encarregats de portar a terme la correcta neteja i gestió de la zona del
barranc.
-

Patrimoni històric i cultural: Existeixen diverses llegendes que han tingut lloc al
Barranc d’Algendar i formen part de la cultura pròpia del poble de Ferreries i de
l’illa de Menorca. A més, històricament la zona del barranc va servir com a
refugi durant el període de guerra.

-

Identitat cultural i sentit de pertinença: El municipi de Ferreries i els seus
habitants valoren l’espai natural que inclou el Camí Reial, el qual connecta amb
el Barranc d’Algendar i el Pas d’en Revull.

4.4.4. De suport
- Biodiversitat: La gran varietat de fauna i flora associada al barranc doten aquest
d’una zona natural d’alt grau de biodiversitat, així com la facilitat d’adaptació de
les diferents espècies per a la presència de diferents condicions ambientals.
-

Geodiversitat: El barranc és una zona de gran riquesa geològica des de la seva
formació de carst i els diferents sediments miocènics i holocènics que hi son
presents.

-

Connectivitat i complementarietat ecològica

La tendència general del territori del barranc d’Algendar és que presenta una elevada
biodiversitat (Figura 8), degut principalment a la varietat de condicions ambientals que
s’hi estableixen i la facilitació per a la normalització i estabilització d’una gran
diversitat d’espècies animals i vegetals. El valor de la riquesa associada a la zona és una
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bona mesura per a quantificar el servei ecosistèmic de suport referent a la biodiversitat,
així com, indirectament, també la geodiversitat.

Figura 8: Cartografia de la riquesa d’espècies generals de la zona del Barranc d’Algendar. Imatge
extreta de: IDE Menorca i Consell Insular de Menorca (IDEMenorca. Visor general, s.d.)

Un dels altres serveis ecosistèmics que es poden valorar de forma quantitativa és el
servei cultural dels usos del sòl. Segons es pot constatar, antigament la ramaderia era la
font principal d’ingressos i els terrenys s’utilitzaven per aquest propòsit. L’any 1597, al
lloc d’Algendar hi havia censades 350 ovelles i 4 mardans, 25 cabres, 14 vaques i 6
bous, 2 someres i 6 truges. Per a complementar la ramaderia, també consta per escrit
que hi havia un molí de sang i un pou amb una galleda (Murillo, A., 1987).
Segons el mapa de cobertes de sòl l’any 2002 (Figura 7), les superfícies agrícoles i
naturals són les que ocupaven la major part de la zona del Barranc d’Algendar, mentre
que les artificials presentaven un percentatge molt menor en comparació.

Figura 7: Superfície artificial, agrícola i natural al llarg de 100 metres del llit del torrent del 2002.
Imatge extreta de: OBSAM (Laboratori del Paisatge de Menorca · OBSAM, s.d.)

Per avaluar la qualitat en la que està el bosc de ribera del torrent d’Algendar, s’ha buscat
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el seguiment de l’índex QRB (Qualitat del Bosc de Ribera) de 17 torrents de l’illa de
Menorca el 2009-2010, on un d’aquests era el del Barranc d’Algendar. L’índex
classifica el bosc i la vegetació en 5 categories i es varen tenir en compte 4 paràmetres
rellevants:
-

Recobriment de la vegetació

-

Estructura de la vegetació

-

Naturalitat/complexitat del sistema

-

Grau d’alteració humana

Tenint en compte aquests aspectes es va valorar el torrent d’Algendar amb un valor de
45 sobre 100, el qual inclou aquest dins de la categoria de deficient. Les causes
d’aquesta anàlisi varen ser la urbanització al tram baix, la presència d’espècies
al·lòctones, l’abocament a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), la
presència de conreus, d’una presa, de construccions i l’abocament de purins (OBSAM,
2010).
El 1998 es va fer un estudi sobre el rebliment holocènic a la vall incisa del Barranc
d’Algendar i es varen analitzar els macroinvertebrats presents a la zona per a definir les
característiques ambientals del territori. Cerastoderma glaucum és una espècie filtradora
que apareix en rangs de salinitat i temperatura variable. Viu en aigües salabroses,
enterrada a poca profunditat. Va ser molt abundant a les mostres que anaven des dels 2
metres fins els 6,5, juntament amb Hydrobia sp. Un grup d’espècies animals també
presents estaven compostes per Acanthocardia tuberculata, Loripes lacteus, Retusa
truncatula, Bittium latreilli i Rissoa sp. Aquestes espècies eren presents a les mostres
que indicaven un predomini de fàcies marines o d’ambients litorals, des de la costa fins
a profunditats de 200 m (Fornós, J. et al., 1998).
D’aquesta forma, tenint en compte les dades que s’han pogut aconseguir (17 ítems dels
71 proposats per analitzar en un principi), es pot definir l’estat de conservació al barranc
d’alguns taxons, hàbitats d’interès comunitari i serveis ecosistèmics (Taula 5):
Taula 5: Tàxons, hàbitats (HIC) i serveis ecosistèmics (SE) sobre l’estat de conservació al Barranc
d’Algendar

ÍTEM
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Viola stolonifera
Bo
Iris pseudacorus
Dolent
Pseudamnicola
Dolent
Hàbitat HIC 5330. Matollars termomediterranis i predesèrtics
Hàbitat 32.24 (Marines amb garballó
Dolent
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(Chamaerops humilis))
Hàbitat 32.23 (Marines envaïdes per
Bo
càrritx (Ampelodesmos mauritanica))
Hàbitat HIC 9330.
Màquies d’ullastre arborescent (codi: 9320). Boscos d’Olea i Ceratonia
Hàbitat 32.123 (Marines arborescents amb
Bo
predomini de la mata (Pistacea lentiscus))
Hàbitat 45.11 (Ullastrars (formacions
Bo
arborescents dominades per Olea
europaea subsp. europaea))
Hàbitat 45.111+ (Ullastrars amb pi blanc
Dolent
(Pinus halepensis))
Hàbitat HIC 9340.
Alzinars i carrascars (codi: 9340). Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Hàbitat 45.314 (Alzinars baleàrics)
Dolent
Hàbitat 45.3143+ (Alzinars baleàrics amb
Dolent
pi blanc (Pinus halepensis))
Hàbitat 45.3144+ (Alzinars baleàrics amb
Bo
ullastre (Olea europaea subsp. europaea))
Hàbitat HIC 9540. Pinedes mediterrànies. Pinars mediterranis de pins mesogeans
endèmics
Hàbitat 42.8424+ (Pinars (de Pinus
Dolent
halepensis) amb sotabosc d’ullastrar)
Hàbitat 42.8421+ (Pinars (de Pinus
Dolent
halepensis) amb sotabosc de marina
calcícola)
Hàbitat 42.8426+ (Pinars (de Pinus
Dolent
halepensis) amb sotabosc de marina
silicícola)
Índex QBR
Dolent
Índex de macroinvertebrats
Bo
Servei ecosistèmic de suport
Biodiversitat
Bo

