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“Ocell emigrador que vas i véns
i travesses la mar d’un cap a l’altre,
si veus, al mig del blau,
si veus una illa amb serenor d’estàtua,
no preguntis son nom als mariners,
que els noms no tenen importància”

Gumersind Gomila, Els ocells morts
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TENIU entre les mans un nou llibre que aprofundeix

rial, sinó en conseqüència també social i econòmic; les agendes locals a tots els municipis; el contracte agrari de la reserva de biosfera, acord innovador entre l’Administració i les explotacions
agràries de compromís per a les pràctiques sostenibles en l’activitat productiva, o la recent creada Agència Menorca Reserva de Biosfera són alguns dels exemples.
Avui, quinze anys després d’aquesta declaració, Menorca, havent consolidat les bases territorials de creixement, continua tenint
importants marges d’avanç de la mà de la declaració com a reserva
de biosfera. Un creixement que necessàriament ha de preservar l’equilibri entre ésser humà i natura que l’any 1993 la UNESCO va
reconèixer a l’illa de Menorca.
Conèixer la nostra reserva de biosfera és eina essencial per
al seu manteniment i l’eficaç gestió d’aquests valors. Avui, el llibre
que presentam ens dóna aquest coneixement essencial per a tota
societat que vol preservar el seu patrimoni.

entorn de l’evolució de la declaració de Menorca com a reserva de
biosfera al llarg d'aquests anys.
Quan l'any 1993 la UNESCO va declarar Menorca reserva de
biosfera suposava la presa en consideració dels valors ecològics i
ambientals de l'illa; administracions i societat civil assumíem, així,
la responsabilitat de protegir, preservar i fomentar aquests valors
ecològics, culturals i socials de Menorca que ens van fer mereixedors d’aquesta exclusiva distinció de la UNESCO.
Al llarg d’aquests anys, Menorca ha sabut consolidar aquests
valors de la mateixa manera que ha sabut anar creant les eines i els
instruments necessaris per garantir el creixement econòmic i social
de l’illa des de la sostenibilitat ambiental i territorial: l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM) com a instrument logístic de
l’Institut Menorquí d’Estudis al servei de la reserva de biosfera; el
Pla territorial (PTI), normativa bàsica de planificació urbanística i
territorial, que estableix les bases de creixement, no només territo-

Marc Pons Pons
President del Consell Insular de Menorca
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EL CAMÍ cap a la sostenibilitat o la sostenibilitat com

relacionat amb l’entorn, i cap a la voluntat real que existia de continuar per aquesta via. Podem dir que va ser una fita important, però
hem de ser conscients que tenir un títol així no significa únicament
una felicitació pel valuós llegat que ens ha arribat fins avui, sinó una
aposta decidida per integrar Menorca en una experiència en què el
desenvolupament socioeconòmic no sigui, com succeeix amb massa
freqüència, a compte de malmetre aquest patrimoni heretat.
Avui, que fa vint anys que es va començar a forjar aquesta
idea de Menorca com a reserva de biosfera, hem trobat oportú fer
un recorregut, a través de paraules i imatges, pels esdeveniments
que han anat marcant aquest procés fins al dia d’avui. Tornant a la
frase que encapçala aquest escrit, us convidam a recórrer aquesta
part del nostre camí cap a la sostenibilitat. Un repte important que
se’ns planteja, com a integrants d’aquesta reserva, és aconseguir
que la sostenibilitat sigui el camí.

a camí. L’any 1989 es va celebrar al Llatzeret de Maó el Seminari sobre Desenvolupament i Conservació de la Natura a Menorca, organitzat per l’Institut Menorquí d’Estudis i el Comitè Espanyol del programa MAB de la UNESCO. En aquell moment moltes veus
alertaven sobre les amenaces a què estava sotmès el fràgil equilibri
entre el medi natural i el medi socioeconòmic. Conscients que la riquesa patrimonial de l’illa ha estat fruit d’unes relacions ancestrals
ésser humà-naturalesa a punt de ser oblidades, i que Menorca s’enfrontava a les pernicioses conseqüències d’un període de creixement
urbanístic descontrolat, entre les conclusions d’aquell grup d’experts
s’instava les institucions públiques a sol·licitar la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per la UNESCO.
Aquesta declaració es va obtenir l’any 1993, i va significar un
reconeixement cap al relatiu èxit amb què fins al moment ens havíem

Antònia Allès
Consellera d’Economia i Medi Ambient
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JA HAN PASSAT

pel desenvolupament sostenible que ha fet Menorca, una idea basada en la filosofia de les reserves de biosfera. Aquests valors compartits dins de la nostra societat són admirats pels milers de turistes
i visitants que rebem cada any a Menorca. Es tracta d’una admiració propiciada per les inevitables comparacions amb altres indrets
on els recursos naturals han estat malmesos, consumits i, en definitiva, desaprofitats. Actualment, amb la creació i posada en funcionament de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera s’impulsarà
l’elaboració de la Llei de Menorca reserva de biosfera, que ha de
ser un rellançament que permeti desenvolupar tota una sèrie de
mecanismes i actuacions que marquin una nova diferència.

vint anys des que l’any
1989 es van començar les gestions per aconseguir que Menorca fos
designada com a reserva de biosfera. Les persones que actualment
treballam per maximitzar la importància de la reserva de biosfera
hem de prendre aquesta etapa com una inspiració que ens mostri
el camí que cal seguir en vista al futur. Un camí que passa per potenciar la imatge de Menorca com a reserva de biosfera, com un
lloc especial on hem de governar i actuar amb mesura i fermesa,
defensant els valors que des dels inicis es propugnaren i en els
quals creim tots els menorquins i menorquines. Les imatges i el text
que trobareu al llibre que teniu entre les mans són fruit de l’aposta

Josep Suárez
Gerent de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
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Primera part
Menorca, una illa
a la mesura de l’home
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1. L’illa de Menorca,
dades geogràfiques
S’ha dit que Menorca és una illa a la mesura de l’home.
Aquest és, si més no, l’efecte que produeix la seva visió des del cim
de la muntanya del Toro. De dalt estant, la migradesa de la superfície, poc més de 700 km2, fa possible d’obtenir una imatge simultània de tot el territori.
Hom pot veure els seus pobles i les seves terres. Les parets de
pedra seca que dibuixen una quadrícula pètria en el paisatge pla.
L’espontaneïtat de les clapes de vegetació natural mesclant-se amb
la regularitat dels camps de conreu. Les cases de camp dalt els turons petits i els fars vigilant la plana marina. Els antics camins de
terra, on el temps sembla aturar-se, i les carreteres actuals per on
discorre l’activitat humana. Les costes retallades del litoral nord i la
linealitat gairebé geomètrica del sud. Tot es fa present d’una manera global i immediata a un observador avesat.
Vista de dalt el Toro, la imatge de Menorca ens tramet un missatge. Ens diu que l’illa pot ser coneguda i fruïda i, a la vegada, hom
pot tenir-ne cura, si així es vol, sense que mai cap d’aquestes activitats no arribi a superar les nostres potencialitats humanes, ni ens
condueixi a altres conflictes que aquells que nosaltres vulguem cercar. La simple visió física de Menorca ens mostra com les dimensions
del territori són dimensions humanes. En la percepció d’aquesta
imatge abastable té un paper important la presència visual dels límits
de l’illa. Des de dalt el Toro se’ns fa present la frontera marina que
envolta l’illa pels quatre punts cardinals. D’aquesta manera, la nostra visió té una doble lectura: per un costat coneixem les dimensions
del territori; per un altre, sentim el seu aïllament. Es pot dir sense cap
exageració que el fet de la insularitat es fa corpori davant l’observador, que el percep gairebé com si es tractàs d’una sensació física.
La forma de l’illa, però, no es pot endevinar d’una manera
immediata des de l’observatori del Toro, almenys no ho pot fer un
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profà en temes cartogràfics. Aquesta forma ens la donen a conèixer
els mapes aixecats pels cartògrafs durant els segles passats i ens la
confirmen espectacularment les fotos de satèl·lit actuals que reprodueixen fidelment el traçat de les costes de l’illa.
Uns i altres ens mostren que Menorca té una forma allargada.
Per a alguns, amb esperit matemàtic, aquesta forma es pot qualificar de paral·lelepipèdica, mentre que per a d’altres, més prosaics,
recorda la figura d’un ronyó. Tampoc no és gaire més poètica la
comparació del geòleg francès de les primeres dècades del segle XX
Fallot, que veia en el perfil de l’illa el dibuix d’una mongeta.
Mongeta, paral·lelepípede o ronyó, el cert és que la petita extensió de l’illa suposa obligatòriament unes dimensions també reduïdes. Si el territori es pot copsar amb una mirada des del cim del
Toro, també es pot recórrer físicament sense gaires dificultats.
La major distància entre dos punts situats en costes oposades és de
53 km, i correspon a la separació entre el cap de la Mola, a la costa
de llevant, i el cap de Bajolí, a la de ponent. La major distància entre
dos punts de les costes nord i sud, situats damunt un mateix meridià, és de 22 km i és la distància entre la punta de sa Guillemassa,
a la Mola de Fornells, al litoral nord, i les platges de Son Bou, al sud.
El valor mínim de la distància entre aquestes mateixes costes oposades, sempre mesurat seguint un meridià, és de 8 km i es dóna en
diversos indrets a l’extrem oriental de l’illa.
Si les distàncies horitzontals a Menorca són petites, també ho
són les verticals. De fet, l’elevació més important és la muntanya del
Toro, a la qual hem fet referència al principi com a mirador privilegiat del territori illenc. Situada al bell mig de l’illa -d’aquí la perspectiva òptima que s’ofereix des del seu cim- té una altitud de 358 m.
Malgrat açò, el seu volum destaca d’una manera contundent en el
paisatge pla de l’illa i li dóna l’aparença d’una muntanya més gran.
Potser per aquest motiu, els àrabs la van batejar amb el nom d’Al
Tor, que significa l’altura, expressió que ha donat lloc al topònim
actual.

Pàgina anterior:

El camp de Menorca
des de dalt el Toro

(Dalt) Litoral nord de Menorca
(Baix) Plataforma calcària

del migjorn de Menorca
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La muntanya del Toro és seguida en importància per dues
elevacions més reduïdes que dominen una serralada petita anomenada s’Enclusa i situada al NW de l’illa: la primera de les dues, batejada amb el mateix nom que tot el conjunt, té una altitud de 274
m, i l’altra, anomenada Santa Àgueda, només arriba als 264 m.
Malgrat la petitesa del territori, la longitud total dels seus litorals és relativament important, comparada amb les distàncies
entre costes oposades, perquè ultrapassa els 200 km. El motiu d’aquest aparent desacord és clar: les distàncies entre punts oposats
del territori es mesuren en línia recta, mentre que la longitud de la
costa es mesura seguint tot el seu recorregut.
Els 200 km de costa es reparteixen de la manera següent: 61,1 km
corresponen a la costa nord, 39 km, a la costa sud i la resta, a les
costes occidental i oriental. La diferència d’extensió entre les costes
nord i sud és deguda al fet que les irregularitats en el traçat del litoral, a les quals ja hem fet referència, són més grans a la primera
que a la segona. De fet, la segona és gairebé rectilínia, mentre que
la primera és molt irregular i presenta nombrosos accidents. Una
circumstància similar es dóna a les costes oriental i occidental, de
perfil molt retallat, amb presència de nombroses cales i ports.
Al llarg del litoral illenc es troben diversos ports de característiques desiguals. El més gran de tots, el de Maó, situat a la part oriental, té a la vorera sud les ciutats des Castell i de Maó. La longitud
lineal és de 6 km i l’amplada varia entre un màxim d’1,5 km, distància entre cala Llonga i cala Corb, i un mínim d’un centenar de metres, distància entre les dues ribes oposades a la Colàrsega. El seu
fons té la forma d’una cubeta asimètrica en els seus extrems. La profunditat màxima de 30 m es dóna a la part central, més o manco
davant el poble des Castell, i les profunditats menors es donen als
seus extrems: la Colàrsega i la bocana. A la segona ubicació es mesura una fondària de poc més d’una dotzena de metres, i a la primera una fondària mínima que tot just supera un metre.
Les característiques físiques del port, que en fan un refugi
segur quan bufen els vents forts del golf de Lleó, i la situació estratègica de l’illa, al centre de la Mediterrània occidental, van propiciar,

(Dalt) Serralada de s’Enclusa

Pàgina següent:

(Baix) La muntanya del Toro

Port de Maó
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durant l’època dels grans vaixells de vela i de l’apogeu del comerç
mediterrani, la seva transformació en un centre d’interès per a totes
les grans potències del moment. D’aquesta manera, la seva història, i la de tota l’illa, es va veure condicionada pel valor estratègic i
nàutic del port, perquè aquestes qualitats van fer del port un objecte
d’interès per a aquells que es disputaven el domini de la Mediterrània i fou el motiu de les ocupacions estrangeres de Menorca que es
perllongaren al llarg de tot el segle XVIII, que eren destinades a garantir el control de la rada menorquina amb l’ocupació de tot el territori. Fins i tot es dóna la circumstància curiosa que, durant la
primera meitat del segle XIX, l’Estat espanyol va llogar el port de
Maó als Estats Units per tal que fos emprat per l’esquadró mediterrani de la marina americana com a estació d’hivern per als seus
vaixells de guerra, que a l’estiu patrullaven la Mediterrània protegint dels pirates del nord d’Àfrica els vaixells comercials nord-americans. D’aquesta manera, el port de Maó és convertí en la primera
base que la marina dels Estats Units va tenir a la Mediterrània.
El següent port en grandària és el de Fornells, situat a la
costa nord, amb una longitud de 4 km i una amplada que a molts
d’indrets arriba als 2 km. La fondària de les seves aigües és generalment molt poca, i açò, junt amb la seva orientació cap a la tramuntana, ha fet que malgrat les dimensions no hagi tingut la importància per a la navegació, en èpoques passades, que hauria pogut
tenir si el seu calat hagués estat major. Malgrat tot, la seva utilització per a activitats pesqueres és tradicional i avui compta amb una
flota important dedicada a la pesca de la llagosta.
En la mateixa costa nord es troba el port d’Addaia, que té poc
més d’un quilòmetre de longitud i és molt estret i poc pregon. En
darrer terme, a la costa occidental es troba el port de Ciutadella, que
té menys d’un quilòmetre de longitud i 60 metres d’amplada. A la
riba sud s’aixeca la ciutat que li dóna nom, la qual conserva, en
aquest indret, un dels llenços de l’antiga murada que encerclava la
ciutat en temps passats. Aquesta construcció, coronada per l’edifici
neogòtic de l’Ajuntament de la vila, perllonga verticalment la riba

(Dalt) Port de Fornells
(Baix) Port de Ciutadella
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del port tot conferint una personalitat espectacular a aquest indret.
D’altra banda, el port és avui centre d’una intensa activitat pesquera
i d’esbarjo.
Al voltant de la costa, i a l’interior dels ports, es troben setze
illots amb algun tipus de vegetació i de fauna, i un nombre indeterminat d’esculls de dimensions molt diverses. Els illots més grans
són de gran interès per les espècies naturals que hi viuen i, en alguns casos, també per les restes històriques que s’aixequen en els
seus migrats territoris. Els més importants són l’illa d’en Colom, les
illes Bledes, l’illa dels Porros i els illots d’Addaia a la costa nord; l’illa de l’Aire a la costa est; l’illot de Binicodrell a la costa sud; l’illa del
Rei i l’illa de la Quarantena a l’interior del port de Maó, i l’illa de les
Sargantanes a l’interior del port de Fornells.
El perímetre costaner, a més dels ports, inclou altres accidents
geogràfics significatius, com són les platges i les cales. De platges,
n’hi ha 32 en el litoral del nord de l’illa i 31 en el litoral meridional,
i de cales i petites entrades de la mar, se’n compten unes 70.
Quant a la hidrografia, l’únic curs d’aigua permanent de l’illa es troba al barranc d’Algendar, a la banda de migjorn, mentre
que la zona de tramuntana està creuada per nombrosos torrents
temporals. La majoria d’aquests torrents són artificials i han estat
construïts pels pagesos per drenar l’aigua de les valls conreables,
perquè pel fet de ser impermeable el seu substrat cal evacuar l’aigua de la pluja per poder dur endavant l’aprofitament agrícola del
camp.
L’orientació de Menorca, definida per la del seu eix principal,
correspon a la direcció NW-SE. El punt més septentrional de l’illa
és el cap de Cavalleria, impressionant promontori rocós que s’endinsa en la mar de tramuntana, mentre que el més meridional es
troba a la costa de Son Ganxo, situada allà on el litoral sud gira cap
al nord per transformar-se en costa de llevant. En aquest litoral, el
punt més extrem, el que s’avança més cap a llevant de tota l’illa, i de
tot l’Estat espanyol, és la punta de s’Esperó, al promontori de la
Mola. A l’altre extrem de Menorca, la terra més endinsada en el ponent és el cap Menorca o Bajolí.

Illa dels Porros
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Torrent del barranc d’Algendar
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Platja de Cavalleria
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Geologia i paisatge
Si una de les característiques distintives de l’illa de Menorca
és la seva extensió reduïda, un altre tret important, que pot semblar
contradictori respecte a l’anterior, és la gran diversitat d’hàbitats i paisatges que es poden trobar al territori insular. De fet, en els 700 km2
de superfície emergida tenen cabuda una heterogeneïtat d’ambients
que normalment hom no esperaria trobar en una àrea tan reduïda.
A la base d’aquesta diversitat es troba, com calia esperar, una diversitat geològica que hi dóna suport. L’illa, des del punt de vista geològic, es pot considerar dividida en dues parts ben diferenciades: la
regió de la tramuntana i la regió del migjorn, separades per una
línia imaginària que, començant des de la Colàrsega del port de
Maó, segueix quasi amb precisió la carretera principal que uneix
Maó i Ciutadella, fins arribar al pla Verd. Des d’aquí se separa de la
carretera per dirigir-se al litoral nord, on desemboca a la vorera de
llevant de cala Morell.
La regió que queda al nord d’aquesta ratlla fictícia, la tramuntana, és un mosaic de terrenys antics, en el qual, d’una manera esquemàtica, es poden diferenciar tres unitats. La primera, constituïda
per extenses àrees del nord de Maó, es Mercadal i Ferreries, respectivament, es caracteritza pel predomini dels materials del Paleozoic
–pràcticament els únics que afloren a les Balears—, constituïts principalment per roques d’aspecte pissarrós i gresos quarsosos. El paisatge, en el qual predominen els colors foscos, es caracteritza per la
presència de petits turons de formes arrodonides i pendents suaus.
La costa d’aquesta regió és rocosa, molt irregular i accidentada, però
no gaire alta.
La segona unitat, que es troba sobretot a la zona des Mercadal i Ferreries, està constituïda per territoris on predominen els materials del triàsic inferior, formats bàsicament per gresos quarsosos
de colors vermellosos o grocs, i per sediments de llims i argiles a les
depressions. El relleu és esquerp, tot alternant-se petites serres rocoses densament cobertes per vegetació amb amples valls conreades. El litoral és format per penya-segats potents.
Pàgina anterior:

Sortida del sol a s’Esperó

(Dalt) Terrenys devonians a cala Tirant
(Baix) Terrenys carbonífers as Murtar
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La tercera unitat paisatgística és formada per territoris on predominen les dolomies del Juràssic (nord d’Alaior, i part de la regió
entre Ciutadella i Ferreries), que donen lloc a plataformes tabulars
ocupades en gran part per masses forestals. Els colors de les roques
d’aquesta zona acostumen a ser clars i la costa, com l’anterior, és rocosa i amb presència de penya-segats de dimensions notables.
A la regió de la tramuntana, també es troben, encara que de
manera molt localitzada, dipòsits recents del Quaternari.
A la banda sud de la ratlla que separa les dues zones geològiques de l’illa, es troba la regió dita del migjorn, la qual és un vast
territori homogeni constituït per roques calcarenítiques miocèniques, sobretot del tipus marès. Aquests materials no han sofert pràcticament cap tipus de tectònica i, en conseqüència, el seu relleu és
poc accidentat. De fet, tota la banda sud de Menorca és una plataforma amb un grau d’horitzontalitat remarcable.
El substrat calcari del Miocè menorquí té una gran importància des del punt de vista del manteniment de les activitats humanes, atès que constitueix l’aqüífer més important de l’illa. En
temps anteriors, aquesta zona subministrava la pedra emprada en
la construcció de les cases, tant al camp com a les ciutats. Record
d’aquesta època són les nombroses pedreres, abandonades a les
proximitats dels pobles principals, que constitueixen una xarxa de
volums buits, excavats a la roca a cel obert o, en ocasions, fins i tot
subterranis, de gran bellesa visual.
Un dels aspectes paisatgístics i geomorfològics més importants d’aquesta zona són els nombrosos barrancs que des de l’eix
central de l’illa travessen la plataforma miocènica en direcció a la
línia de costa tot seguint un traçat força sinuós. Aquests barrancs
generen una important diversitat ambiental a la regió del migjorn,
tant pel que fa a la creació de relleu, que altrament mancaria del
tot, com pel fet de servir d’hàbitat per al desenvolupament de diverses comunitats vegetals i animals de gran interès.
Es poden comptabilitzar un total de 35 o 40 barrancs, encara
que només una dotzena arriben a un desenvolupament horitzontal
superior als 3 km. L’origen de totes aquestes formacions s’ha de cer-

(Dalt) Terrenys del Triàsic inferior a la penya de s’Indi
(Baix) Terrenys del Triàsic mitjà a s’Arenal d’en Castell
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Terrenys del Cretaci a ses Olles
Pedrera de s’Hostal
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Pàgina següent:

Posta de sol des de
la costa sud de Menorca

Plataforma calcària
del migjorn de Menorca
Barranc de Son Boter
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car en la confluència de tres processos: l’acció excavadora de les aigües corrents, els moviments tectònics i les variacions del nivell de
la mar Mediterrània.
La costa del migjorn té un traçat apreciablement lineal i, en
general, aquesta regularitat només es veu interrompuda per les
cales i platges que es formen a les desembocadures dels barrancs.
La part central és constituïda per penya-segats, no tan alts com els
de litoral nord però que s’estenen al llarg de molts de quilòmetres,
mentre que cap als extrems occidentals i orientals la costa és molt
més baixa i retallada.
La regió del migjorn no conté cap terreny anterior al Miocè,
a excepció d’uns quants afloraments, que constitueixen el seu substrat, situats al N de Ciutadella i a la Mola de Maó —aquesta península
forma part del migjorn geològic tot i que es troba a la riba nord de
Maó.

El clima
La diversitat geològica no és l’única explicació de la diversitat ambiental que caracteritza l’illa de Menorca, sinó que l’acció del
clima, de la mar i de l’activitat humana sobre el substrat geològic ha
potenciat la varietat de paisatges i hàbitats biològics, encara més
del que hom podria esperar de la sola presència d’una diversitat de
terrenys geològics.
Quant al primer agent configurador del paisatge illenc actual,
el clima, podem afirmar que és un exemple gairebé perfecte del que
s’anomena clima mediterrani. Aquesta exemplaritat del clima de
Menorca sembla paral·lela a la situació geogràfica de l’illa, al bell
mig de la cubeta de la Mediterrània occidental —la seva latitud és la
de Castelló de la Plana i la longitud la de les boques del Roine. Amb
tot, s’ha de fer esment que aquesta situació també té alguna cosa de
peculiar pel fet que la conca de la Mediterrània occidental està envoltada de muntanyes altes. De fet, el conjunt d’aquestes muntanyes
constitueix una mena de barrera compacta en la qual s’obren uns
quants passos ben definits per on es produeixen les invasions de
masses d’aire que provenen d’altres latituds. Aquest fet és determinant a l’hora d’explicar les característiques del clima que afecta Menorca.
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dels mesos de l’any és força desigual, i així, en un règim de pluges
normal, el màxim estacional de pluja correspon a la tardor, amb un
45 % del total anual, i més concretament, al mes d’octubre, amb una
precipitació mensual mitjana de l’ordre de 100 mm.
El mes d’octubre és l’època en què es produeixen els grans aiguats tardorals característics de la Mediterrània i que tantes vegades tenen conseqüències catastròfiques a les terres del continent. A
la nostra illa, però, les seves reduïdes dimensions i la manca de
grans accidents orogràfics que provoquin i revifin les pertorbacions,
que donen lloc als aiguats torrencials, fan que el territori en resulti
menys afectat que les terres continentals o, fins i tot, que la veïna
Mallorca. Així, no es coneixen a Menorca precipitacions superiors
als 200 mm en un dia i el màxim de pluja mesurat fins ara correspon a un valor de 188,8 mm, que s’observà el 4 d’octubre de 1957.
El mes de juliol, al contrari, té el mínim de precipitació mensual mitjana amb un valor de només 4 mm. Tot i així els mesos
veïns, juny i agost, no donen mitjanes mensuals gaire més altes, 13
i 16 mm, respectivament, i el maig té un valor mitjà mensual lleugerament superior a 25 mm. Són els mesos de sequera que caracteritzen els estius mediterranis, encara que en alguns casos aquest període eixut es pot perllongar a d’altres mesos habitualment plujosos.

Les característiques que defineixen els climes del tipus mediterrani són tres: un nivell tèrmic general temperat, precipitacions
ni gaire abundants ni extraordinàriament escasses i unes oscil·lacions anuals tèrmiques i pluviomètriques importants, de manera
que coincideix l’estació càlida amb l’estació seca.
A Menorca aquestes condicions s’acompleixen gairebé amb
precisió. La temperatura mitjana anual se situa entre 16,5 i 17,5 °C,
és a dir que es tracta d’un valor força agradable. Aquesta temperatura no varia exageradament, ni en un sentit ni en l’altre, durant els
mesos càlids de l’estiu ni en els freds de l’hivern. En els mesos de juliol i agost les temperatures mitjanes arriben als 24 °C mentre que
al gener i febrer les mitjanes davallen fins als 11 °C. Per aquest
motiu, la neu és un fenomen desacostumat a l’illa i quan alguna vegada s’ha arribat a produir d’una manera persistent el fet ha quedat
recollit dintre la memòria popular en rondalles i gloses o, en la terminologia comuna, amb l’ús de l’apel·latiu de “l’any de la neu” per
designar l’any en què s’han produït les nevades extraordinàries.
La precipitació mitjana anual varia d’un lloc a l’altre de l’illa
entre 450 mm a la regió sud-est i 650 mm a regions de l’interior i de
l’extrem nord-est, amb una marcada fluctuació interanual en
aquests valors mitjans. També el repartiment d’aquesta pluja al llarg
Estiu a Binissafúller
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Pluja d’hivern
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Contrast entre l’hivern i l’estiu a Mongofra
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fera anguniosa, en ocasions dramàtica, per acompanyar el desenvolupament d’una història.
Així i tot, el vent no és a Menorca un fenomen meteorològic
tan freqüent com s’ha dit moltes vegades. En realitat, el nombre d’episodis de vent fort a Menorca és només una tercera part que al Rosselló, a França, malgrat que normalment, en els dos casos, són
produïts per uns mateixos sistemes de pressió. A més, quan Menorca és afectada per la tramuntana, si es tracta d’un cas típic, el
vent a l’illa té la meitat de força que en ple golf de Lleó. La velocitat
escalar mitjana del vent és només d’uns 3,5 m/s (al voltant de 15
km/h), valor apreciablement inferior al que es mesura en regions
veritablement ventoses, com l’estret de Gibraltar, certes regions de
Galícia, la zona de l’Alt Empordà o del sud-est de França.
Amb tot i açò, és innegable que el clima de l’illa està fortament influït pels episodis de tramuntana, els quals es poden qualificar de forts —velocitats del vent superiors a 10 m/s— uns trenta dies
cada any per terme mitjà. La durada més freqüent sol ser de 18
hores, si bé en algunes ocasions el vent fort pot mantenir-se sense
decaure al llarg d’uns quants dies.
Aquestes situacions de tramuntana són de molta trascendència a Menorca, perquè el vent transporta i escampa per tota l’illa un

Una altra de les característiques principals del clima mediterrani és l’existència de grans variacions interanuals quant al règim
de pluviositat, que pot donar lloc a anys de sequera, més o manco
pronunciada, seguits d’anys anormalment humits. De fet, si bé la
majoria dels anys la distribució de pluja és molt pròxima a la que
correspon a un règim que anomenaríem normal, es pot produir una
variabilitat interanual de l’ordre de 20-25 %.
Un altre element del clima important per a Menorca és el vent,
encara que aquest, a diferència de la pluviositat i la temperatura, no
té cap tret específic que es pugui relacionar amb un clima mediterrani ideal. És tracta més aviat d’un efecte local relacionat, quant a
la seva direcció, amb la zona ciclogenètica del golf de Gènova i, quant
a la seva força, amb l’existència dels estrets corredors en la barrera
muntanyenca del sud de França, que hem esmentat abans, per on
flueixen encaixonades les masses d’aire de les pertorbacions.
El protagonisme del vent a l’illa de Menorca és gran, fet que
la literatura ha contribuït a popularitzar. Així, la novel·la de Màrius
Verdaguer Piedras y viento aprofita la presència del vent del nord, la
tramuntana, per donar una imatge romàntica i turmentada de l’illa.
Més recentment, el cine, amb El vent de l’illa, ha reprès el tema del
vent a Menorca com a element que contribueix a crear una atmosTemporal de tramuntana a sa Mesquida
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mesurats, almenys al llarg del segle XX i les darreres dècades de
l’anterior, que permetin justificar afirmacions d’aquest tipus. Tant la
magnitud dels vents més forts com la seva durada presenten, en
totes les èpoques, valors plenament equiparables als actuals.
Una explicació d’aquest fet curiós podria ser que el que realment canvia és la percepció que té la gent dels fenòmens meteorològics. La relació de l’home amb la natura en els països desenvolupats és cada vegada més indirecta. Abans, i com més enrere
anem en el temps major és la diferència, els fenòmens meteorològics afectaven en major mesura que no ho fan en la nostra època les
activitats humanes, que podien ser profundament alterades per
condicions meteorològiques adverses. Avui, només una situació
meteorològica realment extraordinària pot afectar les activitats normals de les poblacions, que perceben així els fenòmens del temps
com una cosa que no els afecta. Pensem que les famoses nits de tramuntana eren més tremendes quan a les cases no hi havia calefacció i la llum elèctrica, dèbil i precària, quedava fora de servei hores
i hores. Avui, la calefacció, les comoditats dels habitatges moderns,
el subministrament continu d’energia elèctrica i el soroll de la televisió són, segurament, els factors que treuen força als episodis de tramuntana actuals en la percepció dels més vells.

