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Resum 

El present treball va referit a un estudi edafològic del Campus de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB). L’objectiu principal del treball és la classificació zonal dels diferents 

tipus de sòls que conformen el Campus. Per això, s’han recollit i analitzat una sèrie de 

mostres obtingudes a partir dels perfils edàfics més representatius que es poden 

observar en l’àrea d’estudi i s’han intentat classificar segons la seva capacitat 

agrològica. Per altra banda, s’han relacionat els diversos hàbitats que hi apareixen 

amb les característiques edafològiques que requereixen. Com a resultat, hem obtingut 

un conjunt de 5 mapes hipotètics a partir de la relació hàbitat-sòl ja que les mostres 

analitzades no ens aporten suficient informació per la elaboració d’un mapa. Per tant, 

per la realització d’un mapa edafològic del Campus de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), s’hauria de fer un estudi més detallat i específic de les diferents zones a 

analitzar la qual cosa suposaria un elevat cost econòmic.      

 

1. Introducció 

El present estudi edafològic referit a l’àmbit territorial del Campus de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB) s’emmarca en el procediment d’avaluació del Treball de Fi de Grau 

de Geografia. Aquest treball és un seguiment de les Pràctiques Externes corresponents 

al 3er i 4rt Curs en Grau de Geografia desenvolupades a l’Oficina de Gestió Ambiental i 

Sostenibilitat (OGAS) de la UIB. 

Els estudis edafològics són molt variables en funció dels objectius cercats. Es realitzen 

de forma freqüent en l’agricultura amb la finalitat de maximitzar les produccions 

agrícoles o de corregir algun problema del sòl, amb l’objecte de trobar una solució 

adequada i millorar les característiques del sòl. També s’utilitzen en projectes de 

reforestació o forestació, amb la intenció de determinar l’aptitud dels sòls a la plantació 

de determinades espècies. Són necessaris amb freqüència en estudis de recuperació 

de sòls, en transformacions de terres de secà a regadiu, etc.  

Així, l’objectiu fonamental dels estudis edafològics és la determinació exacta de les 

característiques físiques i químiques d’una o vàries fraccions de sòl, i en conseqüència 

determinar l’estructura i composició d’aquest. Aquestes determinacions es realitzen 

mitjançant anàlisis estandarditzats en laboratori.     

Encara que poden ser molt variables, en funció de l’estudi que es realitzi, en la major 

part de les ocasions es determinen els següents paràmetres: 

a) Anàlisis físics: naturalesa del terreny, textura, densitat aparent, porositat, 

permeabilitat, grau de compactació i capacitat de retenció d’aigua. 

b) Anàlisis químics: pH, conductivitat elèctrica, humitat, matèria orgànica, carbonats, 

nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, bor, clorurs, micronutrients (ferro, zinc, 

manganès i coure) i percentatge de saturació.   
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L’objecte del present treball és la identificació i coneixement dels tipus de sòls que 

trobem a la Universitat de les Illes Balears. A partir d’aquí, realitzar una classificació 

zonal i elaborar una cartografia dels diferents tipus de sòls que conformen el campus. 

Per a aquest treball, s’han agafat una sèrie de mostres dels perfils edàfics més 

representatius del campus i han estat sotmeses a anàlisi en el laboratori. Per altra 

banda, s’han consultat diferents estudis i informes força interessants en quant a la 

geografia física de la zona a analitzar. Tot i això, no trobem informació en quant a 

descripció i tipologia edafològica. Per aquesta raó, ens hem basat amb els diferents 

hàbitats i comunitats vegetals que conformen el Campus UIB per tal de tenir una 

referència en quant a substrat i sòl preferent.  

En el Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) apareix un mapa de vegetació que ens servirà de gran utilitat i que ens orientarà 

cap a la caracterització de sòls. En aquest mapa, elaborat per el Departament de 

Biologia de la UIB comptant amb el suport del Servei d’Informació Geogràfica i 

Teledetecció,  hi observem els diferents hàbitats que conformen el campus (Llorenç & 

Gil, 2011). 

Els hàbitats es troben classificats i representats segons la influència antròpica. Per 

tant, trobem dues classificacions: 

a) Programa CORINE (Coordinació de la Informació bàsica sobre el Medi Natural) 

el qual estableix una classificació jeràrquica dels principals tipus d’hàbitats 

naturals i enumera i descriu molt breument aquestes unitats. 

b) Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell del 21 de maig de 1992 

sobre la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatges) que 

posa els fonaments per la creació d’una xarxa de zones especials de 

conservació amb el nom de Natura 2000. Inclou llistes de plantes i animals que 

han de ser protegits i una relació de grups d’hàbitats considerats especialment 

interessants, anomenats Tipus d’Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC). Aquestes 

unitats no es corresponen directament amb els hàbitats del CORINE, sinó que 

generalment n’apleguen uns quants de relacionats entre ells, i per això són 

designades mitjançant un títol propi i identificades amb un número de quatre 

xifres. 

Com ja hem esmentat, hi ha molt poca informació sobre les característiques i tipologia 

de sòls que trobem en el Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Per 

aquesta raó, ens centrarem amb els diferents hàbitats per determinar les 

característiques i tipus de sòls. A partir d’aquí, es planteja la següent hipòtesi: si els 

diferents hàbitats necessiten una sèrie de requeriments edafològics (humitat, acidesa, 

matèria orgànica, textura...), la seva distribució ens determinarà la distribució dels sòls 

que conformen el campus. És a dir, si els hàbitats requereixen una sèrie de condicions 

físiques i químiques per a desenvolupar-se en un lloc determinat podem fer una 

aproximació o suposició en quant a la distribució i caracterització de sòls del Campus 

de la Universitat de les Illes Balears.  
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2. Àrea d’estudi 

El Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es troba a Son Lledó, en el km. 

7,5 de la carretera de Palma a Valldemossa. Es situa en un entorn rural entre els 

nuclis habitats de Son Espanyol i Sa Garriga, just al costat de la carretera de 

Valldemossa, des de la que s’hi accedeix, i veïnat del Parc BIT (Parc Balear 

d’Innovació Tecnològica). Ocupa una superfície de més de 90 Ha. 

