
  Les parets de pedra seca són presents arreu ...

Serra d'Aire (Santarem, Portugal)

Illa d’Aran (Irlanda)

La Fatarella (la Terra Alta, Catalunya)

Migjorn i Llevant de Mallorca 
http://www.conselldemallorca.net/mediambient/pedra

/pedraensec.php



  ... i la idea de conservar els “marges vius” es va estenent.

Gran Bretanya (hedgerow conservation)

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/living/environment/

biodiversity/action_for_biodiversity/hedgerow_conserva

tion.aspx

Itàlia (Conservazione di siepi) 

Politectino di Milano



  Beneficis ambientals de la paret seca a Menorca

Marc de la qüestió: algunes dades
La llargada del conjunt de paret seca en tot Menorca és de:
 
10.802 Km lineals segons el mapa topogràfic 2002.
 10.503 Km lineals segons el mapa topogràfic 1995.
 

Notes:

- A aquesta xifra, encara se li haurien de sumar els km de paret que es troben dins 
boscos i que no apareixen al mapa (no visibles per fotointerpretació). Açò podria 
incrementar la xifra fins a 12.000-15.000 km lineals.

- L’augment observat 1995-2002 segurament no respon a una realitat sinó que es deu 
al fet que el mapa de 2002 està fet amb major detall. 
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Marc de la qüestió: la distribució

• La Geologia condiciona en gran mesura la distribució i 
la densitat de paret seca. Meitat sud i meitat nord.

• Els “forats” identifiquen altres usos del sòl: àrees 
urbanes, boscos, zones humides, arenals, barrancs, etc.

• Les majors densitats coincideixen aparentment amb 
àrees periurbanes.
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Marc de la qüestió: la seva història

• Època talaiòtica: primeres fileres de pedres amb 
funció defensiva (murallles) o per delimitar recintes.

• Època musulmana (voltants s. X). Primeres parets 
de pedra seca per causes o amb finalitats agro-
ramaderes.

• La burgesia es fa terratinent (voltants s. XVII). Gran 
rompuda de terres. Molta construcció de paret.

• Dominacions angleses (s. XVIII). Dessecació de 
zones humides. Més construcció de paret.

• Era contemporània (s. XIX i primera meitat del XX). 
L’agricultura i la ramaderia són els motors econòmics 
de l’illa.

• Actualment, era turística. Construcció de paret seca 
entorn de xalets i segones residències.
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Marc de la qüestió: tipologies de construcció amb pedra seca
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Marc de la qüestió: tipologies de construcció amb pedra seca
  

Construccions que 

conformen el paisatge 

Construccions 

de recer 

Construccions 

relacionades amb l'aigua 

Construccions 

d'usos agrícoles 

Altres 

construccions 

Els camins 

Els masos Les mines Els molins de farina 
Construccions diverses

 

Els marges Les cabanes Els pous 
Forns de calç i de ges

 
Edificis dins el poble

 

Parets i amuntegaments Els perxes Les basses 
Els forns d'oli de ginebre

 
 

  Les cisternes Les teuleries  

Classificació de les construccions amb pedra seca de la Fatarella
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Marc de la qüestió: tipologies de construcció amb pedra seca

Parets i 

encadenats. 

Cantonades, 

portells, 

esquenes d’ase, 

botadors, 

passadores, etc.
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Marc de la qüestió: tipologies de construcció amb pedra seca
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Funcions agrícoles de la paret seca:

1 - Lloc on col·locar i amuntegar les pedres que anaven sortint dels camps. Espedregar. 
Funció equivalent a la dels clapers.

2 - Protecció davant l’erosió. Tant l’erosió hídrica per a la terra, com l'eòlica per als cultius. 
En els dos casos la vegetació associada a la paret incrementa l’acció.

3 - Estructuració de la finca: diversificació de cultius (sementers) i control del bestiar.

4 - Delimitar propietats. Interès privat.

5 - Afavoreix la fauna auxiliar (en funció del tipus de cultiu): organismes pol·linitzadors i 
dispersadors; organismes depredadors i parasitoids de plagues; etc.

1 - Delimitar propietats. Interès privat.

2 - Valor històric i etnològic.

3 - Valor paisatgístic. Tant estètic com auditiu. Tret característic de la identitat 
menorquina.

4 - Font d’aliment: recol·lecció d’espàrrecs, mores d’esbarzer, etc.

Funcions socials de la paret seca:
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Funcions agrícoles de la paret seca:
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Funcions ecològiques de la paret seca:
Conceptes de paret seca vs. “marges vius”. Condicionament de la quantitat i de la composició de la 
vegetació associada.