aerosol salí molt dens, la qual cosa el converteix en un factor ecològic de primera magnitud per la incidència notable que té damunt
la vegetació natural i els conreus. Així, estudis recents mostren clarament la importància d’aquest aerosol salí en la gènesi de la típica
inclinació cap al sud dels arbres de Menorca. És a dir: no és la força
del vent el factor principal que produeix la inclinació dels arbres de
Menorca, sinó la sal que crema les branques verdes que surten a
sobrevent.
Una darrera observació respecte al vent a Menorca, aquesta
de tipus gairebé psicològic, és que molt sovint se sent dir a la gent
gran, i no tan gran, que la força del vent d’aquests darrers anys, i
sobretot la durada dels episodis de tramuntana forta, han minvat
molt respecte al que era típic abans. El més curiós d’aquesta afirmació és que no és privativa de la nostra època, sinó que es tracta d’una
afirmació recurrent que es troba en escrits de principi de segle XX
i, fins i tot, del segle XIX.
Per tant, si seguíssim al peu de la lletra totes aquestes afirmacions fetes en temps distints arribaríem a la conclusió, per acumulació d’efectes, que a principis del segle XIX la força i duració de les
tramuntanades devia ser excepcional. Malauradament, les sèries
d’observacions meteorològiques no mostren cap canvi en els valors

Ullastre en bandera
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En aquest tema del vent convé afegir que altres vents, a més
de la tramuntana, afecten significativament l’illa de Menorca.
Aquests són els vents de migjorn i llevant, que donen, en algunes
ocasions, episodis de vents forts. De fet, la ratxa màxima absoluta de
vent mesurada instrumentalment a Menorca correspon a una ràfega de SW amb una velocitat de 144 km/h.
Per finalitzar amb els temes climatològics, ens queda parlar
de dues situacions meteorològiques que solen repetir-se anualment
amb molta regularitat, fins al punt que han merescut ser batejades
popularment amb un nom propi: aquestes situacions són l’estiuet de
Sant Martí i les seques de gener. La primera és una situació de bon
temps que acostuma a separar els temporals forts de finals d’octubre de les primeres pluges de caire hivernal de finals de novembre,
que es produeix no tan sols a l’illa sinó a gairebé totes les terres de
l’Estat espanyol, on és coneguda amb noms similars.
Les seques de gener tenen lloc el primer mes de l’any, d’acord
amb el seu nom, i són èpoques de calma espectacular que rompen
durant uns dies les nebulositats i humitats de l’hivern. El seu nom,
comú a moltes regions veïnes de la Mediterrània, prové del fet que
són provocades per anticiclons potents, amb pressions atmosfèriques molt altes, i, per tant, la mar se situa d’una manera apreciable
per davall del seu nivell habitual i deixa en sec algunes franges dels
fons litorals més propers a la costa. Aquestes franges, tot i essent mínimes, no poden passar desapercebudes en una mar desproveïda
de moviments mareals. D’aquí l’apel·latiu de seques.
Acabarem aquest apartat dedicat al clima amb unes consideracions que justifiquin la nostra afirmació que el paisatge actual de
Menorca és en bona part deutor del clima.
La vegetació que creix en un territori, un dels elements més
importants del paisatge, és la que permet el seu règim de pluges i
temperatures. No hem de negligir, però, la influència dels tipus de
terrenys que es donen al territori i la possibilitat d’arribada de llavors, a través de processos naturals, des de les terres properes o
transportades per l’home.
Per tant, la vegetació de l’illa de Menorca és regida pel clima,
per la naturalesa del sòl i per la distribució de les plantes a les regions veïnes. A més, el vent contribueix, gràcies, sobretot, al seu
paper en el transport d’aerosols salins —els ruixims de les onades—,
a modelar la vegetació i molt especialment a delimitar, a les proxiSeques de gener
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mitats de la costa, les zones ocupades per unes o altres comunitats.
També crea els sistemes dunars i erosiona els relleus.
Per un altre cantó, l’efecte de les aigües de pluja és també important en la modelació del paisatge de l’illa. Són aquestes les que
per infiltració i dissolució de les roques calcàries produeixen les
coves i avencs del sud de Menorca, i és també el seu efecte continuat
al llarg dels segles el que ha anat creant els múltiples barrancs que
creuen la plataforma miocènica de l’illa.
Totes aquestes observacions ens permeten demostrar l’afirmació que ha donat inici a aquest tema: Menorca és com és, no tan
sols perquè així la van fer els processos geològics, sinó també per
efecte dels factors climàtics. Si la mateixa illa de Menorca s’hagués
format en altres latituds, sota climes molt diferents, el seu aspecte
no tindria res a veure amb l’actual encara que tingués un mateix
substrat geològic.

El segon agent que ha contribuït a configurar l’aspecte de Menorca és, sens dubte, la mar. El perfil actual de l’illa és el resultat
dels retocs induïts per la mar, al llarg dels mil·lennis, a les costes del
territori illenc primigeni, format per sedimentació durant les eres
geològiques passades, emergit dels fons marins durant les grans
orogènies i separat de les costes continentals pels moviments de les
plaques litosfèriques.
L’embat de les onades d’incomptables temporals ha esculpit
al llarg dels segles la forma de les costes menjant la roca allà on era
tova, tot configurant cales i badies. En altres llocs, la roca ha vençut
la força de la mar i s’ha creat un cap que s’endinsa solitari en la planura marina desafiant els temporals. Les ones han originat també
les platges d’arena fina i els macars de còdols arrodonits. La força
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del temporal ha esquerdat els penya-segats i n’ha arrabassat trossos
que s’han esfondrat dins la mar, que han originat esculls perillosos
per al navegant.
El paper de la mar, però, en el modelatge del litoral illenc va
més enllà del que podríem anomenar disseny local del perfil costaner, perquè les seves pujades i baixades seculars modifiquen brutalment la forma global de tot el contorn i augmenten o disminueixen
l’extensió del territori illenc.
Així, durant les èpoques glaciars, quan l’augment notable de
les masses de gel polar va fer minvar apreciablement la massa líquida dels oceans, el nivell de la mar va disminuir i el perímetre
illenc va créixer. Fins i tot, en certes ocasions, l’illa de Menorca i la
de Mallorca quedaren unides en un sol territori, perquè els fons marins del canal que separa les dues illes tenen una profunditat màxima de 80 m. Per tant, totes les baixades del nivell de la mar
superiors a aquest valor crearen un pont sòlid entre les dues illes.
Record de les antigues costes són algunes coves litorals avui
submergides, moltes de les quals es van formar fora de l’aigua quan
el nivell de la mar era més baix que avui dia. Una situació contrària és revelada per l’existència d’alguns camps de dunes fòssils situats al cim d’uns penya-segats actuals, en una posició del tot
allunyada de la mar, que es van formar en aquelles èpoques passades en què el nivell de la mar era més amunt que l’actual.
És, per tant, el canvi secular del nivell de la superfície marina, degut principalment a oscil·lacions tèrmiques atmosfèriques
de llarga durada, allò que marca, en darrer terme, els trets generals
del perfil illenc que després acaben de modelar les onades amb la
seva acció continuada.

L’home, escultor del paisatge
El darrer agent de la fisonomia illenca, després del clima i de
la mar, és l’home. El seu paper com a creador de paisatge és important en qualsevol territori, però ho és en grau màxim en un territori petit com Menorca.
No se sap quan van arribar els primers pobladors a Menorca.
En tot cas, ja s’hi havien establert cap a l’any 2000 aC. Tampoc no
se sap amb seguretat quines eren les condicions naturals de l’illa
Duna fòssil recoberta d’arena actual transportada pel vent
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conreu i també amb la intenció d’evitar els efectes del paludisme,
perquè malgrat que les causes reals de la malaltia eren desconegudes, la relació de les febres recurrents amb les maresmes era un fet
conegut empíricament. Aquesta preocupació pel paludisme, que
avui ens pot semblar fora de lloc, no ho era tant en temps antic, perquè aquesta malaltia al llarg de la història ha estat un dels flagells
més temibles de l’illa, com també ho ha estat de moltes zones de la
regió mediterrània.
Per fer-nos una idea de la important tasca de dessecació basta
recordar que les maresmes relacionades amb l’albufera des Grau
s’estenien fins als plans de Favàritx, a les proximitats de la carretera
de Maó a Fornells. Una prova contundent n’és la troballa d’àncores
antigues soterrades en el sòl agrícola d’aquesta zona, testimoni d’èpoques en què estava coberta per les aigües i la fondària d’aquestes
era suficient per fer possible la navegació, encara que només per a
embarcacions de poc calat.
Ara bé, la influència de l’home damunt Menorca no va ser
només destructiva per als hàbitats naturals. En el procés de creació
dels nous terrenys de conreu es deixaven intactes, ací i allà, exten-

quan hi arribaren aquests primers pobladors, però es creu que la
vegetació de les zones interiors podia ser dominada per alzinars
densos, mentre que a les regions litorals i al fons dels ports abundaven les maresmes.
L’activitat agrícola i ramadera dels primers pobladors, encara
que primitiva, degué exercir una primera pressió damunt els boscos
naturals, que van veure com la seva extensió disminuïa a favor de
les terres de conreu i les pastures, i en el mateix sentit devien actuar
les necessitats d’espai de poblats i edificacions. Aquesta primera i
poc significativa destrucció de boscos va augmentar amb el temps,
fins arribar a un màxim durant el segle XVIII i XIX per efecte de les
rompudes (creació de terres noves) i de necessitats derivades de les
construccions navals i d’habitatges. També col·laborà a l’avenç de la
desforestació el fet que, en aquell temps, la llenya i el carbó vegetal
eren pràcticament l’única font d’energia de què l’home podia disposar, tret d’aquella que li proporcionava el vent per moure els molins.
A la vegada, i ja des del temps dels romans, s’inicià un procés
de dessecació d’albuferes i maresmes per la creença tradicional que
les terres guanyades a les aigües eren les millors per establir-hi un
Alzinar
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ses clapes de vegetació natural en aquelles zones on el conreu era
difícil o poc rendible, com els costers dels turons o les zones massa
pedregoses. D’aquesta manera, es va crear un espai agrícola on el
medi natural s’interrelacionava íntimament amb les zones conreades. El territori de Menorca es va convertir, per obra i gràcia de l’agricultura que s’hi va practicar, en un lloc on el medi natural i
l’artificial s’entremesclaven l’un i l’altre sense solució de continuïtat, constituint una unitat indissoluble. D’aquesta manera, el pagès
menorquí propicià, sense saber-ho, un equilibri notable entre la vegetació espontània i els camps de conreu, d’efectes molt positius per
al desenvolupament de la biodiversitat del medi, que s’ha conservat
sense gaires variacions al llarg dels segles.
Una altra vessant de l’actuació de l’home sobre el territori, que
va tenir resultats igualment significatius, va estar propiciada per la
necessitat d’augmentar l’escassa terra útil que mesclada amb grans
clapes de pedra anava deixant al descobert l’eliminació dels boscos.
Aquesta circumstància va dur a espedregar els nous terrenys i les roques que s’obtenien d’aquesta manera van ser utilitzades per construir tancats de pedra seca al voltant dels camps de conreu, el quals
tenien la missió múltiple de protegir aquests contra la pèrdua de terres per erosió de l’aigua, arrecerar del vent i la salinitat els conreus
i, principalment, servir de tancament de l’espai agrícola, tancament
que era molt important per al sistema de rotació de cultius que utilitzaven els pagesos de Menorca i per al control del bestiar. Es creà,
així, la xarxa de parets seques tan característica de l’illa, que amb
una longitud total de milers de quilòmetres abasta realment tot el territori, de manera que és difícil de trobar-hi cap bocí que n’estigui
totalment desproveït. Així, es poden veure parets que s’enlairen
pels petits pujols i d’altres que moren als penya-segats costaners o
d’altres, encara, que limiten les ribes dels torrents.
Aquest conjunt de parets constitueix una retícula superposada a tot el territori illenc, com una malla pètria que ressegueix,
d’una manera fidel, el perfil de les més petites ondulacions del terreny. La seva presència, a damunt de tot, és com el darrer retoc fet
pels homes al paisatge de l’illa creat per la conjunció de la geologia,
el clima, la mar i l’activitat agrícola, retoc molt simple, si es vol, però
Cantonada
d’un portell
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Pàgina següent:

Retícula de la paret de pedra seca
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que determina la personalitat visual de l’illa i ens desvetlla didàcticament la seva història, perquè la paret seca se’ns mostra com el
resultat de molts d’anys de lluita tenaç de l’home per sobreviure a
un terreny esquerp.
El paisatge de Menorca es podria definir, així, com un paisatge profundament humanitzat. Aquesta és la seva característica
més conspícua. I no tan sols per la retícula de paret seca, sinó per
la resta de construccions rurals que omplen el camp: els casats dels
llocs i les estructures auxiliars per al maneig del bestiar. Tot contribueix a fer patent la mà de l’home en allò que es presenta davant els
nostres ulls quan caminam per Menorca. Tanmateix, no s’ha d’oblidar que tot açò que diem ha esta possible sense que el camp menorquí hagi sofert una forta pressió poblacional, i açò explica en
bona part molts dels aspectes positius del resultat d’aquesta intervenció humana. El paisatge agrari de Menorca és un paisatge de
«baixa pressió», extensiu, on mai no s’ultrapassà la cota dels 10
hab./km2 en l’àmbit rural.
Aquesta intervenció s’ha fet —almenys fins a la segona meitat
del segle XX— sense estridències i d’una manera sempre respectuosa amb l’entorn. Així com les terres agrícoles tenen el seu equilibri particular amb el medi natural, les construccions humanes
s’acomoden al caràcter del paisatge on s’insereixen. Aquest és un
fet que crida l’atenció d’un observador avesat: qualsevol racó del
camp menorquí mostra l’empremta dels seus pobladors, però mai
no es pot dir que ho faci d’una manera discordant. Les edificacions
del camp menorquí, per volums, línies i colors, s’integren sempre
en el paisatge d’una manera natural.
Arribats a aquest punt, és el moment de reprendre la descripció de l’illa que havíem encetat al principi. En aquestes darreres pàgines hem passat revista —encara que de manera soma— al substrat
geològic de l’illa i hem vist els tres factors que l’afecten —l’atmosfera, la mar i l’home—, que fan que l’illa sigui el territori que avui coneixem. Ara veurem, amb més detall, com és aquest territori, tot
basant la nostra descripció en l’estructura de la reserva de biosfera
de Menorca.

Antic pou
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Segona part
Estructura de la reserva
de biosfera de Menorca
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1. Albufera des Grau:
zona nucli de la reserva
de biosfera de Menorca
La zona nucli d’una reserva de biosfera és la zona amb la màxima protecció legal, que ha d’assegurar la protecció, a llarg termini, de la biodiversitat in situ. En el seu interior, s’hi han de trobar
exemples d’ecosistemes naturals o mínimament pertorbats. En el
cas de Menorca, la zona nucli de la reserva és el Parc Natural de
s’Albufera des Grau, encara que en el moment de la declaració de l’illa com a reserva aquest no existia com a tal, sinó que el decret de
creació és de dos anys més tard. Tanmateix, malgrat la manca de
protecció de la que havia de ser zona nucli de la reserva –manca de
protecció relativa perquè el que després ha estat territori del parc es
repartia en tres de les àrees naturals d’especial interès de l’illa– el
programa MaB acceptà que l’albufera fos considerada com a zona
nucli, sobre la base del compromís existent, per part del Govern Balear, d’endegar en un termini breu de temps la creació d’un parc
natural en aquell indret, com així fou.

Parc Natural de s’Albufera des Grau
Un dels paratges més emblemàtics de l’illa de Menorca i de
les illes Balears és, sens dubte, l’albufera des Grau, una llacuna litoral del màxim interès paisagístic i biològic, situada al terme municipal de Maó, a pocs quilòmetres de la ciutat i molt a prop des
Grau, una de les zones d’estiueig tradicional dels maonesos de l’època anterior a l’arribada del turisme.
Cap als anys setanta del segle XX, l’Albufera va ser greument
amenaçada per una macrourbanització turística que preveia la construcció d’un port esportiu a les seves aigües i altres infraestructures
com un camp de golf, que juntament amb les cases i els vials de la
urbanització haurien suposat la completa desaparició d’aquest indret
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natural. Tanmateix, una decidida campanya popular de defensa de
l’albufera, malgrat les dificultats que açò suposava en època franquista, va aconseguir aturar la urbanització quan ja hi havia bona
part dels vials construïts i algunes cases construïdes i ocupades. La
paralització total del projecte, amb la recompra dels terrenys per part
de l’Administració pública, fou un procés llarg que no es va tancar
fins ben entrada la democràcia, a final dels anys vuitanta, gairebé
vint anys després d’haver començat la lluita per protegir aquell indret. Aquesta municipalització dels terrenys ha fet possible una política d’enderroc dels edificis ja construïts que permet anar eliminant
totes les construccions a mesura que es compleixen els terminis que
l’Administració ha pactat amb els diferents propietaris.
El punt i final d’aquest llarg procés el va posar, sens dubte, la
creació del Parc Natural de s’Albufera des Grau, illa d’en Colom i
cap de Favàritx per part del Govern Balear, amb el Decret 50/1995,
de 4 de maig, que fou ampliat el 16 de maig de 2003, per abastar
d’aquesta manera una part de la conca de recepció d’aigua de la llacuna i sobretot es va incloure l’àrea marina propera a la costa, la
qual cosa és un fet rellevant en termes de conservació.
El seu territori, després d’aquesta ampliació, s’estén des del
port d’Addaia, al nord, fins als llocs de sa Cudia i Milà Nou, al sud.
El límit oest segueix la costa de ponent del port d’Addaia -deixantne fora les urbanitzacions-, de la qual se separa a la seva meitat
aproximadament i segueix fins a la carretera que enllaça Maó i Fornells fins arribar al camí de sa Boval. Finalment, el límit est és una
línia imaginària traçada damunt la mar que va des de la punta de
cala Molí fins a la punta més septentrional de l’illa petita d’Addaia,
i des d’allà gira cap a l’est en direcció al cap de Favàritx, per tombar
després cap al sud, passant pel cap de llevant de l’illa d’en Colom i
finalitzant a Sa punta de sa Galera, as Grau. Les aigües interiors d’aquesta línia constitueixen la part marina del parc, i s’hi troben set
illots; el més gran, l’illa d’en Colom, al qual segueixen l’illa Gran
d’Addaia, l’illa Petita d’Addaia, l’illa de ses Àguiles, l’illot d’en Carbó,
l’illot d’en Carbonet i l’illot de sa Cudia.

Pàgines 50, 51 i 52:

Albufera des Grau

(Dalt) Corrals de peix a l’Albufera des Grau
(Baix) Antigues salines de Mongofra
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a la part més oriental, conegut com sa Gola de l’albufera. Aquest
canal sol estar tancat durant l’estiu per una barrera d’arena que desapareix espontàniament entre els mesos de novembre i abril, sempre que l’any no resulti anormalment sec, cas en el qual la barrera
no s’elimina en tot l’any.
L’extensió de la làmina d’aigua de la llacuna és de 72,5 ha. La
seva forma és allargada, amb un eix major de 1.750 m i una amplada que oscil·la entre els 150 m i els 460 m. A diferència del que
sol passar amb les llacunes costaneres típiques, presenta una profunditat alta en comparació en la seva àrea superficial: 1,5 m de mitjana a tota la cubeta i valors màxims de 3 m. També resulta peculiar
el fet que la llacuna és envoltada per turons que arriben a assolir
alçades de 60 m, quan la gran majoria de llacunes costaneres es troben en planures sedimentàries de progradació. Finalment, la costa,
malgrat la seva poca longitud, resulta molt accidentada, plena de
petites cales i sortints que li donen l’aspecte d’un litoral marítim en
miniatura.
La salinitat de l’aigua de la llacuna, que resulta del joc dialèctic entre l’aigua de la mar que entra per la gola i l’aigua dolça aportada per la conca de l’albufera, oscil·la entre 5 g de sal per litre

Prèviament a aquest nomenament, l’any 1993, amb motiu de
la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per part de la
UNESCO, l’albufera des Grau i el seu entorn foren integrants dintre de l’estructura de la reserva com a zona nucli, és a dir, la zona
on es troben els valors ambientals més significatius de la reserva.
Tanmateix, fins a la declaració de parc natural, aquest nomenament
no va oferir cap protecció efectiva, perquè, com és sabut, la
UNESCO no té ni poder legislador ni sancionador i, per tant, quan
nomena un territori reserva de biosfera i una part d’aquest com a
zona nucli, no és més que un reconeixement al més alt nivell, però
que després necessita la legislació del mateix territori per definir la
seva gestió en termes proteccionistes.

L’albufera
L’element més singular del parc és la mateixa albufera. Fou
originada en un falla geològica que s’omplí d’aigua de la mar i que
posteriorment en va quedar separada per un cordó dunar, tot i que
hi manté una comunicació a través d’un canal de 400 metres situat
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d’aigua i 60 (gairebé el doble del que correspon a l’aigua de mar),
encara que els valors que s’observen amb més freqüència són els
compresos entre 10 g per litre i 30 (valor només un poc inferior al
de l’aigua de la mar).
Dintre de la llacuna es troben quatre petits illots: l’illot d’en
Petit o des Cagaires, l’illot des Pardal, l’illot de Llimpa i l’illot d’en
Mel (el més gran de tots). Es dóna la circumstància que en aquests
darrers anys a l’illot d’en Mel s’ha descobert una població de la sargantana endèmica Podarcis lilfordi.
Al voltant de l’albufera i relacionades amb aquesta existeixen
dues àrees que s’inunden temporalment i com a conseqüència el
seus sols estan carregats de salinitat. Es tracta, d’una banda, de la
zona de sa Gola i els voltants de la Bassa Salada i, de l’altra, l’àrea
palustre que hi ha a ponent de la llacuna, i connectada amb aquesta,
que es coneix amb el nom des Prat.
La conca que subministra aigua dolça a l’albufera des Grau
ocupa una superfície total de 30,25 km2 i es divideix en dues unitats
ben diferenciades: la primera, situada a la part sud-est de la llacuna,
constituïda per materials impermeables del carbonífer, és drenada
pel torrent de na Bona, el qual, ateses les característiques del terreny, es forma per correntia superficial i és de caràcter temporal.
La segona unitat de la conca està situada a ponent de la llacuna,
que és d’on arriben les aportacions hídriques més importants a través de tres torrents: el des Pontarró, el de sa Boval i el des Peix, els
quals desemboquen en es Prat. Aquests torrents tenien l’origen en
diferents fonts, actualment seques a causa de la sobreexplotació, i
per aquest motiu només s’alimenten de l’aigua de les pluges. En
conjunt, l’aigua que arriba actualment a l’albufera procedent de les
dues unitats de la conca oscil·la entre 0,8 hm3 els anys secs i 3 hm3
els anys de major pluviositat, circumstància que és la responsable
de les variacions en la salinitat de la llacuna que hem vist abans.
A les aigües de l’albufera es practicava, des de molts de segles
enrere, la pesca d’anguiles i llisses amb metodologia artesana i tradicional. Podien accedir a aquesta activitat -avui en decadència- el
pagès del lloc de l’albufera i algunes famílies de pescadors des Grau.

Pàgina anterior: Aus aquàtiques

a l’albufera des Grau

(Dalt) Illot d’en Mel
(Baix) La Bassa Salada
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El mètode de pesca es basava en la utilització d’alguns corrals de
pedra construïts en aigües de l’albufera on es feien passar els peixos a través de conductes que només podien ser travessats en un
sentit. Un cop dintre dels corrals eren pescats amb diferents estris.
Dintre dels límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau
existeixen nombroses zones naturals amb un elevat interès faunístic, florístic o paisatgístic. La primera, la bassa de Morella, que és
una llacuna semipermanent de 2,5 ha de superfície, quan arriba al
seu major desenvolupament, i d’una profunditat màxima de 120 cm.
Aquesta llacuna es forma gràcies a l’aportació de dos torrents de
correntia superficial, per tal com la seva conca es troba a terrenys
impermeables de llosella. Tot i la seva proximitat a la mar
-només està separada unes desenes de metres de la costa- la impermeabilitat dels terrenys fa que no rebi cap aportació d’aigua salada
per filtració i que la salinitat sigui molt baixa. La manca d’aportacions permanents d’aigua també té com a conseqüència que en anys
molts secs la llacuna s’assequi per complet, malgrat que en condicions normals roman inundada tot l’any.
A causa de la seva situació, lluny de zones urbanitzades i en
un lloc de difícil accés, en moltes ocasions s’ha considerat com una
de les zones humides millor conservades de les Balears i probablement de la Mediterrània espanyola, entre totes les de la seva classe.
Altres zones humides de gran interès naturalista situades
dintre dels límits del parc són les salines d’Addaia i Mongofra, avui
en desús. Es tracta de dues salines del segle XIX separades per una
estreta franja de terra per on passa actualment la carretera que va
a Mongofra Nou. A l’esquerra d’aquesta carretera, mirant en direcció a la mar, hi ha les salines més antigues que són també les més
grans, amb una superfície de 16.000 m2, i a la dreta hi ha les salines
de Mongofra, amb una superfície de 2.800 m2. Les aigües d’aquestes zones humides, sobretot les de les salines d’Addaia, tenen una
elevada salinitat perquè reben importants aportacions d’aigua de la
mar que filtra a través d’una restinga que les separa del port d’Addaia. Malgrat la seva extensió, la profunditat de les aigües és molt
petita, de poques desenes de centímetres, i per aquest motiu aquesta

(Dalt) Torrent des Pontarró
(Baix) Bassa de Morella
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Pàgina següent:

Salines d’Addaia
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Salines de Mongofra
Salines d’Addaia
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Litoral de Favàritx
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zona humida es desseca completament gairebé tots els estius, quan
l’evaporació supera les aportacions d’aigua marina i no hi ha aportacions d’aigua de pluja.
Finalment, el cap de Favàritx constitueix un tercer indret de
rellevància biològica i paisatgística del Parc Natural de s’Albufera de
Grau. Es tracta, sense cap mena de dubte, d’un dels paisatges emblemàtics del litoral menorquí, per la bellesa agresta que li donen el
colors foscos, fins i tot negres en un dia de núvols densos, que ha fet
que molts de visitants creguin trobar-se davant un paisatge d’origen
volcànic. Tanmateix, açò només és una falsa impressió, perquè els
materials que conformen el cap de Favàritx, com pràcticament tots
els de Menorca, són d’origen sedimentari i els d’aquesta zona del
parc es van dipositar durant el Carbonífer inferior -fa uns 330 milions d’anys- en un ambient marí: lloselles i gresos fins i altres de gra
gros. Aquest indret, juntament amb el cap de Cavalleria, és un dels
llocs privilegiats per anar a observar les forces de la natura desfermades durant els grans temporals d’hivern que es formen al nord de
Menorca quan bufen fort els vents de tramuntana.

Els sistemes dunars
Dintre del parc natural hi ha diverses platges amb sistemes
dunars de distintes característiques. A la platja des Grau s’hi troba
un sistema dunar ben desenvolupat d’arena de colors grisos i mida
mitjana, mentre que, a prop seu, la cala de sa Torreta està associada
a una platja amb arena de gra mitjà. El sistema dunar des Grau té
un primer cordó de dunes davanteres poc desenvolupades i d’escassa altura, però que disposen d’una cobertura vegetal important.
Altres platges són l’arenal de Morella o platja d’en Tortuga i
la platja de Capifort o cala Presili. La primera té un cordó ben desenvolupat de dunes davanteres mentre que a la part més allunyada
de la mar del conjunt s’hi troba un extens sistema dunar ben consolidat. La segona està associada a un petit sistema dunar d’arena
blanca i fina.

(Dalt) Far de Favàritx
(Baix) Terrenys del Carbonífer de Favàritx
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Pàgina següent:

Bassa temporal dels Armaris

Ja a prop del port d’Addaia trobam el Pou d’en Caldes, una
platja de còdols arrodonits amb una matriu d’arenes gruixudes. En
els seus voltants, com és el cas de la platja de Mongofra, hi ha exemples espectaculars de dunes fòssils.

Basses temporals
A la zona de tramuntana de Menorca, com en altres indrets de
l’illa que veurem, es troben les anomenades basses temporals, que
són unes formacions naturals de gran interès ecològic. Aquestes basses són masses d’aigua que s’acumulen en depressions o cavitats del
terreny poc profundes el sòl de les quals és impermeable. Aquestes
cavitats no tenen cap aportació permanent d’aigua, no hi ha fonts ni
surgències freàtiques que les alimentin i, per tant, depenen de l’aigua
de pluja que caigui cada any. Com que generalment ocupen una petita extensió de terreny, quan arriben les estacions seques aquestes
basses s’assequen completament i d’aquí l’adjectiu de temporal que
reben. Aquesta temporalitat, pel fet de dependre de les pluges, per un
costat, i de l’evaporació de les calors de l’estiu, per l’altre, és diferent
cada any, de manera que alguns anys les basses poden estar seques
per manca de pluges i d’altres, si plou prou durant la primavera,
poden retenir aigua durant els mesos més calorosos.
Les dimensions d’una bassa temporal varien des menys d’un
metre de diàmetre, els anomenats cocons de forma arrodonida, fins
als deu metres de llargària o, fins i tot més, en casos excepcionals,
mentre que pel que respecta a la profunditat en cap cas superen els
dos metres de fondària.
L’interès ecològic de les basses temporals està en el fet que la
fauna i la flora associades s’han hagut d’adaptar a les condicions canviants que les caracteritzen i han adoptat estratègies per sobreviure
als períodes de sequera, que poden ser molt llargs. Açò fa que les característiques concretes de les comunitats de plantes i animals associades a una bassa temporal siguin molt peculiars i no es trobin en
altres llocs. D’altra banda, la temporalitat i petitesa de les basses temporals fa que siguin ecosistemes molt fràgils que s’han de protegir.
Dintre del parc natural tenim dues basses temporals importants, la dels Armaris, a la zona de Mongofra, i la del Cós del Síndic,
a la zona de Favàritx. La primera és una de les basses temporals
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sentit, l’illa d’en Colom constitueix una excepció perquè a final del
segle XVIII va acollir les instal·lacions d’un llatzeret provisional perquè poguessin fer la quarantena un grup d’esclaus espanyols alliberats d’Alger. Més endavant hi va haver una explotació agrícola amb
un habitatge per als pagesos que encara es conserva, i fins i tot va
existir una mina d’aram, que fou explotada entre final del segle XIX
i començament del XX.
Cadascun d’aquests illots -i de la resta que hi ha a les costes
de Menorca- presenta diferències significatives de vegetació en relació amb les costes properes i, de vegades, d’un a l’altre. Totes
aquestes diferències són degudes a factors ambientals i humans,
com la presència o absència de rates, conills i ocells marins, al grau
d’exposició als temporals i a antics episodis de presència humana,
etc. Per aquest motiu, els illots constitueixen un laboratori especialment adient per investigar l’efecte dels factors exògens, naturals i
artificials, sobre els ecosistemes.

més interessants de l’illa des del punt de vista biològic i la segona
és una bassa poc corrent pel fet que les seves aigües estan salinitzades a causa de la proximitat a la mar.