5. Discussió
Pel que fa a la discussió, s’ha de tenir en compte que els resultats obtinguts en aquest
estudi i les conclusions posteriors es basen en la informació obtinguda per vies externes
i no a través d’una anàlisi pràctica a la zona en concret. La complexitat legislativa, la
manca de temps i el cost econòmic per a dur a terme la investigació han dificultat el que
hauria estat el procediment ideal. Tenint aquest fet en consideració i en el biaix existent
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en les dades faunístiques del Barranc d’Algendar, els resultats obtinguts demostren una
gran varietat d’espècies animals i vegetals, on moltes d’elles són endèmiques de la
pròpia zona del barranc. Un exemple clar d’endemisme del Barranc d’Algendar és
l’espècie florística Paeonia cambessedesii (Willk.), coneguda comunament com
pampalònia.
Així i tot, no existeix documentació completa sobre les espècies faunístiques i, per tant,
tampoc existeix informació escrita i pública sobre el seu estat de conservació local.
En el cas de les espècies florístiques, sí que existeix un inventari complet i ben realitzat
per part del botànic menorquí Pere Fraga i Arguimbau. Tot i així, la falta d’informació
de cada una d’aquestes sobre el seu estat de conservació dificulta l’avaluació d’aquest
paràmetre. És per aquest motiu que, de la mateixa manera com s’ha procedit amb les
espècies faunístiques, també s’han analitzat les espècies més representatives del barranc
que apareixen al Quadern de Folklore: Paratges de l’Illa; pròleg escrit per Nel Martí.
Encara que sí que existeix un inventari complet sobre les espècies florístiques existents
al barranc, manca informació hora de determinar l’estat de conservació en què es
troben. Per això mateix, igual que s’ha dut a terme amb les espècies de fauna, només
s’ha pogut valorar a nivell estatal i/o provincial (Taula 3). S’ha de tenir present que és
possible que algunes espècies a nivell estatal es trobin poc amenaçades, però en el cas
concret del Barranc d’Algendar presentin un risc més elevat.
Com s’ha pogut analitzar, la majoria d’espècies faunístiques i florístiques
representatives del territori estan caracteritzades per un baix valor de perill de
conservació (Low Concern, LC) a nivell estatal i provincial (Taula 1 i 2). Per altra
banda, de les 220 espècies florístiques citades el 1989, 26 eren endèmiques i només
s’havien trobat als barrancs d’Algendar i de Trebalúger (Catalina Massutí Jaume i Joan
Rita Larrucea, 1989). A part d’aquestes espècies, dels 98 cianòfits descoberts a la zona
del barranc, 17 d’aquests es varen considerar endèmics de Menorca (Idem i Martí
Llufriu, N., 1993).
Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari (HIC), la documentació existent és completa
i es troba desenvolupada al Manual d’Hàbitats de Menorca. És per aquest motiu que, pel
que fa als hàbitats, sí que s’han pogut concretar els que es troben més amenaçats. Dels
que es troben a la zona del barranc, cap d’ells té greus problemes de conservació i la
gestió que es proposa per a cada un d’ells és de caràcter general. De fet, sense tenir en
compte la correspondència amb el manual d’hàbitats CORINE, el Barranc d’Algendar
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presenta 4 hàbitats d’interès comunitari. Dels hàbitats amb el codi CORINE que es
troben inclosos a dins dels HIC, no tots tenen proposta de gestió millorada, ja que
alguns d’ells no es troben en perill pel seu estat de conservació (Taula 6).

Taula 6: Hàbitats HIC i CORINE amb la proposta de mesura de gestió. Informació extreta de: Manual
d’Hàbitats de Menorca, 2020. Elaboració pròpia

HÀBITAT

MESURA DE GESTIÓ

Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi: 5330)
Marines amb garballó (Chamaerops Seguiment fitosanitari i control de plagues
humilis) (32.24)
Marines
envaïdes
per
càrritx (Ampelodesmos mauritanica) (32.23)
Màquies d’ullastre arborescent (codi: 9320). Boscos d’Olea i Ceratonia
Marines arborescents amb predomini de la mata (Pistacea lentiscus) (32.123)
Ullastrars
(formacions
arborescents Mantenir
les
pràctiques
agrícoles
dominades per Olea europaea subsp. tradicionals amb la conservació de
europaea) (45.11)
boscarrons i mitjans d’ullastres a les
Ullastrars amb pi blanc (Pinus halepensis) voreres i les terres de conreu. Protegir
certes zones d’ullastrars madurs i ben
(45.111+)
estructurats
Alzinars i carrascars (codi: 9340). Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Alzinars baleàrics (45.314)
Mantenir
les
pràctiques
agrícoles
Alzinars baleàrics amb pi blanc (Pinus tradicionals amb la conservació de
boscarrons i mitjans d’ullastres a les
halepensis) (45.3143+)
Alzinars baleàrics amb ullastre (Olea voreres i les terres de conreu. Protegir els
alzinars madurs i ben estructurats
europaea subsp. europaea) (45.3144+)
Pinedes mediterrànies (codi: 9540). Pinars mediterranis de pins mesogeans
endèmics
Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc Mantenir pràctiques agrícoles-forestals
d’ullastrar (42.8421+)
sostenibles que permetin l’evolució de les
Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc formacions
de marina calcícola (42.8424+)
Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc
de marina silicícola (42.8426+)
Finalment, tenint en compte la Taula 5, són moltes les espècies animals i vegetals que
no tenen cap registre sobre el seu estat de conservació a la zona del Barranc d’Algendar,
per tant hi ha un gran interval de manca d’informació. Dels 17 ítems dels quals se sap el
seu estat al territori d’estudi, 7 d’ells presenten un bon estat de conservació. Així i tot, la
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fracció és 7/17 i, per tant, encara que a simple vista es podria dir que en general el
Barranc d’Algendar presenta un bon estat de conservació, amb tota la informació absent
es podria arribar a qualificar com a deficient (tal i com indica l’índex de qualitat del
Bosc de Ribera). Com es pot observar, sí que es troba enregistrada suficient informació
dels hàbitats d’interès comunitari de la zona, tal com si presenten una problemàtica de
conservació i la mesura de gestió que s’hauria de portar a terme. Ara bé, en referència a
les espècies faunístiques i florístiques, que es trobi el seu estat de conservació al
Barranc d’Algendar només n’hi ha 3 (Taula 5). És per aquest motiu que la valoració
final no es pot considerar correcta i, encara que en una primera hipòtesi abans de fer el
treball s’hagués dit que el barranc presentava un bon estat de conservació, no es pot
certificar ni quantitativament ni qualitativament pel que fa a les espècies i serveis
ecosistèmics. De fet, només es pot valorar un servei ecosistèmic de suport, com és el de
la biodiversitat, gràcies a l’índex de riquesa de la zona (Figura 8) i a l’inventari
d’espècies florístiques (Annex 2).

5.1.

Propostes metodològiques i de millora de gestió

Per a gestionar correctament un espai natural i de gran biodiversitat com és el Barranc
d’Algendar, és necessari comptar inicialment amb suficient informació i dades sobre la
composició faunística i florística, el tipus de sòl, la climatologia, els hàbitats i les
condicions ambientals que aquest presenta. És per això que al llarg del treball s’ha
remarcat la falta de concreció de les espècies en general, posant molt d’èmfasi a la
fauna. Sense una bona base informativa, les mesures de gestió encaminades a millorar
l’estat de conservació del territori no poden adaptar-se correctament a totes les
característiques que un lloc de gran diversitat presenta.
Malgrat això, els resultats i conclusions obtinguts a partir de l’estudi bibliogràfic de
l’estat de conservació del barranc demostren que, aquesta, seria la proposta principal de
millora de gestió per a poder concretar bé l’estat de conservació en què es troba.
L’estat de conservació d’un lloc es pot mesurar de diferents formes i, seguint l’esquema
de la Figura 1, en molts casos no se sap l’estat en què es troben algunes espècies. En el
cas del Barranc d’Algendar, la gran majoria d’espècies faunístiques no estan datades i
moltes de les espècies florístiques no presenten l’estat de conservació, així com els
serveis ecosistèmics. Davant un cas així, s’hauria de fer un treball de camp a través d’un
mostreig i analitzar la informació de diferents paràmetres per a cada taxó o grup
d’espècies. Els paràmetres més importants que s’haurien de tenir en compte són:
29