 

Figura 1. Plànol de la ubicació de la Universitat de les Illes Balears (Font: ISA) 

 

2.1. Geomorfologia 

Encara que el Campus es troba quasi als peus de la Serra de Tramuntana, el terreny 

que ocupa és poc accidentat. Llevat de la petita depressió corresponent a l’antiga 

bassa del prat de la Font de la Vila, on trobem la cota mínima (80 m), la zona ocupada 

pels equipaments docents és plana i la zona rural té un suau pendent des de la 

màxima cota (107 m) de l’extrem NO del campus cap a l’esmentada zona humida.  

2.2. Paisatge  

El Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) el podem dividir en cinc tipus 

d’àmbit paisatgístic:  

a) un àmbit natural de valor ecològic corresponent a la zona humida del prat i a la 
zona que correspon a un aulet d’alzines i la garriga situada a la franja NO del 
campus 
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b) els àmbits que formaven part de l’antic paisatge agrícola i que encara 
mantenen el seu caràcter com les plantacions de garrovers i ametllers 

c)  les petites parcel·les corresponents a antics petits habitatges, que disposaven 
d’hort, i que van ser expropiades per construir el campus 

d) les zones enjardinades i de lleure, properes als edificis 
e) les zones d’equipaments docents, vials i altres infraestructures 

2.3. Climatologia 

Segons la classificació d’EMBERGER, el Campus de la UIB presenta un clima 

temperat subhumit. El ritme de precipitacions segueix de ple el patró de la varietat 

balear dels climes mediterranis, marcat per un molt acusat mínim de precipitació 

estival, centrat al juliol, i un molt destacat màxim a la tardor, centrat a l’octubre i que es 

manté fins a desembre. Les temperatures segueixen un ritme diferent, amb un mínim 

cap a gener-febrer (no especialment remarcable), i un màxim (aquest sí realment càlid) 

els mesos de juliol-agost. 

L’estiu és calent i sec, amb vents de Llebeig (SW) i amb temperatures externes que 

durant el 90% del temps superen els 20ºC. La primavera i la tardor presenten clima 

càlid amb algunes precipitacions, amb vents freds de gregal (NE). L’hivern és fresc, 

amb vents variables amb ràfegues de Mestral (NW). 

2.4. Geologia 

El Campus de la UIB està situat a la zona de contacte morfològic entre la Serra de 
Tramuntana i el Pla, la qual cosa implica una important potència de sediments 
quaternaris, que són els que hi afloren: graves,blocs, embolicats en una matriu més 
fina de llim argilós. Aquest sediments quaternaris són materials corresponents a 
ventalls al·luvials, com a resultat de la denudació de la Serra. Per sota, els materials 
del Cretàcic: margues i margo-calisses, que afloren una mica més al nordest. 

 

 
Figura 2. Mapa geològic del Campus UIB (Font: ISA) 

 
 

 



 

8 
 

2.5. Hidrologia 

 

Figura 3. Mapa hidrològic del Campus de la Universitat de les Illes Balears (Font: ISA) 

 

a) Subterrània 

El campus es troba en la zona occidental de la Unitat Hidrogeològica del Pla de Palma 

(UH 18,14), situada en l’extrem occidental dels denominats Plans Centrals, al SO de 

l’illa de Mallorca, amb una extensió de 370 km². 

Les formacions aqüíferes d’aquesta unitat estan constituïdes per un conjunt de 

sediments quaternaris (conglomerats, sorres i graves), pliocens (calcarenites i 

eolianites) de caràcter lliure i interconnectats, i del Miocè superior (calcàries molt 

carstificades, calcarenites i calcàries arrecifals) que constitueixen un aqüífer profund 

aïllat de l’aqüífer Plio-Quaternari per margues pliocenes que ho confinen. L’alimentació 

dels aqüífers procedeix fonamentalment de la infiltració directa de l’aigua de la pluja 

caiguda sobre els 350 km² d’afloraments permeables, i en menor quantia per la 

infiltració de l’aigua que circula esporàdicament pels torrents que discorren sobre la 

unitat, els retorns de reg, les pèrdues en les xarxes de proveïment i el flux d’unitats 

veïnes (Pla d’Inca-Sa Pobla i s’Estremera).  

S’estima que la quantitat d’aigua recarregada és de l’ordre de 64,7 hm³ anuals, mentre 

que les extraccions per bombeig suposen 51,3 hm³/any. Al Campus es troben dos 

pous que exploten l’aqüífer quaternari, de règim lliure, amb permeabilitat per porositat i 

amb una transmissivitat mitjana dels 50 m²/dia. La qualitat de l’aigua és bona. 
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Destaca la Font de la Vila la qual fou canalitzada fins a Palma durant la dominació 

musulmana, i intubada per aprofitar l’aigua per l’abastament a la ciutat. 

b) Superficial 

El terreny que ocupa el Campus de la UIB es troba travessat per dues línies de tàlveg 
corresponents a sengles conques naturals de petita entitat. Segons Garcia et al. 
(2003), Estudi d’inundabilitat del campus universitari de les Illes Balears  del 
Departament de Ciències de la Terra de la UIB conclou el següent, evidenciant els 
riscs d’inundabilitat. 

 

 

Taula 1. Taula de conclusions estudi inundabilitat (Font: ISA) 

Cal considerar que el fet de que per sota de la trama viària del campus es trobi la 
galeria de serveis, de 9.600 m³, fa que aquesta engoleixi l’excedent d’aigua, com s’ha 
comprovat en repetides ocasions. Això suposa un element de seguretat addicional per 
a les persones en cas d’inundació. 
 
Els vials de la urbanització del campus compten amb una pendent cap a les voreres. 
Així, les aigües pluvials són recollides a una xarxa que discorre per la galeria de 
serveis. Les galeries porten connexions als pous de realimentació que envien les 
aigües de la superfície al subsòl.  
 