Els illots
En el litoral del parc natural hi ha tres illots principals, l’illa
d’en Colom, amb 59 ha, el més gran de tots els illots que hi ha al
voltant de Menorca, que es troba situat davant es Grau, i Addaia
Gran i Addaia Petit, a la sortida del port d’Addaia. Altres illots menys
importants són l’illa de ses Àguiles, l’illa d’en Carbó, l’illa d’en Carbonet i l’illa de sa Cudia.
Aquests illots i tots els que envolten Menorca són zones de
gran interès natural, malgrat les seves petites dimensions, pel fet
que han sofert una pressió humana relativament baixa. En aquest

Illot amb Cagaires

Pàgina següent: Illa d’en Colom
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El medi marí
L’àrea marina del parc és molt diversa quant a comunitats i
paisatges submarins, i en general té un estat de conservació relativament bo. Als fons rocosos dominen les algues brunes com les que
formen part de les comunitats de Cystoseira, un gènere d’algues que
es sol utilitzar com a indicador de la bona qualitat de les aigües. A
una major fondaria trobam espècies pròpies del coral·ligen, que
donen lloc a paisatges espectaculars els elements més abundants
dels quals són les algues vermelles d’estructura calcària, les gorgònies, les esponges, els cnidaris, alguns crustacis, etc., i entre els
quals cal destacar la presència de coralls vermells. D’altre banda,
sobre fons rocosos i arenosos, a poca fondaria, creix la posidònia,
una fanerògama marina de gran interès ecològic que forma prats
submarins ben desenvolupats que serveixen de refugi i lloc per cercar aliment a molts de peixos.
La posidònia, quan creix en aigües somes a prop d’una cala,
pot arribar a tocar la superfície de la mar amb l’extrem superior de
les fulles i crea una barrera vegetal que separa l’interior de la cala
i la mar oberta. Aquestes formacions reben el nom d’esculls barrera
i creen un microhàbitat entre la barrera i la cala on es desenvolupa
una gran diversitat d’espècies vegetals i animals. Entre aquestes
darreres destaquen els cavallets de la mar, els opistobranquis i altres invertebrats, a més d’alevins de peixos. A les cales tancades i
somes, i en especial darrere els esculls barrera, apareixen comunitats de Cymodocea i Zostera, que com la posidònia són plantes superiors, amb flors i fruits, que viuen dintre de la mar. Aquestes
comunitats, que existeixen a diversos indrets de Menorca, són molt
importants perquè en general són escasses a la resta de la Mediterrània. Els principals esculls barrera situats dintre dels límits del
parc són el que es troba a s’Estany Pudent, al port d’Addaia, en terrenys de Mongofra Nou, i el que es troba a la cala des Tamarells.
També cal destacar que a la part més septentrional del parc,
entre Favàritx i el port d’Addaia, existeixen unes plataformes rocoses
a prop de la línia de costa que són àrees de reproducció i desenvolupament d’espècies pesqueres considerades vulnerables o amenaçades, com l’anfós (Epinephelus marginatus), l’anfós llis (E. costae),
l’anfós bord (Mycteroperca rubra) i l’escorball (Sciaena umbra).
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La flora
Hi ha diverses comunitats de plantes relacionades amb la llacuna de l’albufera, cadascuna de les quals característica d’un dels
ambients determinats per aquesta. Hi ha plantes que viuen totalment submergides a les seves aigües com és el cas dels macròfits
Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima i Potamogeton pectinatus, les
quals són conegudes amb el nom genèric d’herba de fotja, perquè
són el principal aliment d’aquests ocells i d’altres aus aquàtiques.
Hi ha altres plantes que tenen les arrels i part de la tija dintre de les
aigües de la llacuna i, per tant, viuen a les seves voreres, mentre que
la resta de plantes té un desenvolupament aeri; les més abundants
són la jonça d’aigua (Scirpus maritimus), el canyís (Phragmites australis) i la bova (Typha domaigensis). Finalment, hi ha diverses
comunitats que es fan en aquelles zones que s’inunden esporàdicament, perquè les espècies que les constitueixen, anomenades
halòfiles, poden créixer temporalment en aigües salabroses: aquestes comunitats són el salicornar, els joncs i els tamarellars. Les
espècies dominants són la salsona revelluda (Arthrocnemum fructicosum), el jonc marí (Juncus maritimus), un tipus de blet (Atriplex
portulacoides) i un ensopegall (Limonium ferulaceum). A la zona
des Prat abunden dos tipus de joncs (Juncus acutus i Juncus subulatus) i dos de tamarells (Tamarix africana i Tamarix canariensis).
Molt diferent és la flora del litoral del cap de Favàritx, i també
tota la costa del parc natural, on creixen diferents comunitats arbustives que reben el nom genèric de marines –aquest nom s’aplica
també a comunitats d’aspecte similar de les zones interiors de Menorca i d’altres indrets de la costa, encara que cada una conté plantes diferents segons les característiques de la zona on creix.
Aquestes marines es formen allà on la força del vent i la sequedat
del terreny impedeixen el desenvolupament de plantes de port arbori. En el cas de les marines litorals, com és el cas que ens ocupa,
hi abunden plantes adaptades als ambients salins.
Pàgina anterior:
(Dalt) Alga del

gènere Cystoseira
(Baix) Detall del coràl·ligen

(Dalt) Ensopegall
(Limonium minoricensis)
(Baix) Margalida de la mar
(Senecio rodriguezii)
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En el cap de Favàritx la marina és dominada per l’aladern
menorquí (Phillyrea media var. rodriguezii), una planta exclusiva
de Menorca, al qual acompanyen altres endemismes com un tipus
de romaní (Rosmarinus officinalis var. palaui), dues espècies de frígola (Teucrium sp. pl.) i la rapa mosquera (Helicodiceros muscivorus). Altres endemismes presents a Favàritx, però que també es
troben a altres zones del litoral rocós del parc, són diverses espècies
d’ensopegalls (Limonium sp. pl.), la margalida de la mar (Senecio rodriguezii), el safrà bord (Crocus cambessedesii), la didalera (Digitalis minor) i la margarida tirrènica (Bellium bellidioides).
Un altre dels atractius florístics de la costa de Favàritx són les
comunitats de socarrells, uns arbusts espinosos amb forma de coixinet. L’atractiu d’aquestes plantes és que constitueixen un cas de
convergència evolutiva, és a dir, que són plantes de diferents famílies botàniques que sotmeses a les mateixes condicions ambientals
-vents forts, sequedat i salinitat- al llarg del temps han adoptat la
mateixa estratègia evolutiva per resistir les condicions ambientals
en què creixen, circumstància que els ha dut a agafar el mateix aspecte físic –la forma aerodinàmica d’un coixinet i la substitució de
les fulles per espines– malgrat ser plantes molt diferents. Concretament, hi ha cinc espècies de socarrell a l’illa de Menorca, que corresponen a dues famílies: Femeniasa balearica (socarrell bord) i
Launaea cervicornis (socarrell), a la família de les compostes, i Astragalus balearicus (socarrella o eriçons), Dorycnium fulgurans (socarrell alís) i Anthyllis hystrix (socarrell gros), a la família de les
lleguminoses. Aquestes plantes a l’estiu agafen una tonalitat grisa i
semblen mortes, però quan floreixen a la primavera tenen un aspecte molt atractiu. Es dóna el fet curiós que habitualment no es
troben mai totes juntes en una mateixa localitat sinó que normalment n’hi apareixen dues i, en ocasions, tres, però mai un nombre
superior.
A l’interior dels socarrells s’amaguen plantes petites i fràgils,
com una lletrera endèmica (Euphorbia maresii), que d’aquesta manera es defensen de la força del vent i de la seva salinitat. Una altra
estratègia emprada per diverses plantes és la de col·locar-se a sota-

Pàgina anterior: Tamarell

(Tamarix canariensis)

Socarrell gros
(Anthyllis hystrix)
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són el borró (Ammophila arenaria), el card marí (Eryngium maritimum) i el lliri de platja (Pancratium maritimum), que colonitza el
cordó de dunes davanteres de Morella. També s’hi poden trobar alguns endemismes com la camamil·la de Maó (Santolina chamaecyparissus subsp. magonica).
Les plantes de les basses temporals es poden classificar en dos
grans grups segons el moment de l’evolució de la bassa en què apareixen, és a dir, el grup de les plantes que creixen durant l’època humida i el grup de les plantes que creixen durant la fase seca. Pel fet
que aquestes fases són de curta durada -tot just uns quants mesostant unes plantes com les altres són efímeres, és a dir, tenen un cicle de vida curt. Açò és en part responsable del fet que aquests hàbitats tenguin una riquesa florística molt gran i dinàmica, és a dir,
que a les basses que no han rebut la influència d’activitats humanes
pertorbadores a cada època de l’any s’hi poden trobar comunitats vegetals diferents, les quals, a més, varien segons el tipus de bassa.

vent d’un socarrell, en contacte físic amb aquest, i aprofitar-lo com
a redossa, fins a tal punt que l’alçada de la planta redossada no supera ni en un mil·límetre l’alçada de la planta que li serveix per protegir-se. En aquests casos resulta notable veure l’aspecte presentat
pel conjunt de les dues plantes que semblen constituir una única
planta amb dues cares.
Els socarrells, és a dir, els coixinets espinosos arbustius, es
troben en molts altres indrets de les costes mediterrànies, però no
les mateixes espècies que es troben a Menorca, algunes de les quals
són endèmiques de l’illa i les altres, de Menorca i Mallorca. A Menorca es troben a moltes de les zones litorals castigades pel vent,
però són especialment abundants al litoral de Favàritx i a la costa de
Mongofra, entre el cap Gros i la punta de Mongofra.
Els sistemes dunars presenten la vegetació característica d’aquestes formacions, amb un especial desenvolupament a les platges
des Grau, sa Torreta i Morella. Les espècies més característiques

Comunitat de socarrells
al litoral de Mongofra Nou

Pàgina següent: (Dalt) Planta arredossada darrere un socarrell
(Baix) Aritja dintre d’un socarrell
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La diversitat de comunitats vegetals que poden trobar-se a les
basses temporals les transforma en indrets d’una importància cabdal des del punt de vista de la biodiversitat i, a la vegada, per açò
mateix, en llocs que necessiten una màxima protecció per a la seva
conservació. De fet, una part important de les espècies vasculars
que es troben a les basses temporals tenen algun tipus de protecció
legal perquè són espècies rares o amenaçades. Així a la bassa dels
Armaris s’hi troba una planta molt rara a la nostra zona biogeogràfica, la Zannichellia obtusifolia.
A l’illa d’en Colom creix també una rara planta endèmica
menorquina, la Daphne Rodriguezii, que gairebé només és abundant en aquest indret, la qual cosa fa pensar que és pol·linitzada per
la sargantana baleàrica que es troba en aquesta illa, un dels pocs
casos que es coneixen de pol·linització d’una planta per un vertebrat. Aquesta espècie vegetal és un endemisme molt important
perquè es tracta d’un paleoendemisme, és a dir, una espècie tan
antiga que no existeix en la flora actual cap altra espècie que se la
pugui considerar propera. Finalment cal assenyalar que en terrenys
de l’illa d’en Colom, i també en altres zones del litoral del parc, creixen marines de bruc mascle (Erica arborea) i bruc femella (Erica
scoparia).
Les zones interiors del Parc Natural de s’Albufera des Grau
són constituïdes per un mosaic on els ullastrars s’intercalen amb
les pastures. Els ullastrars són màquies denses que ocasionalment
poden arribar fins als tres o quatre m d’alçària dominades per tres
espècies: l’ullastre (Olaea europea var. sylvestris), que dóna nom al
conjunt, la mata (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Phillyrea media var.
rodriguezii), un endemisme menorquí. Les pastures solen ser,
majoritàriament, prats artificials que se sembren amb cereals, ordi
i raigràs. Durant l’hivern aquests terrenys estan envaïts per les flors
grogues de les vinagrelles (Oxalis pes-caprae, una planta originària
de Sud-àfrica que va arribar a Menorca al llarg del segle XIX) i
durant la primavera per les flors liles del card blanc (Galactites
tomentosa).
En aquest mosaic de pastures i ullastrars, s’hi troba durant la
primavera un dels majors atractius florístics del parc: les orquídies.
Fins ara se n’han identificat set espècies diferents, que solen aparèixer allà on la màquia de l’ullastrar és més esclarissada i a les voreres dels camins.
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Pàgina anterior:

Aladern menorquí
(Phillyrea media var. rodriguezii)

Daphne rodriguezii
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La fauna
L’interès faunístic d’aquesta zona és molt gran, perquè la
major part dels ocells aquàtics que hivernen a Menorca ho fan a les
seves voreres. Els censos realitzats al llarg de molts hiverns donen
xifres que oscil·len apreciablement d’un any a l’altre; el valor màxim
observat és d’11.600 exemplars, encara que els nombres més freqüents se situen al voltant dels 7.000 individus. Les espècies d’aus
aquàtiques més abundants a l’albufera són el coll blau (Anas
platyrhynchos) i la fotja (Fulica atra). D’aquesta darrera espècie se
n’organitzaven, cada mes de febrer, unes caceres multitudinàries
des de barques, durant les quals s’arribaven a cobrar centenars d’exemplars. Aquesta activitat cinegètica en aigües de la llacuna avui
està totalment prohibida.
Altres espècies que hivernen a l’albufera, algunes abundants
en nombre, són el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), l’agró gris
(Ardea cinerea), l’agró blanc (Egretta garzetta), el cullerot (Anas
clypeata), el soterí (Tachybaptus ruficollis) i el soterí collnegre (Podiceps nigricollis). Una espècie important que cal destacar a causa
de la seva raresa és l’àguila peixatera (Pandion haliaetus), una rapinyaire que fa pocs anys va estar a punt d’extingir-se a les Illes Balears, però que en les darreres dècades s’ha aconseguit que la
població se’n mantingués estable, encara que amb un nombre molt
petit d’efectius: tres a quatre parelles reproductores en el cas de Menorca. Aquesta espècie no cria a l’albufera, però sol pescar a les
seves aigües i a les de les salines de Mongofra.
A les voreres de l’albufera, as Prat i a les altres zones inundables temporalment nien ocells propis dels canyissars, com el rossinyol bord (Cettia cetti) i el butxac (Cisticola juncidis), i a l’hivern
també s’hi poden veure becassines (Gallinago gallinago). Són freqüents també les tortugues d’aigua (Emys orbicularis) i el calàpet
(Bufo balearicus).

(Dalt) Cames de jonc

(Himantopus himantopus)
(Baix) Agró gris (Ardea cinerea)
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Pàgina següent:

Estol de coll blaus
(Anas platyrhynchos)
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a aquest ambient per sobreviure-hi. En general, però, les respostes
a les condicions canviants de les basses per part de les espècies que
hi viuen són dues: emigrar de l’hàbitat cap a millors territoris quan
aquest es torna inhabitable per a l’espècie, o transformar-se en una
forma resistent capaç d’esperar que les condicions del medi tornin
a ser favorables per al seu desenvolupament vital.
Entre les espècies que adopten la primera estratègia hi ha les
libèl·lules -o tallanassos- i els mosquits, els quals tenen una fase del
seu cicle vital aquàtica -la fase larval-, mentre que a la seva fase
adulta voladora poden abandonar les basses i desenvolupar la seva
activitat en altres hàbitats, la qual cosa els permet evitar els problemes de la dessecació de la bassa.
Un dels grups que adopta la segona estratègia és un grup de
crustacis braquiòpodes, originàriament marí, però que amb el
temps s’ha adaptat a viure en ambients dolços i salobres molt inestables. Dintre d’aquest grup destaca el Triops cancriformis, un vertader fòssil vivent que gairebé ha mantingut la seva forma actual
des del període triàsic, fa 220 milions d’anys. Comunament es considera l’espècie animal viva més antiga del planeta, i en el parc natural es pot trobar a la bassa dels Armaris.
L’estratègia dels Triops cancriformis i la dels altres braquiòpodes consisteix a expulsar els ous a l’aigua abans que la bassa es dessequi. Quan açò darrer passa les formes adultes moren i els ous
s’incrusten al fang, on resisteixen fins que les pluges tornen a om-

Els grans canvis de salinitat que es poden produir a la llacuna de l’albufera d’una època d’un mateix any a l’altra fan que el
nombre d’espècies que s’hi troben sigui reduït. De fet, només es coneixen vint-i-una espècies que viuen a les seves aigües d’una manera més o menys permanent, les més abundants de les quals són
les anguiles (Anguilla anguilla), les llisses veres (Chelon labrosus)
i una espècie introduïda, la gambúsia (Gambusia holbrooki).
A les ribes de la llacuna de Morella es troba una vegetació i
una fauna d’aus aquàtiques similars a les que es troben a l’albufera
des Grau, fins al punt que es pot dir que Morella actua com un enclavament satèl·lit d’aquesta, circumstància que calia esperar per la
proximitat entre ambdues llacunes.
Les salines d’Addaia i Mongofra a l’hivern acullen molts dels
ocells que també fan estada a les altres zones del parc, encara que
en molta menor quantitat. Cal destacar la presència de cames de
jonc (Himantopus himantopus), que nien en aquesta zona i en cap
altra del parc, tret d’alguns casos esporàdics a l’albufera. Un aspecte
que cal destacar de les salines de Mongofra és que constitueixen un
dels pocs hàbitats apropiats per a les espècies de limícoles presents
a Menorca, especialment durant els seus passos migratoris.
Quant a la fauna que es troba a les basses temporals, podem
repetir el mateix que hem dit per a la flora, és a dir, que la variabilitat impredictible de les basses temporals fa que tots els animals
que les habiten hagin d’adoptar unes estratègies molt ben adaptades

Ocells a l’albufera
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Fotges (Fulica atra) a les salines d’Addaia
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plir la bassa i el cicle torna a començar amb l’aparició de les formes
larvals. Normalment, als ous els basta resistir menys d’un any per
fer la seva eclosió, però s’ha comprovat que tenen una capacitat de
resistència de diverses dècades.
Pel que fa als vertebrats, se n’han de distingir dos grups.
D’una banda, els que no hi habiten però que utilitzen les basses temporals com a abeuradors naturals, i de l’altra, els que com les espècies anteriors hi passen part del seu cicle vital. Entre els primers
cal esmentar les ratapinyades, els conills, els eriçons, algunes espècies d’ocells, mosteles i tortugues, mentre que el segon comprèn
els amfibis, dels quals a Menorca només es coneixen dues espècies:
la granota i el calàpet (Bufo balearicus). Aquest darrer és una espècie endèmica de les Illes Balears, Còrsega i Sardenya, que actualment està en declivi per causes antròpiques. Aquestes espècies
utilitzen les basses temporals per reproduir-se dipositant-hi, durant
l’hivern, els ous, que s’aniran obrint poc abans de la primavera i des
quals sorgiran unes larves, els cabots, que si tot va bé completaran
la seva metamorfosi i es convertiran en calàpets abans que la bassa
es dessequi i podran començar la seva vida terrestre; en cas contrari, si el medi aquàtic s’asseca abans que la metamorfosi es realitzi, les larves moriran en la seva majoria i l’èxit reproductor haurà
estat molt baix.
La bassa del Cós des Síndic, a Favàritx, és una bassa molt interessant perquè té una peculiaritat que no comparteix cap altra
bassa temporal, que consisteix en una elevada salinitat de les seves
aigües. La causa d’aquesta peculiaritat és deguda a la proximitat de
la mar, que durant els grans temporals de tramuntana de l’hivern
arriba fins a la bassa amb el ruixim de les onades i salinitza les aigües dolces de la bassa temporal recollides de la pluja. Aquesta elevada salinitat fa que la fauna i la flora de la bassa temporal siguin
diferents a les d’altres basses de Menorca, la qual cosa li confereix
un interès addicional al que ja tenen aquests aspectes en altres llocs.
Una altra característica rellevant des Cós des Síndic és que la bassa
i els seus voltants són una important zona de freqüentació d’aus limícoles com el passarius (Charadrius spp.)
Finalment, la fauna dels illots té unes característiques úniques que la converteixen en un dels aspectes de major rellevància
d’aquests indrets. Aquest fet és una conseqüència de la manca de
pressió humana important als illots, a la qual hem fet referència
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Pàgina anterior:
(Dalt) Cullerots (Anas clypeata)
(Baix) Tortuga d’aigua

(Emys orbicularis)

Sargantana balear
(Podarcis lilfordii brauni)

tits territoris, les quals evolucionaren de manera independent, fet
que donà lloc, en cada illot, a poblacions amb característiques distintes o, fins i tot, en alguns casos a subespècies diferents.
En els illots del parc, i a la resta del litoral rocós, crien les gavines comunes (Larus michahellis), els cagaires (Phalacrocorax
aristotelis) i els falcons (Falco peregrinus).
Als ullastrars de les zones interiors del parc, trobam una
fauna ornitològica dominada per diverses espècies de busquerets
(Sylvia spp.) i pels rupits (Erithacus rubecula). Hi ha també un mamífer, el mart (Martes martes minoricensis), que fou introduït per
l’home, però que avui ja ha evolucionat fins a donar una subespècie pròpia de Menorca. Aquest animal és, sens dubte, el major carnívor que existeix a Menorca.
A la zona on els ullastrars alternen amb les pastures –el mosaic de pastures i ullastrar–, la fauna és especialment rica perquè les
pastures ofereixen menjar abundant a moltes espècies i l’ullastrar
els dóna protecció. Entre aquestes espècies destaquen diversos animals d’interès cinegètic: un mamífer, el conill (Oryctolagus cuniculus) i aus com la perdiu (Alectoris rufa) i el tord blanc (Turdus
philomelos). Aquestes espècies es troben també a moltes altres
zones del parc, però n’hi ha d’altres que només són pròpies dels terrenys de pastura com la torrola caraputxina (Galerida theklae) i el
sibil·lí (Burhinus oedicnemus).

abans, que ha permès que aquests territoris aïllats hagin actuat com
a refugi d’espècies úniques de la fauna –i també de la flora, com
hem vist–, moltes desaparegudes de l’illa gran o que s’hi troben rarament, entre les quals, la sargantana balear (Podarcis lilfordi ssp.),
que existeix als tres illots més grans del parc –illa d’en Colom, Addaia Gran i Addaia Petita–, a un dels illots de l’Albufera –l’illot d’en
Mel– i a altres illots de la costa de Menorca, i que no es troban al territori principal de l’illa.
El fet que la sargantana balear es conservi als illots costaners
i no existeixi a l’illa gran és degut a les característiques del seu procés de formació. Aquest fou conseqüència del fet que, quan es produí el darrer augment de nivell de la mar Mediterrània, algunes
parts avançades i elevades del litoral varen quedar aïllades perquè
la mar envaí les llengües de terres baixes que les unien a l’illa gran.
En aquests microespais varen quedar aïllades diverses poblacions
de sargantanes que es van salvar dels predadors i competidors serps, altres sargantanes i mamífers- que van arribar a Menorca acompanyant l’home i van aniquilar la població original de sargantanes de l’illa, sense afectar les dels illots, on aquests predadors i
competidors no van aconseguir arribar.
El fenomen interessant que es va donar després fou la diferenciació evolutiva de les poblacions de sargantanes que havien
quedat aïllades genèticament les unes de les altres en els seus pe-
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raça menorquina, que va estar a punt de desaparèixer durant el
segle XX, però la voluntat decidida d’un reduït grup de persones va
aconseguir la seva conservació i, actualment, la seva recuperació.
Les vaques menorquines, dintre del parc, acostumen a pasturar pels volts del camí de sa Boval o en els terrenys inundables des
Prat de l’albufera. Es distingeixen clarament de la resta de bestiar
boví de l’illa pel color marró vermellós i la manca de banyes. El pes
dels exemplars adults oscil·la entre els 700 kg dels mascles i els 450
kg de les femelles. La majoria dels ramats de vaques menorquines
estan destinats a la comercialització de la carn, perquè les seves aptituds són més grans en aquest aspecte que en el de la producció de
llet. Tanmateix, el seu rendiment lleter tampoc no és dolent perquè
alguns exemplars arriben a produir 30 litres de llet diaris, que en els
casos en què no s’utilitzen per a la cria dels vedells s’empren per a
l’elaboració de formatge artesanal. La llet d’aquestes vaques té un
elevat contingut de proteïnes i greixos, la qual cosa fa que la relació
entre el nombre de kg de formatge produïts i el litres de llet utilit-

Actualment hi ha catorze finques, situades dintre dels límits
del parc, que mantenen la seva activitat agrícola amb una extensió
total ocupada de poc més de 1.900 ha. La gran majoria d’aquestes
finques es dediquen a la ramaderia enfocada a la producció de llet
per a l’elaboració de formatge, que fins fa poc era la principal font
de guanys econòmics per al camp. Recentment, però, certs fets han
projectat ombres sobre la viabilitat d’aquest model i així s’ha incrementat el nombre de finques que han canviat la seva orientació cap
a la producció de carn o, almenys, complementen la seva activitat
lletera amb aquesta altra producció.
A les finques de l’interior del parc de l’albufera es troben els
ramats més importants de vaques menorquines, una raça de vaca
pròpia de l’illa de Menorca, emparentada amb la raça de vaques
mediterrànies i molt especialment amb la raça marinera, avui desapareguda. Aquest perill -el de desaparició- també va amenaçar la
Adobament dels camps de conreu
amb residus ramaders

Pàgina següent: Enclova (Hedysarum coronarium)
Pàgina 80: Vaques de raça menorquina pasturant als terrenys del parc de l’albufera
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residuals i es poden veure rodols de plantes que creixen espontàniament a la vorera dels camins.
Tant pel que fa al parc natural com per a la resta de Menorca,
el manteniment de l’activitat ramadera tradicional contribueix a la
conservació dels valors naturals del medi rural i del paisatge. El
maneig extensiu del ramat promou, per una banda, la conservació
dels elements etnològics rurals i, per altra banda, fomenta una estructura del territori en mosaic, amb una diversitat d’hàbitats, on
alternen les pastures amb els conreus, amb les zones de guaret i
amb les marines i boscos naturals. Aquesta diversitat d’hàbitats és
clau per a la conservació de moltes espècies de flora i fauna, i per
tant per mantenir la biodiversitat de l’illa.

zats sigui superior al que s’aconsegueix amb les vaques d’altres
races. Una característica molt important d’aquesta raça és la rusticitat, la qual cosa fa que es pugui adaptar bé a ambients desfavorables.
Les pastures que alimenten els ramats de bestiar de la zona
del parc són prats artificials de cereals, sobretot ordi, civada i raigràs, i en algunes ocasions encara es troben algunes pastures d’enclova -Hedysarum coronarium-, una lleguminosa que fou introduïda
durant el segle XIX com a ferratge però que avui, després de ser una
de les plantes més característiques del camp de Menorca, amb el
seu color vermellós durant la floració, ha estat substituïda per altres
plantes més productives, tot i que encara en queden alguns conreus
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2. Zona d’esmorteïment
o zona tampó de la reserva
de Menorca: la tramuntana
El programa MaB de la UNESCO defineix les zones d’esmorteïment o zones tampó d’una reserva de biosfera com a zones de
protecció de la zona nucli, en les quals es promou un desenvolupament ambientalment sostenible a través d’un planejament que inclogui l’ordenació, l’ús i la gestió d’aquestes zones, que pot ser o bé
específic per a aquestes, o bé estar integrat en el planejament de la
zona nucli.
A Menorca, pel fet peculiar que la reserva de biosfera que li
és associada ocupa tot el territori illenc, la zona d’esmorteïment té
unes característiques especials que reflecteixen aquesta especificitat. Així, les zones d’esmorteïment formen una xarxa integrada dins
el context de l’ordenació territorial de l’illa i són constituïdes per les
àrees naturals d’especial interès (ANEI) i àrees rurals d’interès paisatgístic, que es van definir a partir de la Llei autonòmica 1/1991.
Aquestes zones presenten un alt valor natural i els usos i activitats
humanes que s’hi han realitzat en el passat han contribuït a la seva
conservació. La diferència fonamental amb la zona nucli és que en
aquesta es realitza una gestió activa per a la seva conservació, mentre que a les zones tampó es fa una gestió passiva basada en la regulació d’usos d’aquestes zones a través dels plans d’ordenació
territorial de l’illa.

Àrees naturals d’especial interès
de la costa nord
Administrativament cada ANEI de Menorca s’identifica amb
un número de l’1 al 19 i cada una té uns límits geogràfics ben establerts. Tanmateix, pel fet que des del punt de vista de la reserva
de biosfera el conjunt d’ANEI constitueix una unitat –la zona d’es-
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morteïment de la reserva–, nosaltres aquí les tractarem també des
d’aquest punt de vista unificador, la qual cosa és lògica si es té en
compte que les diferents ANEI es desenvolupen al llarg de les costes de Menorca gairebé sense solució de continuïtat i, per tant, les
característiques geogràfiques, faunístiques i florístiques s’assemblen molt les unes a les altres, tret d’algunes característiques específiques que assenyalarem en el seu moment. Les diferències més
grans es troben entre les ANEI de la costa nord i les de la costa sud,
fruit de les diferències geològiques entre la Menorca del nord –la
tramuntana– i la del sud –els Migjorn–, i per aquest motiu hem introduït una separació entre les ANEI d’una regió i les altres.
Les ANEI de la zona nord de l’illa abasten tota la costa nord
de Menorca, des de la península de la Mola, a l’entrada del port de
Maó, fins a cala Morell, on finalitza la falla que divideix l’illa en dues
meitats geològicament ben diferenciades. Només queden excloses
de la zona tampó algunes petites àrees on hi ha el nucli urbà de Fornells, o algunes urbanitzacions com cala Tirant. D’altra banda dues
de les ANEI d’aquesta zona, la Me-6 i la Me-7, corresponen al territori que ocupa el Parc Natural de s’Albufera, que ha estat tractat en
el capítol anterior per la seva condició de zona nucli de la reserva
de biosfera i per aquest motiu aquí no ens n’ocuparem.

