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Introducció
Des de l’organització de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de la Biosfera
de Menorca se’ns han plantejat algunes preguntes prèvies que intentarem respondre al
llarg d’aquest escrit. Se’ns demanaven tres preguntes de caràcter general: a) prioritats de
conservació i gestió de recursos limitats; b) com passar de la protecció sobre paper a la
conservació efectiva, i c) com podem millorar la coordinació en matèria de biodiversitat i
territori entre Menorca i les Balears.
Respecte a la primera pregunta, hi ha prou normativa al respecte que marca de manera clara aquestes prioritats. Hi ha normativa europea amb distintes directives, de la qual
es podria destacar la Xarxa Natura 2000, amb els seus hàbitats prioritaris. Pel que fa a
la normativa estatal de conservació, destaca la Llei 42/2007, de patrimoni natural i de la
biodiversitat. I a l’àmbit autonòmic, hi ha la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO); la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, amb
totes les seves modificacions, que serien les més importants. No s’ha d’oblidar que a
escala insular el Pla Territorial Insular també és un instrument de gestió bàsic per a la priorització i conservació d’hàbitats naturals.

Biodiversitat i illes
Dintre de qualsevol normativa ambiental, a més dels hàbitats, s’han de conservar espècies, la biodiversitat específica. Aquesta també està regulada per normativa de caràcter
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internacional, europea, estatal i autonòmica, en què apareixen els llistats i les categories
d’amenaça.
A totes aquestes, dins dels ecosistemes insulars haurien de ser presents els endemismes. Això constitueix una autèntica anomalia de conservació.
Margalef (1997) resumeix molt bé la situació: «La humanitat devora biodiversitat i oxida
la biosfera.» L’alteració i pèrdua de la biodiversitat, tot i ser un problema global, no té la
mateixa incidència en tots els territoris.
Primer, perquè la pressió humana varia segons les cultures i el desenvolupament tecnològic assolit, i, segon, perquè la resiliència del medi enfront d’aquesta pressió no és
geogràficament uniforme.
En aquest context destaquen els territoris insulars, i les estadístiques que obtenim
són, si més no, preocupants. En les més de 2.000 illes significatives registrades per les
Nacions Unides, que suposen al voltant d’un 3 % de les terres emergides, s’ha produït un
35 % de les extincions conegudes de plantes, un 45 % de les d’insectes, un 61 % de les
dels mamífers, un 81 % d’aus i un 95 % de les extincions conegudes de rèptils.
D’altra banda, gairebé un terç de les espècies amenaçades de mamífers, aus i amfibis en l’àmbit mundial es troben en illes. Cal recordar que, per a Margalef (1997), illes
significatives són les que tenen una superfície entre 0,1 i 500.000 quilòmetres quadrats.
La vulnerabilitat de les biotes insulars es caracteritza per la presència de poblacions
aïllades i per la presència d’endemismes. Molts autors apunten diferents problemes de
conservació:
• La sobreexplotació de les poblacions animals insulars incideix sobre els seus efectius, usualment reduïts, i, per tant, amb més risc de portar-les directament a l’extermini o de sobrepassar els seus llindars de recuperació, la qual cosa condueix al
mateix resultat.
• El canvi climàtic empenyerà moltes espècies a un desplaçament sense escapatòria,
amb la qual cosa les illes es constitueixen en potencials embornals d’espècies.
• L’ocupació o l’alteració dels hàbitats en illes comporta un potencial d’impacte
d’obres importants d’infraestructura que en ambients continentals tenen com a màxim un impacte quantitatiu sobre la biodiversitat. A les illes tendeixen a adquirir rellevància qualitativa i a disminuir la integritat dels ecosistemes per pèrdua d’algun dels
seus elements singulars.
• Amb tot, el principal problema de conservació que afronten les biotes insulars i que
és gairebé una especialitat insular és el provocat per la introducció d’espècies exòtiques invasores. El seu impacte pot ser catastròfic.

