CARTOGRAFIA DIGITAL DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL DE MENORCA 2002 - 2007
ANÀLISI DELS RESULTATS: CANVIS EN LES COBERTES DE SÒL
L’objectiu principal del treball és mantenir actualitzada la informació
sobre l’ocupació del territori, a més de poder fer una anàlisi completa
de l’evolució i les tendències en els canvis d’usos i cobertes de sòl. La
metodologia es basa en la fotointerpretació i el treball de camp, tot
fent servir eines pròpies de Sistemes d’informació Geogràfica (SIG).
El primer mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca de l’OBSAM es va
elaborar sobre les ortofotos de l’any 2002. Aquesta actualització 5 anys
després sobre ortofotos del 2007 posa de manifest tots els canvis
esdevinguts sobre el territori de Menorca durant aquest període marcat
per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge
amb un creixement notable dels nuclis urbans tradicionals i turístics. A la
vegada en l’àmbit rural s’observen els canvis ocorreguts en els límits del
mosaic agroforestal, amb unes zones de l’illa de clar domini de
l’activitat agrícola i d’altres, on predomina l’abandó de terres, on el
bosc i les marines va guanyant terreny.
En aquest cas s’ha realitzat una comparativa de les cobertes del sòl
agrupant en 3 grans categories les 55 classes de la llegenda original dels
mapes. Es diferencia entre cobertes artificials (cobertes de ciment,
formigó o asfalt), cobertes modificades per l’activitat humana
(principalment zones agrícoles i canteres) i cobertes naturals (terrenys
forestals, zones humides, zones rocoses, etc).

CANVIS REVERSIBLES MÉS
SIGNIFICATIUS
Núm.

Cobertes Artificials

Cobertes Modificades

2007

Canvi

3.081,0

3.388,7

+307,7

4,44%

4,88%

+9,99%

35.259,1
50,75%

Cobertes Naturals
Total

35.129,7
50,56%

-129,4
-0,37%

31.129,7

30.958,3

-171,3

44,81%

44,56%

-0,55%

69.469,7

69.476,8

7,0

ha

ha

Superfície
afectada (ha)

Ferreries i
Ciutadella

2

Conversió de marina en
cultiu

Llucatx

Es Mercadal

3

Abandó de cultius

Camí de Biniparrell Sant Lluís

14,53 Reversible

4

Abandó de cultius

Camí de sa Forana i
Maó
de Binicalaf

14,36 Reversible

5

Ampliació de cultius
d'hortalisses

Camí de Torelló

Maó

13,16 Reversible

6

Moviments de terra

Camí de Sant
Nicolau

Alaior

10,84 Reversible

7

Ampliació de cultius
d'hortalisses

Camí d'Alcaufar

Sant Lluís

10,68 Reversible

8

Ampliació de cantera

Camí de Loreto

Alaior

10,25

9

Nova cantera

Els Aljubs

Ciutadella

Son Sintes

Ciutadella

10 Ampliació de cantera

CANVIS IRREVERSIBLES MÉS
SIGNIFICATIUS
Núm.
1

4

Nom

Zona

Ampliació de polígon
POIMA IV fase
industrial
Creixement de polígon
Sant Lluís
industrial
Creixement nucli tradicional. Població de
Nova edificació
Ciutadella
Ampliació de polígon
Alaior
industrial
Construcció de carretera de Ronda Sud de
circumval·lació
Ciutadella

122,32 Reversible
15,35 Reversible

Reversibilitat
baixa
Reversibilitat
8,99
baixa
Reversibilitat
8,85
baixa

David Carreras Martí (Coordinador)
Dídac Masana Forcada
Beatriz Checa Marín
Maria Figuera Tomàs

Canvi - Classe
anterior majoritària
(2002)
Cobertes forestals
(3XX)
Marina de bruc i
estepes (324A)
Camps abandonats
(231)

Canvi - Classe nova
majoritària (2007)
Zona cremada (334)

Incendi forestal que va cremar 136 ha a
l'agost de 2006

Cultius de regadiu
(212A)
Ullastrar en
regeneració (324B)

L'ullastar es va estenent pels camps
abandonats. Superfície aproximada.

Cultius extensius de
secà (211)

Camps abandonats
(231)

Camps en procés d'abandó. Superfície
aproximada.

Cultius extensius de
secà (211)
Cultius extensius de
secà (211)
Cultius extensius de
secà (211)
Cultius extensius de
secà (211)
Cultius extensius de
secà (211)
Cultius extensius de
secà (211)

Cultius d'hortalisses
(212B)
Camps abandonats
(231)
Cultius d'hortalisses
(212B)
Canteres (131)
Canteres (131)
Canteres (131)

Municipi
Maó
Sant Lluís

Canvi - Classe
Superfície
Reversibilitat anterior majoritària
afectada (ha)
(2002)
Cultius extensius de
48,10 Irreversible
secà (211)
Cultius extensius de
14,98 Irreversible
secà (211)

Ciutadella

14,18 Irreversible

Alaior

14,02 Irreversible

Ciutadella

14,00 Irreversible

Canvi - Classe nova
majoritària (2007)

Zones industrials i
comercials (121)
Zones industrials i
comercials (121)
Urbanització
Solars buits (133B)
compacta (111)
Cultius extensius de Zones industrials i
secà (211)
comercials (121)
Cultius extensius de Xarxa viària.
secà (211)
Carreteres (122A)
Ullastrar en
Instal·lacins de
regeneració (324B) l'aeroport (124)

6

Ampliació de l'aeroport

Aeroport de Menorca Maó

13,93 Irreversible

7

Ampliació i creixement de
nucli tradicional

Població des
Mercadal

Es Mercadal

13,11 Irreversible

Cultius extensius de
Solars buits (133B)
secà (211)

8

Creixement de nucli turístic.
Binibèquer
Nova edificació.

Sant Lluís

12,28 Irreversible

Ullastrar en
regeneració (324B)

9

Construcció de bassa de
Entorn EDAR
regants + Planta dessaladora Ciutadella Sud

Ciutadella

10,57 Irreversible

Cultius extensius de Zones industrials i
secà (211)
comercials (121)

10

Creixement i ampliació de
nucli turístic

Es Mercadal

10,11 Irreversible

Marines de brucs i
estepes (324A)

Arenal den Castell Coves Noves

Observacions

No s'han tingut en compte per la suma els canvis de superfície menor a 500m2.

CANVIS DE COBERTES DE SÒL
ENTRE 2002 I 2007

Un treball de:
Alexandre Franquesa Balcells (Coordinador)
Marc Julià Vila
Carlos Pons Sintes
Josep Ramisa Lozano

Reversibilitat

Es Milocar

5

ha

Municipi

Incendi forestal

3

ha

Zona

1

2

2002

Nom

S'han obviat els canvis de modalitat de cultiu, de menor superfície, variables d'un any per l'altre.

Amb el recolzament de:

Urbanització laxa
(112A)

Observacions
Ampliació POIMA IV fase
Obertura de nous carrers i ompliment de
solars buits.
Creixement en l'interior del nucli i entorn
proper.
Obertura de nous carrers i ompliment de
solars buits.
Superfície aproximada
Ampliació de pistes, terminals i carreteres
d'accés
Obertura de la nova zona residencial de
Binialmaia i nova edificació entorn al nucli
històric
Creixement corresponent a zones interiors de
l'urbanització i entorn proper.
Obertura de nous carrers i ompliment de
solars buits.

Xarxa viària. Carrers Creixement corresponent a zones interiors de
(122C)
la urbanització i l'ampliació de Coves Noves II.