Geologia
Des del punt de vista geològic, la zona litoral d’aquestes ANEI
és constituïda per territoris molt diversos. Així, la zona que va des
de la Mola de Maó fins as Grau està formada bàsicament per materials paleozoics, amb l’excepció dels vergers de Sant Joan i tota la
vall del torrent des Gorg, que es troben damunt la falla que separa
els terrenys més antics de la tramuntana dels terrenys miocènics
del migjorn de l’illa.
A la badia de Fornells es troba la zona de la Mola, conformada per dolomies, unes roques de natura carbonatada, de color
gris clar, que es van formar en època juràssica, fa 150 milions
d’anys. A l’altra vorera del port, a la part nord de les anomenades Salines Velles, hi ha roques silícies de color gris d’època paleozoica,
mentre que al sud de les Salines hi ha materials d’origen triàsic, bàsicament gresos i argiles.
(Dalt) La Mola de Fornells
(Baix) Sistema dunar de Tirant
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Continuant cap a ponent, a la zona entre Fornells i els Alocs
trobam materials d’origen paleozoic, que en aquesta àrea es caracteritzen, en general, pels colors vermellosos. En són una excepció
el cap de Cavalleria i la Talaia de Fornells, constituïts per materials
juràssics, de colors molt clars.
Finalment, a la zona de la Vall trobam dolomies del Juràssic,
a la zona oriental i meridional; gresos i pelites vermelles del Permotriàsic, a la zona central i occidental; materials d’època triàsica,
a la cala Fontanelles, i dipòsits del Quaternari a les zones menys
elevades de la Vall.

Paisatge
Les ANEI de la zona de tramuntana de Menorca tenen en
comú un mateix tipus de litoral, és a dir, la seva és una costa retallada, amb nombrosos macars, cales i ports, d’una banda, i caps,
esculls i illots, de l’altra, fruit de la forta erosió a què ha estat sotmesa durant milers i segurament milions d’anys per l’efecte del
vent i de les onades dels grans temporals de tramuntana. En general, no és una costa gaire alta, però així i tot hi ha zones com el cap
de Cavalleria, i els voltants d’Algaiarens on es troben alguns penyasegats importants i, fins i tot, en el primer d’aquests indrets, hi
podem veure els més alts de Menorca.
Si seguim la línia de costa des de l’arenal de s’Olla cap a ponent, el primer que es pot observar és que la vorera oriental del
port de Fornells és constituïda per una península, la Mola de Fornells, un promontori que pujant des del nivell de la mar arriba fins
a una alçada de 122 metres. Aquest promontori es talla abruptament a l’extrem septentrional i el penya-segat cau gairebé vertical
cap a la mar amb la interrupció d’alguna petita terrassa.
Dintre del port de Fornells hi ha tres illes: la de ses Sargantanes, la des Revull i la des Porros, i a l’extrem nord-oriental de la
Mola, és a dir en el litoral que dóna a mar oberta, s’hi troba l’illa
d’en Tosqueta. Totes aquestes illes són constituïdes por dolomies,
com el promontori de la Mola.
Pàgina anterior:

Cabres al cap de Cavalleria

(Dalt) Port de Sanitja
(Baix) Platja de Pregondó
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A la zona de la Vall, més enllà dels Alocs, tot seguint cap a ponent, hi ha dues grans masses muntanyenques anomenades, respectivament, sa Falconera, que té una alçada de 207 metres, i el
canal de l’Infern, les quals delimiten una àmplia vall que dóna nom
a la zona. Tot el litoral, des de cala Pregonda fins a les platges de la
Vall, és molt retallat, amb grans penya-segats, macars i platges d’arena. A tot el litoral de tramuntana abunden els prims i els esculls,
la qual cosa fa que sigui un litoral perillós per a la navegació.

La costa entre Fornells i els Alocs es pot dividir en dues
zones ben diferenciades, una a llevant de cala Pregonda, que en general és poc elevada, amb l’excepció que ja hem esmentat del cap
de Cavalleria, que està situat en aquesta zona, i el tros de costa situat entre cala Pregonda i els Alocs, que és més abrupta i elevada.
En aquest litoral hi ha diversos illots, els més importants dels quals
són l’illa des Porros o de Sanitja, a la zona nord-occidental del cap
de Cavalleria, i les illes Bledes.
Al sud-est del cap de Cavalleria i protegit parcialment dels
temporals de tramuntana per l’illa des Porros s’hi troba el petit port
de Sanitja, que es creu que en època romana va ser un port utilitzat pels vaixells comercials, a les ribes del qual hi hauria la ciutat
romana de Sanicera. Encara que la ubicació d’aquesta ciutat, esmentada per Plini, no ha pogut ser establerta d’una manera rigorosa, l’existència de restes d’estructures urbanes d’època romana
als voltants del port de Sanitja i les nombroses troballes subaquàtiques, principalment àmfores romanes de diverses èpoques, fan
pensar que aquest indret fou el que devia ocupar la ciutat de Sanicera.

Sistemes dunars
Entre Fornells i la Vall hi ha diverses platges darrere les
quals es desenvolupen sistemes dunars, que en qualque cas cobreixen una gran extensió. Les que tenen sistemes dunars més importants són les de Tirant –aquest és un dels més importants de
Menorca–, Cavalleria, Binimel·là, Pregonda i la Vall, que neix a les
platges d’Algaiarens i des Bot i s’estén uns 2 km cap a l’interior de
l’ANEI.

Recuperació del sistema dunar de Son Saura del Nord
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psammòfila menorquina és molt diferent de la descrita en els esquemes clàssics aplicables a les dunes mediterrànies, tant pel que
respecte a les espècies com a la seva disposició espacial. Així, hom
observa que la zonació no està estructurada en cinturons paral·lels
a la costa, sinó que les diferents espècies es troben profundament
entremesclades seguint les crestes i les valls que formen les dunes
en el seu avenç cap a l’interior.

Els sistemes dunars de Menorca són excepcionals a les Balears i en bona part de la Mediterrània occidental, pel fet de ser cordons longitudinals, paral·lels a la direcció del vent dominant i
independents de l’orientació de la costa. Aquesta situació no és habitual a la resta de costes de l’entorn geogràfic de Menorca, on els
sistemes dunars s’orienten transversalment respecte al vent i
paral·lelament a la línia de costa. A Menorca només es dóna un cas
de dunes transversals, el sistema dunar de Son Bou, del qual ens
ocuparem en parlar de les ANEI del sud de l’illa.
Les dunes es formen a partir de l’acumulació del material
transportat pel vent, que va des de partícules fines a grans gruixuts,
que són retinguts per la vegetació o dipositats en roques que troben
al seu camí. Aquestes acumulacions d’arena van augmentant de
volum a poc a poc, amb la qual cosa augmenta també el seu poder
captador d’arena, i amb el temps originen els sistemes dunars, que
poden adoptar diferents morfologies: sistemes dunars transversals,
longitudinals i amb forma de mitja lluna. La morfologia que adopta
cada sistema dunar particular depèn de les característiques dels
vents dominants que bufen a l’indret on es formen.
L’originalitat geomorfològica de la majoria de sistemes dunars menorquins té implicacions ecològiques perquè, a conseqüència de la peculiar orientació de les dunes, la zonació de la vegetació

Macars
Els macars són grans aglomeracions de roques –els macs–
generalment de forma arrodonida que tenen una superfície perfectament llisa, que s’aglomeren en grans quantitats en una superfície
plana i baixa de la costa. Aquestes formacions algunes vegades
també reben el nom de codolars, però aquest nom no és prou
adient, perquè serien aglomeracions de còdols i aquests són trossos de roca de formes desiguals i amb superfícies irregulars.
Els macs es formen per l’efecte de vaivé de les onades que
arrosseguen els materials produïts en la lenta desintegració dels
penya-segats marins, causada per l’erosió de la mar i el vent.
Aquest efecte, que provoca que els materials es desplacin rodant

Macar del Pla de Mar
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avant i enrere, té com a conseqüència que acabin agafant la seva
forma arrodonida característica. El color i les dimensions dels
macs que es formen depèn en cada cas de la natura de la roca originària; així, els macs que provenen de roques calcàries solen tenir
forma el·lipsoïdal, mentre que els macs que provenen de lloselles
tenen colors grisos i una forma només parcialment arrodonida.
A la zona compresa entre la Mola de Maó i es Grau hi ha diversos macars que s’han format a la base dels espadats del litoral,
entre els quals els més coneguts són els des Murtar i el de Binillautí. També hi ha diversos macars importants entre Fornells i la
Vall, entre els quals destaquen el macar del Pla de Mar, devora cala
Pilar, i el codolar de Biniatram. El primer és constituït per macs
vermellosos de grans dimensions formats a partir de materials
molt resistents del Permotriàsic i el segon, situat prop de ses Fontanelles, és format per macs de mida mitjana. Si el problema de la
conservació dels sistemes dunars és la seva utilització fins a temps
recents per a la producció d’àrids, el problema dels macars és l’espoliació que pateixen els seus elements, que són utilitzats com a
element ornamental a cases i jardins.

Zones humides i torrents
A l’ANEI que va des de la Mola de Maó as Grau s’hi troben
diversos torrents estacionals com el de Binillautí, el de sa Mesquida
i el des Murtar, que transporten aigua de les pluges hivernals.
Aquests torrents transcorren per les valls amples i curtes que hi ha
entre els petits turons que caracteritzen el relleu de la regió de tramuntana i formen petites goles a la seva desembocadura.
A la zona de Fornells es troba una zona humida natural, l’albufera des Mercadal, situada a la part occidental del sistema dunar
de Son Saura i molt a prop de la urbanització de Son Parc, i en conseqüència s’ha patit la seva influència negativa i s’han produït alteracions que n’amenacen la conservació. És una maresma litoral
que té una superfície d’aigües lliures que pot arribar a ser de 40 ha
(Dalt) Salines Noves de Fornells
(Baix) Zona humida a la desembocadura

del torrent d’Algaiarens
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Pàgina següent:

Prat de Lluriac

subterrànies que provenen d’un petit aqüífer que hi ha a la zona. La
superfície de la làmina d’aigua varia molt durant l’any, depenent de
les aportacions d’aigua subterrània i dels episodis de desbordament
del torrent. Per aquest motiu, durant l’hivern la superfície d’aigües
lliures ocupa unes vuitanta hectàrees, mentre que a l’estiu la zona
inundada desapareix gairebé per complet.
Finalment, a la Vall hi ha el torrent d’Algaiarens, que drena
totes les formacions orogràfiques de la zona: sa Falconera, el canal
de l’Infern i les petites serres que hi ha a prop de la carretera general de Maó a Ciutadella, al seu costat septentrional. Aquest torrent
no duu aigua en la major part de l’any, només quan plou, però el
seu tram inferior, que finalitza a la platja des Bot, està inundat permanentment durant tot l’any, la qual cosa origina una llacuna d’aigües salmaies que té una superfície de l’ordre de 3 ha i una
profunditat de 4 m.

i una profunditat variable. Aquesta variabilitat tant en extensió com
en profunditat és deguda a la irregularitat en l’arribada d’aportacions d’aigua des de la seva conca de recepció, la qual cosa té com
a conseqüència que, generalment, només hi hagi uns quants ullals
més profunds que es mantenen al llarg de tot l’any. Al voltant del
port de Fornells hi ha també dues zones humides que segles enrere foren transformades en salines, les salines de la Concepció i
les Salines Velles, però que avui estan inactives i acullen esporàdicament una fauna i una flora interessants.
A la zona entre Fornells i els Alocs, darrere cala Tirant, s’hi
troba la tercera zona humida més important de Menorca, després
de l’albufera des Grau i el prat de Son Bou. Es tracta del prat de
Lluriac, una maresma litoral constituïda per un conjunt de basses
temporals originades en part pel desbordament del torrent des
Mercadal en el seu darrer tram, en part per surgències d’aigües
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Basses temporals
A la zona de sa Mesquida i el cap Negre hi ha algunes basses temporals d’elevat interès, entre les quals destaca la bassa Plana
de Binissarmenya, una bassa extensa i soma formada sobre materials paleozoics (llosella), que presenta una flora variada i singular,
amb comunitats d’Isoetes i amb presència d’un pteridòfit aquàtic
(Marsilea strigosa) considerat d’interès prioritari a l’àmbit europeu
per la seva escassetat. A la resta de la regió de tramuntana de Menorca hi ha altres basses d’interès biològic remarcable, entre les
quals podríem destacar les situades a la península de la Mola de
Fornells i les de la zona de la Vall. Una de les més importants de totes les que hi ha a Menorca des del punt de vista ecològic i també
una de les més espectaculars paisatgísticament es troba a la zona
de la muntanya Mala. Es tracta de l’anomenada bassa Verda de la
Vall, que es forma en una petita conca sobre substrat arenós silícic
on s’acumula l’aigua de pluja, amb una superfície d’aigües lliures
d’uns 800 metres quadrats de superfície i envoltada d’una marina
de bruc i pins.

Flora
FLORA LITORAL
A la zona litoral de l’ANEI que va des de la Mola de Maó as
Grau hi ha dues comunitats vegetals de gran interès. D’una banda
una marina silicícola de brucs i estepes, que és la que ocupa major
extensió, les espècies més abundants de la qual són el bruc mascle
(Erica arborea), el bruc femella (Erica scoparia), l’estepa negra
(Cistus mospeliensis) i l’estepa borrera o d’escurar (Cistus salviifolius). Per altra banda, hi ha una marina de murtes, que per créixer
necessita un sòl humit i per tant es fa a les petites valls de la zona
i a les obagues. Les plantes més abundants de la comunitat són la
murta (Myrtus communis), un arbust olorós, i la vidalba (Clematis
cirrhosa), una liana. Existeixen també unes plantes compartides
per les dues comunitats com són la mata (Pistacia lentiscus), l’aladern (Phillyrea media) i l’aritja (Smilax aspera).

(Dalt) Bassa temporal de la Mola de Fornells
(Baix) Bassa Plana de Binissarmenya
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Pàgina següent:
(Dalt) Camamil·la

(Santolina chamaecyparissus
subsp. magonica)
(Baix) Fonoll marí
(Crithmum maritimum)

Bassa Verda de la Vall
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A la primavera, aquestes dues màquies presenten un aspecte
espectacular quan cobreixen literalment tot el sòl amb les flors
blanques de les estepes i de les murtes.
En aquesta zona de Menorca, a les proximitats del cap Negre,
s’hi troba un dels endemismes exclusius de l’illa més peculiars. Es
tracta d’Apium bermejoi, un petit api descobert fa pocs anys, la distribució del qual ocupa un terreny de pocs metres quadrats, on es
troben, per tant, els únics exemplars d’aquesta espècie que existeixen al món. Aquesta planta es considera una de les més amenaçades d’Europa i per aquest motiu es conrea a diversos jardins
botànics, per si un dia arribés a desaparèixer del seu hàbitat natural.
Finalment, els terrenys a prop de sa Mesquida són un dels
pocs indrets de Menorca, fora de l’illa d’en Colom i altres localitats
de la tramuntana, on es troba l’arbust endèmic Daphne rodriguezii.
També s’hi troba un altre endemisme exclusiu de Menorca que
només viu a aquesta zona, Vicia bifoliolata, una petita planta enfiladissa, i l’olivella (Cneorum tricoccon), un arbust abundant al sud
de França i a Mallorca però molt rar a Menorca.
Al litoral rocós de la zona entre Fornells i els Alocs la vegetació presenta gran abundància d’espècies endèmiques. A la zona
on arriben els esquitxos de les onades s’hi troben ensopegalls (Limonium sp. pl.) amb algunes espècies endèmiques i el fonoll marí
(Crithmum maritimum), i darrere d’aquests, a recer dels esquitxos
de les onades, gràcies a les escletxes del terreny, s’hi troba un endemisme, la margalideta de la mar (Senecio rodriguezii), i una margalida de distribució tirrènica (Bellium bellidioides). Més enrere de
la costa, però encara en uns terrenys salinitzats i on el vent bufa
fort, s’hi troba la comunitat de socarrells a què hem fet referència
en parlar del parc natural de l’albufera. En aquesta zona hi ha les
cinc espècies de socarrell existents a Menorca, però, com hem observat abans, mai s’hi troben totes juntes. El més abundant és
Dorycnium fulgurans. Aquests socarrells apareixen acompanyats
per la camamil·la (Santolina chamaecyparissus subsp. magonica),
també endèmica. Les mateixes comunitats es troben als penya-segats litorals de la zona de la Vall, amb la circumstància molt peculiar que a les terrasses d’alguns penyals s’hi troba la salsona
revelluda (Arthrocnemum fructicosum).
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(Dalt esquerra)

Lliri de platja (Pancratium maritimum)
(Baix esquerra)

Card de platja (Eryngium maritimum)
(Dalt dreta)

Ravenissa de la mar (Cakile maritima)

Pàgina següent:
(Dalt) Gatassa (Ranunculus ficaria)
(Baix) Llenties d’aigua (Lemna minor)
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FLORA DELS SISTEMES DUNARS
A les arenes de la platja de sa Mesquida s’hi pot trobar un
petit arbust conegut amb el nom de camot (Scrophularia ramosissima), que és un endemisme tirrènic. A la base de les dunes dels
sistemes dunars de les platges compreses entre els Alocs i Fornells
apareix, com a la major part dels altres sistemes dunars de l’illa, el
lliri de platja (Pancratium maritimum), la ravenissa de la mar (Cakile marina) i el card de platja (Eryngium maritimum), mentre que
a la part més alta de les dunes creix el borró (Ammophila arenaria)
i darrere d’aquestes s’hi troba també el camot. Més enrere encara
s’hi troben mates i sivinars, una comunitat vegetal la planta més
característica de la qual és la sivina (Juniperus phoenicea subsp.
turbinata). Els més importants d’aquests sivinars són els associats
als sistemes dunars de Tirant i Cavalleria.
En el sistemes dunars de la Vall també abunda, a la part davantera de les dunes, una gramínia anomenada jull de platja (Elymus farctus).
FLORA DE LES ZONES HUMIDES I ELS TORRENTS
A l’albufera des Mercadal predomina el canyet o canyís
(Phragmites australis), mentre que a les salines de la Concepció
s’hi troben tamarells, a les zones menys salades, i salsones del gènere Arthrocnemum, a la resta de la zona. D’altra banda, la vegetació que es troba al voltant de les Salines Noves està formada
exclusivament per salicòrnies.
Al prat de Lluriac dominen les jonces marines o jonc boval
(Scirpus maritimus i Scirpus littoralis), a la part central de les basses, mentre que a les voreres hi ha tamarells (Tamarix sp. pl.) i apis
d’aigua o ranuncles (Ranunculus subgen. Batrachium), una planta
submergida que a la primavera dóna lloc a un tapís de flors blanques damunt la superfície de les aigües.
La vegetació de la vorera dels torrents, tant dels de la zona
des Mercadal com el d’Algaiarens, és dominada pel jonc boval (Scirpus holoschoenus), el canyís i la bova (Typha domingensis). Un poc
més allunyades de la vorera apareixen les canyes de Sant Joan
(Arundo donax) i els tamarells i, finalment, submergida en les aigües dels torrents, s’hi troba Potomageton pectinatus. A les proximitats de la desembocadura dels torrents, allà on les aigües són
més salades, hi creix submergida la Ruppia cirrhosa.
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VEGETACIÓ DE LES ZONES INTERIORS
La vegetació de la Mola de Fornells és dominada per dues
espècies, el xipell (Erica multiflora) i el romaní (Rosmarinus officinalis), que la cobreixen en bona part de la seva extensió. A la part
més septentrional de la península, allà on bufen amb més força els
vents de tramuntana, la marina de xipell i romaní i plantes associades és substituïda per una marina d’aladern menorquí.
La vegetació de la zona interior entre Fornells i els Alocs és
dominada per la mata i l’aladern, a les àrees de substrat calcari,
mentre que el bruc mascle, el bruc femella, el càrritx (Ampelodesmus mauritanica), l’estepa negra (Cistus monspeliensis) i l’argelaga
(Calicotome spinosa) creixen sobre els substrats silícics. Les primeres formen comunitats vegetals baixes mentre que les comunitats generades per les segones són altes i espesses. Al cap de
Cavalleria i en petits indrets de l’interior d’aquesta zona, el càrritx
és gairebé l’única espècie vegetal que hi creix.
Als replans ombrívols de les zones rocoses, s’hi poden trobar
espècies herbàcies importants com la didalera (Digitalis minor) i
Cymbalaria aequitriloba.
Finalment, a les zones seques i obertes de la Vall creix el càrritx amb abundància i, en els boscos de la zona, s’hi troben la rapa
blava (Arum pictum) i la rapa de porc (Cyclamen balearicum), dos
endemismes de la regió tirrènica.
MASSES FORESTALS
A l’extrem sud de la Mola de Fornells, dintre de la marina de
xipell i romaní, apareixen petits grups de pi blanc (Pinus halepensis), combinació que es manté fins que s’arriba a una zona d’alzinars que enllaça amb les masses forestals de la muntanya del Toro.
A tota la zona situada entre els Alocs i Fornells les masses forestals són pràcticament absents i només hi creixen petits pinars i
els sivinars que trobam associats als sistemes dunars. Per contra,
a la zona de la Vall s’hi troben les comunitats forestals més extenses i més ben conservades de Menorca, constituïdes per una mescla de pi blanc i alzina (Quercus ilex). En aquests boscos creixen
nombrosos endemismes de gran interès que hem esmentat abans
en parlar de la vegetació de l’interior d’aquesta zona.

(Dalt) Bruc mascle (Erica arboria)
(Baix) Bruc femella (Erica escoparia)
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(Dalt) Estepa negra (Cistus monspeliensis)
(Dreta) Càrritx (Ampelodesmus mauritanica)
(Baix) Didalera (Digitalis minor)
99
Zona d’esmorteïment o zona tampó de la reserva de Menorca: la tramuntana

Fauna
FAUNA DEL LITORAL
Al litoral entre la Mola de Maó i es Grau són abundants la gavina camagroga (Larus michahellis) i el corb marí o cagaire (Phalacrococorax aristotelis). A l’estiu, també s’hi poden veure, sobretot
a la zona entre el cap Negre i la Mola de Maó, on fan els seus nius,
exemplars de baldritja grossa (Calonectris diomedea) i baldritja balear (Puffinus mauretanicus), que apareix a la primavera fins a la
tardor.
A les aigües interiors del port de Fornells i al litoral exterior
de la zona les espècies més freqüents són la gavina comuna, la gavina corsa (Larus audounii) i el corb marí o cagaire. Hi ha també
una rapinyaire molt característica que cria a la zona, l’àguila peixatera (Pandion haliaetus), que es pot observar fàcilment en qualsevol època de l’any. Una espècie abundant, però només al litoral
exterior, és la baldritja grossa, que apareix a l’estiu.
Als penyals litorals de la Vall es troben moltes d’aquestes mateixes aus. Així, abunden i fan els seus nius les gavines comunes,
la baldritja grossa, el corb marí i l’àguila peixatera, i també s’hi pot
trobar la baldritja balear. Hi ha unes quantes espècies que, malgrat
no ser marines, crien en aquests indrets, entre les quals destaquen:
el falcó (Falco peregrinus), els coloms salvatges (Columba livia) i
dues espècies de vinjoles (Apus apus i A. pallidus).
FAUNA DE LES ZONES HUMIDES
A l’albufera des Comte, a l’hivern hi abunden diverses espècies d’anàtides i la tortuga d’aigua (Emys orbicularis). Als voltants
de la vorera és possible veure grups de galls favers (Porphyrio
porphyrio). Les dues salines de Fornells, per la seva banda, són freqüentades per diverses espècies de limícoles, la majoria dels quals,
però només s’observen durant els passos de primavera i estiu. Els

(Dalt) Colom salvatge (Columba livia)
(Baix) Corb marí o cagaire (Phalacrocorax aristotelis)
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més comuns són diverses espècies de passa-rius i corriols: el
passa-rius petit (Charadrius dubius), el passa-rius gros (C. hiaticula), el passa-rius camanegra (C. alexandrinus), el corriol menut
(Calidris minuta) i el corriol variant (C. alpina).
Al prat de Lluriac, durant l’hivern, s’hi poden observar una
gran quantitat d’ocells aquàtics entre els quals abunden les fotges
(Fulica atra), els collblaus (Anas platyrhynchos), els anedons (A.
crecca), els cullerots (A. clypeata) i, en algunes ocasions, les oques
salvatges (Anser anser). També hi són freqüents els agrons grisos
(Ardea cinerea) i, molt especialment, els esplugabous (Bubulcus
ibis), que sovint es mouen entre els ramats de vaques de les explotacions veïnes.
Al torrent d’Algaiarens i la seva zona humida associada, les
aus més abundants són les fotges i les polles d’aigua (Gallinula chloropus). Altres vertebrats presents a la zona són les tortugues d’aigua i les serps d’aigua (Natrix maura). A les aigües del torrent s’hi
troben diverses espècies de peixos, la llissa vera (Chelon labrosus),
l’agut gros (Liza ramada), l’agut petit (Liza saliens), l’anguila (Anguilla anguilla) i la cabeçuda (Atherina boyeri).
FAUNA DELS ILLOTS
Els elements més importants de la fauna dels illots són els ja
esmentats en el cas dels illots inclosos dintre del Parc Natural de
s’Albufera des Grau, és a dir, les sargantanes balears. En el cas de
Fornells tots els illots situats dintre del port, fins i tot el diminut
illot des Porros i l’illot d’en Tosqueta, situat al litoral exterior de la
Mola de Fornells, tenen colònies més o menys grans de sargantanes balears. A l’illot des Porros, s’hi troba la Podarcis lilfordi porrosicola i a tots els altres s’hi troba la P. lilfordi sargantanae.
Al litoral entre Fornells i els Alocs hi ha també diversos illots
amb poblacions de sargantanes balears; es tracta de l’illot de Sanitja o des Porros i el grup de les illes Bledes. Al primer hi ha la P.
lilfordi fenni i a les segones, la P. lilfordi sargantanae, és a dir, la
mateixa espècie que hem esmentat en el cas de Fornells.

(Dalt) Gall faver (Porphyrio porphyrio)
(Baix) Passa-rius camanegra (Charadrius alexandrinus)
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Esplugabous (Bubulcus ibis)
Serp d’aigua (Natrix maura)
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FAUNA DE LES ZONES INTERIORS
La fauna ornitològica de les zones de màquia de l’ANEI que
va des de la Mola de Maó as Grau és dominada per petits ocells
passeriformes els més abundants dels quals són el busqueret capnegre (Sylvia maelanocephala), el busqueret roig (S. undata) i el
vitrac (Saxicola torquatus). A la zona de la Mola també són freqüents els coloms salvatges (Columba livia), les perdius (Alectoris
rufa) i els sibil·lins (Burhinus oedicnemus), espècies aquestes dues
darreres que també es troben a la zona de Sant Antoni, al port de
Maó. Finalment, a les zones més interiors d’aquesta ANEI es poden
observar alguns rapinyaires: milans (Milvus milvus), soters (Hieraaetus pennatus) i xòrics (Falco tinunculus).
Quant als animals terrestres, en aquesta zona abunda un
rèptil, la sargantana italiana (Podarcis sicula), i dos mamífers, les
mosteles (Mustela nivalis) i els eriçons (Atelerix algirus).
L’avifauna de la marina de la Mola de Fornells es caracteritza per la presència de petits ocells passeriformes, entre els quals
destaquen el busqueret roig i el vitrac. Per la seva raresa en aquesta
zona destaca la presència del busqueret trencamates (Sylvia conspicillata). D’altra banda, a la part interior de la zona entre Fornells
i els Alocs és freqüent veure alimentar-se diversos rapinyaires com
el soter, la miloca (Neophron percnopterus) i el milà, mentre que la
marina del cap de Cavalleria és una zona de passeriformes entre
els quals es troben els mateixos que hem esmentat per a la Mola de
Fornells.
Quant a l’avifauna dels boscos de la Vall, és abundant i variada. En aquests indrets s’hi pot trobar una munió d’ocells forestals entre els quals hi ha la primavera (Parus major), el tord negre
(Turdus merula), el reietó cellablanca (Regulus ignicapillus) i el
tudó (Columba palumbus). La importància d’aquests boscos és encara més gran pel fet que constitueixen zones de nidificació de rapinyaires, com els esmentats soter i milà.
A la zona de la Vall s’hi troben també tots els mamífers salvatges que habiten l’illa de Menorca, entre els quals destaca el mart
(Martes martes minoricensis), una subespècie pròpia de Menorca.

(Dalt) Sargantana baleàrica (Podarcis lilfordii porrosicola)
(Baix) Vitrac (Saxicola torquatus)
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Reserva marina del nord de Menorca
La reserva marina del nord de Menorca, l’única que té l’illa
fins al moment present, va ser creada el juny de l’any 1999 amb l’objectiu, d’una banda, de protegir una determinada zona sensible del
litoral menorquí i conservar la fauna ictiològica que hi habita i, de
l’altra, com a instrument de gestió de l’activitat pesquera de la zona.
La zona abastada per aquesta reserva marina, que comprèn
5.119 ha marines, correspon a les aigües interiors delimitades per
una línia imaginària que, partint d’un punt situat a alta mar davant
del cap Gros, a llevant de les platges d’Algairens, va fins a l’illa des
Porros, al cap de Cavalleria, i des d’allà a la punta des Morter, a la
Mola de Fornells. Una segona zona de protecció especial està situada
a l’interior del port de Fornells i abasta tota la colàrsega del port i la
part de llevant, tocant a la Mola, fins a l’illa de ses Sargantanes.
A la reserva marina es distingeixen tres àrees amb nivell de
protecció diferents: una zona de protecció integral, on està prohibit qualsevol tipus de pesca o extracció de flora i fauna dels fons
marins, situada entre el Pla de Mar i cala Barril; una segona zona
que comprèn la resta de la reserva, on es pot pescar però amb unes
limitacions especials, i, finalment, la tercera zona, la del port de
Fornells, on només poden pescar els pescadors professionals.
Els valors biològics de la reserva marina són molt alts, pel fet
que presenta una notable varietat d’hàbitats i espècies. Entre els
elements més interessants es poden destacar els següents: l’escull
barrera de posidònia de Sanitja, un dels més ben conservats del litoral espanyol, les comunitats d’algues brunes del gènere Cystoseira, les comunitats infralitorals fotòfiles i les extenses zones
rocoses amb una bona representació d’espècies bentòniques com el
corall vermell (Corallium rubrum), la nacra (Pinna nobilis), el dàtil
de mar (Litophaga litophaga) i els crustacis com la llagosta (Palinurus elephas) –en aigües d’una certa fondària: entre els 25 i 150
m– i la cigala (Scyllarides latus). A més, també hi són presents les
espècies de peixos típiques del litoral mediterrani.