Les ciències naturals a Menorca
Fer una anàlisi sobre l’estat del coneixement d’aspectes científics de Menorca és una
mica complicat si no s’acudeix a anàlisis bibliomètriques comparades. Per això hem utilitzat una de les bases de dades més importants del món: Scopus. A la pregunta de com
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passar de la protecció sobre paper a la conservació efectiva, és essencial el coneixement,
la publicació i la divulgació científica.

Scopus com a eina d’anàlisi bibliomètrica
Scopus és una base de dades bibliogràfica que conté resums i citacions per a articles
de revistes acadèmiques. Cobreix uns 22.800 títols i 150.000 llibres de més de 5.000 editors. Uns 20.000 d’aquests són revisats per experts: les revistes científiques, tècniques,
mèdiques i ciències socials (incloses arts i humanitats). La seva titular és l’editorial Elsevier
(una editorial holandesa) i està disponible en línia per subscripció. Les recerques a Scopus també incorporen cerques de bases de dades de patents. De les Illes Balears, a hores d’ara, només hi ha indexada una revista, el Bolletí de la Societat d’Història Natural de
les Balears, i la col·lecció de monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears,
amb prop d’un miler d’articles.

Fig. 1. Esquema de la base de dades Scopus.

Aquesta base de dades és extraordinàriament versàtil i bona de manejar. Es poden fer
recerques per àrees de coneixement, zones geogràfiques, anys, autors i fins i tot moltes
d’aquestes duen associades els PDF dels articles referenciats.
Per a la realització d’aquesta anàlisi s’ha fet un filtre per àrees de coneixement: agricultura i ciències biològiques, la Terra i ciències planetàries, ciències mediambientals i,
finalment, bioquímica, genètica i biologia molecular; que són les disciplines considerades
més afins a temes de bio- i geodiversitat.
Però per analitzar aquesta base de dades s’han seleccionat els articles corresponents
al període 2013-2018, quinquenni d’avaluació de la reserva de biosfera de Menorca. S’ha
de remarcar que les dades són molt variables i per tenir les dades més actualitzades es
revisaren per darrera vegada el 24 d’octubre de 2018.
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Fig. 2. Pantalla en la qual s’han filtrat les àrees de coneixement següents: agricultura i ciències
biològiques; la Terra i ciències planetàries; ciències mediambientals, i, finalment, bioquímica, genètica i
biologia molecular.

Els resultats obtinguts no donen més informació si no es comparen amb altres illes de
les Balears. Per això s’ha filtrat per illes i globalment per al conjunt de les Balears. De les
dades analitzades els darrers cinc anys han estat de l’ordre d’un 40 % de la producció
científica dels darrers anys. És a dir, una etapa molt productiva. Però les dades donen
més informació en l’àmbit insular si intentam fer una ràtio amb població per 100 (articles
publicats entre 2013-2018 per 100 habitants). Les dades apunten que aquesta relació
situa Menorca molt per sobre de les illes de Mallorca i Eivissa. I queda una mica per sota
de Formentera.

SCOPUS
TOTAL

SCOPUS
(2013-2018)

Superfície
(km2)

Menorca

2.309

1.035

701,8

91.170

1,135

Mallorca

10.903

4.178

3.640

868.693

0,48

1.459

674

572,5

143.856

0,468

Formentera

408

154

83,2

12.280

1,25

Illes Balears

11.727

5.387

4.992

1.115.999

0,48

Eivissa

Població

Ràtio (Scopus 20132018/població) x 100

Taula 1. Dades de referències a Scopus a escala insular i per a les Illes Balears. Elaboració pròpia.
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Però no contents amb l’anàlisi balear, s’ha volgut anar una mica més enllà i comparar
amb territoris insulars de les illes Canàries que també són reserva de biosfera i també
amb altres illes de la Mediterrània (algunes megailles). Els resultats són curiosos, illes que
són reserva de biosfera com Lanzarote (declarada el 1993) o Fuerteventura (declarada el
2009) estan molt lluny de la ràtio de Menorca. La Palma (declarada el 1983) sí que està
per sobre d’aquesta ràtio. En l’àmbit mediterrani, altres illes com Còrsega i Malta també
superen les dades de Menorca, però el factor població allunya, per baix, illes com Sardenya i Sicília, o fins i tot el conjunt insular de les illes Canàries.

