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INTRODUCCIÓ
Arran del projecte “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”, s’han elaborat uns mapes de cobertes i usos de sòl a escala 1:5.000 que permeten tot un conjunt 
d’anàlisis territorials i ambientals. L’elaboració dels mapes s’ha basat en la  fotointerpretació i el treball de camp, tot fent servir eines pròpies de Sistemes d’informació Geogràfica 
(SIG). El mapa de cobertes de sòl s’ha fet seguint les directrius del programa europeu CORINE Land Cover (1985), però adaptant la llegenda (55 classes) i la unitat mínima cartografiable
a la realitat de Menorca (500m2).

Sobre aquesta base cartogràfica, s’ha realitzat una aproximació des d’una perspectiva d’ecologia de paisatge, entenent el paisatge com un mosaic d’unitats, on cada una d’aquestes 
unitats (patches o taques) té una distribució espacial determinada. La tipologia, la mida, la forma i les relacions de veïnatge d’aquestes taques són indicadors de processos passats o 
presents del paisatge. 

METODOLOGIA

De cara a realitzar una aproximació al territori en parts homogènies i objectives, s’ha escollit la trama de les quadrícules 
UTM de 1 km2 com a unitats de mostreig. Dins aquestes quadrícules es realitzen tota una sèrie de càlculs propis d’anàlisi 
de taques (Patch analysis) mitjançant SIG per establir comparacions entre diferents parts de l’illa.

Quan es disposi d’un mapa de cobertes actualitzat, es podran fer comparacions entre anys i veure l’evolució real que ha 
seguit cada zona. Ara mateix només es poden intuir les tendències.
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CONCLUSIONS
L’anàlisi de l’estructura del paisatge, a pesar del seu component fortament descriptiu, es mostra com una bona eïna per a la detecció i quantificació de processos que es 

donen a nivell territorial o a escala de paisatge. A més, de forma senzilla i comunicable.

S’han detectat els territoris amb problemes de fragmentació. Majoritàriament causada per l’abandonament del camp en àrees de baixa capacitat agrícola. La seva incidència 
és especialment rellevant en el sector situat al sud dels municipis d’Alaior i Maó, i en tot el municipi de Sant Lluís. 

S’han localitzat les zones que conserven una major naturalitat en el seu paisatge. Aquestes coincideixen plenament amb les àrees conegudes per la seva vocació de Parc 
Natural.

ESTRUCTURA DEL PAISATGE

HETEROGENEÏTAT DEL PAISATGE: nombre de classes 
multiplicat pel nombre de taques.

Zones de paisatge més homogeni: grans i poques 
taques. Es correspon amb boscos i planes agrícoles 
(veure imatge 1).

Zones de paisatge més heterogeni: moltes taques 
petites. Es correspon amb les zones habitades i 
proximitats de zones humides (veure imatge 2).

DIVERSITAT NATURAL DEL PAISATGE: nombre de 
classes multiplicat pel nombre de taques, però només 
utilitzant les cobertes naturals.

Zones naturals d’una gran varietat d’ambients on 
és d’esperar una gran diversitat d’espècies.

Els quadres vermells representen possibles 
hotspots de diversitat.

FRAGMENTACIÓ DEL PAISATGE: nombre de taques dividit entre el 
nombre de classes.

Detecta zones amb moltes taques però de poques tipologies. 
Patró d’unitats petites i repetitives. 

Model contraposat a l’esquema clàssic menorquí, de taques 
de diferent mida i de variada tipologia (veure imatge 1).

Correspon majoritàriament a zones en una fase intermitja
on un hàbitat majoritari està sent substituït de forma 
gradual per un segon. Cas dels camps abandonats on 
l’ullastrar va guanyant terreny.

NOMBRE DE CLASSES: tipologies diferents de 
cobertes de sòl dins cada quadrícula.

NOMBRE DE TAQUES: polígons diferents dins cada 
quadrícula.

X /
* Un o altre tipus no comporten necessàriament 
connotacions positives o negatives.

DOMINÀNCIA: grans tipologies que predominen en percentatge en cada quadrícula.

Zones on les cobertes modificades representen més del 50%, i en alguns casos 
més del 85%. Es corresponen amb les grans planes agrícoles i les zones 
d’hortals.

2
Exemples de zones en les diferents fases: estat inicial, fase intermitja i fase més avançada 

(aquestes dues últimes són les senyalades al mapa).
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Zones on les cobertes 
naturals representen 
més del 50%, i en 
alguns casos més del 
85%. Es corresponen 
amb trams del litoral no 
urbanitzats i àrees 
forestals de mida 
considerable.

A partir de l’ordenació de les 55 classes de cobertes de sòl en tres grans tipologies 
(cobertes artificials, modificades i naturals), es poden realitzar altres aproximacions.