Pàgina anterior:

Soter (Hieraaetus pennatus)

Pradera de posidònies
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Escull barrera de posidònia
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espècies següents: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa i Zostera noltii. També cal destacar la presència de comunitats de Cystoseira molt ben conservades.

La badia de Fornells, pel seu cantó, també presenta unes característiques ecològiques molt valuoses i destaca per donar cabuda a importants comunitats de fanerògames marines amb les

Comunitat d’algues del gènere Cystoseira
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3. Zona d’esmorteïment
o zona tampó de la reserva
de Menorca: punta Nati
Al nord-oest de Menorca hi ha una zona, l’àrea que envolta
punta Nati, de característiques molt peculiars i per aquest motiu hi
donarem en aquest llibre un tractament diferenciat i hi dedicarem
un apartat específic. Les característiques que en defineixen la peculiaritat són diverses: d’una banda, es tracta d’una avançada de la
plataforma calcària de la Menorca meridional al nord de l’illa –ja
hem dit que la línia imaginària que divideix l’illa en dues meitats geològicament diferenciades es separa de l’eix central, la carretera de
Maó a Ciutadella, a l’alçada del Pla Verd, i va a morir a cala Morell,
al nord de Menorca–; d’altra banda, és un terreny força mineralitzat perquè l’erosió l’ha desproveït gairebé de terra i, per tant, la vegetació de la zona és escassa i de molt poca alçada; en darrer terme,
la zona conté un dels patrimonis etnològics més interessants de Menorca, format per les anomenades barraques de bestiar, que esquitxen el paisatge en tota la seva extensió.

Geologia i paisatge
Aquesta àrea protegida d’especial interès abasta una estreta
franja de costa que va des de la urbanització de Calespiques, al sudoest, fins a cala Morell, al nord-est. Aquesta franja té una amplària
mitjana de 500 m i una superfície de 674 ha. Geològicament està
constituïda per roques calcàries del Miocè, com la plataforma meridional de Menorca, encara que s’hi troben petits afloraments d’altres materials, particularment del Juràssic i del Triàsic.
La costa nord de Ciutadella, nom oficial d’aquesta ANEI, és
extraordinàriament plana i la seva façana litoral és constituïda per
penya-segats alts i escarpats que cauen a pic. Hi ha a la zona alguns
petits canals excavats a la roca que desemboquen a la mar que, d’al-
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Voltants de punta Nati
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Litoral de la zona de punta Nati
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guna manera, prefiguren els grans barrancs que solquen la plataforma calcària del sud de Menorca, però a molt petita escala, tant
longitudinal com de profunditat, i per tant manquen de cursos d’aigua i vegetació i tampoc generen cap platja a la desembocadura. De
fet, en aquesta zona no hi ha cap platja i les poques cales que s’hi
han desenvolupat són simples entrants de la mar que gairebé no
mereixen el nom de cala a excepció de la que marca l’inici nordoriental de la zona, cala Morell.
Tot el sòl d’aquesta àrea protegida està molt erosionat, conseqüència de la seva exposició als vents de tramuntana però també
d’unes pràctiques agrícoles inadequades. Així, el paisatge de la zona
és un paisatge eminentment mineral constituït per pedra nua clapejada per petits matolls i plantes herbàcies, que en certa manera podria remetre al paisatge de Favàritx per la mineralogia, però que
també es pot considerar com el seu contrari per la coloració clara
de les roques de la costa nord de Ciutadella i per l’horitzontalitat,
que contrasta amb la foscor de les roques de Favàritx i la seva estratificació rebregada.

Vegetació
La vegetació de l’ANEI, malgrat la seva escassetat, es pot considerar de gran interès per la presència de nombrosos endemismes
i de comunitats vegetals lligades als ambients esteparis i als sòls poc
profunds. Les plantes de major desenvolupament, com les tapareres (Capparis spinosa), i una forma endèmica de l’aritja (Smilax aspera var. balearica) són les que millor defineixen el paisatge vegetal
d’aquesta part de l’illa. En canvi, les plantes menudes són les més
abundants i també les que tenen un major interès científic. D’aquest
conjunt de plantes podem destacar la rapa blava (Arum pictum), l’orella de porc (Helicodiceros muscivorus), el safrà bord (Crocus cambessedesii), el fumusterra (Fumaria bicolor), les margalidetes
(Bellium bellidioides), etc.
Tocant a cala Morell s’hi troba un dels sivinars (Juniperetum
lyciae) més importants de Menorca, que es presenta acompanyat

Far de punta Nati
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Pàgina següent: Voltants de punta Nati
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(Esquerra) Taparera (Capparis espinosa)
(Baix) Merendera (Merendera filiformis)
(Dreta) Garballó (Chamaerops humilis)
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d’una gran quantitat de garballons (Chamaerops humilis), unes palmeres nanes exclusives de la Mediterrània occidental i el nord d’Àfrica. També és important aquesta zona del nord de Ciutadella
perquè és l’única localitat coneguda a Menorca d’un endemisme vegetal gimnèsic: l’Aristolochia bianorii.

Fauna
El principal valor natural de la zona són les aus marines i les
rapinyaires, i aquest fou, sens dubte, el motiu pel qual fou declarada
àrea natural d’especial interès. De fet, els seus penya-segats són un
lloc de nidificació escollit per moltes espècies d’aquestes aus, que
utilitzen les escletxes i llorigueres de les roques per construir els
seus nius.
L’espècie més abundant present a la zona nord de la costa de
Ciutadella és la baldritja grossa (Calonectris diomedea), que viu a
mar oberta i només va a terra per criar. A Menorca hi ha la població més gran de totes les Balears d’aquesta espècie. Es calcula que
es troben entre 1.500 i 5.000 parelles als espadats de l’illa distribuïdes en sis colònies, de les quals un miler corresponen a la colònia
de l’àrea del nord de Ciutadella, la qual cosa la convertiria en la colònia més important de les Illes Balears.
Una altra espècie d’au que hi ha en aquesta zona i en molts
d’altres indrets de la costa de Menorca són els cagaires (Phalacrocorax aristotelis), un animal molt conegut per tots els afeccionats a
la mar per les seves capbussades a les aigües per capturar algun
peix. Algunes parelles fan els nius als penyals de la zona, on, per
criar, es reuneixen en petits grups. Es calcula que a l’illa hi ha unes
250 parelles reproductores, un nombre que no és fix sinó que varia
d’un any a l’altre.
Als espadats costaners nien també algunes de les rapinyaires
menorquines: el falcó (Falco peregrinus), la miloca (Neophron percnopterus), el xòric (Falco tinunculus) i l’àliga peixatera (Pandion halietus), que trobam als racons dels penyals en recers segurs per
amagar els seus nius. Altres ocells que utilitzen aquests penya-segats com a zones de nidificació són la prou coneguda gavina camagroga (Larus michahellis), la vinjola pàl·lida (Apus pallidus), el corb
(Corvus corax) i el colom salvatge (Columba livia), les poblacions
Àguila peixetera
(Pandion halialetus)
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Gavina corsa
(Larus audouinii)
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les restes arqueològiques que omplen l’illa, tot i que realment es
tracta de construccions relativament recents, de final del segle
XVIII, les més antigues, i del segle XIX, la majoria.
Les barraques de bestiar servien d’alberg temporal del bestiar, quan per un motiu o l’altre aquest no tornava a l’estable principal del lloc. Estaven construïdes amb pedres sense desbastar, com
les parets seques, i l’interior era cobert per una falsa volta; per a
l’entrada i les llindes d’altres obertures externes, quan n’hi havia,
s’empraven pedres treballades.
Els exemplars de barraques de la costa nord de Ciutadella
són els més grans de tota l’illa i se’n troben alguns amb un diàmetre del recinte interior superior a cinc metres i una alçària exterior
de gairebé deu.
Excepcionalment, algunes de les barraques tenen una rampa
helicoïdal que, des del nivell del terra, arriba a la part més alta de l’edificació i que es desenvolupa aferrada a la superfície lateral de cadascun dels cossos cilíndrics. Gràcies a aquesta rampa es podia
accedir a cavall a la part superior de la barraca, des d’on s’obtenia
una panoràmica elevada del territori adjacent impossible d’obtenir
en qualsevol altre punt d’aquesta zona, marcada per l’horitzontalitat.

menorquines dels quals es troben entre les més ben conservades
que es poden trobar a la regió mediterrània.

Patrimoni etnològic
Encara que en aquests apartats destinats a tractar els valors
naturals de les ANEI no hem introduït el tema del seu patrimoni etnològic, que serà tractat en la tercera part d’aquest llibre, en el cas
de la costa nord de Ciutadella és obligat parlar-ne perquè constitueix un aspecte substancial del paisatge de la zona. Es tracta del
conjunt de barraques de bestiar espargides per tota l’àrea protegida,
que en constitueixen el conjunt més nombrós i espectacular de l’illa de Menorca.
Una barraca de bestiar és una construcció de pedra seca,
constituïda per una sèrie de cossos cilíndrics superposats el diàmetre dels quals disminueix des de l’element inferior -el de majors dimensions, que algunes vegades pot tenir planta de ferradura– fins
al superior, la qual cosa els dóna l’aspecte d’un ziggurat mesopotàmic. Aquest aspecte fa que algun visitant desprevingut pugui pensar
que es tracta d’una construcció molt antiga, de la mateixa època que

Pont de bestiar
Pàgina següent: Barraca
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4. Zona d’esmorteïment
o zona tampó de la reserva
de Menorca: el migjorn
Aquest apartat està dedicat a l’estudi de la zona d’esmorteïment de la reserva de biosfera de Menorca de la costa sud de l’illa,
que coincideix, com passava a la costa nord, amb el territori de les
àrees naturals d’especial interès de la zona. Com en aquell cas, i fins
i tot encara més en el cas del sud de Menorca, el motiu d’aquest
tractament conjunt és la gran homogeneïtat del territori, que permet
donar una visió de conjunt de tota la zona. Simplificant molt, podem
resumir aquesta imatge amb la següent descripció: el territori meridional de l’illa és constituït per una plataforma calcària d’estricta
horitzontalitat solcada per barrancs que la travessen de nord a sud
a la desembocadura dels quals es forma una platja. La costa és marcadament rectilínia, només rompuda la seva linealitat per les platges de les desembocadures dels barrancs i amb grans espadats que
cauen a pic sobre el mar i que es perllonguen per davall de la superfície marina.
Les àrees naturals d’especial interès del migjorn de Menorca
ocupen, en tots els casos, una estreta franja costanera que no s’endinsa gaire en el territori illenc, tret d’aquelles àrees, que són majoria, que inclouen un barranc, perquè en aquests casos, part o tot el
barranc i la seva àrea d’influència, també estan inclosos en l’ANEI.
Però vegem en detall com es manifesten les característiques esmentades més amunt a cada indret de la zona.

Geologia
El subsòl de la zona sud de Menorca és format per materials
calcarenítics que es van dipositar durant el Miocè, fa dotze milions
d’anys, quan l’illa estava submergida. Aquests materials, d’origen
orgànic, es van anar acumulant al llarg del temps sobre el primitiu
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sòcol paleozoic de l’illa i, quan aquesta va emergir de nou, van
donar lloc a la regió plana i monòtona, sense relleus, actual, la qual
ha mantingut aquestes característiques fins avui pel fet que els materials dipositats no han patit cap plegament posterior.
Només l’acció de l’aigua ha alterat aquesta monotonia excavant els barrancs, profunds talls de parets verticals, que solquen el
terreny en direcció nord-sud, perpendicularment a la línia de costa,
i que s’originen a les zones centrals de l’illa. La formació d’aquests
barrancs ha estat causada pel fet que les roques calcàries són roques permeables i molt sensibles a l’erosió, per la qual cosa l’acció
de les aigües superficials i subterrànies, les disgreguen fàcilment i
transporten les restes cap a la mar.
Hi ha barrancs a tot el sud de Menorca, però a la part central
de la zona és on són particularment abundants i de majors dimensions. Pel fons de la majoria d’aquests barrancs discorren petits torrents, que algunes vegades no es veuen perquè estan recoberts
d’una vegetació molt espessa.
Un procés similar al que ha originat els barrancs ha donat
lloc a les nombroses coves que es troben disseminades per tota la
zona, totes elles de natura càrstica, encara que només dues són encara actives i serveixen per a la canalització d’aigües subterrànies.
El litoral és constituït per un continu d’espadats verticals,
moltes vegades de pedra blanca i sempre de colors clars, que tenen
una alçària mitjana de 40 m i que es perllonguen algunes desenes
de metres per davall la superfície marina. N’és una excepció el litoral de la zona sud-oest de Ciutadella, que s’aixeca pocs metres sobre
la superfície de la mar. La linealitat de tota la costa, des de Ciutadella a Maó, només és trencada per la presència de cales poc profundes d’arena blanca i fina, situades a la desembocadura d’alguns dels
barrancs de la zona.
En alguns llocs del litoral es poden veure grans blocs de roca
que s’han desprès de la línia de costa a causa de l’erosió marina,
que amb el pas del temps l’ha anat atacant per les zones més febles.
També es poden trobar algunes coves litorals creades per l’acció

Pàgina anterior:

Plataforma calcària
del migjorn de Menorca

(Dalt) Barranc de Binigaus
(Baix) Litoral de la costa sud de Menorca
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el de cala Fustam, el de Sant Miquel, el de sa Torre Vella, el de Binigaus, el de Son Boter, el des Bec, el de Son Bou, el de Sant Llorenç,
el de Cala en Porter, el de Calascoves, el des Canutells i el de Biniparratx. N’existeixen altres, com els de Binidalí i Macarella, als extrems
de la zona dels grans barrancs, i els de Rafalet i de la cala de Sant Esteve, a l’ANEI més oriental de tot el conjunt, que, malgrat ser menys
importants que els anteriors per la seva extensió, no deixen de ser formacions molt interessants des del punt de vista del nucli natural, com
seria, molt particularment, el cas del barranc de Rafalet.
El barranc més important de tots és el d’Algendar, amb una
longitud total de 7 km, valor que resulta molt elevat si el comparam
amb l’amplària mitjana de l’illa, xifrada en 13,5 km. El recorregut
del barranc s’inicia prop de Ferreries, al puig de Santa Magdalena,
a tocar de la carretera general que uneix Maó amb Ciutadella, i a la
seva desembocadura hi ha la platja de cala Galdana. Les seves parets verticals poden arribar en alguns indrets a vuitanta metres d’alçària, tot i que el valor més freqüent és de cinquanta metres.
El barranc va ser excavat per l’acció del torrent que corre per
la seva llera, el qual s’alimenta de les aigües recollides al pla Verd i

combinada de l’erosió marina i l’acció de l’aigua dolça que des de
l’interior de l’illa s’infiltra en les roques.
La capa de terra que recobreix els sòls de tota la regió meridional de Menorca és molt prima, i moltes vegades emergeixen les
roques del sòcol que hi ha davall. La causa d’aquesta escassetat de
terra s’ha de cercar en el fet que la part meridional de Menorca, per
la seva situació relativament a redòs dels vents del nord i la presència d’aigua abundant gràcies a la permeabilitat del terreny, és la part
de l’illa que ha tingut més ocupació humana i durant més temps,
motiu pel qual les pràctiques agrícoles han provocat la pèrdua de
grans quantitats de terra.

Els barrancs
Els barrancs són, sens dubte, la formació geomorfològica més
important i característica del migjorn menorquí. Hi ha setze barrancs
importants, que, de ponent a llevant, són els següents: el d’Algendar,
el de cala Mitjana, el de Trebalúger, el de sa Cova, el de Son Fideu,
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al massís de Santa Àgueda i també de les aigües de l’aqüífer del migjorn que afloren a les parts més baixes del barranc. Aquesta darrera
circumstància fa possible que el torrent transporti un cabal d’aigua,
més o menys gran, durant tot l’any, fins i tot els anys de major sequera, perquè encara que no li arribi aigua de la conca superficial
sempre en rep de l’aqüífer subterrani. Un fet remarcable relacionat
amb aquestes surgències del fons del barranc procedents de l’aqüífer és l’existència a la zona baixa del recorregut del barranc d’una
font, la font dels Eucaliptus, que no només alimenta el torrent sinó
que inunda normalment els terrenys que l’envolten.
El segon barranc de l’illa, atenent a la seva longitud, és el de
Cala en Porter, que neix molt prop dels plans d’Alaior, per on passa
la carretera de Maó a Ciutadella, i arriba fins a la platja de Cala en
Porter, que es desplega a la desembocadura. En els seus primers
quilòmetres aquest barranc no passa de ser una petita depressió del
terreny on en èpoques de pluja hi discorre un petit rierol, i a mesura
que el barranc avança cap a la mar es va fent més profund fins arribar a unes desenes de metres. A la vegada, el rierol dóna lloc a un
corrent d’aigua permanent, gràcies al fet que el barranc és prou profund per tallar el nivell freàtic.
Es tracta d’un barranc que ha sofert una forta pressió humana des de temps molt antics, tant a les parts amples i profundes
de la llera com a les parets, que en aquells indrets on el pendent era
prou petit es van utilitzar per a la construcció de terrasses de terra
protegides per murs de contenció de pedra seca en les quals es plantaven arbres fruiters. Els horts així construïts i les terres de la llera
del barranc van proporcionar fruita i altres vegetals als menorquins
durant molts d’anys, però avui estan abandonats en la seva major
part o es cultiven per a autoconsum. Observacions similars es podrien fer del barranc d’Algendar, en relació al qual també es tenen
notícies d’haver estat escenari d’activitats humanes de tipus agrícola, algunes vegades intenses, des d’èpoques antigues i fins a temps
molt recents.
La descripció que acabam de fer dels barrancs més importants de l’illa també es podria estendre a la majoria dels barrancs
del sud de Menorca, amb les corresponents adaptacions pel fet que

Pàgina anterior: Barranc de Trebalúger

Torrent del barranc d’Algendar
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Barranc de Son Fideu
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Barranc de cala Macarella
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Torrent del barranc de Son Boter
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tots són més petits que els casos que hem comentat aquí. Tanmateix,
hem d’assenyalar que tots els barrancs són espais de gran importància per l’abundància i diversitat de la vegetació que s’hi desenvolupa i sobretot per la fauna que hi troba recer a la llera i a les parets.
Aquesta riquesa natural ve propiciada per dos factors principals:
d’una banda, els barrancs tenen sempre una elevada humitat i, fins
i tot, en alguns casos, com hem vist, l’aigua hi és present tot l’any en
forma de torrent que transcorre per la llera; de l’altra, posseixen un
microclima més benigne que el de la resta de l’illa gràcies al fet que
es tracta d’unes formacions relativament tancades que protegeixen
del vent i del sol el seu espai interior. De tot açò, però, en parlarem
en un altre apartat dintre d’aquest mateix capítol.

Zones humides
El migjorn de Menorca conté algunes zones humides normalment associades a la desembocadura dels barrancs. En general, aquestes zones humides no són tan extenses com les del nord
de Menorca, tret de l’excepció ja esmentada del prat de Son Bou,
que per l’extensió i riquesa florística i faunística és la segona en importància de l’illa, després de l’albufera des Grau. A l’ANEI de la
costa sud de Ciutadella hi ha dues zones humides de petites dimensions. La primera és el prat de Bellavista, una maresma litoral semipermanent que es manté gràcies a les aportacions que rep d’un
torrent i de l’aqüífer subterrani del migjorn de Menorca. Aquest prat
té unes condicions ecològiques molt bones, fins al punt que al Pla hidrològic de les Illes Balears s’ha considerat com a zona humida de
referència juntament amb l’albufera des Grau i la bassa de Morella.
Té una superfície de gairebé onze hectàrees i la seva fondària és
molt variable d’un lloc a l’altre del prat. La zona inundable que l’envolta ha estat bastant modificada per l’home i drena cap a la mar a
través d’una canalització artificial. Durant un temps s’havia fet servir tota aquesta zona per al cultiu de l’arròs.
La zona humida de Macarella és una bassa salabrosa formada a la desembocadura del torrent homònim; en aquest cas, com
en el del barranc d’Algendar, el torrent talla la superfície subterrània de l’aqüífer i rep aigua tot l’any, la qual cosa permet que la bassa
terminal romangui sempre inundada.
(Dalt) Barranc d’Algendar
(Baix) Zona humida de Son Bou
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A l’ANEI de Son Bou i el barranc de sa Vall trobam el prat de
Son Bou, conegut també com ses Canessies, una zona humida que
ocupa una extensió d’unes 80 ha, que fa temps degué ser una albufera, però amb el pas dels anys les aportacions de materials dels torrents l’han anada omplint fins a transformar-se en una marjal que
té una fondària mitjana de 50 cm. Aquesta zona humida està separada de la mar per un cordó d’arena de 2,5 km de llargària que
forma les platges i dunes de Son Bou i Talis.
Les aigües del prat de Son Bou hi arriben des dels torrents
dels barrancs de Son Boter -dit també de sa Vall- i del barranc des
Bec o de Son Blanc, és a dir, de l’aqüífer del migjorn. Hi ha, però, una
petita entrada d’aigües marines que té lloc per dos conductes: d’una
banda hi ha una infiltració que es produeix a través de l’arena de la
platja que separa el prat de la mar, i de l’altra les aportacions de les
onades durant els temporals forts de ponent o del sud, que arriben
fins a les aigües del prat a través d’unes entrades naturals obertes a
l’arena, situades a la part central de la platja. Tanmateix, açò no té
un impacte gaire gran en la salinitat de les seves aigües, que es

A la part baixa dels torrents d’Algendar i Trebalúger, ambdós
amb un cabal permanent tot l’any, hi ha àrees inundables on es
creen temporalment dues zones humides de dimensions notables.
Aquests terrenys són conreats parcialment, però allà on estan abandonats s’hi desenvolupen interessants comunitats vegetals de ribera.
La part més propera a la desembocadura del torrent d’Algendar ha patit una gran transformació per la presència d’una urbanització i un port esportiu que han modificat totalment les característiques naturals de la gola del torrent. Tot i així, a mesura que ens
allunyam de l’àrea urbanitzada, apareixen les comunitats naturals
pròpies d’una zona humida del migjorn de Menorca, amb un important canyissar i vegetació submergida.
La zona humida de Trebalúger es troba darrere del sistema
dunar associat a la platja i té una gola que la connecta amb la mar.
És una zona que presenta unes característiques ecològiques de gran
interès, però té un important problema de conservació perquè rep
la influència nociva d’un afluent de depuradora que afecta la qualitat de les aigües.
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manté molt baixa -de l’ordre de 4 g/l, valor molt inferior als que es
donen a l’albufera des Grau i a les basses de Lluriac.
La permanència de l’aigua al prat varia de forma irregular al
llarg de l’any, i així s’hi troben zones embassades temporalment i
d’altres on la làmina d’aigua no desapareix en cap moment.
Finalment, a l’ANEI que va des de Biniparratx a Llucalari trobam com a única zona humida important la de Cala en Porter, que
es forma darrere la platja d’aquesta cala gràcies a les aportacions del
torrent del barranc, del qual hem vist que transporta aigua tot l’any.
Una altra zona humida de l’ANEI, però que gairebé no té aigües lliures, perquè s’ha anat reblint amb el pas del temps, és la de la cala
des Canutells.

Sistemes dunars
Les platges de la zona del migjorn de Menorca solen ser d’arena blanca i fina amb sistemes dunars poc desenvolupats que es
formen, com hem vist, a la desembocadura dels barrancs. Una excepció significativa n’és la platja de Son Bou, que presenta un sistema dunar molt important per dos motius. D’una banda, per
l’extensió, a la qual ens hem referit abans, i de l’altra perquè és l’únic entre tots els grans sistemes dunars de l’illa que té les dunes disposades de forma paral·lela a la costa i de manera transversal en
relació al vent dominant. Aquesta disposició rara a Menorca és el
patró normal a tot el litoral mediterrani.
Una altra platja de la zona amb sistema dunar és la de Cala
en Porter, de la qual, malgrat ser molt freqüentada a causa de la important urbanització que té en un dels costats, amb una gestió sostenible s’ha pogut recuperar una línia contínua de dunes associades
a vegetació que formen un petit cordó de poca alçada, però que serveix com a reservori natural d’arena.
A la zona de l’ANEI que va de Binigaus a cala Mitjana s’hi
troba la platja de Sant Tomàs, que, igual que el cas anterior, tot i

Pàgina anterior:

Barranc de Cala en Porter

(Dalt) Sistema dunar de Son Bou
(Baix) Platja de Binigaus
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tenir una oferta turística paral·lela a la costa, ha conservat en bon
estat el sistema platja-duna gràcies a una gestió que ha aconseguit
la recuperació de les dunes, basada en la construcció de passarel·les
elevades per damunt per al trànsit de les persones, la qual cosa permet l’ús públic de l’arena sense perill per al sistema dunar associat.
La resta de platges de la zona meridional de Menorca tenen
sistemes dunars de poca alçada o poca extensió (Son Saura, cala en
Turqueta, cala Mitjana, Trebalúger, cala Escorxada, Binigaus, etc.)
o es tracta de cales de petites dimensions encaixades a les parets de
la desembocadura de barrancs i torrents, on es produeixen petites
acumulacions d’arena molt sensibles als temporals marítims i a les
avingudes torrencials, que fan que la superfície d’arena d’aquestes
platges oscil·li tant en extensió com en forma, en funció de la intensitat i les característiques d’aquests fenòmens (Binidalí, Biniparratx,
el caló Blanc, Binissafúller, Biniancolla, etc.).

Coves d’origen càrstic
Una característica molt important dels barrancs del sud, de la
qual no hem parlat en l’apartat dedicat a aquestes formacions, és
que a les parets s’hi troben nombroses coves d’origen càrstic. El
motiu de no parlar d’aquests elements naturals abans ha estat la
gran importància que tenen, que els fa mereixedors d’un tractament
especial.
Les coves d’aquest tipus poden ser de diferents dimensions i
característiques, però aquí només ens ocuparem de les més significatives. Al barranc d’Algendar hi ha dues coves importants. La primera, coneguda des d’antic, és la cova Murada, amb una llargària
total superior al centenar de metres, una amplada mitjana de l’ordre de 6 metres i una alçada que varia d’un tram a l’altre, però poques vegades supera el 2 m i freqüentment tot just arriba a 1 m.
La segona cova, descoberta recentment -l’any 1995- fou batejada com la cova del Càrritx, i té un recorregut marcadament rectilini de 230 m. L’entrada s’obre a 30 m sobre el nivell de la llera del
barranc. Aquesta cova manté l’activitat càrstica en alguns sectors
del seu recorregut, en els quals dóna lloc a estalactites i estalagmites. L’interès d’aquesta cova, però, no està només en els seus valors
naturals sinó sobretot en el seu valor arqueològic, que deriva del fet

Pàgina següent:
(Dalt) Entrada a la cova Murada (barranc d’Algendar)

Cova des Coloms

(Baix) Interior de la cova Murada
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que la cova havia romàs aïllada de tota influència exterior a causa
d’una esllavissada natural que en va tancar l’entrada almenys des
d’època romana. Com a conseqüència d’açò tot el que hi havia a l’interior, objectes i restes humanes, ha romàs intacte des d’aquella
època i, per tant, tal com ho van deixar els pobles que la van utilitzar com a lloc d’enterrament. Així, a l’interior s’hi va trobar tot un
conjunt d’objectes arqueològics i despulles humanes, ossos i fins i
tot cabells, així com també restes d’activitat antròpica.
Una altra cova trobada també en els darrers anys -el 2005-, no
gaire important com a tal, però com l’anterior de gran interès arqueològic, és la cova del Pas, que està situada al barranc de Trebalúger. L’entrada és a una paret del barranc a 15 m sobre el nivell de
la llera del barranc; la forma de la cavitat és irregular, encara que
s’observen regularitzacions i modificacions antròpiques, i les dimensions són 6,5 m de profunditat màxima, 4,50 d’amplària màxima i una alçada de l’ordre d’1,70 m. A l’interior es van trobar
inhumacions en posició fetal d’almenys 70 individus de diferents
edats i sexe, envoltats de sudaris fermats amb cordes de fibra vegetal. La importància d’aquesta troballa, a més de permetre l’estudi
antropològic d’elements d’un mateix grup de pobladors primitius,
rau en el fet que les condicions ambientals de la cova han permès
la conservació de teixits humans tous i restes d’òrgans interns, la
qual cosa és excepcional en les troballes arqueològiques.
A l’ANEI que va des de Binigaus a cala Mitjana es troben altres tres cavitats d’aquest tipus, les tres al barranc de Binigaus: la
cova de na Polida, la des Coloms i la des Xalar. A la primera, s’hi accedeix per un passadís estret i de sostre baix que molt prest es bifurca, amb una llargària màxima de cadascuna de les bifurcacions
de 40 m. La presència d’estalactites va fer que fos explotada per a
l’extracció de marbre fins que es va prohibir l’activitat per evitar-ne
la destrucció. La cova des Coloms, que també rep el nom de la Catedral per les seves dimensions, té una gran sala de 110 m de llarg
per 15 d’ample i 24 d’alt, però la seva longitud total és de 300 m. En
els darrers temps de l’època talaiòtica és degué emprar com a lloc
on es realitzaven cerimònies religioses relacionades amb un culte
taurolàtric, com sembla evidenciar la troballa de dues banyes de
bou de bronze a l’interior. Finalment, la cova des Xalar està situada
molt a prop de la cova des Coloms, té una longitud total de 50 m i
una amplada màxima de 70 m.
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Aquestes coves d’origen càrstic, tanmateix, no es troben
només a les parets dels barrancs, sinó que poden aparèixer a qualsevol lloc del migjorn menorquí on es donin les condicions apropiades, com és el cas dels penyals de la costa. En aquests llocs hi ha
coves relacionades amb el transport subterrani de l’aigua de l’aqüífer que vessa cap a la mar, però també hi ha altres coves, les més
grans, que s’han format per la combinació d’aquest fenomen i de
l’erosió marina de les onades. És el cas de les coves que hi ha a l’entrada de cala Rafalet i d’una cova que es troba a la base dels penyasegats de cala Mitjana.