SCOPUS
TOTAL

SCOPUS
(2013-2018)

Superfície
(km2)

Població

Ràtio (Scopus 20132018/població) x 100

Lanzarote

2.408

915

845,9

142.551

0,64

Fuerteventura

2.155

647

1.660

107.367

0,6

La Palma

3.779

1.437

708

82.346

1,745

Illes Canàries

34.812

13.723

7.493

2.155.000

0,64

Còrsega

11.930

4.398

8.680

327.283

1,34

Sardenya

27.236

10.824

24.090

1.653.000

0,65

Sicília

34.315

15.039

25.711

5.082.000

0,295

Malta

14.704

8.351

316

475.700

1,75

Taula 2. Dades de referències a Scopus a escala insular i per a les illes Canàries i altres illes de la
Mediterrània. Elaboració pròpia.

S’ha de dir que aquesta és una anàlisi ràpida en la qual també intervenen altres factors que els poblacionals o de superfície, com poden ser el de centres de recerca o les
universitats, que en aquests casos serien element deflactors negatius per a Menorca. Així
i tot, Menorca se situa dins la franja alta del nivell de publicacions a aquesta base de dades indexada.
Si continuam intentant cercar paràmetres comparables, podríem fer una anàlisi de les
descripcions d’endemismes animals descrits des del 1996 fins al 2015 (Pons, 2015). Així,
en els darrers 29 anys s’han descrit uns 120 tàxons nous per a la ciència i per ràtio també
Menorca destacaria respecte de Mallorca i Eivissa.
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Ràtio (endemismes/població x 100)
Mallorca

77

0,0088

Menorca

20

0,0219

Eivissa

12

0,0083

Formentera

4

0,0325

Illes Balears

1

(no s’esmenta localitat precisa)

Taula 3. Nombre d’endemismes d’invertebrats descrit per illes (1996-2015).

Així a les Balears es duu un ritme d’unes quatre espècies noves per a la ciència descrites per any (cada any i mig es descriu una espècie a Menorca).
Des del punt de vista territorial també es poden relacionar aquestes dades i analitzar quins són els punts calents de biodiversitat faunística endèmica (Pons i Martín-Prieto,
2016-2018). A Menorca hi ha unes 119 espècies invertebrades endèmiques (dona una
ràtio de 0,17 espècies/km²).
De l’anàlisi de les dades es desprèn que alguns illots com l’illa de l’Aire té 13 espècies i l’illa den Colom en té 14, així com la zona de l’albufera des Grau, que se sumen les
espècies de l’illa d’en Colom i les de s’Albufera fan 22 espècies màxim i hi ha unes altres
dues amb 16 i 15 espècies. Aquestes dues illes compten amb una important presència
d’endemismes invertebrats.
S’ha de dir que de 48 tàxons que es té constància de la seva presència a Menorca
només d’una única localitat, o d’una localitat genèrica com Menorca o Maó. Això denota
la poca informació sobre aquestes espècies. Algunes d’aquestes foren citades fa més
d’un segle i no se n’ha sabut res més. Tal com s’ha indicat a la introducció, hi ha 16 espècies que no compten amb cap localitat precisa. A més de les quadrícules sense cap cita,
n’hi ha 69 que només tenen una cita.
Els grups taxonòmics amb més informació són els coleòpters Tenebrionidae i els mol·
luscs terrestres, perquè, com s’ha indicat, hi ha bastants de treballs i persones que han
tingut mira en el coneixement d’aquests grups. S’ha de dir que la prospecció és irregular
i es tenen dades de les zones més ben prospectades. Serveixi, però, aquesta aproximació per conèixer una mica més bé la cartografia i distribució que es coneix actualment
d’aquesta fauna que s’ha de conservar.
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Fig. 3. Nombre d’espècies d’invertebrats endèmics per quadrícula 1 km x 1 km.