Els pous estan repartits per tota la xarxa a intervals suficients per absorbir l’aigua que 
es capti de la superfície. Cada un disposa d’una càmara filtrant per a la neteja dels 
elements sòlids que arrossegui l’aigua. Com a sobreeixidor del sistema del campus, hi 
ha instal·lada una canonada de 600 mm de diàmetre amb una longitud total de 
2.666,15 m, que segueix la carretera de Valldemossa cap a Palma fins el torrent de na 
Bàrbara, on hi desguassa. 
 
Actualment, hi ha 34 pous de filtrat amb graveta i 9 pous d’infiltració freàtic.  
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2.6. Vegetació 
 

La distribució dels usos del sòl del Campus UIB determina diferents tipus de vegetació: 
 

a) Zona rural. La vegetació ve marcadament influïda per l’explotació agrícola, que 

es manifesta en cultius arboris de secà (ametllers i garrofers), a més de 
vegetació arvense i ruderal nitròfila. 

b) Zona urbanitzada. A més dels enjardinaments, primer amb vegetació 

ornamental variada i darrerament amb vegetació autòctona mediterrània, el 
dominant és la vegetació ruderal nitròfila. 

c) Zona humida. La influència de la Font de la Vila es tradueix en l’existència de 

la vegetació adaptada a pulsacions de disponibilitat d’aigua, juntament amb 
vegetació ruderal nitròfila. 

d) Zona natural. Una part del campus presenta la típica vegetació de garriga 

mediterrània amb dominància de pins. Queden restes testimonials dels 
primitius alzinars en diversos punts del campus, amb representació de la flora 
acompanyant. 

 

 

Figura 4. Mapa de usos del sòl del Campus de la Universitat de les Illes Balears (Font: ISA) 

La vegetació actual és en bona part resultat de l’alteració de la que existia 

primitivament, i aquesta desnaturalització ha estat causada principalment per l’home. 

Actualment, ens trobem amb un progressiu abandonament de les tasques agrícoles, la 

qual cosa determina una progressió de la vegetació natural i de la ruderal, que 

envaeixen aquestes zones. 

En el recinte del Campus el Laboratori de Botànica s’està treballant intensament per a 

la conservació i recuperació de la zona humida vora la Font de la Vila. Es tracta d’un 

ecosistema humit d’aigua dolça amb una vegetació característica d’aquestes zones i 

cada vegada més escasses a l’illa degut a la seva dessecació. 
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Taula 2. Taula llegenda identificació D 92/43/CEE (Font: ISA) 

 

Taula 3. Taula llegenda identificació CORINE Land Cover (Font: ISA) 

 

 

Figura 5. Mapa de vegetació natural del Campus de la Universitat de les Illes Balears (Font: ISA) 
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2.7. Fauna 

La fauna que es troba als terrenys dels campus és l’habitual dels conreus de secà de 
Mallorca, amb una component important de fauna antropòfila, que és la més evident 
per a la població universitària. Cal consignar la importància de disposar de dos 
ambients amb aigua, la zona humida i les llacunes de depuració terciària, que 
funcionen com a pol d’atracció per a l’avifauna aqüícola i els seus predadors. 
 

2.7.1. Vertebrats 
 

- Amfibis: A les zones corresponents a la zona humida i a la proximitat de 
safareigs i hort es troben el calàpet Bufo viridis balearicus i el granot Rana 
perezi. 

 

- Rèptils: A tota la zona poden trobar-se el dragó Tarentola mauritanica i el 

dragonet Hemidactylus turcicus. A les zones més seques s’ha constatat la 

presència de la serp de garriga Macroprotodoncucullatus mentre que la 

potencial presencia de la serp d’aigua’ Natrix maura es troba lligada a les 

zones humides. 

 

- Aus: La composició de l’avifauna d’una regió està directament determinada per 

les comunitats vegetals que en ella existeixen, ja que és de les plantes d’on 
obtenen l’aliment la major part dels aucells, i les rapaus, d’hàbits carnívors, 
s’alimenten d’animals que viuen a expenses d’aquesta vegetació. Les 
comunitats vegetals citades a l’apartat de Vegetació determinen uns 
poblaments característics. A grans trets, es tracta d’espècies vulgars i 
abundants en el camp mallorquí, moltes d’elles habituals a la proximitat de les 
edificacions i els camps de cultiu, però així mateix hi ha presencia de moltes 
altres lligades a zones humides, i a zones amb cobertura arbòria densa. 

 

- Mamífers: es tracta d’un grup escàs degut a les especials característiques del 

medi insular i a la dificultat que tenen aquestes espècies per colonitzar illes 

relativament llunyanes del continent. De fet, totes les espècies de mamífers 

actuals de l’illa han estat introduïdes per l’home de forma tant voluntària com 

involuntària, en temps més o manco recents (10.000-15.000 anys). És notable 

el fet que els carnívors han sofert uns persecució especialment intensa, per la 

seva competència cinegètica amb l’home i pels danys que li produïa entre el 

ramat. 

 

2.7.2. Invertebrats 

Tractant-se d’un grup tan gran i divers, defuig de les possibilitats d’aquest treball 
enumerar totes i cada una de les espècies d’invertebrats que poden trobar-s’hi. La 
seva presència està lligada a les diferents comunitats on habiten. De fet, podríem 
deduir el poblament d’invertebrats d’una zona tot coneixent els seus ecosistemes; i si 
els preservem, contribuirem a la conservació de les espècies que els poblen. 
 
 

 

 



 

13 
 

3. Material i mètodes 

3.1. Treball de camp 

Es realitza una observació prèvia dels diferents perfils edàfics apreciables al Campus 

de la Universitat de les Illes Balears. Aquests perfils són fotografiats i localitzats en un 

plànol. 

 

Figura 6. Mapa de localització dels perfils edàfics del Campus UIB (Font: OGAS) 

En primer lloc, s’observa en el plànol del Campus UIB la localització dels 8 perfils 

edàfics i es valora les condicions que presenta el terreny. Si el terreny es troba afectat 

per abocaments i obres artificials no resulta de gran interès el seu estudi ja que parlem 

d’un sòl relativament artificial. S’ha de tenir present que el Campus de la Universitat de 

les Illes Balears al llarg de la seva construcció ha sofert abocaments artificials de 

materials d’altres zones. Així, una gran part del sòl es troba alterat i mod ificat per 

l’acció humana. 