Illots
El litoral de la costa sud de Menorca està gairebé desproveït
d’illots com a conseqüència de la seva linealitat i manca de sortints
als quals l’erosió marina o les variacions del nivell de la mar puguin haver separat de terra ferma. Així i tot, s’hi troben dos illots de
gran interès florístic i sobretot faunístic, per la presència de sargantanes balears, que són el de Binicodrell, a un extrem de la platja de
Binigaus, i l’illa de l’Aire, a l’extrem sud-est de Menorca, davant la
platja de Punta Prima. Un tercer illot, el segon en extensió de la
costa sud, però que no acull cap població de sargantanes balears, és
l’illot de Binissafúller.
L’illa de l’Aire té una extensió de 30,95 ha i és de naturalesa
calcària, com la resta de la zona del migjorn de Menorca. És el
segon illot en extensió entre tots els de la costa de Menorca, només
superat per l’illa d’en Colom. La seva superfície presenta un pendent
suau de tal manera que la vorera que mira a la costa de Menorca és
molt baixa i la que mira a mar oberta té penya-segats de 13 m que
cauen a plom i es perllonguen 20 m per davall el nivell de l’aigua.

Pàgina anterior: Coves càrstiques

al litoral sud de Menorca

Illot de Binicodrell
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Pàgina anterior:

Illa de l’Aire

Sivina
(Juniperus phoenicea
subs. turbinata)

135
Zona d’esmorteïment o zona tampó de la reserva de Menorca: el migjorn

Flora
FLORA DEL LITORAL ROCÓS
La vegetació que domina les zones del litoral del migjorn
menorquí, tant dalt els penyals com a les zones rocoses més baixes,
és la mateixa en part que la que hem vist en alguns indrets de la
costa nord. Així, a la franja més propera a la mar o a la vorera dels
penya-segats hi ha una comunitat vegetal dominada pel fonoll marí
(Crithmum maritimum) i diferents espècies del gènere Limonium.
Darrere aquesta apareix la comunitat dels socarrells, dominada per
alguna de les cinc espècies que existeixen a Menorca, la qual limita,
generalment, amb un sivinar, l’espècie més representativa de la
qual és la sivina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata), un arbust
que pot arribar a superar els dos metres d’alçària. En aquesta comunitat també hi trobam la mata (Pistacia lentiscus), el romaní
(Rosmarinus officinalis), el xipell (Erica multiflora) i les estepes
(Cistus albidus, C. monspeliensis i C. salviifolius).
A la major part de la zona, la vegetació del litoral rocós està
poc desenvolupada i és molt pobra en espècies en relació amb la
costa nord de Menorca. Així, per exemple, en molts de casos els socarrells de la comunitat caracteritzada per la presència d’aquestes
plantes només compta amb una sola espècie, Launaea cervicornis,
la qual, però, pot arribar a ser abundant. El motiu d’aquesta relativa
pobresa és que els penyals del sud de Menorca són colonitzats moltes vegades per plantes típiques de l’interior de l’illa, gràcies al fet
que estan protegits dels vents del nord i per tant la seva salinitat no
és tan alta com a la part septentrional de l’illa. Açò fa que les espècies de l’interior puguin arribar fins més a prop de la mar que les
que creixen a la zona de tramuntana i competir amb èxit amb les espècies resistents al vent i la salinitat que dominen a la zona propera
a la línia de costa.
Dintre d’aquest panorama de pobresa florística s’ha de fer esment de dues excepcions prou importants. La primera, que als penyals de Cala en Porter creix una petita població de l’arbust endèmic
Daphne rodriguezii, i la segona, que a la zona del barranc de San
Llorenç és pot trobar una comunitat caracteritzada pel domini de
dues plantes endèmiques: la pampalònia (Paeonia cambessedesii) i
la col borda (Pastinaca lucida).
(Dalt) Mata (Pistacia lentiscus)
(Baix) Launaea cervicornis
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Bosquet d’oms (Ulmus minor)
al barranc d’Algendar
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FLORA DELS BARRANCS
La flora dels barrancs, com tindrem ocasió de repetir més endavant per a la fauna, és una flora de gran interès que no té semblança, almenys quant a exuberància i diversitat, amb la de la resta
del territori illenc. Els motius són diversos i alguns ja els hem esmentat abans, però val la pena considerar-los amb major detall: el
primer, que a l’interior dels barrancs, pel fet d’estar arrecerats per
les altes parets laterals, es crea un microclima més benigne que a
la resta de l’illa, i el segon, la presència d’aigua a la llera del barranc
o, si no, l’existència d’un elevat grau d’humitat. Aquests dos factors
-microclima benigne i ambient molt humit- permeten el desenvolupament d’una vegetació esponerosa i densa.
Però aquests no són els únics factors que produeixen la especificitat dels barrancs, perquè n’hi ha d’altres no menys importants que incideixen en la seva biodiversitat. D’una banda, el
microclima i la humitat no són els mateixos a tots els nivells dels
barrancs, sinó que varien d’acord amb la seva distància al nivell
base: és a dir, a mesura que s’ascendeix des dels nivells baixos cap
amunt es produeix una transició entre el microclima del fons del
barranc i el clima de l’illa. D’altra banda, s’ha de tenir en compte
que segons l’orientació de les parets del barranc, que pot variar d’un
tram a l’altre, algunes reben sol gairebé tot el dia i les altres, orientades al nord, estan gairebé sempre a l’ombra. Finalment, hi ha dos
altres fets que són rellevats per determinar el tipus de vegetació que
hi pot créixer: el primer, que a les parets verticals del barranc es
troba molt poca terra, només a les escletxes de les roques i en alguns replans, i la segona, que a les zones properes a la desembocadura de cada barranc la influència salina de la mar es deixa sentir
d’una manera efectiva.
Tot açò, junt amb altres factors més locals que es poden trobar en un o altre barranc, a causa d’alguna de les característiques
que li siguin específiques, donen idea de la gran varietat d’ambients
que es poden trobar en el reduït espai de l’interior d’un barranc menorquí i, per tant, de la biodiversitat que poden contenir tant de flora
com de fauna. També s’ha de tenir en compte, però, que només els
barrancs més grans corresponen d’una manera més o menys prePàgina següent:

Jonc (Juncus subnodolosus)
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Aritja (Smilax aspera)

rancs s’eixamplen, poden aparèixer alzines (Quercus ilex) i pins
blancs (Pinus halepensis).
Altres plantes importants que es poden trobar a les zones ombrívoles de gairebé tots els barrancs meridionals són diversos endemismes com la rapa porquera (Cyclamen balearicum). També, a les
parts més seques dels barrancs o en els indrets on el sol és pobre,
es pot trobar, molt ben desenvolupada, una marina alta dominada
pels ullastres (Olaea europaea var. sylvestris) i acompanyada de
mates (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Phillyrea latifolia). Aquestes
comunitats, presents en tot el migjorn menorquí, arriben al màxim
desenvolupament en els barrancs més secs, com és el cas del barranc de Binigaus.
Als peus de les parets dels barrancs, per un altre cantó, hi ha
esbarzers, ullastres i figueres bordes (Ficus carica), mentre que a
mesura que s’ascendeix per les parets es troben les tapareres (Capparis spinosa) i l’heura (Hedera helix).
A les parets dels barrancs importants de l’illa hi ha també
gran quantitat d’endemismes que viuen a les escletxes de les ro-

cisa al model que acabam d’exposar, perquè els més petits de tots no
tenen les dimensions suficients perquè hi pugui aparèixer la varietat d’ambients descrita i, per tant, o no s’hi troben tots, o no estan
ben desenvolupats o en alguns casos es creen condicions ambientals mixtes.
Passem ara, però, revista als principals elements que componen la flora, atenent a cadascun dels ambients que es donen als barrancs grans. Així, les voreres de la part baixa dels torrents estan
cobertes d’una vegetació adaptada a aigües salmaies en la qual dominen els joncs (Juncus sp. pl.), el jonc boval (Scirpus tabernaemontani) i el canyís (Phragmites australis). Al tram mitjà del torrent es
troben les boves (Typha domingensis) i diverses espècies submergides del gènere Potamogeton, mentre que a la part més alta del torrent la llera gairebé no es pot veure, recoberta com està per
esbarzers (Rubus ulmifolius). A prop del torrent, en alguns dels seus
trams, apareixen petits bosquets d’oms (Ulmus minor), alguns llorers (Laurus nobilis) i canyes de Sant Joan (Arundo donax) en
abundància. Més lluny dels torrents, en aquells trams on els bar-
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Pàgina següent:

Borró (Ammophila arenaria)
Euphorbia paralias

Hypericum balearicum
Pampalònia
(Paenoia cambessedessi)
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ques, la majoria, plantes que han evolucionat adaptant-se a les condicions de vida extremes, caracteritzades per la sequedat i la manca
de terra, que es donen en els penyals. Entre aquestes plantes endèmiques es troben l’estepa joana (Hypericum balearicum), el trèvol de
penyal (Hippocrepis balearica), el clavell de penyal (Scabiosa cretica) i la brutònica (Teucrium asiaticum).
FLORA DELS SISTEMES DUNARS
Gairebé totes les dunes mòbils dels sistemes del migjorn
menorquí són recobertes per les comunitats típiques d’aquests sistemes, les plantes més abundants de les quals són el card de platja
(Eryngium maritimum), el lliri de platja (Pancatrium maritimum) i
el borró (Ammophila areanaria). Açò quant als sistemes dunars de
la primera meitat de la zona entre Son Olivaret i Son Bou, perquè en
aquesta darrera localitat, la grandària del sistema dunar i la seva
disposició longitudinal, és a dir, en franges paral·leles a la costa, fan
que trobem una vegetació molt més variada i, sobretot, molt més
abundant que a la resta dels sistemes dunars de la costa sud. A més,
s’hi observa la successió típica d’aquests sistemes longitudinals, des
d’una vegetació herbàcia a primera línia amb capacitat per captar i
retenir la poca aigua que filtra l’arena, fins a una vegetació densa i
arbustiva, amb la presència d’arbres als darrers fronts dunars, on
l’arena ja està mesclada amb elements terrígens.
Així a la base de les dunes, a la cara orientada a la mar, creix
una comunitat herbàcia dominada per dues gramínies de poca alçada, el jull de platja (Elymus farctus) i el gram de platja (Sporobolus arenarius). Al cim d’aquest primer front dunar, apareix la
comunitat del borró (Ammophila arenaria), de la qual, com hem
vist més amunt, formen part el card de mar (Eryngium maritimum)
i el lliri de platja (Pancatrium maritimum), als quals acompanya la
ravenissa de mar (Cakile maritima). Al segon front dunar, els sols
contenen materials argilosos, cosa que permet l’aparició de plantes
de tipus arbustiu que poden formar agrupacions denses. Aquestes
comunitats estan dominades per la crucianel·la marina (Crucianella marina) i, juntament amb aquesta, hi apareixen dues lletreres
(Euphorbia paralias i Euphorbia terracina var. reutsa) i el trèvol
mascle (Lotus cytisoides). Finalment, al tercer front dunar s’hi troben ja sivines, que són les que donen nom a la comunitat, mates, el
romaní i alguns pins blancs.
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FLORA DE LES ZONES HUMIDES
La zona humida més important de totes és la del prat de
Son Bou, on dominen les comunitats vegetals d’aigua dolça a causa
de la baixa salinitat de les seves aigües, a la qual ens hem referit
abans. Així, la comunitat dominant és el canyissar, en què les plantes més abundants són el canyís i la bova, com als torrents dels barrancs. Aquestes plantes formen comunitats molt denses i tenen les
arrels sota l’aigua mentre que les seves tiges i fulles en sobresurten
fins a 2 m de la superfície. El canyís creix en aigües molt somes i la
bova en zones més profundes, però sempre inferiors al metre i mig.
Una altra planta d’aquests indrets d’aigües somes és la corretjola de
torrent (Calystegia sepium), que destaca per la seva vistositat. A les
zones de major fondària, on l’aigua persisteix tot l’any, apareixen
ullals d’aigües lliures i en aquestes superfícies lliures poden créixer les llenties d’aigua (Lemma minor), que arriben a ser abundants,
mentre que al fons, si l’aigua té prou transparència, apareixen espècies dels gèneres Pomatogeton i Zannichellia.
Al voltant dels canyissars hi ha indrets que s’inunden temporalment amb aigües salades i hi creixen plantes crasses com les salsones revelludes (Arthrocnemum fruticosum), salsones (Inula
crithmoides) i ensopegalls. Hi ha també altres zones que normalment no arriben a inundar-se però que tenen un elevat grau d’humitat, on creixen el gínjol groc (Iris pseudacorus) i la menta (Mentha
aquatica). Finalment, a les zones més seques apareixen l’allassa
(Allium triquetrum) i un endemisme tirrènic, el Leucoium aestivum
subsp. pulchellum).
La resta de zones humides del migjorn de Menorca són molt
menys importants o coincideixen amb la part baixa dels torrents i,
per tant, la seva vegetació és similar a la descrita per a aquestes
zones. Amb tot, cal assenyalar que a les petites zones humides situades darrere els arenals de Son Saura i Macarella s’hi dóna una vegetació de ribera dominada pel canyís i que a Cala en Porter i es
Canutells apareixen zones de vegetació higròfila dominada pel gínjol groc i el canyís.

Gínjol groc (Iris pseudacorus)
Allassa (Allium triquetrum)
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Pàgina següent:

Zona humida de Son Bou
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FLORA DELS ILLOTS
La flora de l’illa de l’Aire, l’únic illot important com hem
vist del migjorn de Menorca, és dominada pel fonoll marí, que és,
amb molt, la planta superior més abundant a l’illa. Una altra planta
típica de l’indret, de la qual hi ha exemplars esparsos, és la mata. Finalment, cal esmentar la presència d’un petit bosc de tamarells (Tamarix sp. pl.) a un indret de la vorera nord de l’illa que queda
arrecerat dels vents de tramuntana.
VEGETACIÓ DE LES ZONES INTERIORS
La vegetació interior típica del migjorn de Menorca, a les
zones no conreades, la constitueixen els alzinars i els ullastrars,
dues comunitats pròpies dels terrenys calcaris. El primer és un bosc
l’arbre representatiu del qual és l’alzina (Quercus ilex), que li dóna
el nom, un arbre que pot arribar a tenir una alçària de 10 a 15 m de
mitjana. Aquest és un bosc dens i ombrívol molt complex a les parts
baixes del qual creixen una gran diversitat d’arbusts de diferents alçades, entre els quals destaquen el xipell, les cireretes de Nadal
(Ruscus aculeatus) i l’arboç (Arbutus unedo). Aquesta diversitat d’arbusts contrasta amb una relativa pobresa de l’estrat herbaci, que
conté menys espècies encara que algunes endèmiques importants
com la rapa porquera (Cyclamen balearicum). Tanmateix, el lloc on
aquests boscos arriben al màxim grau de desenvolupament és a la
zona central de l’illa de Menorca i ens reservam la seva descripció
més detallada per quan tractem aquests terrenys.
Un alzinar molt important de la costa del sud-est de Menorca
de gran interès per la seva raresa –creix en un terreny que teòricament seria de domini de l’ullastrar i és l’únic bosc d’aquesta zona de
l’illa– és l’alzinar del barranc de Rafalet.
L’alzinar només pot aparèixer als sòls rics i amb un alt grau
d’humitat, i a Menorca, quan el terreny és massa sec o massa pobre
perquè s’hi desenvolupin, es substituït per l’ullastrar, una marina
alta, de 2 a 3 m d’alçada, que pot arribar a ser molt densa, formada
per plantes que estan molt ben adaptades a créixer amb escassetat
d’aigua, gràcies al seu fullam constituït per fulles perennes, petites

(Dalt) Cireretes de Nadal (Ruscus aculeatus)
(Baix) Rapa porquera (Cyclamen balearicum)
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(Esquerra) Pi teia o pi d’antenes (Pinus halepensis var. ceciliae)
(Dreta ) Arangí bord (Prasium majus)
(Baix) Vidalba (Clematis cirrhosa)
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i dures. L’espècie dominant és l’ullastre (Olea europea var. sylvestris)
i al sotabosc creixer l’aladern (Phillyrea latifolia) i la mata (Pistacia
lentiscus). També hi apareix l’arangí bord (Prasium majus) i la vidalba (Clematis cirrhosa). Aquesta és, sens dubte, la comunitat més
estesa per tota la plataforma del migjorn i és la que es desenvoluparia sempre a la zona del litoral del sud de Menorca si la vegetació
d’aquesta zona es deixés evolucionar de forma natural. Un exemple
d’ullastrar molt ben desenvolupat de la zona sud-est de Menorca és
el que creix a la cala de Sant Esteve.
Quan es degrada un alzinar o un ullastrar, a causa del foc o
per efecte de l’activitat humana, apareix una comunitat arbustiva
baixa dominada pel romaní, el xipell i diverses espècies d’estepes.
També poden aparèixer els pins corrents, els pins blancs o un pi
endèmic de les Balears, el pi teia o pi d’antenes (Pinus halepensis
var. ceciliae), del qual queden pocs exemplars a les zones de Trebalúger i de Talis. Normalment els pinars, tant d’una com de l’altra espècie, estan més desenvolupats prop de la línia de costa.
En aquelles zones, sobretot del sud-est de Menorca, on el sòl
està massa erosionat per permetre el desenvolupament de l’ullastrar, s’hi desenvolupen comunitats arbustives poc estructurades i
de poca alçada, les marines d’estepes o bé les de xipell i romaní, i en
algunes localitats apareix una comunitat ruderal la planta representativa de la qual és l’olivarda (Dittricha viscosa).
En darrer terme, al migjorn de Menorca, però sobretot a la
seva zona sud-est, hi ha tanques on els pagesos mantenen encara
pastures seminaturals on la planta més abundant és el card blanc
(Galactites tomentosa). L’acompanyen, entre d’altres espècies, tres
tipus de trèvols (Trifolium sp. pl.), els trèvols de be (Lotus sp. pl.) i
els trèvols de rodet (Medicago sp. pl.) i en determinades èpoques de
l’any són molt abundants la porrassa (Asphodelus aestivus), a la primavera, i la vinagrella (Oxalis pres-caprae), a l’hivern. Aquesta darrera és una planta invasora, que avui apareix a bona part del
territori menorquí, però que no va existir als camps de l’illa fins que
fou importada de Sud-àfrica durant el segle XIX.
En el cas de tanques enriquides amb nitrogen, les plantes que
hi apareixen són diferents de les que acabam de descriure. En
aquests terrenys s’hi fan comunitats dominades pel bolitx (Chrysanthemum coronarium) i l’enturió (Reseda alba) , acompanyats del llevamà (Calendula arvensis) i el fonoll.
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Pàgina anterior:
(Dalt) Card blanc

(Galactites tomentosa)
(Baix) Trèvol de be

(Lotus cytisoides)

Porrasa (Asphodelus aestivus)
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Pàgina següent:

Milà
(Milvus milvus)

Gavines camagroga
(Larus michahellis)

Fauna

aquesta espècie, que per diverses pertorbacions degudes a les activitats humanes va veure disminuir aquest nombre a menys de 10
parelles. Avui, gràcies a unes campanyes de recuperació organitzades pel Govern balear i el Consell Insular de Menorca s’assisteix a
una lenta recuperació del milà.
Altres aus que nien al penyals del migjorn són el colom salvatge (Columba livia), la gavina camagroga (Larus michaellis) i el
corb marí o cagaire (Phalacrocorax aristotelis), la mèrlera blava
(Monticola solitarius), la vinjola (Apus apus) i la vinjola reial (Apus
melba).

FAUNA DEL LITORAL
El litoral de la zona de Son Olivaret, al sud-oest del migjorn
de Ciutadella, no té una fauna permanent d’ocells remarcable, però
és important perquè serveix com a punt d’aturada d’aus migratòries
durant els seus viatges anuals entre zones hivernants i d’estiueig.
La característica de major interès dels penyals de tota la resta
de la zona del migjorn de Menorca és que són zona de nidificació
d’alguns dels rapinyaires de Menorca i també de molts d’altres
ocells, tant marins com de costums terrestres, si bé no tots es troben
en tots els sectors i quan hi són no es troben tots amb la mateixa
densitat. Quant als rapinyaires, es poden veure al llarg de la costa
meridional de l’illa els nius del falcó (Falco peregrinus) i del xòric
(Falco tinunculus). El xòric és el més petit de tots els rapinyaires
que viuen a Menorca i el més abundant, perquè es pensa que a l’illa en poden existir gairebé 300 parelles. Un altre rapinyaire que es
veu a la zona, encara que no hi viu, és el milà reial, que és una au
que durant la dècada dels anys setanta va arribar a tenir aproximadament 135 parelles a tota l’illa, una densitat molt elevada per a

FAUNA DELS BARRANCS
En relació amb la fauna dels barrancs es pot dir el mateix
que hem dit en el cas de la flora, és a dir que la diversitat d’ambients
que es dóna a l’interior d’un barranc propicia l’existència d’una
fauna molt variada, encara que, com es lògic, el grau d’aquesta biodiversitat depèn de la grandària del barranc, i no totes les espècies
que relacionarem a continuació es troben a tots els barrancs.
En primer lloc, cal dir que als penyals dels barrancs abunden les mateixes espècies de rapinyaires que hem esmentat en el
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Miloca (Neophron percnopterus)
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En darrer terme, entre els mamífers presents als barrancs,
cal destacar la marta (Martes martes minoricensis), una espècie introduïda pels primers pobladors de Menorca que ha evolucionat i ha
donat lloc a una subespècie pròpia de l’illa. També són importants
els barrancs perquè acullen, a les parets i a l’interior de les coves,
les poblacions més importants de ratapinyades de Menorca.

cas dels penya-segats litorals. En alguns del barrancs s’hi troben
importants dormidors de miloques (Neophron percnopterus) i, encara que menys abundants, també s’hi poden trobar altres rapinyaires que no hi ha en el litoral, com el soter (Hieratus pennatus),
l’òliba (Tyto alba) i el mussol (Otus scops). Una altra espècie d’ocell
freqüent al barranc que també es troba als espadats litorals, encara
que en menor abundància, és el corb (Corvus corax).
Els torrents, per la seva part, presenten una fauna d’aigua
dolça molt variada, en la qual destaquen dos rèptils, les tortugues
d’aigua (Emys orbicularis) i les serps d’aigua (Natrix maura), i un
amfibi, les granotes (Hyla meridionalis). A les aigües dels torrents
només hi viuen dues espècies de peixos: l’anguila (Anguilla anguilla) i una espècie introduïda per l’home, la gambúsia (Gambusia
holbroocki).
Pel que fa a les espècies terrestres que es poden trobar als
barrancs, les més abundants de totes corresponen al grup dels rèptils; són la serp blanca (Elaphe scalaris), la serp de garriga (Macroprotodon cucullatus) i la tortuga mediterrània (Testudo hermanni).
Cal esmentar que les densitats de tortugues mediterrànies que es
donen a Menorca són les més altes de la seva zona de distribució.

FAUNA DE LES ZONES HUMIDES
A les zones humides del prat de Bellavista i Macarella és possible veure, en una època o l’altra de l’any, les aus següents: l’agró
blanc (Egretta garzetta), l’agró gris (Ardea cinerea), l’agró roig (Ardea purpurea), la fotja (Fulica atra), el rascló (Rallus aquaticus) i el
collblau (Anas platyrhynchos). Les becassines (Gallinago gallinago)
solen ser molt abundants a l’hivern, a la primera de les dues zones
esmentades. Quant als amfibis, hi són presents els dos que existeixen a Menorca: la granoteta i el calàpet (Bufo balearicus). Una altra
espècie esmentada a Menorca, Rana perezzi, no ha estat detectada
en els darrers temps en els seus hàbitats naturals, la qual cosa ha dut
a considerar que ja no existeix a l’illa. En darrer terme, del grup dels
rèptils hi són presents les tortugues d’aigua i les serps d’aigua.
Dormidor de miloques a un entrant d’un penyal
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A les aigües lliures de la zona humida de Son Bou, la més important del migjorn menorquí com hem vist, abunden els ànecs
collblaus, entre els ocells, i la gambúsia, la llissa vera (Chelon labrosus) i l’anguila, entre els peixos. A la zona que limita les aigües
lliures dels canyissars és possible trobar-hi exemplars de rasclons
i agrons grisos. Una espècie sedentària d’au que habita per aquestes zones és el gall faver (Porphyrio porphyrio), que es reconeix fàcilment pel bell color blau de les seves plomes.
D’altra banda, el canyissar serveix de refugi i zona d’alimentació de nombrosos ocells de mida petita, de la mateixa família que
els coneguts busquerets, entre els quals s’hi troba el butxac (Cisticola juncidis) i el rossinyol bord (Cettia cettia), dues espècies que
són sedentàries a l’illa. Hi ha també quatre espècies del gènere Acrocephalus que duen el nom genèric de boscarla, de les quals una és
sedentària (A. melapogon), dues arriben a l’illa a l’època de cria, la
de canyís (A. scirpaceus) i el tord de prat (A. arundinaceus), i hi ha
una espècie que només trobam en època de migració, la dels joncs
(A. schoenobaenus).
Finalment tota aquesta zona és molt abundant durant la primavera i l’estiu en tallanassos de diferents espècies.
FAUNA DELS SISTEMES DUNARS
Els sistemes dunars del migjorn de Menorca, pel fet de ser
relativament poc desenvolupats en la seva major part, no tenen una
fauna abundant associada. Tanmateix, el sistema dunar de Son Bou,
que sí que és prou gran, dóna aixopluc a una fauna relativament
variada, constituïda, d’una part, per insectes, bàsicament coleòpters
i odonats, és a dir, escarabats i tallanassos, segons la denominació
popular, i, de l’altra, per a diversos ocells de mida petita. Entre
aquests darrers destaquen la cadernera (Carduelis carduelis), el passerell (C. cannabina), el vitrac (Saxicola torquatus), el busqueret
capnegre (Sylvia melanocephala) i el puput (Upupa epops), el vistós
abellerol (Merops apiaster) i la titeta d’estiu (Anthus campestris).

(Dalt) Becassina

Pàgina següent:

(Dalt) Passerells (Carduelis cannabina)
(Gallinago gallinago)
(Baix) Butxac
(Dreta) Busqueret capnegre (Sylvia melanocephala)
(Baix) Puput (Upupa epops)
(Cisticola juncidis)

152
Menorca, reserva de biosfera

153
Zona d’esmorteïment o zona tampó de la reserva de Menorca: el migjorn

ficativa. El temps que ha estat separada de l’illa principal fa que la
subespècie de sargantana que hi viu -P. lilfordi lilfordi- sigui molt
diferent de les que es troben als altres illots costaners de Menorca
pel fet que ha tingut més temps per evolucionar. Aquesta sargantana es caracteritza per tenir un dors negre i un ventre blau
metàl·lic, cosa que la va fer objecte d’interès de col·leccionistes europeus, que en temps passats es van agafar exemplars per als seus
terraris. Actualment, és una espècie protegida que no es pot extreure
de l’illa, per evitar-ne l’extinció a mans dels col·leccionistes.
Finalment, la situació de l’illa de l’Aire com a punta de llança
de Menorca dirigida cap al sud-est fa que sigui una important estació d’aturada dels ocells migratoris que travessen la Mediterrània
per la part central. A més, hi ha la presència de totes les espècies
d’aus marines nidificants de la Mediterrània occidental: gavina
corsa (Larus audounii), gavina camagroga, corb marí i marineret
(Hydrobates pelagicus), baldritja grossa (Calonectris diomedea) i
baldritja balear (Puffunus mauretanicus), totes elles nidificants a l’illot. També és zona de nidificació d’alguns ocells terrestres, dels
quals esmentarem els passerells per la seva abundància.

FAUNA DE L’ILLA DE L’AIRE
Com ja s’ha vist al migjorn de Menorca només hi ha tres illots
importants, el de Binicodrell, el de Binissafúller i l’illa de l’Aire. El
primer, però, és molt proper a la costa, tot just a mitja dotzena de
metres i, per tant, no s’hi poden esperar grans diferències amb relació a l’illa gran. Malgrat açò, però, aquest illot alberga un petit
grup de sargantanes endèmiques com d’altres illots de la costa molts
més grans, i un grup de coloms salvatges que nien a la seva superfície.
El cas de l’illa de l’Aire és diferent. D’una banda, és l’illot costaner més gran després de l’illa d’en Colom; d’una altra banda, és l’illot que fa més temps que està segregat de Menorca -devers nou
milers d’anys-, perquè és el primer que es va separar de l’illa quan
va créixer el nivell de la mar després dels períodes glacials. En tercer lloc, està situat a l’extrem sud-est de Menorca, en un lloc que
constitueix un punt d’avançada de l’illa dintre de la mar.
Cadascuna d’aquestes circumstàncies és la responsable d’una
de les característiques de l’illa de l’Aire. La seva extensió fa que disposi d’una vegetació prou abundant per alimentar una fauna signi-
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FAUNA DE LES ZONES INTERIORS
La fauna de les zones interiors no associada a barrancs ni a
cap dels sistemes descrits anteriorment conté una certa varietat
d’espècies, però cap de les més abundants és específica de l’illa. Així,
entre els rèptils, s’hi troben la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i dos tipus de sargantanes introduïdes per l’home, la sargantana italiana (Podarcis sicula) i la sargantana mora (Podarcis
perspicillata). Quant als mamífers, hi ha rates de camp (Rattus rattus), ratolins de camp (Apodemus sylvaticus), eriçons (Atelereix algirus) i conills (Oryctolagus cuniculus).
En el grup dels ocells hi ha diverses espècies, cada una especialitzada en un tipus d’ambient en el qual es troben amb més freqüència. Així, a les bardisses i a l’ullastrar s’hi troba el busqueret
capnegre i el de capell (Sylvia atricapilla), als ullastrars esclarissats
i a les zones amb vegetació arbustiva poc densa s’hi troba el vitrac,
a les zones dominades pels cards abunden les caderneres i, en general, a totes aquestes zones s’hi poden trobar busquerets. Aquestes
espècies, malgrat viure i alimentar-se en espais oberts, necessiten
que hi hagi ullastrars propers a les seves zones d’alimentació, perquè fan els nius en aquestes comunitats vegetals.
Altres espècies que viuen als espais oberts, però que, a més,
fan els nius al terra són el sibil·lí (Burinus oedicnemus), la torrola
(Calandrella brachydactyla), la torrola caraputxina (Galerida theklae) i la súl·lera (Emberiza calandra).
Finalment, a l’hivern, a totes aquestes zones abunden els
tords (Turdus philomelos), una au migratòria molt apreciada gastronòmicament. Actualment, la seva comercialització està prohibida
però se’n permet la caça per al consum privat.