-

Riquesa faunística i florística

-

Abundància de l’espècie o taxó al barranc

-

Si és una espècie autòctona, al·lòctona o invasora

-

Si és una bona espècie bioindicadora

-

Capacitat d’adaptació a l’ambient

-

Especificitat i requeriments ambientals

Una altra forma de mesurar l’estat del barranc és a través dels serveis ecosistèmics,
explicats en la introducció (punt 1.5.). Per a poder saber la utilitat d’aquests seria
convenient realitzar enquestes a la població del municipi de Ferreries i/o accedir a
informació d’entitats o ajuntaments. En el cas dels serveis de proveïment, es podria
demanar a una mostra del total de la població si accedeixen a serveis alimentaris o
medicinals que ofereix el barranc, com aigua per a la pastura i agricultura o fulles de
llorer per a cuinar. Els serveis de regulació es podrien mesurar mitjançant les dades de
riquesa i connexió entre les espècies de fauna i flora, i sobretot si els insectes
pol·linitzadors que s’hi troben tenen un règim específic o més ample a les flors que es
troben al barranc. Pel que fa als serveis culturals, la mesura òptima seria a través
d’enquestes a la població sobre si coneixen les llegendes explicades del lloc, quina
abundància d’individus de mitjana visita el Barranc d’Algendar, el sentiment de
pertinença d’aquest; així com informació extreta des de l’ajuntament sobre el nombre
d’activitats esportives, culturals i educatives s’han dut a terme durant els darrers anys.
D’aquesta forma, es podria fer una comparació de l’evolució de les activitats dutes a
terme al barranc al llarg dels anys. Finalment, els serveis ecosistèmics de suport van
molt lligats amb la riquesa d’espècies de la zona i la presència d’espècies invasores i
bioindicadores de bona qualitat ambiental; per tant a través dels paràmetres estimats
sobre la fauna i la flora del Barranc d’Algendar, aquest tipus de servei es podria
complementar correctament.
Una altra possible millora seria la gestió forestal, ja que en l’estat de gran densitat
vegetativa i continuïtat vertical i horitzontal del barranc, el grau de perill d’un incendi
de gran intensitat és elevat. La continuïtat entre els estrats vegetals és abundant, i això
facilita el transcurs natural del foc, si es produís aquest. Per altra banda, les zones de
conreu ajudarien a crear una estructura en mosaic, dificultant així el seguiment de la
flama. Amb l’abandonament dels camps de conreu, aquesta estructuració s’esvaeix. Per
això és necessari mantenir els camps de conreu i la pastura de forma sostenible,
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protegint en tot moment el propi desenvolupament de la vegetació.

5.2.

Gestió forestal i risc d’incendi

L’illa de Menorca conté molta superfície de vegetació i, sumat al fort vent de
Tramuntana, fa que hi hagi alguns punts crítics susceptibles de risc d’incendi. Un
d’aquests punts crítics està constituït pels barrancs i els nusos dels barrancs (Figura 6).
És per aquest motiu que s’ha volgut fer un incís en la gestió forestal en aquest treball.
Els punts crítics són zones on les accions preventives presenten un dels seus potencials
més grans en permetre que el comportament del foc es vegi modificat, en el sentit de
facilitar les tasques d’extinció. Això es tradueix en una menor superfície forestal
afectada i un menor risc pels assentaments urbans situats en el mateix, ja que existeixen
petits habitatges a dins del barranc i s’ha de tenir en compte també la proximitat
d’aquest als municipis, sobretot de Ferreries (Tecnosylva SL., 2015).
De cara a la gestió forestal en els nusos del barranc, no es considera factible formar
estructures obertes en arbratge d’espècies piròfits, ja que poden ser de tractament i
pendent elevat i el cost superaria molt l’eficàcia del tractament (Tecnosylva SL., 2015).
El Barranc d’Algendar forma part del massís sud-oest de l’illa de Menorca. En el marc
de la zona de risc homogeni es tracta d’una zona amb menor continuïtat que el massís
central i nord de l’illa, però destaca la poca o nul·la transitabilitat d’est a oest, degut a la
presència dels barrancs, entre ells el Barranc d’Algendar. Relacionat amb els nusos de
barranc, també hi ha un element important que són els torrents. Aquests elements lineals
marquen línies del potencial avenç dominant del front (Tecnosylva SL., 2015).

Figura 6: Cartografia del risc d’incendi de la zona sud-occidental de Menorca. Els colors més càlids
corresponen a un risc d’incendi més elevat. Imatge extreta de: IDE Menorca i Consell Insular de
Menorca (IDEMenorca. Visor general, s.d.)
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En aquest àmbit cal destacar un debat ètic existent actualment sobre la gestió forestal i
la pròpia evolució del bosc. Es debat sobre si cal prioritzar el risc d’incendi i, per tant,
realitzar aclarides al bosc o, per contra, prioritzar la pròpia naturalesa, permetent que
vagi avançant fins al seu estat i comunitat clímax. Aquesta idea de desbrossar un hàbitat
mediterrani es troba en contraposició amb les opinions d’associacions a favor del
desenvolupament sostenible i defensa de la naturalesa. Un exemple es podria produir al
lloc d’estudi del treball, al Barranc d’Algendar.
Per una banda, els agents rurals i forestals defensarien la idea de desbrossar algunes
zones per a reduir el risc d’un possible incendi d’elevada intensitat. Per altra banda,
associacions naturalistes com el GOB Menorca (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa), es posicionarien en contra d’aquesta proposta, afirmant que hi hauria
altres formes de reduir el risc de foc i que els humans no tenien dret a eliminar
vegetació i possibles habitatges de la fauna associada. Aquest conflicte suposa un debat
ètic sobre si el millor és donar més rellevància al possible risc d’incendi o al propi estat
natural i evolutiu del bosc mediterrani.
Els punts forts a favor de reduir el risc d’incendi són que, el fet que hi hagi molta
continuïtat i densitat de vegetació a un bosc, la probabilitat de que un possible foc tingui
un alt grau de risc augmenta. És per això que es proposen accions periòdiques per a fer
aclarides dels boscos, mantenint la naturalesa, però modificant i assegurant les
distàncies entre els diferents estrats herbaci, arbustiu i arbori. Amb aquesta manipulació
s’aconsegueix reduir significativament la gravetat d’un foc, ja que s’eliminen les
variables que més podrien ajudar a intensificar aquest. Els punts en contra seria que,
amb la mà d’obra per part de l’humà, s’altera l’evolució natural dels hàbitats
mediterranis i pot tenir conseqüències perjudicials per les espècies animals que
aprofiten aquestes zones com a refugi; a part de tot l’estrès generat pel soroll i presència
dels humans a les plantes i animals. Les idees esmentades són les que mencionen més
les associacions naturalistes, defensant que la natura ha d’evolucionar amb el seu propi
ritme i nosaltres no som qui per a evitar-ho.
Davant de les dues idees, jo no em posiciono a favor ni en contra en cap de les dues,
sinó que considero que és necessari arribar a un equilibri entre elles. No són oposades,
sinó complementàries. Si es fa una gestió forestal sostenible, aquesta pot afavorir el
creixement i desenvolupament d’algunes espècies vegetals, així com la presència de
climes apropiats per espècies animals i, a més, disminuir el risc d’un incendi d’alt nivell
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de perillositat.