Fig. 4. Mants eòlics de Menorca (segons Martín Prieto et al., 2017).
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Com es pot millorar la coordinació en matèria de biodiversitat i territori
entre Menorca i les Balears?
Hi ha diferents aspectes que s’han de tenir en compte per millorar aquesta coordinació. Primer de tot, podríem parlar d’una comunicació més fluïda entre les administracions
que tenen competències en temes de medi ambient. Això no duu cap cost econòmic.
Hem vist al llarg d’aquest quinquenni exemples sobre aquesta manca de comunicació i
coordinació. Vegem-ne exemples.

Passarel·la de Son Saura
Passarel·la de Son Saura és una autèntica anomalia de conservació. Una passarel·la al
damunt d’un sistema dunar, dins Xarxa Natura 2000, a sobre d’un hàbitat prioritari. És un
exemple més que clar de mala gestió i coordinació, amb la construcció d’una infraestructura lesiva per al sistema dunar.

Fig. 5. Son Saura (imatge del diari Menorca del 1/3/2018).

Coves de Cala Blanca
Després que des de l’any 2016 se sabés, a través de mitjans de comunicació, de la
seriosa intenció per part de la Conselleria de Promoció Turística del Consell Insular de
Menorca d’obrir al públic i, per tant, fer visitables algunes de les coves de la urbanització
de Cala Blanca (Ciutadella), amb una inversió ja programada per al 2019 de 400.000 euros. A causa de la singularitat d’aquestes coves (Thomas-Casajuana i Montoriol, 1951;
Trias, 2004; Arnau et al., 2008), així com de qualsevol entorn subterrani que té un equilibri
ambiental molt sensible, el fet de saber-se la intenció de fer visitables algunes d’aquestes
coves ha encetat un cert debat públic sobre la viabilitat o no d’obrir-les al públic-turisme.
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A més a més, el fet que ja es trobin a una àrea amb una certa densitat urbanística encén
encara més el debat. A més del marc físic, aquí estudiat, hi ha valors ambientals i faunístics que farien necessària una revisió profunda de les propostes del Consell Insular de
Menorca (CIM) d’obrir al públic alguna d’aquestes cavitats (Pons i Martín-Prieto, 2006).
No cal recordar que els organismes que viuen en aquests ambients són molt sensibles a
canvis ambientals (contaminació lumínica, presència de matèria orgànica, contaminació
de les aigües...). La presència de fauna anquialina endèmica, molt sensible a aquests
canvis, i la mateixa directiva europea d’hàbitats (és un hàbitat d’interès comunitari prioritari de conservació —8.310 coves no explotades pel turisme i 8.330 coves marines submergides o semisubmergides—) a priori en desaconsellen l’obertura com a coves turístiques (Balaguer et al., 2018). Malgrat tot, hi ha models de turisme educatiu, de grups molt
reduïts i d’accions blanes dins la cavitat, amb un equip educatiu molt expert, com pot ser
l’experiència de la Cueva del Viento, a Tenerife, que permet la visita de grups petits a uns
tubs volcànics sense il·luminació, fins i tot per caminar hi ha plataformes d’acer desmuntables (no es trepitja el sòl de la cova) i sense estructures de fusta.