Pàgina anterior:

Sargantana balear
(Podarcis lilfordi lilfordi)

(Dalt) Tord negre (Turdus merula)
(Baix) Torrola caraputxina

(Galerida theklae)
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Tortuga mediterrània
(Testudo hermanni)
Serp blanca
(Rhinechis scalaris)
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5. Zona d’esmorteïment
o zona tampó de la reserva
de Menorca: el Toro,
ses Penyes d’Egipte i
Santa Àgueda i s’Enclusa
En aquest cinquè capítol ens ocuparem de la part interior de
la zona d’esmorteïment de la reserva de biosfera de Menorca, que
coincideix amb tres ANEI, la de la muntanya del Toro, la de ses Penyes d’Egipte i la zona de Santa Àgueda i s’Enclusa. Aquestes àrees
interiors, com passava amb les zones d’esmorteïment de la costa sud
i de la costa nord de l’illa, respectivament, són molt homogènies
quant a característiques físiques i per aquest motiu les tractarem, com
vam fer en aquells casos, com a una unitat natural. L’ANEI del Toro,
que conté, a més de la muntanya, les zones de lanzell i de sa Roca,
és íntegrament al terme des Mercadal i té una extensió de 630 hectàrees, mentre que l’ANEI de ses Penyes d’Egipte conté el puig Menor, la plana de s’Albaida i la plataforma de Biniac; pertany a tres municipis, Maó, Alaior i es Mercadal, i té una extensió de 2.330 hectàrees.
En darrer terme, l’ANEI de Santa Àgueda i s’Enclusa és a la zona nord
del municipi de Ferreries i conté les dues muntanyes que hi donen
nom, a més d’altres accidents orogràfics com la serra des Brau i el
puig de Montenegro. És, per tant, la zona amb major nombre d’elevacions orogràfiques de l’illa, sempre en comparació de la manca d’elevacions importants a la resta de zones del territori insular.

Geologia
Totes aquestes ANEI es troben al nord de l’illa, és a dir, al costat nord de la línia que divideix l’illa en dos territoris marcadament
diferents, i, per tant, estan constituïdes per materials geològicament
molt antics. El Toro i ses Penyes d’Egipte estan formades exclusivament per materials mesozoics, amb uns petits afloraments del paleozoic a la zona del Toro, mentre que a Santa Àgueda i s’Enclusa
trobam un dels terrenys més antics de l’illa, unes zones amb mate-
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Pàgina següent:

Vista des de Santa Àgueda

Ses Penyes d’Egipte
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Vista des de la muntanya de Santa Àgueda
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Torrents

rials vermells que daten del Permotriàsic i altres amb materials grisosos del Carbonífer. D’acord amb l’antiguitat dels terrenys de les
tres ANEI, el relleu està molt erosionat, la qual cosa dóna lloc a una
alternança entre petites valls i turons, just a les dues primeres, i els
materials que afloren a la tercera mostren deformacions i fractures
degudes als múltiples fenòmens tectònics que s’hi han produït des
de l’època de la seva formació. Aquesta darrera àrea té una zona a
l’extrem sud que pertany geològicament al migjorn de l’illa, en la
qual es manifesta clarament la ruptura entre els dos tipus de territori de la qual hem parlat anteriorment.

A la zona del Toro hi ha les capçaleres de la major part dels
torrents de l’illa, tant dels que es dirigeixen cap a la costa nord de
l’illa com dels que van a desembocar a la costa sud. Així, d’entre tots
els torrents que transcorren pels terrenys de tramuntana, hi ha l’origen del torrent des Pontarró, que va cap a l’albufera des Grau; del
torrent de Son Saura, que dóna lloc a l’albufera des Mercadal; del
torrent des Molinet, que alimenta ses salines de Fornells, i del torrent des Mercadal, que dóna lloc a les basses de Lluriac. Quant als
Torrent des Mercadal
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Vegetació

torrents del migjorn que neixen en aquesta zona, el més important
és el torrent de Cala en Porter.
La zona de Santa Àgueda i s’Enclusa també conté algunes
capçaleres de torrents, tant de migjorn com de tramuntana. Així, en
els puigs d’aquesta regió neixen els torrents d’Algendar i Trebalúger,
que transcorren pels barrancs del sud, i els torrents de Salairó i Pregonda, que van cap al nord i aporten aigua a diferents zones humides.

La vegetació de les ANEI del Toro i de ses Penyes d’Egipte és
constituïda per un mosaic de boscos, pastures i camps de conreus;
les pastures i els conreus ocupen la zona de lanzell i els voltants des
Mercadal i els boscos, la resta del territori. Contràriament, a l’ANEI
de Santa Àgueda i s’Enclusa els boscos dominen clarament sobre
els terrenys conreats a causa del caràcter abrupte de la zona, que ha

Alzina
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Alzinar
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onopteris). El darrer estrat -l’estrat herbaci- és molt pobre a causa de
l’escassetat de llum del sol, que no pot arribar a nivell del terra pel
fet que el fullatge dels estrats superiors n’impedeixen el pas. Entre
les poques espècies herbàcies que creixen als alzinars de Menorca
hi ha, tanmateix, un endemisme balear que ja hem esmentat en altres indrets, es tracta de la patata morenera (Cyclamen balearicum).
Els alzinars d’aquesta zona van ser utilitzats en temps passats
per fer carbó, una de les poques fonts d’energia amb què es podia
comptar a l’illa abans de l’arribada dels combustibles fòssils, la
qual cosa es va propiciar la destrucció, però l’abandonament d’aquesta activitat, avui desapareguda, va fer que els boscos eliminats
s’anessin recuperant per ells mateixos. Tanmateix, en algunes zones
aquesta regeneració no es va produir, perquè la presència de bestiar
pasturant o el foc ho han impedit, i hi han crescut matissars i marines silicícoles de brucs i estepes. Aquestes formacions vegetals són
molt denses, la qual cosa fa difícil, sinó impossible, transitar-hi. Les
plantes més abundants són el bruc mascle (Erica arborea) i el bruc
femella (Erica scoparia), que poden arribar als dos metres d’alçària.
A les zones on el sòl està molt erosionat, aquestes plantes cedeixen
el protagonisme al càrritx (Ampelodesmos mauritanica), una planta
que està molt adaptada als sòls prims i als incendis recurrents.

fet que les activitats agrícoles només s’hagin pogut dur a terme en
algunes petites valls que hi ha entre els puigs. El bosc característic
d’aquestes zones interiors de Menorca és l’alzinar, i a les zones ombrívoles de s’Enclusa, Santa Àgueda i Son Bruc, trobam els més ben
conservats de Menorca.
L’alzinar és un bosc dens i ombrívol dominat per l’alzina
(Quercus ilex) -de la qual prové el seu nom-, un arbre que té una alçaria d’entre 10 i 15 m i que s’adapta bé a situacions de sequera moderada com les que es poden donar a Menorca. En un alzinar es
poden distingir diversos estrats, cadascun caracteritzat per unes
plantes determinades. L’estrat superior està format per les capçades
de les alzines, mentre que el segon està format per arbusts que arriben a alçàries compreses entre els 1,5 i els 3 metres, entre els quals
destaquen l’arboç (Arbustus unedo), la llampuguera (Rhamnus alaternus), l’aladern (Phillyrea media) i la mata (Pistacia lentiscus),
acompanyats per lianes i plantes enfiladisses com l’heura (Hedera
helix subsp. helix), la gavarrera (Lonicera implexa), el gatmaimó
(Tamus communis) i la vidalba (Clematis cirrhosa). El tercer estrat és
constituït per un grup de plantes que tenen alçàries compreses entre
50 i 100 cm entre les quals hi ha les cireres de Nadal (Ruscus aculeatus), l’esparreguera (Asparagus acutifolius) i la falzia (Asplenium
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Als puigs de la zona del Toro i de ses Penyes d’Egipte s’hi
dóna una vegetació rupícola molt rica en espècies i en endemismes.
Així s’hi troben la didalera (Digitalis minor) i l’endemisme gimnèsic Helichrysum ambiguum, que només creix en aquesta zona. Els
puigs de l’ANEI de Santa Àgueda i s’Enclusa són també indrets de
molt d’interès florístic perquè s’hi troben algunes plantes escasses
a la resta de l’illa, com un tipus de ginesta de fulles llargues i estretes, Teline linifolia.

Fauna
A la zona de Santa Àgueda i s’Enclusa són abundants els xòrics (Falco tinunculus), els milans (Milvus milvus), les miloques (Neophron pernocpterus), els soters (Hieraaetus pennatus), les òlibes
(Tyto alba), els mussols (Otus scops) i els corbs (Corvus corax). Els
soters i els milans es veuen també als alzinars de la zona del Toro i
de ses Penyes d’Egipte, però només per fer-hi nius i descansar, mentre que cacen als espais oberts de la zona.
Altres aus característiques dels boscos d’aquesta zona són el
tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), el rupit
(Erithacus rubecula), la primavera (Parus major), el rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el tord negre (Turdus merula). Els mateixos
ocells es troben als boscos de la zona de Santa Àgueda i s’Enclusa,
on també es poden veure capsigranys (Lanius senator), mèrleres
(Monticola solitarius) i perdius (Alectoris rufa).
En aquesta darrera zona, s’hi localitzen tots els mamífers salvatges de Menorca: eriçons (Atelerix algirus), rates aranyeres (Crocidura suaveolens balearica), marts (Martes martes minoricensis),
mosteles (Mustela nivalis), rates sardes (Eliomys quercinus), conills
(Oryctolagus cuniculus), ratolins de camp (Apodemus sylvaticus) i
rates tragineres (Rattus norvegicus). A les ANEI del Toro i ses Penyes d’Egipte, s’hi troben alguns d’aquests mamífers, entre els quals
cal destacar la rata sarda, els ratolins, les rates aranyeres i els marts.

Pàgina anterior:

Planta d’alzinar (Phillyrea media)

Rupit (Erithacus rubecula)
Tudó (Columba palumbus)
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Exemplars juvenils de xòrics

Xòric (Falco tinunculus)
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Tercera part
El patrimoni cultural
de la reserva de biosfera
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1. Les empremtes humanes
més antigues a Menorca
Les troballes més antigues que indiquen la presència de
l’home a l’illa consisteixen en una sèrie d’estris i eines (raspadors,
gratadors) elaborats utilitzant un tipus de roques que es coneixen
com a radiolarites, que es van descobrir l’any 2004 en un jaciment
a l’aire lliure de Binimel·là, on existeix aquest tipus de roca. Segons
la investigació efectuada, la seva cronologia podria remuntar-se a
l’epipaleolític o preneolític, és a dir, abans del 6000 aC. No obstant
això, la presència d’un grup o grups de caçadors-recol·lectors no
implica que els humans s’establissin permanentment a l’illa en
aquesta època, procés que es produirà bastant més tard, sinó que
pot significar un tipus de colonització estacional o temporal.
Sigui com sigui, és segur que cap al 2100 aC els humans ja
s’havien establert de forma permanent a Menorca perquè d’aquesta
època són les restes humanes inhumades en una petita cova artificial amb parament megalític de Biniai Nou descobertes en una excavació arqueològica. Desconeixem els hàbitats i la base econòmica
d’aquests grups humans, que s’han de situar culturalment en el calcolític, perquè no construïren els seus habitatges de manera tan sòlida com ho feren amb les tombes, que, a més a més, presenten
notables diferències constructives entre elles: sepulcres megalítics,
hipogeus o coves artificials de planta allargada.
No serà fins a l’edat del bronze, cap al 1700 aC, que es construiran els primers habitatges amb tècnica ciclòpia, que en permetrà la continuïtat amb el pas del temps. Es tracta de les anomenades
navetes d’habitació o naviformes, construccions de planta absidal
amb la coberta de fusta i argila, o de lloses de pedra, en algunes ocasions. El poblament d’aquesta època devia ser reduït i els nuclis poblacionals més antics que es coneixen devien reunir un nombre escàs de persones, probablement membres d’una sola família. El nom
d’aquestes construccions prové de la semblança, quant a planta i tèc-
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Pàgina següent:
(Dalt) Sepulcre megalític

de ses Roques Llises (Alaior)
(Dreta) Cova des Moro (Ferreries)
(Baix) Hipogeu de planta allargada

de Son Mercer (Ferreries)

Naveta d’habitació de Son Mercer
(Ferreries)

El descobriment de la cova del Pas, l’any 2005, permeté conèixer un dels rituals funeraris emprats per aquestes comunitats naviformes. En una cova natural ubicada a la inaccessible paret rocosa
d’un barranc, s’hi trobaren uns setanta individus, que havien estat
dipositats en posició fetal, embolicats amb pells de bòvids i fortament fermats amb cordes d’espart. Després, els havien lligat damunt
una civera de fusta, cosa que en devia haver facilitat el transport
fins a la cova. L’excepcional d’aquesta troballa és que han aparegut
restes de teixits blans dels cossos, la qual cosa permetrà obtenir una
visió molt completa de les malalties i les patologies dels pobladors
d’aquella època.
Cap a l’any 1400 aC comença a construir-se un nou edifici funerari, conegut amb el nom de naveta, pel fet que la seva silueta recorda la d’una nau invertida. Aquests monuments tenen planta
absidal allargada, com la de les navetes d’habitació.

niques constructives, amb unes altres edificacions funeràries un poc
més modernes de les quals ens ocuparem més endavant.
Quan els nuclis poblacionals basats en vincles familiars van
créixer i es van crear petites comunitats, les navetes d’habitació ja
no apareixien aïllades, sinó en petits grups, adossades les unes a les
altres per una de les parets longitudinals, com es pot veure al jaciment de Son Mercer de Baix. Aquests poblats primitius manquen
completament de construccions defensives. Així i tot, es pot constatar que en la majoria dels casos els nuclis d’habitatges estaven construïts a llocs situats a punts elevats del terreny, des d’on es dominava
el territori circumdant. Els habitants dels poblats subsistien gràcies
a la pràctica de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i les activitats de
recol·leció. Practicaven la metal·lúrgia del bronze encara que amb
sistemes rudimentaris, amb motlles, i importaven a més de l’estany
objectes de fora de les illes.
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Naveta des Tudons (Ciutadella)

Interior de la naveta des Tudons
Nivell de descarnament
Interior de la naveta des Tudons
Nivell d’inhumació definitiva
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A diferència del que passava amb les navetes d’habitació, diversos exemplars de navetes d’enterrament han arribat gairebé senceres fins als nostres dies, i aquest fet ens ha permès conèixer que
aquestes construccions disposaven de dos nivells al seu interior.
Malgrat que existeixen diverses navetes d’aquest tipus espargides
pel territori menorquí, la més espectacular de totes és, sens dubte,
la naveta des Tudons, al terme municipal de Ciutadella. A final dels
anys seixanta del segle passat va ser objecte d’una excavació arqueològica mitjançant la qual es descobriren les restes humanes
d’uns cent individus d’ambdós sexes i totes les edats, inhumats amb
els seus objectes més valuosos i amb vasos que contenien ofrenes.
Les anàlisis radiocarbòniques concretaren un ús intensiu d’aquests
edificis en el segle IX aC.
La societat i la cultura d’aquesta època, caracteritzades pels
seus tipus de construccions, per la presència d’un determinat tipus
de ceràmica, d’utensilis de metall i d’altres materials, reben els nom
de naviforme o pretalaiòtica. Aquest qualificatiu es dóna en oposició a l’anomenada cultura talaiòtica, que la va seguir en el temps i
la va substituir com a cultura de la nova societat menorquina, nova
no perquè arribés de fora sinó perquè els canvis de vida i d’estructura d’aquesta societat, que es van produir en el trànsit d’una època
a una altra, van ser prou grans com per dir que la societat menorquina talaiòtica poc tenia a veure amb la seva antecessora.
El qualificatiu de talaiòtica donat a aquesta cultura prové d’un
nou tipus d’edificació que es comença a construir a Menorca cap a
l’any 1000 aC, que rep el nom de talaiot, paraula que seria una forma despectiva del terme talaia i que originàriament només s’aplicava als exemplars deteriorats d’aquests monuments, però que amb
el temps s’ha utilitzat per designar-los a tots. Els talaiots són torres
troncocòniques fetes amb grans pedres de formes regulars col·locades en filades sense cap argamassa; les dimensions dels més grans,
tant d’alçària com de diàmetre, són d’una desena de metres, és el
cas dels talaiots de Trepucó, Torelló i Torre d’en Galmés, Cornia,
Talatí de Dalt, entre d’altres.
Amb aquest patró constructiu, la diversitat de tipus és evident
quant a mida, lloc d’ubicació i característiques internes, les quals
s’han de relacionar amb les possibles diferències funcionals. En
qualsevol cas, una de les finalitats més evidents és servir de plataforma per al control del territori i al mateix temps ser la fita o senyal
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Talaiot de Talatí
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a la murada de Son Catlar
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Torre d’en Galmés

Poblat de Torre d’en Galmés
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a cala Morell
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tipus, en algunes de les quals s’arriben a concentrar desenes de
coves funeràries. Entre les necròpolis més interessants de l’illa
s’han d’assenyalar especialment les de Calascoves i cala Morell.
L’excavació arqueològica de la cova del Càrritx els any 1995-1997
descobrí aspectes totalment nous quant a la complexitat dels ritus
funeraris efectuats dins les coves naturals tancades amb parament
ciclopi. Es tracta de tombes col·lectives en les quals es van dipositant
els difunts, i en la mesura que es van esqueletonitzant els ossos es
distribueixen amb un tractament especial per als cranis, que es destaquen col·locats de manera intencionada. El més significatiu va ser
la descoberta de tot un ritual efectuat amb els cabells d’alguns individus, als quals se’ls tenyien i tallaven els cabells per guardar-los
dins tubs de banya o fusta tancats amb taps decorats, com els que
també es troben a les navetes, dipositats dintre una cavitat tancada
amb lloses situada al sector més profund de la cova. L’excavació
d’una altra cova, la cova del Mussol, efectuada l’any 1998, descobrí
un altre aspecte totalment desconegut fins aleshores sobre els rituals d’aquesta època. Es descobrí un santuari en el qual hi havia,

del poblat dins la seva organització interna, sense que s’hagi de descartar l’ús religiós per a alguns. Els talaiots es construïren al si d’unes comunitats amb una base econòmica principalment ramadera,
en la qual l’explotació de la terra destinada a les pastures per als ramats constituïa la major riquesa, la qual cosa implica una divisió del
territori entre elles. Vinculada a aquesta base econòmica es pot entendre la gran quantitat de talaiots que es construïren durant alguns
segles, sempre a les cotes més altes o articulats amb les muralles o
cases exteriors dels poblats.
Durant la cultura talaiòtica, es continuen emprant les navetes funeràries bastides durant els darrers temps de l’època naviforme o pretalaiòtica com a llocs d’enterrament. Aquest costum
funerari varia quan es produeix la fase d’esplendor de la cultura talaiòtica, fase que coincideix amb l’inici de l’edat del ferro, al segle
VIII-VII aC. En aquesta fase s’abandonen les navetes d’enterrament
i es comença a enterrar dins les coves naturals o artificials excavades a les parets dels barrancs i de les cales, i als penya-segats costaners. A l’illa de Menorca existeixen diverses necròpolis d’aquest
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almenys, dues talles excepcionals realitzades en fusta: un petit cap
masculí calb i un cap zooantropomorf, en el qual mesclaven característiques humanes i animals. La disposició de totes les troballes
sembla assenyalar que es practicaven alguns rituals a la part més
profunda de les coves. A altres llocs de la cova es localitzaren conjunts d’objectes de bronze i ceràmiques, de manera que tota la cova
constitueix un santuari o lloc ritual.
En el segle IV aC els poblats experimenten un gran creixement amb l’aparició d’habitatges de planta circular i pati central,
coneguts amb el nom de cercles. El més espectacular de tots els coneguts és el cercle Cartailhac, situat al sud del poblat de Torre d’en
Galmés. Els assentaments més grans acostumen a estar envoltats
d’una murada de grans pedres, amb una o més portes de comunicació amb l’exterior: és el cas dels poblats de Torre d’en Galmés,
Son Catlar i Trepucó. La presència d’aquestes murades, juntament
amb la dels talaiots, demostra l’aparició d’una societat amb necessitats de definir i delimitar el seu territori, tant en l’àmbit domèstic
com en l’àrea d’explotació agrícola i ramadera.
En la mateixa època en què s’habitaven els cercles se celebraven festes i rituals en uns recintes de planta absidal de funcionalitat clarament religiosa, les anomenades taules. El nom del
monument prové del fet que enmig del recinte hi ha dos grans blocs
de pedra disposats l’un en posició vertical, encastat en la roca del
sòl on s’assenta, i l’altre en posició horitzontal, damunt el primer,
de manera que el conjunt dibuixa una gran T. Les parets del recinte
absidal que l’envolta presenten, a intervals equidistants, grans blocs
verticals que hom suposa destinats a dividir l’interior en diversos
espais separats. Al parament interior d’aquests espais acostuma a
haver-hi petits nínxols, segurament destinats a rebre ofrenes. De les
excavacions arqueològiques efectuades, la més antiga es remunta a
1931 a la Torreta de Tramuntana, amb M. Murray com a directora,
i sabem que a l’interior de tots els recintes i davant la T es mantenien
enceses fogueres de forma més o menys permanent i s’hi realitzaven sacrificis o àpats d’animals joves: anyells, cabrits i vedells. Un
altre element que participa en el ritual és el vi, perquè la gran quantitat de fragments d’àmfores púniques, rompudes de manera intencionada, acumulats a les voreres més interiors dels recintes així ho
indiquen. Però, el més significatiu que identifica aquests edificis com
a santuaris és la naturalesa de diverses figures de bronze trobades
(Dalt) Taula de sa Torreta
(Baix) Recinte de taula de Torre d’en Gaumés
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Taula de Torre d’en Gaumés
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de l’estructura central en forma de T, sense que s’hagi trobat cap
indici de l’existència d’un poblament humà annex. Aquest fet ha fet
pensar als arqueòlegs que el jaciment de So na Caçana és un conjunt sacre que aglutinaria, com si es tractés d’un santuari, diversos
grups poblacionals diferents.
De monuments anàlegs a les taules, és a dir amb l’estructura
central en forma de T, no se’n coneixen a cap altre lloc del món,
però sí que existeixen santuaris de cronologia i planta similar –absidals o rectangulars– a l’illa veïna de Mallorca.
La població es va mantenir al llarg dels segles, almenys a la
majoria d’assentaments menorquins, malgrat les influències de les
grans cultures clàssiques. Aquest procés fou afavorit, d’una banda,
per les relacions comercials amb l’exterior i, de l’altra, per les activitats mercenàries dels foners de les Balears, entre els quals hi havia
molts menorquins, famosos als camps de batalla mediterranis per
la seva habilitat en el llançament de pedres amb fona. D’una ma-

al seu interior. Així, s’ha trobat una representació del déu egipci de
la medicina, Imhotep, a la taula de Torre d’en Galmés, i la representació d’un bouet a la taula de Torralba d’en Salort. Aquests són, sens
dubte, els testimonis d’època talaiòtica més valuosos trobats durant
les excavacions arqueològiques dels anys setanta del segle passat.
Es dóna la circumstància que tots els poblats tenen una sola
taula, situada a la zona pública, és a dir, allà on s’aixeca també el talaiot o talaiots –quan n’hi ha més d’un– del poblat. Aquest fet dóna
consistència a la hipòtesi que les taules eren l’espai sagrat de cada
nucli poblacional, relacionat amb les pràctiques religioses dels seus
habitants.
Entre les taules més espectaculars que es conserven actualment s’han d’esmentar les de Torralba d’en Salord, Talatí de Dalt,
Trepucó i la Torreta de Tramuntana. Una referència especial mereix el conjunt de So na Caçana, en el qual s’han excavat un conjunt
de monuments de planta absidal, alguns de tipus taula amb restes
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cosa ha donat lloc amb el temps a successives superposicions de
construccions, ha destruït gairebé per complet tots els vestigis de
les ciutats romanes. Quant a Sanicera, atès que el port de Sanitja ha
mancat de poblament humà des de l’època del Baix Imperi, se suposa que els fonaments dels edificis i el traçat viari poden romandre encara intactes sota terra, i així ho demostren els resultats de
diferents excavacions que s’han dut a terme a la zona els darrers
anys. Les primeres campanyes d’excavacions es van fer l’any 1979
a la riba occidental del port, on es van recuperar estructures que
semblen correspondre a una zona d’hàbitat amb instal·lacions de
tipus industrials, datades en el segle III dC i en època del Baix Imperi. També va aparèixer una necròpolis que podia haver format
part d’un complex paleocristià i diverses tombes aïllades. En
aquesta zona també s’ha trobat, molt a prop de la mar, les restes
d’una estructura que s’han identificat com els fonaments d’una petita mesquita rural medieval, l’única coneguda a Menorca.
A la riba oriental del port, excavada els últims anys, han aparegut les restes d’un campament militar romà del tombant del segle

nera més concreta, podem dir que entre els segles IV i III aC Menorca estava sota la influència econòmica i política de Cartago, i que
a partir del canvi d’era passà a l’òrbita de Roma d’una manera efectiva, quan l’any 123 aC fou conquerida juntament amb Mallorca per
Quint Cecili Metel.
Com a conseqüència de la incorporació al món romà, dues
ciutats menorquines, Mago i Iammo –Maó i Ciutadella–, arribaren
a adquirir la categoria de municipium, cosa que, en primer lloc, ens
dóna notícia que aquestes ciutats ja existien en aquella època i, en
segon lloc, és una mostra de la importància que ja havien assolit.
Les fonts clàssiques també esmenten una altra població, que no
tenia la categoria de municipium com les altres dues i que anomenen Sanicera. Malgrat que les fonts no n’assenyalen la ubicació, tot
fa pensar que devia estar situada al port de Sanitja, al nord del terme
des Mercadal.
De l’època romana queden poques restes d’edificacions visibles pel fet que, en el cas de Maó i Ciutadella, el poblament continuat de les mateixes zones ocupades per les ciutats romanes, la qual

Basílica de Son Bou
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II a l’I aC. Aquest campament demostraria que van establir-se guarnicions a punts estratègics de la costa menorquina per a la defensa
de l’illa. L’abandonament del campament devia donar lloc a la població de l’altra riba del port. El port, redossat fins i tot en cas de
temporal de tramuntana, devia ser sovint lloc d’arribada de vaixells
mercants, com demostra la gran quantitat de ceràmiques i àmfores
que s’hi han trobat al fons.
Malgrat el desenvolupament d’aquests nuclis urbans a l’illa
de Menorca, bona part de la població autòctona va continuar vivint
als nombrosos poblats talaiòtics que encara existien a l’època romana, en els quals, d’altra banda, es troben restes constructives d’influència romana superposades a les construccions originals. De fet,
se suposa que alguns dels poblats talaiòtics foren habitats fins a l’època de la conquesta catalana, al segle XIII.
No coneixem l’època exacta de la cristianització de l’illa, però
podem pensar que, com a la resta de l’imperi Romà, devia tenir lloc
a partir de la conversió al cristianisme de l’emperador Constantí.
Tanmateix, disposam de notícies de la primera època de la cristianització de l’illa gràcies al testimoni de Consenci, un personatge que
s’havia instal·lat a Menorca cap als anys 410-420, on sembla que
havia arribat cercant refugi dels disturbis que es produïen a l’època
a la península Ibèrica. Aquest refugiat, d’un alt nivell cultural i segurament social, s’escrivia amb sant Agustí i fou col·laborador del
bisbe Sever de Menorca, el primer bisbe del qual es té notícia a l’illa. Aquest darrer personatge relata, en un document escrit molt
probablement de manera total o parcial per Consenci, com l’any 418
es produí la conversió forçada al cristianisme de la comunitat hebrea de Maó.
De tota l’època d’aquesta cristianització primera han quedat
les restes de quatre basíliques paleocristianes (Son Bou, des Cap des
Port o es Molinet, es Fornàs de Torelló i l’illa del Rei), nom amb el
qual es coneixen les esglésies rurals d’aquesta època primitiva; se
sap que n’existia una cinquena (illa d’en Colom), fet rellevant tant
pel valor de les restes arqueològiques trobades com pel nombre de
basíliques, que representa un percentatge alt del total d’edificacions
d’aquest tipus conegudes a tot l’àmbit mediterrani.
Les restes de la basílica de Son Bou es troben a l’extrem
oriental d’aquesta platja i foren localitzades enterrades al subsòl a
principi de la dècada dels anys cinquanta. La localització fou possi(Dalt) Restes d’edificis romans a Sanitja que s’utilitzaven per activitats fabrils
(Baix) Basílica des Molinet o des Cap des Port
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ble gràcies a troballes puntuals en aquella zona d’objectes relacionats amb el culte cristià i al fet que antigament la platja es coneixia
també amb el nom de sa Canessia, topònim d’origen àrab que significa ‘església’. La basílica és de planta rectangular, amb capçalera
tripartida, tres naus separades per pilars i un vestíbul o nàrtex pel
qual s’accedia a l’interior del temple. Entre les restes de la basílica
hi ha la pica baptismal, un gran cilindre monolític que té excavada
una creu lobulada. Actualment, és dins una de les estances laterals
de la capçalera, devora l’absis, però segurament el seu emplaçament originari era un petit baptisteri actualment desaparegut, que
devia estar ubicat a l’exterior de la basílica, devora el nàrtex. La basílica de Son Bou degué construir-se devers el segle V i va estar en
actiu fins a començament del VIII, quan un incendi la destruí.
La basílica paleocristiana des Fornàs de Torelló posseeix uns
rics mosaics de l’època que es poden observar in situ; i la de l’illa del
Rei, que possiblement es va construir damunt una vil·la romana,
també tenia un mosaic que avui es conserva al Museu de Menorca.
En darrer terme, ens queda referir-nos a l’arquitectura del
període islàmic (903-1287), del qual només es conserven les restes
de la fortalesa de Sent Agayz, construïda entre el segle X i el XIII.
Aquesta fortalesa era dalt de la muntanya de Santa Àgueda, la tercera elevació de l’illa, amb 274 m d’alçària, situada a la serralada
de s’Enclusa, i va arribar a ser un dels complexos defensius més
importants d’Al-Andalus. Es tracta d’una fortificació estructurada
en tres recintes independents però connectats entre ells, els quals
semblen haver-se construït en diverses èpoques com a conseqüència de noves necessitats defensives, encara que per manca d’excavacions a la zona és difícil fer conjectures quant a la seva cronologia.
Els tres recintes comprenen una extensió total de 6,5 ha, i la longitud total de les muralles que els envoltaven, que encara es conserven en part, devia ser de 1.800 m. També hi havia nombroses torres
inserides al llenç de les muralles a intervals més o menys regulars.
S’estima que hi havia 37 torres, de les quals es conserven en bon
estat prop d’una desena.
El recinte central ocupa la part més alta de la muntanya i la
seva planta era poligonal. Tenia 16 torres de planta circular, que
posteriorment foren transformades en torres quadrades o rectangulars. L’abastament d’aigua d’aquest recinte es feia amb un aljub de
forma rectangular que tenia una capacitat de 45 tones d’aigua.
Torre del castell de Santa Àgueda
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planta rectangular, és buida per dins i popularment s’ha conegut
sempre com la casa d’armes, encara que ningú no sap amb certesa
quina era la seva funció original. En aquest recinte no hi ha restes
de construccions i al terra hi ha molt poca ceràmica.
El castell de Santa Àgueda es continuà utilitzant durant els primers temps de la conquesta catalana de l’illa, l’any 1287, com a fortalesa defensiva, però a poc a poc es va anar abandonant perquè les
noves tècniques militars aconsellaven orientar la defensa cap a la for-

Un segon recinte, conegut com el recinte del Castellet, té la
torre més espectacular, pel fet de ser una de les més grans, amb un
diàmetre superior a 6 m, i pel fet de conservar-se gairebé intacta. En
aquesta zona es poden veure els fonaments de nombroses cases i al
terra es troben abundants fragments de ceràmica islàmica i de teules, la qual cosa fa pensar que aquesta era una zona habitada.
El tercer recinte rep el nom del recinte de la casa d’armes. Té
aquesta denominació perquè una de les seves torres, en té tres de

Camí d’accés al castell de Santa Àgueda
189
Les empremtes humanes més antigues a Menorca

XIX, segurament pel fet que també estava en desús, es transformà en
un habitatge per als pagesos que s’ocupaven de l’explotació agrària
de la zona, pràctica que ha estat en funcionament fins fa pocs anys.

tificació dels nuclis urbans amb sortida a la mar, i així es van construir les muralles de Ciutadella i Maó. En el recinte central del castell encara es conserva una antiga capella medieval, que en el segle
Restes del castell de Santa Àgueda
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2. Empremtes de guerres
d’altres temps
Talaies o torres de guaita
La història de Menorca en el segle XVI va estar marcada per
les destruccions de Maó (1535) i Ciutadella (1558), la primera obra
d’un atac corsari comandat per Barba-rossa i la segona d’una flota
otomana comandada per Piali Baixà. Com a conseqüència d’aquestes desfetes es va iniciar la construcció del fort de Sant Felip al port
de Maó, del qual parlarem més endavant, i es van erigir un conjunt
de torres de vigilància a diversos llocs estratègics al llarg de la costa
de Menorca. Les primeres torres d’aquest tipus foren construïdes a
principi del segle XVII, i tenien la missió de vigilar l’arribada de possibles incursions corsàries per donar avís a les poblacions perquè
prenguessin les mesures de defensa oportunes abans que l’atac fos
una realitat. També en èpoques de pesta i altres epidèmies servien
per controlar que cap vaixell pogués desembarcar les mercaderies
o les persones per un altre lloc que no fos el port de Maó o el de Ciutadella, on els oficials de la sanitat havien d’autoritzar o prohibir,
segons els casos, aquestes operacions.
Les torres de vigilància, que es denominen talaies, són unes
torres cilíndriques construïdes amb pedra i morter. Tenien dos nivells: un amb la porta d’entrada que donava a un espai que servia
com a cambra i magatzem, i un altre per damunt d’aquest, obert a
l’exterior, amb una plataforma on s’encenia una foguera per avisar
d’una situació de perill, per mitjà de la claror del foc si era de nit, o
bé per l’impacte visual del fum si era de dia.
El procediment per fer arribar aquest avís de perill a les poblacions es basava a disposar la xarxa de talaies de manera que des
de cadascuna d’elles sempre se’n veiessin almenys dues altres. D’aquesta manera el senyal emès per una talaia era captat i reenviat per
altres fins que era detectada al castell de Sant Felip o a algunes de
les ciutats de l’illa.
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les talaies esmentades en els documents antics no se n’hagi trobat
cap resta a les localitzacions on se suposa que haurien de trobarse. Fins als nostres dies han arribat set talaies –en un estat més o
menys satisfactori segons els casos–, dues de les quals no formen
part del grup anterior, sinó que van ser construïdes durant la segona meitat del segle XVIII. Aquestes dues talaies, les de s’Enclusa
i Binissarmenya, foren les darreres edificacions d’aquest tipus que
s’aixecaren a Menorca i es caracteritzen per tenir una planta rectangular.