6. Conclusions
Once the faunal, floristic and habitats of community interest in the Algendar area have
been analysed, the main conclusions can be drawn:
•

It is not known exactly if the Barranc d’Algendar is in a good state of
preservation, and it should be investigated more to resolve this question.

•

Based on available public information and databases, it can be concluded that
the degree of floristic and faunistic biodiversity is high, related to the evaluation
of species richness.

•

Environmental management has been carried out, but some protocols and rules
are lacking to avoid a possible fire.

•

Despite being a territory of high biodiversity, its value is skewed due to the lack
of information of specific species in the Barranc d’Algendar.

•

There are not enough studies and information regarding species, especially
animals, in the ravine. The search for floristic information has been relatively
simple because there is a documented study of plant species present in it.
However, there are no general studies about animal groups and taxon. There is
only specific information about a particular taxon, such as mollusc or endemism.

•

Due to there is no concrete information about the species in the Barranc
d’Algendar, the bias to evaluate conservation status is increasing.

•

The lack of information on Menorca in comparison with the mainland
information already generates significant bias on conservation status.
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SOM Societat Ornitològica de Menorca » OCELLS. (s.d.-a). Recuperat 23 maig 2022,
de http://www.menorcasom.org/ocells/
The IUCN Red List of Threatened Species. (s.d.). IUCN Red List of Threatened Species.
Recuperat 6 abril 2022, de https://www.iucnredlist.org/es

8. Agraïments
Gràcies al botànic menorquí Pere Fraga Arguimbau, ja que amb la seva ajuda gratuïta el
treball consta d’un inventari florístic complet de totes les espècies del Barranc
d’Algendar. També agrair l’ajuda del tècnic de medi ambient del Consell Insular de
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Menorca, Miquel Truyol Carreras; i del conseller executiu Miquel Àngel Maria
Ballester, per a facilitar el seu contacte.
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9. Annexes
9.1.

Annex 1: Llista de les possibles espècies animals presents al
Barranc

d’Algendar

(Inventario

Español

de

Especies

Terrestres, s.d.)
MAMÍFERS TERRESTRES
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842)
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Martes martes (Linnaeus, 1758)
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Mus musculus (Linnaeus, 1758)
Mus spretus (Lataste, 1883)
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis emarginatus (E.Geoffroy, 1806)
Myotis escalerai (Cabrera, 1904)
AMFIBIS
Bufo viridis (Laurenti, 1768)
Hyla meridionalis (Boettger, 1874)
Rana perezi (Seoane, 1885)
RÈPTILS
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)
Lacerta perspicillata (Duméril i Bibron, 1839)
Podarcis lilfordi (Günther, 1874)
Podarcis sícula (Rafinesque, 1810)
Elaphe scalaris (Schinz, 1822)
Macroprotodon cucullatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)
Natrix maura (Linnaeus, 1758)
INVERTEBRATS: COLEÒPTERS
Agabus didymus (Olivier, 1795)
Agabus ramblae (Millán i Ribera, 2001)
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819)
Hygrotus (Coelambus) lagari (Fery, 1992)
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
Metaporus meridionalis (Aubé, 1836)
Gyrinus caspius (Ménétries, 1832)
Haliplus (Liaphlus) andalusicus (Wehncke,
1872)
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
Noterus laevis (Sturm, 1834)

Agabus nebulosus (Forster, 1771)
Bidessus pumilus (Aubé, 1838)
Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)
Hydroporus pubescents (Gyllenhal, 1808)
Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818)
Hyphydrus aubei (Ganglbauer, 1891)
Laccophhilus minutus (Linnaeus, 1758)
Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887)
Gyrinus urinator (Illiger, 1807)
Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsham,
1802)
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
Dryops algiricus (Lucas, 1846)
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Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Helophorus (Rhopalohelophorus) minutus
(Fabricius, 1775)
Limnebius furcatus (Baudi Di Selve, 1872)
Ochthebius (Asiobates) dilatatus (Stephens,
1829)
Ochthebius (Ochthebius) nanus (Stephens, 1829)
Anacaena limbata (Fabricius, 1792)
Berosus (Berosus) affinis (Brullé, 1835)
Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 1792)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)

Helophorus (Rhopalohelophorus) fulgidicollis
(Motschulsky, 1860)
Helophorus (Trichohelophorus) alternants
(Gené, 1836)
Ochthebius (Asiobates) aeneus (Stephens, 135)
Ochthebius (Ochthebius) marinus (Paykull,
1798)
Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Berosus (Berosus) hispanicus (Küster, 1847)
Helochares (Helochares) lividus (Forster, 1771)
Hidrophilus pistaceus (Laporte de Castelnau,
1840)

Laccobius (Dimorpholaccobius) moraguesi
(Régimbart, 1898)
INVERTEBRATS: ARTRÒPODES
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
INVERTEBRATS: MOL·LUSCS
Trochoidea trochoides (Poiret, 1789)
AUS
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Anas platyrhynchos
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Columba livia f.domestica
Corvus corax
Cuculus canorus
Falco peregrinus
Fringilla coelebs
Galerida theklae
Hieraaetus pennatus
Lanius senator
Luscinia megarhynchos
Miliaria calandra
Muscicapa striata
Otus scops
Passer domesticus
Rallus aquaticus
Saxícola torquata
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia undata
Tachymarptis melba
Tyto alba

Acrocephalus melanopogon
Alectoris rufa
Anthus campestris
Calandrella brachydactyla
Carduelis cannabina
Carduelis chloris
Cisticola juncidis
Columba palumbus
Coturnix coturnix
Delichon urbica
Falco tinnunculus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Hirundo rústica
Larus cachinnans
Merops apiaster
Monticola solitarius
Neophron percnopterus
Parus major
Phalacrocorax aristotelis
Regulus ignicapilla
Streptopelia decaocto
Sturnus unicolor
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Turdus merula
Upupa epops
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9.2.

Annex 2: Llista de totes les espècies vegetals presents al Barranc
d’Algendar (Fraga, P., 2022)

Acanthus mollis (L.)
Aegilops geniculata (Roth)
Aeonium arboreum (L.) (Webb et Berthel)
Agave americana (L.)
Aira cupaniana (Guss)
Alcea rosea (L.)
Alisma plantago-aquatica (L.)
Allium ampeloprasum (L.)
Allium roseum var.roseum (L.)
Aloe arborescens (Mill.)
Aloe vera (L. Burm. F.)
Althaea officinalis (L.)
Amaranthus cruentus (L.)
Amaranthus graecizans subsp. Sylvestris (Vill.
Brenan)
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron.
Amaranthus viridis L.
Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durand et
Schinz
Anagallis arvensis subsp. arvensis L.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthoxanthum odoratum L.
Apium graveolens L.
Arbutus unedo L.
Arisarum vulgare Targ.Tozz.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Arum pictum L. f. subsp. sagittifolium Sáez et
Rosselló
Asparagus acutifolius L.
Asparagus stipularis Forssk.
Asphodelus fistulosus L.
Asplenium azomanes Rosselló, Cubas et Rebassa
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Astragalus baeticus L.
Austrocylindropuntia subulata (Cels ex F.A.C.
Weber) Backeb.
Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
Bellardia trixago (L.) All.
Bellis sylvestris Cyr.
Beta maritima L.
Blackstonia acuminata subsp. acuminata (W.D.J.
Koch et Ziz) Domin
Borago officinalis L.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

