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Avaluació de l'estatus de conservació de Lotus fulgurans (Porta) D.D. Sokolov a Mallorca
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Lotus fulgurans, es una papilionàcia endèmica de les Gimnèsies (Mallorca, Menorca i Cabrera)
que viu a dues localitats a l'illa de Mallorca, a Formentor i a Santa Ponça. Les dues localitats
són prou diferents i una d'elles està en regressió i els individuus mostren un alarmant estat de
conservació.
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L'objectiu principal és estudiar in situ les característiques demogràfiques i biològiques de
l'espècie per conèixer si hi ha diferències inherents al taxon entre les dues poblacions i els
problemes que té en la seva supervivència a la localitat més menuda.
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Tasques del treball
Al costat de la descripció de les tasques es dóna una temporalització aproximada suposant que la feina es realitzarà
durant 16 setmanes. Els 16 quadres representen les setmanes. Una  indica que la tasca s’estarà realitzant. La suma
d’hores de l’assignatura hauria de ser 150.

Avaluació de l'estatus de conservació de Lotus fulgurans (Porta) D.D. Sokolov a Mallorca
#
T1

Descripció

hores

Anàlisi bibliogràfic
10

T2

Visites al camp i mostreig
70

T3

Treball al laboratori de les mostres
9

T4

el·laboració dels resultats
30

T5

redacció de la memòria
30

T6

exposició i defensa del treball
1

T7

T8

Suma hores (*)

150

(*) Quan s’ha escrit un número d’hores per a una tasca, la suma s’actualitza
en polsar la tecla de tabulació o en passar a una nova casella d’hores.

El document s’ha de lliurar en els Serveis Administratius de l’edifici Mateu Orfila.
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@

El lliurament es pot fer per correu electrònic. Trobareu l’adreça que heu d’usar a
l’apartat de la web de la Facultat de Ciències Estudis de grau → Treball Fi de Grau.

Els serveis administratius remetran la proposta al cap d’estudis de la titulació i al secretari del
departament del professor als efectes que siguin oportuns.
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