Per tant, els perfils edàfics amb major interès són aquells que han estat gens o menys 

afectats per la pressió humana, és a dir, els sòls més naturals ja que a partir del seu 

anàlisi es podrà observar les vertaderes condicions i característiques que presenta el 

sòl. 

D’aquesta manera, es determina que els sòls de major interès i valor edafològic es 

localitzen en els perfils edàfics 1,2,5 i 8. 
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Figura 7. Mapa topogràfic del Campus UIB amb els punts de mostreig (Font: OGAS) 

 

Una vegada s’han determinat els punts de mostreig, ens desplacem fins els perfils 

edàfics i amb ajuda d’un càvec i una bosseta recollim una petita mostra. Aquesta 

mostra s’obté de la part més superficial del sòl tenint en compte que la finalitat de 

l’estudi és la classificació dels sòls segons la seva capacitat agrològica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 Perfil edàfic 1 (39º 38’ 26” N i 2º 38’ 52” E) 

 

 
 

Figura 8. Fotografia perfil edàfic 1  

 

Es localitza en el carrer Formentera vora l’edifici de Son Lledó. Aquest perfil sembla 

que es creà per la construcció i anivellació del carrer.  

 

Amb la recollida de la mostra observem que és un sòl que podria haver estat alterat 

per el conreu tenint en compte que quan es llaura la terra es remoguda i afluixada en 

les capes superficials i les espècies vegetals queden exposades a la seva 

descomposició i transformació en matèria orgànica. Actualment, es considera una 

zona de cultiu de secà arbrat formada per garrovers, ametllers i arbres fruitals.  

 

En aquest perfil edàfic hi observem un horitzó A i un horitzó C. El color de la mostra és 

relativament obscur. En quant a la duresa del sòl, podem dir que és un sòl feble i poc 

pedregós amb una estructura bàsicament granular. 
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 Perfil edàfic 2 (39º 38’ 34” N i 2º 38’ 49” E) 

 

 
 

Figura 9. Fotografia perfil edàfic 2 

 

Es situa en el carrer Menorca front les instal·lacions esportives. Actualment, es 

considera una superfície artificial enjardinada. 

 

Aquest perfil edàfic es creà per la urbanització i anivellació de la zona. Hi observem un 

horitzó A i un horitzó C amb una estructura majoritàriament granular. El color del sòl és 

relativament clar i la seva duresa és resistent. El seu percentatge en pedres és 

considerable. 
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 Perfil edàfic 5 (39º 38’ 18” N i 2º 38’ 53” E) 

 

 
 

Figura 10. Fotografia perfil edàfic 5 

 

Es localitza en el carrer Formentera front l’edifici Son Lledó del Campus UIB. Aquesta 

zona es reconeix com una àrea de cultius de secà arbrat.  

 

El perfil edàfic 5 es realitzà per accedir a la galeria del Campus UIB. A primera vista, 

observem un horitzó A i un horitzó C. 

 

En quant el sòl, podem dir que té un color relativament clar amb un percentatge baix 

de pedres. Té una estructura granular i la vegetació és majoritàriament herbàcia. En 

relació a la duresa, podem dir que és un sòl dèbil. 
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 Perfil edàfic 8 (39º 38’ 14” N i 2º 38’ 48” E) 

 

 
 

Figura 11. Fotografia perfil edàfic 8 

 

Es situa darrera l’edifici Beatriu Pinós i es troba en una zona artificial de zones 

enjardinades.  

 

Tot i ser de petites dimensions, hi podem observar clarament un horitzó A i un horitzó C. 

El seu color és relativament obscur amb un percentatge considerable de pedres. Té una 

estructura laminar i la seva duresa és feble. La vegetació és majoritàriament herbàcia. 

 

3.2. Treball de laboratori 

Les mostres es van dur el laboratori de Ciències de la Terra en l’edifici Beatriu de 

Pinós on es van sotmetre a anàlisi.  

Aquest anàlisi s’ha realitzat a partir d’una sèrie de pràctiques: 

Pràctica 0. Pre-tractament de la mostra 

 

1. En primer lloc, s’agafa una part de la mostra i s’introdueix dins una safata 

d’alumini.  

2. Posteriorment, es pesa la mostra i s’introdueix dins una estufa a 75 ºC durant 

24 hores. 

3. Aquesta mostra seca es torna a pesar i la diferència de pes ens indica el 

percentatge de humitat que tenia la mostra. 
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4. Després es passa el “rodillo” per tal de destruir els agregats 

5. Una vegada destruits els agregats, es tamisa la mostra amb un tamís de 2 mm.  

6. D’aquesta manera, es divideix la fracció fina (<2mm) de la fracció gruixada 

(>2mm).  

7. Les dues mostres es pesen i s’introdueixen dins bossetes diferents 

Pràctica 1. El color 

1. S’agafen dues petites parts de la mostra i s’introdueixen dins recipients de 

porcelana. Una d’aquestes mostres li apliquem unes quantes gotes d’aigua 

per tal de que s’humedeixi. Així, tindrem una mostra seca i una mostra 

humida amb un color més obscur.  

2. El color de les mostres es determina mitjançant la taula Munsell. Es posa 

una de les mostres davall el full que es cregui adequat i s’observa a través 

dels forats. Posteriorment, s’apunta el número de la fulla i els valors del 

“value” i del “chroma”. Ex: 5YR 5.5/7.  

 

Pràctica 2. Fracció gruixada 

 

1. S’agafen 15 elements de diferent tamany de cada una de les fraccions 

gruixades.  

 
 

2. Posteriorment, es mesura la longitud major de la grava amb l’ajuda del “peu de 

rei”.  

3. Es calcula el radi de la circumferència que descriu l’esfera més gran possible 

mitjançant un compàs. 

4. Finalment, es calcula l’índex d’arrodoniment de cada mostra: 

 

 
 

Per tant, si els valors es troben pròxims a 0 són anguloses i si es troben 

pròxims a 1000 són arrodonides.  
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Pràctica 3. Textura del sòl 

La fracció fina del sòl està composta bàsicament per 3 elements de distinta 

granulometria:  

 

 
1. En primer lloc, agafem una petita mostra de fracció fina i li apliquem unes 

quantes gotes d’aigua destil·lada per tal de que s’humedeixi.  