Adiantum capillus-veneris (L.)
Aegilops ventricosa (Tausch)
Aeonium haworthii (Salm-Dyck. Webb et Berthel)
Agrostis stolonifera subsp.stolonifera (L.)
Ajuga iva subsp.pseudoiva (DC. Briq.)
Alisma lanceolata (With.)
Alkanna lutea (DC.)
Allium chamaemoly subsp.chamaemoly (L.)
Allium triquetrum (L.)
Aloe maculata (All.)
Althaea hirsuta (L.)
Amarantus blitum subsp.blitum (L.)
Amaranthus deflexus (L.)
Amaranthus hybridus subsp. Hybridus
Amaranthus retroflexus L.
Ammi majus L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anchusa azurea Mill.
Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.)
Nyman
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri (Sagorski) W.
Becker ex Maire
Araujia sericifera Brot.
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.
Artemisia arborescens L.
Arum italicum subsp. italicum Mill.
Arundo donax L.
Asparagus albus L.
Asperula laevigata L.
Asphodelus ramosus subsp. ramosus L.
Asplenium onopteris L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Atriplex postrata Boucher ex DC.
Avena barbata subsp. barbata Pott. ex Link
Avena sterilis subsp. sterilis L.
Ballota nigra subsp. foetida Hayek
Bellis annua subsp. annua L.
Bellium bellidioides L.
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Boussingaultia cordifolia Ten.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schult.
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum (Huds.)
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Brassica rapa subsp. oleifera DC.
Briza minor L.
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L.
Bromus rubens L.
Bupleurum baldense Turra
Calamintha sylvatica subsp. ascendens (Jordan)
P.W. Ball
Calicotome spinosa (L.) Link
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Canna glauca L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik
Cardamine hirsuta L.
Carex distachya Desf.
Carex divisa Huds.
Carex enokii A. Mol., Acedo et Llamas
Carex flacca Schreb.
Carex otrubae Podp.
Carlina corymbosa subsp. corymbosa L.
Carthamus lanatus L.
Catapodium rigidum var. rigidum (L.) C.E. Hubb
Centaurium grandiflorum subsp. majus (Hoffmanns.
et Link) Díaz Lifante
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. et Link)
Fritsch
Centranthus ruber (L.) DC.
Ceratonia siliqua L.
Ceterach officinarum DC.
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E. Br.
Chenopodium album L.
Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch et Ziz
Chrozophora tinctoria (L.) Raf.
Cichorium endivia subsp. endivia L.
Cirsium vulgare subsp. crinitum (Boiss.) Arènes
Cistus monspeliensis L.
Clematis cirrhosa L.
Colchicum filifolium (Camb.) Stef.
Convolvulus arvensis var. arvensis L.
Convolvulus siculus subsp. siculus L.
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Coronilla glauca L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Corrigiola litoralis subsp. litoralis L.
Crassula lycopodioides Lam.
Crepis foetida subsp. foetida L.
Crepis vesicaria subsp. vesicaria L.
Crocus cambessedesii Gay
Cupressus sempervirens L.
Cyclamen balearicum Willk.
Cymbalaria fragilis (J.J. Rodr.) A. Chev.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus longus subsp. longus L.

Beauv.
Briza maxima L.
Bromus diandrus Roth
Bromus madritensis L.
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.
Bupleurum semicompositum L.
Calendula arvensis L.
Callitriche stagnalis Scop.
Campanula erinus L.
Capparis spinosa subsp. rupestris (Sm.) Nyman
Capsella rubella Reut.
Carduus tenuiflorus subsp. tenuiflorus Curtis
Carex distans L.
Carex divulsa subsp. divulsa Stokes
Carex extensa Gooden.
Carex hallerana Asso
Carex rorulenta Porta
Carlina lanata L.
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubb
Centaurea calcitrapa L.
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae (L.)
Dufr.
Cerastium glomeratum Thuill.
Ceratophyllum demersum L.
Chamaesyce canescens subsp. canescens (L.) Prokh.
Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Chelidonium majus L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium vulvaria L.
Cichorium endivia subsp. divaricatum (Schousb.)
P.D. Sell
Cichorium intybus L.
Cistus albidus L.
Cistus salviifolius L.
Clematis flammula L.
Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides L.
Convolvulus cantabrica L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyzanthus squamatus (Spreng.) Tamamsch.
Coronilla juncea L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Crassula alata (Viv.) A. Berger
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis triasii (Camb.) Nyman
Crithmum maritimum L.
Crucianella angustifolia L.
Cuscuta planiflora Ten.
Cydonia oblonga Mill.
Cymbalaria muralis subsp. muralis P. Gaertn.
Cynoglossum creticum Mill.
Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis Kük.
Cyperus longus subsp. badius (Desf.) Murb.
Cyperus rotundus L.
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Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl
Cytinus ruber Four ex Fritsch
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy
Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell.
Digitalis minor var. minor L.
Diospyros virginiana L.
Dittrichia viscosa subsp. viscosa (L.) Greuter
Ecballium elaterium subsp. elaterium (L.) A. Rich.
Echium italicum subsp. italicum L.
Echium plantagineum L.
Elytrigia repens subsp. repens (L.) Nevski
Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum L.
Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hubb.
Erica multiflora L.
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Erysimum cheiri (L.) Crantz
Euphorbia dendroides L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia maresii var. minoricensis Knoche
Euphorbia peplus var. peplus L.
Euphorbia segetalis var. segetalis L.
Ficus carica L.
Filago pyramidata subsp. pyramidata L.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Fumaria bicolor Nicotra
Fumaria officinalis subsp. officinalis L.
Galium aparine L. subsp. aparine
Galium murale (L.) All.
Galium verrucosum Huds.
Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
Geranium dissectum L.
Geranium purpureum Vill.
Gladiolus communis subsp. communis L.
Gladiolus italicus Mill.
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter
Hedypnois rhagadioloides subsp. rhagadioloides
(L.) F.W. Schmidt
Hedysarum coronarium L.
Helianthus tuberosus L.
Heliotropium europaeum L.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
Hippocrepis balearica Jacq.
Hippocrepis ciliata Willd.
Holcus lanatus subsp. lanatus L.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.
Hyoscyamus albus L.
Hyoseris scabra L.
Hypericum balearicum L.
Hypericum perforatum subsp. perforatum L.
Ipomaea acuminata (Vahl) Roem. et Schult.

Cytinus hypocistis subsp. macranthus Wettst.
Dactylis glomerata subsp. glomerata L.
Daucus carota subsp. carota L.
Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Drimia numidica (Jord. & Fourr.) J.C.Manning &
Goldblatt
Echinochloa colonum (L.) Link
Echium parviflorum Moench
Eleocharis palustris subsp. palustris (L.) Roem. et
Schult.
Emex spinosa (L.) Campd.
Epilobium parviflorum Schreb.
Equisetum telmateia Ehrh.
Erica arborea L.
Erodium chium subsp. chium (L.) Willd.
Erodium malacoides (L.) L'Hér.
Eryngium campestre L.
Euphorbia characias L.
Euphorbia exigua subsp. exigua L.
Euphorbia hirsuta L.
Euphorbia peplus var. peploides (Gouan) Vis.
Euphorbia pterococca Brot.
Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex C.
Vicioso) Sánchez Cuxart et Bernal
Filago pygmaea L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fumaria bastardii Boreau
Fumaria capreolata L.
Galactites tomentosa Moench
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartman
Galium parisiense L.
Gastridium ventricosum subsp. phleoides (Nees et
Meyen) Tzvelev
Geranium columbinum L.
Geranium molle L.
Geranium rotundifolium L.
Gladiolus illyricus Koch
Glebionis coronaria (L.) Spach.
Hedera helix L. subsp. hèlix
Hedypnois rhagadioloides subsp. tubaeformis (Ten.)
Hayek
Hedysarum spinosissimum L.
Helicodiceros muscivorus (L. f.) Engl.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge
Hippocrepis biflora Spreng.
Hirschfeldia incana subsp. incana (L.) Lagr.-Foss.
Hordeum marinum subsp. marinum Huds.
Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose
Hyoseris radiata subsp. radiata L.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Hypericum perfoliatum L.
Hypochoeris achyropohrus L.
Iris pseudacorus L.

