CRITERIS DE CATALOGACIÓ D'ESPÈCIES A LES ILLES BALEARS
Categories:

nacionals
Balears:
I.- En perill d'extinció
II.- Sensibles a la degradació de l'hàbitat
III.- Vulnerable
III' Depenent de Conservació
amenaçades
IV.- D'interès Especial
IV' D'Especial Protecció
V Extinguida en estat silvestre
no amenaçades

CRITERIS
I.- En perill d'extinció
Supèrvivència poc probable a curt termini
Regressió poblacional constada, suposada o prevista. Ha de cumplir al menys un criteri:
1.a: Disminució coneguda del 40% o més en 50 anys
1.b: Pot disminuir el 40% en els propers 20 anys o 5 generacions
1.c: Té una probabilitat d'extinció del 20% en 20 anys o 5 generacions
2.a: Disminució del 75% de l'àrea de presència, o 50% d'àrea d'ocupació en 50 anys,i a més:
- > 5 localitats, o fragmentació i aïllament d'àrea de presència
- Disminució continuada d'àrea de presència / id ocupació/ hàbitat/ localitats/ Indv. Madurs
- Fluctuacions extremes d'àrea de presència/ id ocupació/ localitats/ Indv.madurs
3.a: Població < 25% de la corresponent a l'estat favorable de conservació.
3.b: Població < 25% a la corresponent a la capacitat de càrrega de l'hàbitat
3.c: Població inferior a la considerada com a mínima viable efectiva
4: Si la informació és insuficient, es pot catalogar si coincideixen tècnics de conservació i especialistes.
Implica redactar i aplicar un PLA DE RECUPERACIÓ
II.- Sensible a la degradació de l'hàbitat
El MMA estudia la proposta de suprimir aquesta categoria, ja que es solapa amb les altres
No existeixen crietris definits per al seu ús
Implica redactar i aplicar un PLA DE CONSERVACIÓ DE L'HÀBITAT
III.- Vulnerable
Evoluciona cap a "Perill d'Extinció" o pot desaparèixer per raresa
Ha de cumplir, al menys, un dels següents criteris:
1.a: Disminució coneguda del 20 al 40% en 50 anys
1.b: Pot disminuir el 20% en els propers 20 anys o 5 generacions
1.c: Té una probabilitat d'extinció del 10% en 20 anys o 5 generacions

2.a: Disminució del 50% de l'àrea de presència, o 25% d'àrea d'ocupació en 50 anys,i a més:
- > 10 localitats, o fragmentació i aïllament d'àrea de presència
- Disminució continuada d'àrea de presència / id ocupació/ hàbitat/ localitats/ Indv. Madurs
- Fluctuacions extremes d'àrea de presència/ id ocupació/ localitats/ Indv.madurs
3.a: Població < 50% de la corresponent a l'estat favorable de conservació.
3.b: Població < 50% a la corresponent a la capacitat de càrrega de l'hàbitat
4: Espècie naturalment rara, microareal o de reproducció poc eficient
5: Si la informació és insuficient, es pot catalogar si coincideixen tècnics de conservació i especialistes.
Implica redactar i aplicar un PLA DE CONSERVACIÓ
III'.- Depenent de Conservació
En recuperació per l'aplicació de plans
Evolució positiva gràcies a programes de conservació, la interrupció dels quals
podria fer tornar l'espècie a Perill d'Extinció.
Equivalent a la categoria de vulnerable en els criteris nacionals.
Implica redactar i aplicar un PLA DE CONSERVACIÓ
IV.- D'Interès Especial
No amenaçada, cal protegir per valor científic, cultural o singular
Ha de cumplir, al menys, un dels següents criteris:
1.- Protegit per normativa internacional, i no amenaçat a les Balears
2.- Considerat globalment amenaçat, sense que estigui en perill ni sigui vulnerable a les Balears
3.- Funció ecològica positiva, valor estètics, científics o culturals.
4.- Rar o escàs, però no amenaçat.
Implica redactar i aplicar un PLA DE MANEIG
IV' D'Especial Protecció No amenaçada, cal protegir per valor científic, cultural o singular
Idèntic a IV (Interès especial), sense implicar la redacció de pla de maneig
No implica la redacció de Pla
V Extinguida en estat silvestre
Espècies autòctones desaparegudes en estat silvestre
Extinció documentada al llarg del segle XX
Possibilitat de redactar i aplicar un PLA DE RECUPERACIÓ