2. Una vegada la mostra es troba humida, es pasta fins que queda una massa 

homogènia.  

3. Seguidament, intentem realitzar un cilindre d’uns 3 mm de diàmetre: 

a) Si es romp i no es pot fer, la mostra presenta més d'un 80% d'arena. 
b) Si es pot realitzar, s'intenta fer amb aquest cilindre una circumferència (amb 
forma de pulsera) de 10 cm de diàmetre 
c) Si aquesta no aguanta, indica que comptam amb un sòl d'entre 65 i 80% d'arena. 
 
En el cas que s'hagi aconseguit realitzar la circumferència amb el cilindre de 3 mm de 
diàmetre s'intenta realitzar una altre cilindre d'1 mm de diàmetre: 
 
a) Si es romp, és que la mostra presenta entre un 40 i 65% d'arena 
b) Si no es romp, s’intenta realitzar una pulsera de 10 cm de diàmetre 
c) Si es romp, es tracta d’una terra llimosa 
d) Si no es romp, es tracta de terra argilosa 

 

Pràctica 4. Determinació del pH 

 

1. Agafem una mostra d’uns 20 g de fracció fina i li apliquem 50 ml d’aigua 

destil·lada. 

2. Posteriorment, es remou la solució durant 5 minuts amb l’ajuda d’una 

agitador magnètic. 

3. Es deixa reposar durant 30 minuts i s’introdueix dins el recipient la sonda 

del mesurador digital del pH. Aquest aparell ens indica el pH de la mostra. 

4. Finalment, interpretem els valors de la mostra segons la següent taula: 
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Pràctica 5. Salinitat del sòl: la conductivitat 

 

1. Aprofitem les mostres reposades en les quals hem calculat el pH per a calcular 

la conductivitat. Per tant, introduïm el conductímetre dins el recipient. 

2. Una vegada s’ha mesurat la conductivitat, interpretem els resultats mitjançant 

la següent taula: 

 

 

 
 

Pràctica 6. Contingut en matèria orgànica  

 

1. Per a calcular el contingut en matèria orgànica, agafem 100 g de fracció 

fina de cada mostra 

2. Introduïm aquestes mostres dins la mufla a uns 450ºC durant dues hores.  

3. Finalment, pesem les mostres. La diferència entre el pes inicial i l’actual 

serà el contingut en matèria orgànica. 

 

3.3. Treball de gabinet 

Per tal de caracteritzar els tipus de sòls del Campus de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), hem analitzat els tipus d’hàbitats que hi apareixen segons la cartografia 

elaborada Departament de Biologia en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del 

Campus UIB (Llorens & Gil, 2011). 
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Figura 12. Mapa de vegetació natural del Campus UIB (Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental  (ISA) 

 

Per això, hem identificat els hàbitats mitjançant unes fitxes relatives els hàbitats de 

Catalunya. En aquestes fitxes hem pogut observar les diferents comunitats vegetals 

amb les seves característiques principals i l’hàbitat el qual pertanyen d’acord a la 

Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell del 21 de maig de 1992 sobre la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatge). Per el nostre treball, 

ens centrarem amb el substrat i sòl que requereix cada hàbitat.  

Una de les problemàtiques que hem tingut alhora d’identificar les característiques 

principals de substrat i sòl de cada hàbitat és que cada comunitat vegetal requereix un 
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determinat tipus de substrat sòl. Tot i això, solen tenir característiques similars entre 

comunitats del mateix hàbitat i per tant, hem intentat generalitzar i establir un tipus de 

sòl per a cada hàbitat.  

Aquestes fitxes corresponents el Manual dels Hàbitats de Catalunya ens indiquen 

característiques edafològiques d’acord a tres variables: humitat, profunditat i textura. A 

partir de les dades obtingudes hem elaborat la següent taula: 

 

Taula 4. Descripció i característiques edafològiques dels hàbitats (Font: Manual dels Hàbitats de Catalunya) 

En la taula anterior, podem observar els diferents hàbitats que apareixen al Campus 

UIB (Llorens & Gil) amb la seva descripció i el substrat i sòl preferent. Malgrat això, 

trobem una gran dificultat alhora de relacionar els diferents hàbitats, és a dir, la 

informació obtinguda no és suficient alhora d’establir similituds i diferències 

edafològiques entre els hàbitats. Per exemple: l’hàbitat amb codi 411522 d’acord a la 

Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell del 21 de maig de 1992 sobre la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatge) requereix sòls molt 

humits encara que no ens indica cap tipus d’informació en quant a profunditat i textura 

del sòl.  

Per aquesta raó, hem consultat unes fitxes que formen part de la publicació “Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España”, promoguda per la Direcció General de Medi Natural i Política 

Forestal (Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí) a través de la pàgina web 

http://www.jolube.es. En aquestes fitxes podem contemplar una descripció general, 

una caracterització ecològica, una avaluació de l’estat de conservació i unes 

recomanacions per la conservació de cada hàbitat. Mitjançant la informació obtinguda 

d’aquestes hem pogut caracteritzar els sòls per a cada hàbitat d’acord a factors 

d’humitat, profunditat, textura, pedregositat, pH, salinitat i contingut en matèria 

orgànica.   