41

Juglans regia L.
Juncus hybridus Brot.
Juncus ranarius Song. et Perr.
Kalanchoe x houghtonii D.B. Ward
Kickxia commutata subsp. commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.
Lactuca serriola L.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lantana strigocamara R.W. Sanders
Lathyrus aphaca var. aphaca L.
Lathyrus ochrus (L.) DC.
Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer et Rothm.
Lemna gibba L.
Lemna minuta Kunth
Lepidium latifolium L.
Limodorum abortivum subsp. abortivum (L.) Swartz
Linum bienne Mill.
Linum strictum subsp. strictum L.
Lobularia maritima subsp. maritima (L.) Desv.
Lolium rigidum subsp. rigidum Gaudin
Lonicera implexa Aiton
Lotus cytisoides subsp. cytisoides L.
Lotus edulis L.
Lotus hirsutus L.
Lotus tetraphyllus L.
Lysimachia loeflingii F.J. Jiménez López & M.
Talavera
Lythrum hyssopifolia L.
Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Malva nicaeensis All.
Malva punctata (All.) Alef.
Matthiola incana subsp. incana (L.) R. Br.
Medicago arborea L.
Medicago minima (L.) L.
Medicago polymorpha L.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Melica ciliata subsp. magnolii (Green. et Godr.)
Husnot
Melica minuta L.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
Melilotus sulcata Desf.
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens subsp. insularis (Req.) Greuter
Mentha x maximilianea F.W. Schultz
Micromeria filiformis (Aiton) Benth.
Minuartia mediterranea (Ledeb.) K. Maly
Misopates orontium (L.) Raf.
Myoporum laetum G. Forst.
Myrtus communis L.
Narcissus tazetta subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker
Neotinea tridentata subsp. conica (Willd.) R. M.
Bateman, Pridgeon et M. W. Chase
Nicotiana tabacum L.
Olea europaea var. sylvestris Brot.

Juncus acutus subsp. acutus L.
Juncus maritimus Lam.
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.)
Nyman
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch
Kickxia elatine subsp. crinita (Mabille) Greuter
Kundmania sicula (L.) DC.
Lagurus ovatus subsp. ovatus L.
Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule L.
Lathyrus annuus L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus sphaericus Retz.
Laurus nobilis L.
Lemna minor L.
Leontodon tuberosus L.
Leucojum aestivum subsp. pulchellum (Salisb.) Briq.
Linaria triphylla (L.) Mill.
Linum strictum subsp. spicatum (Pers.) Nyman
Linum trigynum L.
Lolium multiflorum Lam.
Lomelosia cretica (L.) Greuter et Burdet
Lophochloa cristata (L.) Hyl.
Lotus dorycnium L.
Lotus glaber Mill.
Lotus rectus L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Lysimachia minoricensis J.J. Rodr.
Lythrum junceum Banks et Sol.
Malva cretica Cav.
Malva parviflora L.
Marrubium vulgare L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago sativa L.
Medicago truncatula Gaertn.
Melica major Sibth. et Sm.
Melilotus indicus (L.) All.
Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks.
Melissa officinalis L.
Mentha pulegium L.
Mentha suaveolens subsp. suaveolens Ehrh.
Mercurialis annua L.
Micromeria rodriguezii Freyn et Janka
Mirabilis jalapa L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myosotis arvensis subsp. arvensis (L.) Hill
Narcissus obsoletus (Haw.) Steud.
Narcissus tazetta subsp. tazetta L.
Nicotiana glauca R.C. Graham
Nigella damascena L.
Ononis alopecuroides L. subsp. alopecuroides
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Ononis crispa L.
Ononis mitissima L.
Ononis reclinata subsp. mollis (Savi) Beg.
Ononis viscosa subsp. breviflora (DC.) Nyman
Ophrys bertolonii subsp. balearica (Delforge) L.
Sáez et Rosselló
Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro et
L. Sáez
Ophrys lutea subsp. lutea (Gouan) Cav.
Ophrys lutea subsp. lutea (Gouan) Cav.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Ornithogalum arabicum L.
Orobanche hederae Duby
Orobanche mutelii F.W. Schultz
Orobanche ramosa subsp. ramosa L.
Oxalis corniculata L.
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Pallenis spinosa var. gymnesica O. Bolòs et P.
Monts.
Papaver hybridum L.
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.)
Arcang.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Paspalum paspalodes (Michx) Scrib.
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phalaris aquatica L.
Phalaris paradoxa L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis italica L.
Phragmites australis subsp. australis (Cav.) Trin. ex
Steud.
Phyllitis sagittatum (DC.) Guinea et Heywood
Pinus halepensis var. halepensis Mill.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton
Plantago arenaria Waldst. ex Kit.
Plantago coronopus subsp. coronopus L.
Plantago lagopus L.
Plantago major subsp. major L.
Poa annua L.
Poa infirma Kunth
Poa trivialis subsp. trivialis L.
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum (L.) L.
Polygala rupestris Pourr.
Polygonum aviculare L.
Polypodium cambricum subsp. cambricum L.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Populus nigra L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton pusillus L.
Prasium majus L.
Prunella vulgaris L.

Ononis minutissima L.
Ononis ornithopodioides L.
Ononis reclinata subsp. reclinata L.
Ophioglossum lusitanicum L.
Ophrys bombyliflora Link
Ophrys fusca subsp. fusca Link
Ophrys speculum var. speculum Link
Ophrys speculum var. speculum Link
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Ornithogalum narbonense L.
Orobanche minor Sm.
Orobanche ramosa subsp. nana (Reuter) Cout.
Osyris alba L.
Oxalis pes-caprae L.
Pallenis spinosa subsp. spinosa (L.) Cass.
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Parietaria lusitanica subsp. lusitanica L.
Pastinaca lucida L.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball et
Heywood
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.
Phalaris minor Retz.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea media var. media L.
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud
Phragmites australis subsp. chrysanthus (Mabille)
Kerguélen
Phytolacca americana L.
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.
Pistacia lentiscus L.
Plantago afra L.
Plantago bellardii subsp. bellardii All.
Plantago crassifolia Forssk.
Plantago lanceolata L.
Plantago weldenii Rchb.
Poa bulbosa L.
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb.
Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC.
Polygala monspeliaca L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Populus alba L.
Portulaca oleracea subsp. oleracea L.
Potamogeton pectinatus L.
Potentilla reptans L.
Prospero autumnale (L.) Speta
Prunus domestica L.
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Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Prunus x fruticans Weihe
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Punica granatum L.
Quercus ilex subsp. ilex L.
Ranunculus macrophyllus Desf.
Ranunculus parviflorus L.
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L.
Reichardia picroides (L.) Roth
Reseda alba L.
Ricinus communis L.
Romulea columnae var. columnae Sebast. et Mauri
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Rosmarinus officinalis var. palaui O. Bolòs et
Molin.
Rubia peregrina subsp. peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex conglomeratus Murray
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang.
Ruta angustifolia Pers.
Sagina apetala Ard.
Salix fragilis L.
Salvia verbenaca subsp. multifida (Vis.) Briq.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg. ex
Nyman) Muñoz Garm. et C. Navarro
Scandix pecten-veneris L.
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm.) Bech.
Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus L.
Scrophularia peregrina L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Senecio angulatus L. f.
Serapias parviflora Parl.
Setaria adehaerens var. font-queri Calduch
Setaria verticillata var. verticillata (L.) Beauv.
Sibthorpia africana L.
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.
Silene mollissima (L.) Pers.
Silene secundiflora Otth
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sinapis arvensis L.
Sixalix atropurpurea subsp. amansii (Rouy) Rivas
Mart.
Smilax aspera var. balearica Willk.
Solanum bonariense L.
Solanum luteum subsp. luteum Mill.
Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill
Sonchus bulbosus subsp. bulbosus (L.) N. Kilian et
Greuter
Sonchus montanus (Willk.) Rosselló
Sonchus tenerrimus L.
Sparganium erectum subsp. erectum L.

Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (L.) Kuhn
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pyrus communis L.
Ranunculus ficaria subsp. ficaria L.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus peltatus subsp. saniculifolius (Viv.)
C.D.K. Cook
Rapistrum rugosum subsp. rugosum (L.) All.
Reichardia tingitana (L.) Roth
Rhamnus alaternus L.
Romulea assumptionis Garcias Font
Romulea ramiflora subsp. ramiflora Ten.
Rosa sempervirens L.
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs
Rubus caesius L.
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.)
Rech f.
Rumex crispus L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta chalepensis L.
Sagina maritima G. Don
Salvia verbenaca subsp. horminoides (Pourr.)
Nyman
Salvia verbenaca subsp. verbenaca L.
Samolus valerandi L.
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.
Schenkia spicata (L.) G. Mans.
Scilla peruviana L.
Scrophularia auriculata subsp. pseudoauriculata
(Sennen) O. Bolòs et Vigo
Sedum rubens L.
Selaginella denticulata (L.) Spring
Senecio vulgaris L.
Setaria adehaerens var. adehaerens (Forsk.) Chiov.
Setaria verticillata var. ambigua (Guss.) Parl.
Sherardia arvensis L.
Sideritis romana subsp. romana L.
Silene gallica L.
Silene nocturna L.
Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke
Sinapis alba subsp. mairei (H. Lindb. f.) Maire
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Smilax aspera var. aspera L.
Smyrnium olusatrum L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum subsp. nigrum L.
Sonchus asper subsp. glaucescens (Jordan) Ball
Sonchus maritimus subsp. maritimus L.
Sonchus oleraceus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn.
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Spergularia marina (L.) Griseb.
Stachys ocymastrum (L.) Briq.
Stellaria pallida (Dumort.) Piré
Stipa capensis Thunb.
Tamarix africana var. africana Poir.
Teucrium asiaticum L.
Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum
(Sennen) Rech. f.
Theligonum cynocrambe L.
Torilis arvensis subsp. neglecta (Schult.) Thell.
Torilis arvensis var. heterophylla (Guss.) Burnat
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis webbii Jury
Trifolium angustifolium L.
Trifolium cherleri L.
Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens
Trifolium repens var. giganteum Lagr.-Foss.
Trifolium stellatum L.
Trifolium suffocatum L.
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.
Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter
Tropaeolum majus L.
Tuberaria praecox (Salzm. ex Boiss. et Reut.)
Grosser
Ulmus minor subsp. procera (Salisb.) Franco
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy.
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Urtica urens L.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Valerianella microcarpa Loisel.
Verbascum creticum (L.) Cav.
Verbena officinalis L.
Veronica cymbalaria Bodard
Veronica persica Poir.
Vicia angustifolia subsp. angustifolia L.
Vicia cordata Hoppe
Vicia lutea var. lutea L.
Vicia sativa subsp. sativa L.
Vinca major L.
Viola stolonifera J.J. Rodr.
Vulpia fasciculata (Forssk.) Samp.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
Zannichellia peltata Bertol.

Spergularia media (L.) C. Presl
Stellaria media (L.) Vill.
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze
Succowia balearica (L.) Medik.
Tamus communis L.
Teucrium capitatum subsp. majoricum (Rouy) T.
Navarro et Rosúa
Teucrium subspinosum Pourr. ex Willd.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Torilis arvensis subsp. recta Jury
Torilis arvensis var. purpurea (Ten.) Hayek
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Tribulus terrestris subsp. terrestris L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium pratense subsp. pratense L.
Trifolium scabrum L.
Trifolium subterraneum subsp. oxaloides Nyman
Trifolium tomentosum L.
Tripolium pannonicum subsp. pannonicum (Jacq.)
Dobrocz.
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Typha domingensis (Pers.) Steud.
Umbilicus gaditanus Boiss.
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.
Schmidt
Urtica membranacea Poir.
Valantia muralis L.
Valerianella eriocarpa Desv.
Valerianella muricata (Steven ex M.Bieb) Loudon
Verbascum sinuatum L.
Veronica arvensis L.
Veronica hederifolia subsp. hederifolia L.
Veronica polita Fr.
Vicia benghalensis L.
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy
Vicia parviflora Cav.
Vinca difformis Pourr.
Vincetoxicum hirundinaria var. balearicum O.
Bolòs et J. Vigo
Vitis vinifera subsp. vinifera L.
Vulpia geniculata (L.) Link
Zannichellia palustris L.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
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9.3.

Annex 3: Descripció dels hàbitats d’interès comunitari (HIC)
presents al Barranc d’Algendar

-

Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi: 5330)

Marines amb garballó (Chamaerops humilis) (32.24)
Aquest tipus d’hàbitat es tracta de marines relativament denses, poc uniformes però
aerodinàmiques localment. Estan compostes de gran diversitat d’arbusts esclerofil·les de fulla
petita, com ara l’ullastre, la mata, l’aladern, etc. i algunes herbes i matolls xeròfils, entremig
dels quals destaca el garballó.
Ocupa ambients secs i roquissars a prop del litoral en sòls rocosos, secs i prims (Manual dels
hàbitats de Menorca, 2020).
Marines envaïdes per càrritx (Ampelodesmos mauritanica) (32.23)
Aquest hàbitat consta de marines escleròfil·les denses. Sobretot s’hi presenta una clara
dominància i ocupació del càrritx; i entremig s’hi troben diferents arbusts com la mata,
l’aladern, l’arbocer, l’ullastre, etc. Es tracta d’un hàbitat molt abundant a Menorca, a causa de
les pràctiques agrícoles ramaderes tradicionals, suposant la constitució de formacions
inestables resultants de l’abandonament de terres de conreu o d’incendis provocats per obrir
espais de pastura permanents.
Ocupa ambients de costers pronunciats, zones cremades o terrenys abandonats en regeneració
al llarg en qualsevol tipus de substrat sòl. (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).