A escala local:

• Augmenta la biomassa i la diversitat en diferents grups d’éssers vius respecte el camp cultivat dels voltants 
(líquens, molses, plantes, invertebrats, rèptils, ocells, mamífers, etc.).

• Augmenta la riquesa de plantes, en tres àmbits diferents:

       - Plantes rupícoles que s’adhereixen completament a la paret com si es tractés d’un roquissar,

- Plantes que aprofiten la paret com a redossa del vent i la humitat que proporciona.

      - Plantes que aprofiten que a prop de la paret no es llaura.

• Augmenta la presència de rèptils (sauris, ofidis i quelonis), ja que entre les pedres troben refugi, aliment i 
lloc de cria. A més, de la funció de solàrium per a algunes espècies.

• Augmenta la riquesa d’ocells, ja que la vegetació associada resulta alhora refugi, font d’aliment i, fins i tot, 
lloc de nidificació.

• Per als mamífers constitueix directament un refugi, i si està vegetada una possible font d’aliment.

• Per als invertebrats, pot tenir igualment totes aquestes funcions, tant si està vegetada com no (caragols, 
aranyes, insectes, cucs, etc.). 

• Augmenta la retenció d’aigua tant com a obstacle per a l’escorrentia superficial, com afavorint la 
condensació de la boira i la humitat ambiental.

• Crea una dualitat entre la cara nord i sud. La nord amb un microclima ombrívol i humit, i la sud amb un 
microclima més assolellat i sec.
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Funcions ecològiques de la paret seca:
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Funcions ecològiques de la paret seca:
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Funcions ecològiques de la paret seca:
A escala de paisatge:

• Augmenta la biodiversitat general de la zona (diversitat gamma). 

• Les zones amb una elevada densitat de paret seca vegetada actuen per als animals com 
a mosaic agroforestal.

• En canvi, en les zones de baixa densitat de paret seca, o allà on estigui poc vegetada, 
seran les zones triades per les aus de caràcter més estepàric.

• Facilita la connectivitat entre espais per a algunes espècies, alhora que ho pot dificultar 
per altres (cas de les tortugues). Importància dels passos de fauna (passadores o 
passeres).

• Paper en els incendis forestals: a vegades com a obstacle (focs de sotabosc i matolls) i 
altres vegades com a propagador, a través dels esbarzers i matolls associats.



  Beneficis ambientals de la paret seca a Menorca

Amenaces actuals per a la paret seca:

1. Intensificació i modernització de cultius. Treuen la paret per mecanització de 
regadiu o per poder llaurar sense obstacles. Eliminació de la paret.

2. Abandó del manteniment de la paret en finques actives per falta de temps. Ha deixat 
de ser prioritari. Degradació creixent de la paret per la vegetació i la gravetat.

3. Abandó del camp. Explotacions agrícoles que es donen de baixa. Abandó del 
manteniment. Degradació creixent de la paret per la vegetació i la gravetat.

4. Comercialització de la pedra. Valor econòmic. Eliminació de la paret.

5. Degradació de la biodiversitat associada a la paret per pràctiques agrícoles 
agressives (herbicides, plaguicides, fertilitzants, nitrificació, etc.). Pèrdua de biodiversitat.

6. Banalització de materials utilitzats en la seva construcció (ciment, formigó, etc.) o 
en la seva reconstrucció (somiers, portes velles, etc.). Pèrdua d’identitat.

7. Trasllat de pedres de sud a nord, ja que són més aptes. Translocació de materials 
geològics originaris. Parets calcàries blanques en terrenys silícics de roca fosca. Pèrdua 
d’identitat.

8. Ús en la construcció d’apartaments turístics. Utilització en la delimitació de jardins i 
propietats privades de segona residència. Pèrdua d’identitat.
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Amenaces actuals per a la paret seca:
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Conclusions:

Per tant, un projecte d’aquestes característiques respondria a unes 

expectatives de posar en valor les parets vegetades dins la societat en general i 

d’apropar cada dia més els pagesos a una explotació sostenible de les seves 

finques.

• La conservació dels “marges vius”, com a punt de trobada entre l’agricultura i el medi 
ambient, és un tema en creixement a Europa, tant teòricament com a escala pràctica.

• En canvi, no es tracta d’un hàbitat prioritari, ni tan sòls d’interès comunitari (Directiva 
Habitats 1992), quan sí que ho són els marges de rius o de zones humides.

• Les parets seques i la vegetació associada representen un dels trets més característics del 
paisatge rural de Menorca, tant pel seu interès etnològic, històric i turístic com per l'ecològic 
i naturalístic.

• No obstant, no es tracta d’un hàbitat o d’una formació natural en perill de 
desaparèixer o sota una greu amenaça imminent en el conjunt de l’illa.
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