La problemàtica d’aquestes fitxes ha estat que no a totes es descriuen els mateixos 

factors i característiques edafològiques de cada hàbitat. Per això, hem identificat 

l’espècie dominant de cada un dels hàbitats que observem al Campus de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB) i hem cercat informació sobre el tipus de sòl i substrat 

preferent. Hem consultat l’obra de La vegetació de l’illa de Mallorca. Bases per a la 

Identificació 92/43/CEE Denominació Descripció Substrat i sòl

621020 Phragmitetum
Jonqueres i herbassars graminoides humits, 

mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
Substrats diversos, tant silicis com calcaris. Sòls profunds i humits

411522 Rubo-Crataegetum Bardisses denses de Rubus Ulmifolius Sòls molt humits

9340 Cyclamini-Quercetum Alzinars i carrascars Substrats diversos. Sòls poc profunds

9320 Cneoro-Ceratonietum Boscs de Olea i Ceratonia Sòls rocosos i molt secs

6430 Arundini- Convolvuletum
Herbassars higròfils, tant de marges i 

vorades com de l'alta muntanya
Substrats diversos. Sòls lleugers humits

6420 Holoschoenetalia
Jonqueres i herbassars graminoides humits, 

mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
Substrats diversos, tant silicis com calcaris. Sòls profunds i humits

Hypochoerido-Brachypodietum

Hyparrhenietum

Salvio-Plantaginetum

Helianthemetea guttati

Com. Potentilla

Trifolio-Cynodontion

C
o

m
u

n
it

at
s 

d
e 

ve
ge

ta
ci

ó
 n

at
u

ra
l

Sòls llimosos, inundats, si més no, bona part de l'any

Roques carbonàtiques. Sòls poc profunds i més o menys pedregosos6220

3290

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 

(Thero-Brachypodietalia )

Rius mediterranis intermitents, amb gespes 

nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

http://www.jolube.es/
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interpretació i gestió d’hàbitats (Llorens et al., 2007). En aquest llibre hi observem la 

vegetació de Mallorca agrupada en set comunitats vegetals diferents: 

1. Comunitats forestals i fruticoses 

2. Vegetació herbàcia anual i vivaç no ruderalitzada  

3. Comunitats de penyals, cingles i roques que traspuen (rupícola) 

4. Vegetació de salobrars 

5. Vegetació de platges i litoral rocós  

6. Comunitats de torrents i llocs humits (higròfila i aquàtica) 

7. Vegetació ruderal, herbàcia i fruticosa 

8. Comunitats marines 

A més, per facilitar el seu reconeixement, a la descripció de cada comunitat vegetal es 

cita una denominació de caràcter popular i una altra amb nomenclatura fitosociològica. 

La seva ordenació es sintetitza a l’esquema científic sintaxonòmic que s’inclou al final 

del llibre. Per altra banda, al inici de cada gran agrupament de comunitats s’inclou una 

llista de les principals espècies que es citen al text i un dels seus noms populars. A 

més, per gairebé totes les comunitats sota la denominació d’espècies diagnòstiques, 

s’exposa una relació, no ponderada, de les espècies que és comú que formin part 

d’elles. 

Mitjançant l’esquema científic sintaxonòmic del final del llibre hem pogut identificar les 

espècies que conformen l’hàbitat i així determinar les seves principals característiques 

edafològiques. Per la consulta d’informació a nivell d’hàbitat hem seguit el següent 

esquema: 

              

Amb aquestes dades, s’elabora una taula de relació entre els d iferents hàbitats i els 

tipus de sòl que requereixen.  

 

 

Codi Espècie Família Comunitat 
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4. Resultats 

4.1. Mostres 

 

 

Taula 5. Resultats de l’anàlisi de les mostres (Font: elaboració pròpia)  

En aquesta taula podem observar com els resultats de les mostres analitzades no 

presenten grans variacions entre els seus valors. Per tant, podem deduir que són sòls 

amb característiques similars i que només amb aquestes dades ens resultaria de gran 

dificultat identificar i delimitar els diferents tipus de sòls que conformen el Campus UIB. 

Malgrat això, intentarem classificar els sòls segons la seva capacitat agrològica. 

Trobem fins a vuit classes expressades amb números romans (de I a VIII), ordenades 

de major a menor capacitat productiva. 

Grup 1. Sòls en  els 
que es pot efectuar 
cultiu permanent o 
qualsevol altre de 
menor intensitat 

Classe I. Aquests sòls permeten el cultiu d’una àmplia gama de 
plantes. Són sòls que no presenten limitacions que restringeixin la 
seva explotació i quan es dediquen al cultiu exigeixen pràctiques de 
conservació molt senzilles   

Classe II. En aquesta classe, els sòls presenten alguna limitació que 
restringeix el rang de plantes cultivables o fa necessari l’ús de 
pràctiques de conservació moderades 

Classe III. Els sòls sofreixen una major restricció per els cultius 
possibles, i l’aplicació de mètodes de conservació són més 
complicats 

 

Grup 2. Sòls que 
permeten sistemes 
d’explotació que van 
des de el cultiu 
ocasional a la reserva 
natural 

 

Classe IV. Els sòls que entren en aquesta classe permeten 
únicament el cultiu d’un número reduït d’espècies amb rendiment 
escassos, requerint un maneig molt més cuidador. Aquesta classe 
pot representar el límit de les classes de sòls cultivables 

Humitat (%) Textura (% arena) pH Conductivitat (mS) Matèria orgànica (%)

Mostra 1 12,77 > 80 8,34 - Bàsic 0,263 - Sense salinitat 6

Mostra 2 7,11 Entre 65 i 80 8,05 - Bàsic 0,193 - Sense salinitat 4

Mostra 5 9,02 > 80 7,96 - Bàsic 0,266 - Sense salinitat 5,5

Mostra 8 15 > 80 8,25 - Bàsic 0,264 - Sense salinitat 5
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Grup 3. Sòls apropiats 
per a la seva explotació 
amb sistemes de 
pasturatge, producció 
forestal i/o reserva 
naturals, però no 
podent ser sotmesos a 
cultiu  

Classe V. Aquests sòls presenten tantes limitacions, que sols serien 
utilitzables per a pasturatges, boscs o reserva natural. Estan 
exclosos els riscs d’erosió, o ser aquests molt petits (pendents 
menors del 3%)   

Classe VI. Presenten el mateix ús que els sòls de la classe anterior, 
amb la diferència de que presenten condicions físiques que 
permeten realitzar labors de millora mitjançant sembra, 
emblanquinat, fertilització, drenatges, etc  

Classe VII. Mateixa utilització que les dues classes anteriors, però 
en aquesta les condicions físiques no fan viable, ni econòmicament 
rentable, la millora de les pastures  

