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PLA DE RECUPERACIO
D’ESPECIES VEGETALS AMENAÇADES

TREBALLAM PER RECUPERAR
LES PLANTES AMENAÇADES

Veça de
Menorca

(Vicia bifoliolata J.J. Rodr.)

Descripció

La veça menorquina és una petita planta que viu únicament
al nord-est de l’illa de Menorca, molt a prop de la mar. Va ser
descoberta per l’il·lustre botànic menorquí Joan J. Rodríguez
Femenias el 1878 i, en l’actualitat, està catalogada com En
Perill d’Extinció al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades
(Real Decreto 439/1990).
Es tracta d’una planta molt gràcil i enfiladissa, que té una
tija molt prima amb les fulles molt estretes i disposades per
parelles, entremig dels quals creix una espècie de fil que
s’embolica i li serveix per enfilar-se sobre la vegetació que

Mans a la feina:
Evolució i Gestió
de l’espècie

La veça de Menorca, en el seu medi natural, està amenaçada per una sèrie de factors que podrien causar la
seva extinció a la naturalesa. Entre d’altres podem citar:
• la proliferació de plantes exòtiques que li resten espai per viure,
• el consum de la part aèria per part d’herbívors
• el baix nombre d’individus existent
• el fet de viure a una àrea de distribució molt reduïda, propera a la costa i a nuclis residencials.
• les fortes tempestes de la mar i els canvis en els usos del sòl.

l’envolta. Les flors són de color blavós, i el seu fruit és un
llegum diminut que penja de la tija.

Característiques

Viu en unes poques localitats en màquies i brolles litorals sobre
substrat silícic. Apareix en petites clarianes, però necessita del
suport d’altres plantes per créixer. Actualment es coneixen només
nou poblacions, però degut a la petita mida de la planta i a la
seva capacitat de passar desapercebuda, possiblement encara hi
ha poblacions que no s’han trobat.

El 2004 l’espècie va ser objecte d’un projecte LIFE realitzat pel Consell Insular de Menorca que va posar en
marxa un conjunt d’accions per fer front a les seves amenaces dins el marc d’un Pla de gestió i Conservació. De
forma imminent s’aprovarà el Pla de Recuperació de la veça de Menorca, que té com a finalitat garantir la seva
supervivència a llarg termini tot reduint la seva vulnerabilitat i assegurant el seu manteniment al medi natural en
previsió d’un possible col·lapse a la natura.

Protegir i conservar
la nostra natura és
UN ESFORÇ DE TOTS
La protecció de la natura requereix aplicar

administracions, empreses i particulars, per

mesures especials sobre els animals i les

aconseguir la conservació i recuperació de tot

plantes que estan en major perill.

el patrimoni natural propi de les Illes Balears.

A aquesta tasca, promoguda per la Conselleria
de Medi Ambient, s’hi han d’implicar altres

