ESTUDI DE LA CONNECTIVITAT A MENORCA
1. INTRODUCCIÓ
En els últims anys s’ha produït un desenvolupament econòmic
que ha afavorit una gran expansió urbanística amb una
ampliació dels nuclis urbans i infraestructures que generen
una fragmentació dels hàbitats.
Menorca, com a Reserva de la Biosfera, necessita garantir la
conservació, qualitat i riquesa del seu patrimoni natural per
la seva exclusivitat i valor incalculable.

2. OBJECTIUS
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1. Analitzar la connectivitat ecològica de Menorca a
partir d’una diagnosi que permeti determinar els
espais d'interès connector i els punts crítics.
2. Desenvolupar un pla d’acció amb propostes per
millorar la connectivitat actual.

3. ESPÈCIES DIANA
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Espècie diana es defineix com
aquella espècie, la conservació de la
qual dona protecció a un gran
nombre d’espècies.

Si s’assegura una bona connectivitat per
aquestes espècies, suposa també una bona
connectivitat per a la resta.

5. CONCLUSIONS
1. Marcada diferenciació entre zona nord i sud, deguda a les
diferents característiques litològiques i per la influència del vent,
el que dona lloc a comunitats biòtiques completament diferents.
Per tant, intentar garantir una connectivitat entre el nord i el sud no té gaire sentit.
2. Les zones humides són les més idònies ecològicament. Es troben totes dins àrees amb grau
de protecció.
3. Per garantir un bon grau de connectivitat s’han de tenir en compte tant factors físics com ambientals
per cada espècie.
4. Dunes molt idònies per la
posta de les tortugues però
poc accessibles.

En aquest estudi s’han tingut en
compte la tortuga de terra i el conill
en medi terrestre i en
medi fluvial la tortuga
d’aigua i l’anguila.
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