Grup 4. Sòls que com a 
màxim són apropiats 
per a reserva natural 

Classe VIII. Presenten tal quantitat de limitacions que fan impossible 
el seu aprofitament agrològic i es destinen per a esbarjo, reserva 
natural, abastiment d’aigua o fins estètics. S’inclouen en aquesta 
classe els afloraments rocosos, platges, nuclis urbans, etc  

 

Taula 6. Classificació de sòls segons capacitat agrològica (Font: OGAS)  

 

Per tal de determinar la capacitat agrològica de les diferents mostres analitzades, 

cercarem els valors i paràmetres de les variables més significatives de cada classe 

agrològica. Mitjançant aquests valors elaborarem la següent taula: 

 

Taula 7. Valors de les classes agrològiques (Font: FAO) 

Com ja hem esmentat,  els valors de les mostres analitzades no presenten grans 

variacions ja que són sòls amb característiques força similars i els podem classificar 

conjuntament. Així, d’acord en la taula anterior, observem com els valors de la textura 

de les mostres analitzades els trobem entre les classes agrològiques II i III.  Pel que fa 

en el contingut en matèria orgànica, els percentatges de les mostres analitzades 

superen el 3% i per tant, les podem incloure en la classe agrològica I. En quant el pH, 

els valors oscil·len entre 7,96 i 8,34. Això significa que els sòls van de desfavorables fins 

I II III IV V VI VII VIII

Textura equilibrada (fr, fr li)

algo desequilibrada 

(fr arc, fr are, li, arc, 

are, fr arc are, fr arc li) 

fins a desequilibrada 

(are, are fr)

fins a desequilibrada 

(arc, arc li)
qualsevol qualsevol qualsevol qualsevol

Matèria Orgànica (%) fins a abundant (≥3) fins a moderada (2-1) fins a poca (>0,5) fins a escassa (<0,5) qualsevol qualsevol qualsevol qualsevol

pH favorable (6,5-7,5)
fins a desfavorable 

(5,6-6,4 i 7,6-8,1)

fins a molt 

desfavorable (5,0-5,5 

i 8,2-8,3)

fins a molt 

desfavorable (4,5-4,9 

i 8,4-8,6)

qualsevol qualsevol qualsevol qualsevol

Salinitat (dSm) nul·la/lleugera (≤3) fins a dèbil (≤5) fins a moderada (≤8) fins a severa (≤16) qualsevol qualsevol qualsevol qualsevol

CLASSES AGROLÒGIQUES
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a molt desfavorables i els situem entre les classes agrològiques II i III. Finalment, els 

valors de salinitat de les mostres analitzades són gairebé nuls i per tant, podem 

classificar-los en la classe agrològica I.   

Així doncs, la problemàtica la trobem en que no es pot assignar una sola classe 

agrològica a cada una de les mostres analitzades ja que segons la variable canvia 

també la seva classe. Per tant, observem com totes les mostres analitzades van des de 

la classe agrològica I fins la classe agrològica III, és a dir, pertanyen al grup 1 que ens 

indica que són sòls aptes per el cultiu permanent o altres amb menor intensitat.  

 

4.2. Matriu de relació entre hàbitats i sòls 

A partir de les dades obtingudes de les diferents fonts documentals i bibliogràfiques, 

hem elaborat la següent taula: 

 

Taula 8. Matriu de relació entre hàbitats i sòls (Font: elaboració pròpia)  

En la matriu anterior, es relaciona els diferents hàbitats que trobem al Campus de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB) segons la cartografia elaborada per el Dr. Lleonard 

Llorens et al. i les principals característiques edafològiques que requereix cada hàbitat.  

Cal dir, que aquesta taula resultant no deixa de ser una aproximació i generalització 

d’acord a les fonts documentals consultades ja que dins els mateixos hàbitats podem 

trobar petites variables en quant a requeriments edafològics. Per tant, a partir de les 

fitxes consultades suposem que els hàbitats necessiten unes condicions de sòl 

determinades per a desenvolupar-se en un lloc determinat.   

621020 411522 9340 9320 6430 6420 6220 3290

Sec (>25 %)

Humit (25-100 %)

Inundat 

Poc profund (0-0,60 m)

Mitjanament profund (0,60-1 m)

Profund (>1 m)

Argilós (<0,002 mm)

Llimós (0,05-0,002 mm)

Arenós (2,0-0,05 mm)

Baixa (<5 %)

Mitjana (5-15 %)

Alta (<15 %)

Àcid (<7)

Neutre (7)

Bàsic (>7)

Nul·la (0-2 mS/cm)

Baixa (2-4 mS/cm)

Mitjana (4-8 mS/cm)

Elevada (8-16 mS/cm)

Molt elevada (>16 mS/cm)

Baix (<1,5 %)

Mitjà (1,5-3,5 %)

Elevat (>3,5 %)

Humitat

Matèria Orgànica

C
ri

te
ri

s 
d

e
 c

la
ss

if
ic

ac
ió

Profunditat

Pedregositat

Textura

pH

Salinitat
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D’acord amb el Dr. Lleonard Llorens, expert en identificació i inventariació d’hàbitats, les 

condicions més determinants per el desenvolupament dels hàbitats de l’àrea estudiada 

són: la humitat, la textura i el contingut en matèria orgànica.  

Per tal de sintetitzar la informació i ens resulti més fàcil interpretar les dades, hem reduït 

la matriu: 

 

Taula 9. Matriu reduïda de relació entre hàbitats i sòls (Font: elaboració pròpia) 

Com podem observar, són hàbitats que requereixen característiques edafològiques 

similars i s’adapten perfectament al medi que l’envolta.  

En quant a la variable d’humitat, la major part dels hàbitats requereixen sòls humits. 

Cal destacar l’hàbitat 3290 (Comunitat potentilla/Trifolio-Cynodontion) ja que pot 

desenvolupar-se en sòls inundats.  

Pel que fa a la textura, els diferents hàbitats que trobem el Campus UIB no presenten 

gairebé restriccions, és a dir, s’adapten tant a sòls argilosos, llimosos o arenosos. Tal 

vegada podem destacar l’hàbitat 9320 (Cneoro-Ceratonietum) que únicament es 

desenvolupa sobre sòls argilosos. 