-

Màquies d’ullastre arborescent (codi: 9320). Boscos d’Olea i Ceratonia

Marines arborescents amb predomini de la mata (Pistacea lentiscus) (32.123)
Boscos força densos i alts, formats principalment per la mata (Pistacea lentiscus), amb
l’acompanyament habitual de l’ullastre (Olea europaea subsp. europaea), d’altres arbrets o
arbusts esclerofil·les i xeròfils, d’algunes petites lianes i d’un estrat herbaci poc dens i
irregular. Aquestes comunitats apareixen com a clímax permanent en espais oberts al vent de
tramuntana, encara que normalment constitueixen una formació substituent de l’alzinar.
Ocupa principalment ambients de costers litorals. Per a la seva inclusió a dins del HIC 9320
les formacions han de ser arborescents (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).
Ullastrars (formacions arborescents dominades per Olea europaea subsp. europaea) (45.11)
Boscos baixos, densos i relativament ombrívols on dominen els ullastres (Olea europaea
subsp. europaea) amb l’acompanyament d’altres espècies escleròfil·les, de faneròfits com la
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mata (Pistacea lentiscus), l’aladern (Phillyrea media var. media), el llampugo (Rhamnus
alaternus) o l’arangí bord (Prasium majus). A Menorca, de manera natural aquest hàbitat es
trobaria a zones de sòls poc profunds o massa secs perquè s’hi pugui desenvolupar l’alzinar,
però la seva explotació i la degradació associada dels terrenys que ocupaven n’ha facilitat
l’extensió i ocupació.
Ocupen ambients de zones interiors, però es poden trobar en diferents. (Manual dels hàbitats
de Menorca, 2020).
Ullastrars amb pi blanc (Pinus halepensis) (45.111+)
Boscos densos d’ullastre (Olea europaea subsp. europaea) amb sotabosc similar a l’hàbitat
anterior i abundància de pi blanc (Pinus halepensis). Aquestes formacions responen a l’última
etapa de regeneració dels ullastrars madurs substituïts lentament pels pinars en el passat, a
causa de la seva explotació.
Ocupa els mateixos ambients que l’hàbitat descrit anteriorment, en sòls de terres calcàries i
silícies. (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).

-

Alzinars i carrascars (codi: 9340). Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

Alzinars baleàrics (45.314)
Boscos d’alzines (Quercus ilex), madurs, densos i ombrívols, amb un estat arbori compacte i
un interior molt humit amb un sotabosc relativament divers, ben desenvolupat en sòls silícics,
on predominen els esclerofil·les. Són especialment freqüents les lianes que s’enfilen pels
arbusts o les mateixes alzines a la recerca de la llum del sol. Els geòfits, a l’estrat herbaci, són
més abundants que en els alzinars de la península, amb endemismes com la patata morenera
(Cyclamen balearicum) o la pampalònia (Paeonia cambessedesii), mentre que els
hemicriptòfits hi són rars.
Ocupa ambients de vessants de turons, zones planes de sòls profunds i barrancs, com és el cas
d’estudi del treball. L’abandonament d’aquests tipus de pràctiques ha propiciat la seva
recuperació, sobretot a vessants més pronunciats i menys alterats, i a zones ombrívoles on la
regeneració és més ràpida (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).
Alzinars baleàrics amb pi blanc (Pinus halepensis) (45.3143+)
Boscos mixtes d’alzina (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis), amb dominància habitual
de les alzines. Especialment en àrees calcàries properes a la costa els pins constitueixen un
estrat arbori superior, mentre que en el sotabosc hi predominen els arbusts esclerofil·les i les
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lianes, amb un nivell herbaci poc desenvolupat. Aquest hàbitat correspon sovint a una etapa
final de regeneració d’antics alzinars talats o a una fase de recuperació d’estassades o
aclarides que van permetre en el passat la germinació de pins en les clarianes de la formació.
Ocupa substrats diversos de sòls profunds i madurs amb un horitzó orgànic superficial ben
desenvolupat. (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).
Alzinars baleàrics amb ullastre (Olea europaea subsp. europaea) (45.3144+)
Boscos d’alzina (Quercus ilex) i ullastre (Olea europaea subsp. europaea) amb dominància
de l’alzina, acompanyats per arbusts esclerofil·les, lianes i un estrat herbaci poc desenvolupat.
Apareixen comunitats causades pel carboneig i explotació de les formacions pures originals
d’alzines amb una tendència a la recuperació per l’abandonament d’aquestes pràctiques.
Els ambients i substrats que ocupa corresponen als de l’hàbitat mencionat anteriorment.
Actualment les pràctiques han anat en regressió i estan minimitzades, fet que ha permès la
regeneració de l’hàbitat (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).

-

Pinedes mediterrànies (codi: 9540). Pinars mediterranis de pins mesogeans
endèmics

Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc d’ullastrar (42.8421+)
Pinars de pi blanc (Pinus halepensis), de densitat i regeneració variables, que fan d’estrat
arbori a formacions arbustives altes. Segons les condicions de l’entorn aquestes agrupacions
poden adquirir un caràcter climàcic o funcionar com a comunitat secundària o estadi
regeneratiu de l’ullastrar i d’altres formacions permanents de l’aliança, evolucionant de
manera natural cap a un hàbitat d’ullastre amb pi blanc.
Ocupa sobretot ambients de costers assolellats de sòls calcaris. (Manual dels hàbitats de
Menorca, 2020).
Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc de marina calcícola (42.8424+)
Pinars de pi blanc (Pinus halepensis), relativament oberts, amb un sotabosc d’alçada mitjana i
densitats variables integrat per plantes principalment heliòfiles de les marines calcícoles del
Loto tetraphulli-Ericetum multiflorae, amb especial abundància d’arbusts ericoides, cistàcies i
labiades com el xipell (Erica multiflora), l’estepa blanca (Cistus albidus) i el romaní
(Rosmarinus officinalis). Els boscos poden constituir fases d’evolució d’aquestes formacions
calcícoles cap a comunitats permanents de l’Oleo-Ceratonion siliquae com l’ullastrar o
establir-se com pinars madurs del Junipero turbinatae-Pinetum halepensis.
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Ocupa ambients de costers assolellats i sòls calcaris, generalment rocosos (Manual dels
hàbitats de Menorca, 2020).
Pinars (de Pinus halepensis) amb sotabosc de marina silicícola (42.8426+)
Pinars de Pinus halepensis poc densos, amb un sotabosc alt i espès de plantes de les marines
silicícoles de l’Ericion arboreae, amb presència destacada de brucs (Erica arborea i Erica
scoparia), estepes (Cistus salviifolius i Cistus monospeliensis) i arbusts o arbrets com
l’arbocer (Arbutus unedo), la mata (Pistacea lentiscus), l’aladern (Phillyrea media var.
media) o la murta (Myrtus communis). Aquestes formacions poden presentar caràcter
permanent o constituir fases intermèdies d’evolució entre les comunitats arbustives de
tramuntana i l’alzinar silicícola climàcic.
Ocupa ambients de vessants de diversa orientació i zones planes en àrees de degradació de
l’alzinar en sòls silicis (Manual dels hàbitats de Menorca, 2020).
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9.4.

Mapa dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) de Menorca i de la
zona del Barranc d’Algendar (IDEMenorca. Visor general, s.d.;
Laboratori del Paisatge de Menorca · OBSAM, s.d.)
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9.5.

Annex 5: Imatges del Barranc d’Algendar el mes de març del 2022

Imatge 1: Pas d’en Revull. Elaboració pròpia

Imatge 2: Camí del Barranc d’Algendar. Elaboració pròpia

Imatge 3 i 4: Cases des Canaló. Elaboració pròpia
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