Fig. 6. Localització de l’àrea d’estudi, cala Blanca, a l’oest de l’illa de Menorca, i localització i distribució
de les coves estudiades a la urbanització de Cala Blanca, al sud del nucli urbà de Ciutadella
(Balaguer et al., 2018).
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L’albufera des Grau
Els espais naturals teòricament amb millor gestió i dotació pressupostària també pateixen impactes que amb pocs doblers es podrien evitar. El juny i juliol de 2018 hi va haver
una mortalitat massiva de peixos. Aquest fet ja havia passat unes altres vegades. Medi
Ambient apunta a un vessament de purins com una de les possibles causes de la mort.
Sensors automàtics de la qualitat de les aigües a diferents punts podrien detectar amb
temps possibles anomalies al respecte.

L’illa de l’Aire
L’illa de l’Aire és una àrea declarada ANEI d’alt nivell de protecció i també ha estat
declarada LIC i ZEPA pels seus valors naturals (ocells marins, sargantanes endèmiques,
presència d’invertebrats endèmics, interaccions amb sargantanes, plantes excepcionals,
etc.). En resum, és un autèntic laboratori de l’evolució. Fins fa poc era una excepció en la
preservació dels illots i penya-segats costaners, ja que es podien desenvolupar activitats
cinegètiques en aquest espai tan sensible. Fins al 2018, aquest fet era una autèntica anomalia conservacionista que va en contra de la conservació de les espècies que habiten
l’illa. Així, però, a l’article 3, sobre prohibicions per raó de la localitat, de la Resolució del
conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell
Insular de Menorca núm. 2017/103, de data 25 d’abril de 2017 (BOIB 61, de 18 de maig
de 2017), per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2017/2018 a l’illa de Menorca, s’estableix: «3.1. Es prohibeix
practicar qualsevol tipus de caça a tots els illots i penya-segats costaners, llevat de l’illa
de l’Aire, on la caça es regularà mitjançant el seu pla tècnic. S’hi podrà autoritzar la caça
del conill i controlar la població de la gavina comuna per danys a la flora o a la fauna.»