Finalment, la major part dels hàbitats requereixen sòls amb un mitjà o alt contingut en 

matèria orgànica a excepció de l’hàbitat 9320 (Cneoro-Ceratonietum) que es 

desenvolupa sobre sòls amb un percentatge inferior a 1,5% de contingut en matèria 

orgànica.     

  

5. Cartografia 

A partir de les dades anteriors, hem elaborat uns mapes dels tipus de sòl del Campus 

de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Cal destacar que aquests mapes resultants 

no són més que una aproximació i suposició d’acord a les dades obtingudes de la 

relació entre hàbitats i sòls. 

En total, hem realitzat 5 mapes diferents d’acord a les variables més condicionants en 

quant el desenvolupament dels diferents hàbitats en la nostra àrea d’estudi.  

1. Mapa de tipus de sòls per naturalesa del Campus UIB. En aquest mapa es 

distingeix entre sòls naturals i sòls artificials. Per la elaboració d’aquest mapa 

s’ha agafat com a referència la cartografia del Dr. Lleonard Llorenç i Llorenç Gil 

en quant a la classificació d’hàbitats el Campus UIB i s’ha diferenciat entre 

621020 411522 9340 9320 6430 6420 6220 3290
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vegetació natural (D 92/43/CEE) i àrees antròpiques (CORINE). Observem com 

la major part dels sòls del campus han estat alterats per l’acció antròpica la qual 

cosa dificulta el seu estudi. 

2. Mapa de tipus de sòls per usos del sòl del Campus UIB. En aquest mapa 

s’han diferenciat quatre categories diferents d’acord el ús del sòl: naturals, 

seminaturals/agrícoles abandonats, agrícoles i urbans. Per a executar aquesta 

cartografia s’han identificat els sòls naturals i els sòls artificials. A continuació, 

hem classificat els sòls artificials en categories diferents d’acord el seu ús: urbà, 

agrícola i agrícola abandonat. En quant a la seva distribució, podem observar 

que destaquen els sòls agrícoles abandonats o seminaturals i els sòls urbans.  

3. Mapa de tipus de sòls per humitat del Campus UIB. En aquest mapa podem 

distingir fins a quatre tipus de sòls diferents segons la seva humitat: secs, 

secs/humits, humits i humits/inundats. Per a la realització del mapa s’han 

registrat les zones amb sòls naturals ja que són les més interessants en quant al 

propòsit d’estudi i s’han aplicat les dades obtingudes en la matriu de relació entre 

hàbitats i sòls d’acord el factor humitat. Podem apreciar com els sòls secs es 

distribueixen sobretot a la part septentrional del Campus UIB mentre que els sòls 

humits es troben més distribuïts dins l’àrea d’estudi. Tot i això, cal destacar la 

zona humida que travessa el Carrer Menorca on hi apareixen sòls amb un grau 

d’humitat considerable. 

4. Mapa de tipus de sòls per textura del Campus UIB. En aquest mapa hi podem 

diferenciar tres categories diferents: argilosos/arenosos, argilosos i 

argilosos/llimosos/arenosos. Per a desenvolupar el mapa s’han identificat les 

zones amb sòls naturals i mitjançant les referències obtingudes de la relació 

hàbitats-sòls s’han diferenciat els sòls d’acord a la seva textura. Cal dir, que 

aquest mapa no ens aporta una distinció clara de sòls ja que trobem hàbitats que 

es poden desenvolupar tant en sòls argilosos, llimosos o arenosos. En quant a la 

seva distribució, observem com la categoria de sòls argilosos/llimosos/arenosos 

ocupen la major extensió. 

5. Mapa de tipus de sòls per matèria orgànica. En aquest mapa s’han diferenciat 

fins a tres tipus de sòls segons el contingut en matèria orgànica: baix, mitjà i 

elevat. Per a confeccionar-lo s’han localitzat, en primer lloc, les zones amb sòls 

naturals. Posteriorment, s’han aplicat els resultats adquirits de la matriu de 

relació entre hàbitats i sòls d’acord al contingut en matèria orgànica. Podem 

contemplar com la major part de sòls naturals tenen un contingut mitjà de 

matèria orgànica.  
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6. Conclusions 

1. Trobem molt poca informació en quant a característiques i tipologies de sòls que 

apareixen en el Campus UIB 

2. La major part dels sòls han estat alterats per l’acció antròpica la qual cosa dificulta el seu 

estudi 

3. Les mostres analitzades no presenten gaire variacions, és a dir, són sòls amb 

característiques físiques i químiques molt semblants 

4. Ens resulta de gran dificultat classificar les diferents mostres segons la seva capacitat 

agrològica ja que depenent dels paràmetres de les variables podem assignar més d’una 

classe agrològica a una mateixa mostra. Per exemple, una mostra pot pertànyer a la classe 

agrològica I en quant els valors de textura i a la classe agrològica II pel que fa el contingut 

en matèria orgànica     

5. Totes les mostres analitzades pertanyen el grup 1 segons la seva capacitat agrològica 

d’acord a la classificació de la FAO. Per tant, parlem de sòls aptes per el cultiu permanent o 

altres amb menor intensitat 

6. Els diferents punts de mostreig no són suficients per a realitzar una classificació zonal 

dels tipus de sòls que conformen el Campus UIB i per tant l’elaboració d’una cartografia de 

l’àrea d’estudi 

7. Cal destacar, que la relació entre hàbitat i les relacions edafològiques que requereix per a 

desenvolupar-se no deixa de ser una hipòtesi  

8. En general, els hàbitats analitzats presenten condicions edafològiques similars i no 

demostren gaires restriccions pel que fa a la tipologia de sòl alhora d’assentar-se    

9. Tenint en compte que cada hàbitat necessita unes condicions edafològiques 

determinades per desenvolupar-se en un lloc concret, hem pogut elaborar un conjunt de 5 

mapes hipotètics d’acord a les diferents variables de textura, humitat i contingut en matèria 

orgànica    

10. Per la realització d’un mapa edafològic del Campus UIB s’hauria de fer un estudi més 

detallat i concís de l’àrea la qual cosa suposaria un elevat cost econòmic  
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