Espècies invasores i exòtiques
Tal com s’ha comentat, un dels problemes més grans dels ecosistemes insulars
és l’arribada d’espècies invasores. Hi ha espècies invasores de les quals es té poc
coneixement, sobretot, de les conseqüències que poden provocar als ambients on s’han
instal·lat, ja que algunes són molt recents. Aquí només esmentam alguns d’aquests casos. Com indica Machado (2010), fent referència a les illes Canàries, és necessari ajustar
el dial de la conservació a l’especificitat dels problemes insulars i abordar assumptes espinosos com poden ser la introducció d’espècies exòtiques i el que implica el seu control
en la lliure circulació de productes de tota casta en el mercat interior, sense oblidar el moviment entre les mateixes illes.
Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Crustacea: Decapoda: Portunidae)
El cranc blau americà és una espècie recentment citada de les Balears (Box et al.,
2018; Garcia et al., 2018) que deriva d’una presència antiga (1935) de la Mediterrània oriental. Les cites de Menorca corresponen a cala Galdana, el juliol de 2017 (segons obser-
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vació de Félix de Pablo) i l’albufera des Grau (Oriol Perona) (Garcia et al., 2018). Aquesta
espècie és potencialment invasora, però la normativa no permet classificar-la com a invasora perquè ha estat declarada com a espècie comercial i, per tant, invalida el concepte
d’invasor. No sabem molt bé com afecta altres espècies ni l’hàbitat en què es desenvolupa.
Potamopyrgus antipodarum J.E. Gray, 1843 (Mollusca: Gastropoda: Tateidae)
Potamopyrgus antipodarum és una espècie originària de Nova Zelanda que s’ha estès
per Austràlia, Europa i Amèrica. A les Balears només havia estat localitzada inicialment
a cala Galdana (Anderson, 2004) i amb posterioritat també ha estat citada al barranc de
cala en Porter i al torrent d’Algendar. Malgrat que no sigui una espècie de recent introducció, afecta el conjunt de fauna malacològica, molta endèmica d’aquestes zones humides.
Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790 (Coleoptera: Curculionidae)
A mitjan dècada de 1990 aparegueren a Egipte i a l’Estat espanyol. Les primeres observacions constatades daten de 1995 a la zona a cavall entre les províncies de Granada
i Màlaga. Se sospita per proves indirectes que la introducció del morrut a la península
Ibèrica és deguda a la importació massiva de palmeres. Al territori valencià es detectà per
primera vegada el 2004.
A les Balears, la primera detecció documentada fou a sa Ràpita (Campos, octubre de
2006). El mes d’octubre 2013 es detectà per primera vegada a Maó.
Caenoplana coerulea Moseley, 1877 (Platyhelminthes: Geoplanidae)
Caenoplana coerulea és una espècie de planària terrestre. És nadiua de l’est d’Austràlia i Nova Zelanda, però s’ha introduït accidentalment a la península Ibèrica, l’Argentina,
les illes Canàries, França i els EUA (especialment Califòrnia, Florida, Geòrgia, Texas, Carolina del Sud i Iowa). A Menorca fou citada per Breugelmans et al. (2012), a Ciutadella,
però ha estat vista a altres localitats de l’illa. També ha estat observada a Mallorca a Esporles (obs. pers.).
Es troba a zones edàfiques humides i durant períodes més secs s’abriga sota roques,
troncs en descomposició, etc. Quan hi ha un ambient de saturació del sòl, després de
períodes de pluja intensa, són més visibles. Aquesta planària és un gran depredador
d’una gran varietat d’invertebrats. Se sap que s’alimenta de diversos grups d’artròpodes,
com ara papanovies, milpeus, someretes del bon Jesús, cucs de terra i també caragols
de terra. El control de les mercaderies per a la jardineria des de fora de l’illa s’ha demostrat més que ineficient, amb l’entrada de múltiples organismes aliens a la flora i fauna de
Menorca (serps, invertebrats, bacteris, plantes...). No seria estrany trobar noves formes
edàfiques que podrien ser molt perilloses per a la fauna autòctona.
Planorbella duryi (Weatherby, 1879) (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae)
Planorbella duryi és un planòrbid autòcton de la península de Florida (Amèrica del
Nord) que s’ha trobat diverses vegades a l’illa de Mallorca. No obstant això, l’espècie
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no havia estat mai citada per a les Balears. Aquesta és una espècie invasiva que es veu
afavorida per la dispersió involuntària per part d’empreses que venen plantes aquàtiques i
els jardins botànics i secundàriament, segurament, per part d’ocells. Les primeres dades
a Mallorca es corresponen a l’any 1990, encara que no fou formalment citada fins anys
més tard (Pons et al., 2003). A Menorca ha estat recol·lectada a la zona de jardins amb
fonts de les pedreres de s’Hostal (Ciutadella), el juliol de 2018. Aquesta és la primera cita
per a Menorca.

Conclusions
A tall de conclusions, el canvi climàtic, el transport de mercaderies i la gestió ambiental són bàsics en aquest fràgil ecosistema insular reserva de la biosfera. Per tot això
s’ha de potenciar el pla d’acció de la reserva; intentar una millor coordinació institucional
(de vegades fins i tot dintre d’una mateixa institució); comptar amb una dotació pressupostària més alta (que naturalment inclouria recursos humans); potenciar la creació d’un
comitè d’experts que puguin aportar noves idees o proposar solucions als problemes que
sorgeixin; potenciar la recerca, el seguiment i el control d’espècies invasores, indicadores,
vulnerables, endemismes o espècies clau; emfatitzar en el paper de l’IME i del Consell
Insular de Menorca com a catalitzadors de projectes (recursos humans); una visualització
dels resultats científics (millor comunicació) i transferència de coneixements (tot i que la
situació a l’Scopus hem vist que era molt bona) i una alerta continuada amb les espècies
invasores (extremar el control d’empreses que importen plantes i animals) i la seva erradicació, si és possible.
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