Les talaies no tenien cap altra finalitat que la de servir com a
observatoris de la costa menorquina, ja que la seva funció defensiva
es limitava a donar protecció als talaiers després d’haver complert
la seva missió informadora en cas que s’efectués el desembarcament
enemic i no tinguessin temps de refugiar-se en un poble veí. Per a
la construcció de talaies es triaven llocs privilegiats quant a l’abast
de la visió de la línia de costa que s’hi podia albirar i, a la vegada,
que permetessin connexió visual amb altres talaies de l’interior de
l’illa per poder trametre avisos.
Segons alguns documents, a principi del segle XVIII existien
cinc talaies fixes, que a temps de guerra o de perill sanitari, és a
dir epidèmies que afectessin terres de la Mediterrània, es podien
ampliar a deu. Açò no significa que tots aquests llocs de reforç tinguessin la corresponent edificació, sinó que en molts de casos les
tasques de vigilància es devien fer des de punts de la costa situats
estratègicament i mínimament protegits amb construccions senzilles, les quals devien rebre el nom de talaies per la funció, però no
per l’aspecte. Açò, almenys, sembla suggerir el fet que d’algunes de

Castell de Sant Felip
El castell de Sant Felip es va començar a construir l’any 1555
al port de Maó per l’enginyer italià Giovanni Baptista Calvi, per
ordre de l’emperador Carles I, amb la intenció de prevenir nous
atacs com el que anys abans havia patit la ciutat de Maó a mans de
Barba-rossa. El castell, que va rebre el nom de Sant Felip en honor
de l’hereu al tron espanyol, el futur Felip II, fou construït prop de la
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vellins i els baluards, amb contraguàrdies. Tot aquest nucli estava
envoltat per una protecció exterior de llunetes i fortins, que actuaven com a primera defensa d’un eventual atac; el conjunt tenia la
forma d’una estrella de vuit puntes. Un sistema molt complex de
galeries subterrànies connectava entre si les diferents parts del castell partint del centre del pati; hi havia també galeries de combat
amb espitlleres i galeries que havien de servir de contramines en
cas de setge. A l’època de major esplendor el castell va arribar a
tenir 363 canons de tots els calibres existents a l’època.
Al llarg del segle XVIII es van construir diverses fortificacions
auxiliars per defensar aquelles zones des d’on es dominava el flanc
sud del castell de Sant Felip i, per tant, des d’on seria possible ata-

bocana del port de Maó, a la riba sud i tocant a la cala de Sant Esteve. Aquest castell primitiu tenia forma de quadrat amb un baluard
a cadascun dels vèrtexs, els quals estaven units per quatre panys de
murada de 60 metres de llarg i 11 d’alçària. Tot el conjunt estava
envoltat per un fossat sec i comptava amb una dotació de 24 canons
per defensar-se de qualsevol atac.
La conquesta de Menorca pels anglesos, l’any 1708, i la posterior cessió de l’illa als conqueridors pel tractat d’Utrech va propiciar una ampliació del castell fins a convertir-lo en una de les
fortificacions més importants del seu temps de tota la Mediterrània.
L’antic castell espanyol fou reforçat construint una tenalla davant
els baluards nord i est i la resta de les cortines es van cobrir amb re-
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rrera ocupació (1798-1802), van intentar reconstruir-lo, però la definitiva recuperació de Menorca per Espanya va suposar la destrucció total de tot el que s’havia construït.

car amb avantatge el castell per la seva posició estratègica. Així,
entre els anys 1710 i 1726 es va construir el fort de Marlborough a
la cala de Sant Esteve, el qual es troba a l’interior d’un petit turó que
es va excavar amb aquest motiu i s’hi accedeix per un túnel excavat a la roca. La segona fortificació fou una torre del tipus Martello,
al qual ens referirem en el proper apartat, coneguda com a torre
Stuart o d’en Penjat, que es construí l’any 1798 damunt un turó que
dominava el fort de Sant Felip i des del qual l’enemic podia amenaçar el fort en cas de setge. Les dues construccions estaven pensades
per impedir als assaltants durant els setges la col·locació de bateries en aquestes llocs privilegiats per castigar el castell i, a la vegada, entorpir l’apropament de les tropes d’assalt.
A aquestes proteccions exteriors del fort de Sant Felip s’hi afegien dues bateries construïdes en el segle XVIII. Una, el fort de Felipet, construïda a la riba nord del port, a l’extrem de la península,
avui illa, amb el mateix nom, i l’altre, el fort de Sant Carles, a la riba
sud, el mateix que el fort principal però situat més a prop de la boca
del port.
Quan Espanya va conquerir Menorca l’any 1782, el monarca
Carles III va ordenar destruir el castell de Sant Felip, sembla ser
que per deixar l’illa desguarnida i evitar que cap enemic si la conqueria s’hi pogués fer fort. Els anglesos, durant la seva efímera da-

El castell de Sant Antoni
El castell de Sant Antoni, que defensava el port de Fornells,
fou manat a construir l’any 1614, encara que la construcció no s’inicià fins a l’any 1625, durant el regnat de Felip IV, i va finalitzar
cap a la dècada dels seixanta del mateix segle. Com el fort de Sant
Felip al seu inici tenia l’estructura d’un quadrat de poc més de trenta
metres de costat, als vèrtexs del qual hi havia quatre petits baluards,
en cadascun dels quals es podia emplaçar un canó. A l’interior hi
havia l’habitatge de la tropa, els magatzems i una petita capella i al
centre de l’estructura un pati d’armes.
El castell, que tenia una dotació de 10 a 15 homes, estava envoltat per un fossat creuat i s’accedia a l’interior del reducte per un
pont que era llevadís en el darrer tram i de pedra en el tram que tocava a l’entrada del castell. L’any 1782, amb l’arribada dels espanyols, fou demolit, igual que el castell de Sant Felip i, malgrat algun
intent de reconstrucció, mai va recobrar el seu aspecte primitiu.

Torre d’en Penjat o de Stuart
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Fossat al reducte de Marlborough
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Interior del Fort de Marlborough
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Torres de defensa o torres Martello

poc temps després, quan encara no havia entrat en funcionament,
per un vaixell corsari britànic. Hi ha també una altra excepció, anterior a les torres angleses, la torre o castell de Sant Nicolau, situada
a la bocana del port de Ciutadella, que fou construïda a final del
segle XVII pels enginyers espanyols.
Les torres de defensa costanera són torres de forma troncocònica construïdes com les talaies, amb pedra i morter, però, a diferència d’aquestes, tenen uns paraments externs més reforçats i
uns murs molt més gruixuts, de més de dos metres, per resistir l’im-

A finals de l’època anglesa es va afegir un altre element a la
defensa costanera de Menorca. Es tracta de les anomenades torres
de defensa, la majoria de les quals, onze en total, foren construïdes
entre 1799 i 1802, durant la darrera dominació anglesa; encara que
dues, les torres bessones d’Alcalfar i Punta Prima, havien estat construïdes poc després de la conquesta espanyola de 1782; i una tercera, la torre d’Atalis, s’erigí cap a l’any 1804 i fou destruïda molt

Castell de Sant Nicolau
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soldats. La coberta de la planta del mig era en forma de volta i estava prou reforçada per aguantar el pes de l’artilleria al seu damunt.
Aquests elements dAquests elements defensius, es van fer famosos, a més de pel fet de sortir a les primeres pàgines de l’Ulisses
de Joyce, pel fet que una d’elles situada a la badia Martello a Còrsega, d’on prové el seu nom, va tenir un èxit espectacular en l’allunyament d’un atac enemic. Malgrat aquest èxit, les torres només eren
eficaces per dissuadir petites expedicions, com el desembarcament
d’espies o incursions de corsaris, perquè en cas d’arribada d’un gran
estol de vaixells de guerra només podien servir per distreure l’enemic mentre s’organitzava la defensa de l’illa, cosa que només es
podia escometre amb possibilitats d’èxit des del fort de Sant Felip.
La torre o castell de Sant Nicolau de Ciutadella, tot i tenir una
distribució interna similar a les torres Martello, era molt diferent pel
fet d’haver estat construïda molt abans que aquestes. La intenció dels
constructors fou obstacularitzar possibles desembarcaments a la
veïna cala des Degollador que poguessin amenaçar Ciutadella evitant les importants muralles que defensaven l’interior del port. En

pacte de l’artilleria naval. Aquestes torres podien aixoplugar una petita guarnició de quinze homes i disposar d’una o diverses peces
d’artilleria a la seva plataforma superior. D’aquesta manera, es pretenia que aquestes fortificacions poguessin servir, si més no, per retardar eventuals desembarcaments a zones de la costa deshabitades
fins a l’arribada de reforços enviats des del castell de Sant Felip que
es poguessin fer càrrec de la situació. Per aquest motiu, no estaven
construïdes en llocs alterosos de la costa o de l’interior, com ho estaven les talaies, sinó en llocs de la costa des d’on poguessin controlar aquelles platges o cales considerades aptes per a possibles
desembarcaments, o bé en zones del litoral arredosades dels vents
dominants on podien ancorar vaixells.
La planta baixa d’aquestes torres estava destinada a acollir els
queviures per a la guarnició i les municions per a la defensa, suficients per resistir un setge de vuit dies; a la primera planta hi havia
l’allotjament dels soldats i l’entrada a la torre, a la qual s’accedia per
una escala portàtil; finalment, a la terrassa superior hi havia, com a
mínim, un canó giratori i un matacà sobre la porta de l’habitatge dels
Torre de Felipet
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considerava que amb aquell estat d’indefensió l’illa podia ser una
presa fàcil i valuosa per a aquelles potències que, com la Gran Bretanya, tenien interessos a la Mediterrània, en particular per als francesos. De fet, l’inici de l’ocupació d’Algèria pels francesos l’any 1830
i l’ús de l’illa de Menorca a partir d’aquella època com a punt d’escala entre Marsella i Alger –a més, nombrosos menorquins van
emigrar a Algèria i s’hi van establir atrets per les possibilitats de millora econòmica que no tenien en una Menorca en crisi– fou el que
va preocupar el govern britànic i el va impulsar a fer pressió sobre
el seu homòleg espanyol, que, finalment, l’any 1848 decidí la construcció d’una estructura defensiva que garantís que Menorca estigués
en condicions de repel·lir possibles intents d’ocupació estrangera.
El primer impuls per a la construcció de la nova fortalesa el
donà el tinent general Zarco del Valle, el qual era director del cos
d’enginyers de l’exèrcit espanyol, per ordre del govern de la nació,
que atenia d’aquesta manera l’advertència del govern britànic. En
un primer moment, per la urgència de la situació, es tractava de trobar una solució ràpida i, per aquest motiu, es va decidir construir
una bateria a la Mola que servís de reforç a un petit fortí, anomenat
de la reina Anna, que havien establert els anglesos a aquella península durant la seva ocupació. Per fer açò, es va fer una ampliació
provisional de la línia de muralles que defensaven el fortí fins a arribar a la mar pels dos costats de la península de la Mola.
Aquesta primera solució, però, no era gens satisfactòria i el
fortí construït no donava cap garantia de poder resistir un eventual
atac d’un enemic nombrós. Per aquest motiu, l’any 1850 es va posar

primer lloc, es tractava d’una torre en forma de piràmide truncada
de planta octogonal envoltada per un petit fossat sec d’uns vuit metres d’amplada i dos de fondària. Un petit pont permetia salvar el fossat i accedir a la porta d’entrada, que estava defensada per una barbacana situada a la seva vertical. Per pujar a la plataforma superior
hi havia una escala de cargol encastada al mur que quan arribava
a la plataforma es perllongava dintre d’una torreta, també octogonal,
que tenia gairebé la mateixa alçada que el cos principal del castell,
el qual devia fer les funcions de talaia. En el moment de la seva construcció s’havia previst dotar el castell amb un conjunt de sis a vuit
canons fixos, i en data posterior es construí una estructura circular
per a un canó mòbil i així poder substituir l’artilleria fixa per dues
peces movibles de major calibre que poguessin defensar simultàniament els dos flancs marítims del castell.

Fortalesa d’Isabel II
La fortalesa d’Isabel II, coneguda també com la Mola pel nom
de la península on està ubicada, es va construir entre els anys 1848
i 1875 per defensar l’entrada del port de Maó de possibles intents d’invasió, ja que havia quedat desguarnida desprès de la demolició del
castell de San Felip a principi del segle. El motiu immediat que va
dur a la construcció de la nova fortalesa fou la pressió del govern britànic, que amenaçà el govern espanyol de tornar a ocupar l’illa si
aquest no prenia les mesures oportunes per la seva defensa, perquè
Vista general de la fortalesa de la Mola o d’Isabel II
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en marxa un altre projecte més complet, dissenyat pel coronel Celestino del Piélago, la materialització del qual va finalitzar l’any 1852
i el nou fortí s’inaugurà el dia de l’aniversari de la reina Isabel II.
Aquest projecte, tanmateix, no fou molt més ambiciós que l’altre i
s’hi afegiren poques estructures noves, encara que es consolidaren
les existents, que fins aquell moment estaven en un estat molt precari.
Tampoc aquest fou el projecte definitiu, sinó que el període
principal de construcció de la fortalesa va tenir lloc entre 1854 i
1863, anys durant els quals aquesta va adquirir la seva complexitat
actual amb nombrosos i diversos elements defensius, ja que s’hi instal·là l’artilleria, així com galeries cobertes on apostar fusellers. La
primera línia de fortificacions estava envoltada per un fossat de 9 m
de profunditat i gairebé 2 km de llargària total, que dividia en dues
parts, de nord a sud, la península de la Mola. La fortalesa es va construir de manera que tenia tres nivells defensius: el més elevat, per
atacar l’enemic a molta distància, fins i tot quan era a la mar, i per
tant tenia les peces d’artilleria de major calibre; el segon nivell, per
a la defensa més propera contra un eventual atac per terra, equipat
també amb canons, però de menor abast i calibre que els anteriors,
i, finalment, un nivell inferior que defensava directament el fossat
amb fusellers apostats a les espitlleres, en cas que l’enemic esquivés
les altres dues defenses.
Tanmateix, la construcció fou tan lenta que abans que les
obres finalitzessin el disseny i l’estructura ja havien quedat antiquats. El motiu fou que en la dècada dels anys seixanta del segle
XIX hi va haver un important canvi en la tecnologia artillera que va
convertir en obsolets molts dels conceptes que guiaven el disseny
dels complexos defensius. En particular, en comptes dels antiquats
canons d’avantcàrrega –que es carreguen per la boca de foc– es van
començar a dissenyar potents peces d’artilleria de retrocàrrega –que
es carreguen per la culata– que tenien l’ànima estriada, és a dir, l’interior del tub estriat per estabilitzar d’aquesta manera el vol dels
projectils i augmentar-ne així la precisió.
Aquesta nova tecnologia va obligar a replantejar el sistema
defensiu de l’illa, basat fins aquell moment en l’existència d’una fortalesa la missió de la qual era fer front a una invasió impendint l’ocupació del port maonès per una esquadra enemiga i resistint l’atac
dels contingents de soldats desembarcats fins a obligar-los a abanPassadís
Pàgina següent: Entrada a l’hornabec
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xessin apropar per desembarcar les tropes que poguessin transportar, en lloc de repel·lir el desembarcament des d’un castell estant
com s’havia fet fins aquella època. L’artilleria de la costa de Menorca
s’inicià l’any 1896 i suposà que molts dels canons que havien de ser
instal·lats a la fortalesa de la Mola no hi arribessin mai, i només s’hi
instal·laren aquells que havien de defensar especificament l’entrada
del port de Maó, mentre la resta es repartiren a llocs estratègics per
la costa de Menorca.

donar l’illa o fins a l’arribada d’una esquadra que pogués destruir la
invasora. Les noves tècniques d’atac d’una plaça marítima, però, ja
no es basaven en el setge per terra d’una fortalesa, sinó que la precisió artillera dels canons instal·lats als vaixells de guerra feien possible batre una fortalesa des de la mar. Per aquest motiu, les
fortaleses deixaven de ser útils i el que s’havia d’aconseguir per a la
correcta defensa d’un territori marítim era col·locar bateries al llarg
de la costa que fustiguessin les esquadres des de terra i no les dei-
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3. Empremtes de
treballs d’antany
Construcció en pedra seca
PARETS DE PEDRA SECA
Menorca és petita i plena de roques. Aquest fet, del qual tots
ens adonam quan sortim a passejar pel camp de l’illa, fou la realitat contra la qual van haver de lluitar els pagesos des de temps immemorial. La manca de terra útil per establir-hi conreus només es
va poder resoldre per tres camins: la rompuda de boscos, la dessecació de zones humides i l’extracció de les roques que emergien dels
terrenys per fer-los aptes per al conreu. En aquest capítol ens ocuparem d’aquest darrer aspecte pel fet que l’activitat de treure les roques dels terrenys no s’aturava amb el simple propòsit extractiu,
sinó que es donava una utilitat a les pedres extretes, que eren emprades en diverses construccions rurals. Aquestes construccions són
precisament les que confereixen la seva personalitat peculiar al
camp menorquí.
L’ús més evident per a tothom d’aquestes pedres el tenim en
la quadrícula de parets de pedra, tamís gegantí superposat a tot el
paisatge rural fins i tot en els racons més amagats. La tècnica constructiva utilitzada en aquestes parets i en moltes altres construccions rurals es diu de pedra seca, ja que no s’utilitza cap tipus
d’argamassa per ajuntar les pedres unes amb les altres, sinó que
l’estabilitat del conjunt la dóna la compacitat de l’estructura.
La construcció d’una d’aquestes parets menorquines es fa
amb pedres soltes, sense desbastar. La tècnica constructiva consisteix a col·locar les pedres més grosses de què hom disposa a la part
inferior, lleugerament enfonsades a la terra, i anar-hi construint
dues parets estretes i paral·leles –cadascuna esdevé una cara de la
paret acabada– fetes per la superposició de fileres de pedres de dimensions mitjanes, procurant aprofitar les formes naturals per
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aconseguir que encaixin les unes amb les altres. Els inevitables
buits que s’hi produeixen entre les pedres i a l’espai central entre les
dues parets s’omple de pedres més petites, cosa que acaba de donar
solidesa al conjunt. La part superior es remata amb pedres més
grosses o cobertores, encaixades amb gran cura. Normalment, les
parets resultants tenen una alçària aproximada d’un metre i mig, i
la seva secció vertical és la d’un trapezoide, de manera que la base
inferior és més gran que la superior.
En darrer terme cal remarcar que els constructors de parets
seques, els paredadors, no empren gairebé mai cap instrument per
fer la seva feina, sinó que la seva habilitat està, abans de començar
una paret, a saber proveir-se de diversos tipus de pedra, de mides i
formes diferents, de manera que sempre sigui possible trobar pedres que puguin encaixar unes amb les altres sense necessitat de
modificar-ne les superfícies que s’han d’enfrontar, per aconseguir
així una paret acabada que sigui massissa.
L’aspecte d’una paret de pedra seca varia bastant d’una regió
a l’altra de Menorca, perquè els paredadors fan servir sempre les
pedres del territori on construeixen les parets. Així, com que la coloració de les roques varia d’un indret a l’altre de l’illa també varia
el color de les parets, que va des dels tons foscos de les parets de la
tramuntana als color clars de les parets del migjorn.
Quant al seu origen, es sap amb seguretat que durant el segle
XIV ja s’aixecaven murs de pedra seca, perquè es coneixen documents de 1373 que diuen que el rei Pere IV permet tancar amb parets les possessions que abans estaven delimitades només amb fites
i esdevé possible així l’ús de les garrigues per pasturar el ramat o
per treure llenya. No obstant açò, en aquella època la quantitat de
parets era escassa en comparació de les que hi haurà en el segle
XIX, quan es completa el procés de tancament i privatització de les
pastures comunes i de les mitgeres entre els llocs.

(Dalt) Saltador a una paret de pedra seca

Pàgina següent:

(Baix) Protecció d’una figuera

(Dalt) Barraca

amb paret de pedra
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(Baix) Pont de bestiar de Son Salomó

A les parets de pedra seca es poden trobar molts d’elements
integrats que tenen diferents utilitats per als pagesos. En primer lloc,
hi ha els portells, que permeten passar d’una tanca a una altra, els
quals són obertures a la paret de la tanca reforçades amb dues cantonades on es recolzen les barreres d’ullastre que tanquen el portell
quan no s’ha d’utilitzar. Un altre element són els botadors o saltadors, un conjunt de pedres que sobresurten de la paret separades
tant verticalment com horitzontalment de manera que formen els
esglaons d’una escala per la qual es pot pujar dalt una paret i després es pot baixar a l’altre costat per una escala similar que es troba
a l’altra cara de la paret. En aquelles parets prou amples s’hi construïa en ocasions una escala normal adossada longitudinalment i
encastada dintre de la mateixa paret.
Uns altres elements són les passadores o fibles, que eren petits forats a la paret situats ran de terra per on podia passar el bestiar menor, i les mejadores, que eren cavitats deixades a una certa
alçada es aquelles parets que eren prou gruixudes, que es sustentaven amb lloses de marès o pedres planes, on es dipositava farratge
per al bestiar.
BARRAQUES
Aquesta tècnica constructiva de la pedra seca no s’utilitza
només en la construcció de parets sinó també en la de moltes altres
construccions auxiliars per a les tasques agrícoles, les quals, espargides arreu de l’illa i situades a prop de les explotacions agràries,
contribueixen d’una manera apreciable a configurar el paisatge interior menorquí. Una de les més peculiars són les anomenades barraques de bestiar, a les quals ja ens hem referit en el capítol dedicat
a la zona de punta Nati. Encara que es poden trobar barraques a
qualsevol punt de l’illa, les més grans, com s’ha dit, corresponen al
terme de Ciutadella i sobretot a la seva zona nord, on destaquen les
concentracions de barraques dels llocs de ses Truqueries, Son Salomó i Son Escudero.
La construcció de les barraques més grans i més elaborades
data de final del segle XVIII i primera meitat del XIX, mentre que alguns dels exemplars més senzills podrien tenir una antiguitat major. Resulta curiós que no existeixin construccions similars a aquestes en cap de les terres properes a Menorca, perquè unes edificacions
semblants que es troben a Mallorca i Catalunya són molt més sen-

211
Empremtes de treballs d’antany

Barraca de Son Salomó
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zilles quant a construcció i modestes quant a dimensions. Per trobar
exemplars tan desenvolupats com els que hi ha a Menorca, hem d’anar fins al sud d’Itàlia, on hi ha unes construccions molt paregudes
anomenades trulli i caselle, o, sobretot, a la regió de Sibenik, a la costa
de l’antiga Iugoslàvia, on es troben els anomenats bunja, la semblança amb les barraques menorquines dels quals és sorprenent.
PONTS DE BESTIAR
Una altra construcció d’interès és el pont de bestiar, un recinte amb planta rectangular, les parets del qual són murs de pedra
seca, encara que en aquest cas, moltes vegades, les pedres que s’empraven per a la construcció no es feien servir tal qual s’extreien de
la roca mare, sinó que se solien desbastar per fer-les més regulars
i s’ordenaven per mides per tal que les filades que constituïen les
parets dels edificis fossin més estables. La coberta d’aquestes edificacions és apuntada i està constituïda per grans lloses planes de
marès. Normalment es recobria amb una capa de terra de conreu,
que tenia les funcions d’impedir l’entrada de la pluja i de contribuir
a climatitzar l’edifici aïllant-lo tèrmicament i, a la vegada, també
donava estabilitat a les lloses.
Els ponts de bestiar, com les barraques, servien per donar aixopluc a bens i porcs, i es construïen enmig d’una tanca o bé adossats a una de les seves parets. Pel fet de servir com a refugi dels
animals de les explotacions agrícoles, a prop dels ponts de bestiar,
com també de les barraques, hi havia un aljub o un pou d’on es treia
l’aigua que es vessava a les abeuradores perquè els animals poguessin utilitzar-les. Aquests elements també es troben dispersos al
camp als indrets on es duia el bestiar a pasturar o a prop de les cases
del pagès.

Cases de pagès o llocs
És molt possible que resulti una mica estranya la inclusió de
les cases de pagès, moltes encara habitades i amb una explotació
agrícola en ple funcionament malgrat el progressiu abandonament
del camp, en un capítol dedicat a parlar de les restes dels treballs
d’antany. El motiu és clar: totes van ser construïdes en segles antePou amb abeurada
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riors, sobretot durant el XVIII i el XIX, quan la feina del camp era
més important a l’illa –s’ha de tenir en compte, però, que mai ho va
ser tant com a altres terres properes, perquè Menorca va mostrar
molt prest una vocació més comercial, primer, i industrial, després,
que agrícola. Sigui com sigui, la realitat és que tot el camp de l’illa
estava conreat allà on la terra era bona per sembrar i els pagesos,
en una època de comunicacions a llom de mules per mals camins,
vivien a les cases de camp que es varen anar construint. Aquestes
cases de camp són les que s’han conservat avui en dia, amb poques
modificacions i totes elles respectuoses amb el que s’havia construït
abans, tret d’alguna modernitat introduïda a les darreres dècades
més pels propietaris de la terra que pels pagesos. Per tant, és en
aquest sentit que parlarem aquí d’aquestes cases que espargides pel
camp de l’illa són una de les seves caracteristiques distintives,
A Menorca, els llocs, nom amb què es coneixen les cases de
pagès i també les explotacions agrícoles que els són pròpies, són
una altra de les peculiaritats positives del camp menorquí i ho són
des de molts punts de vista. Primer de tot, hem de parlar, sens dubte,
de la seva integració en el paisatge menorquí sense estridències. Situats a terreny pla o dalt un turonet, les seves línies senzilles semblen mimetitzar d’alguna manera les corbes suaus del terreny. El
color d’aquestes cases és sempre el mateix, el blanc, tret d’algunes
excepcions a les quals ens referirem més endavant, que s’obtenia
emblanquinant totes les parets de la casa, tant exteriors com interiors, amb calç líquida. L’emblanquinat es feia cada any a principi
d’estiu i el motiu de donar aquesta capa de calç era la conservació
dels cantons de marès que constituïen les parets dels edificis, a més
de contribuir a la netedat de la casa. Aquesta manera de procedir es
feia també als pobles, però actualment només es fa als habitatges
més antics, perquè les noves tècniques i materials de construcció
utilitzats a les cases modernes fan inútil aquest mètode.

(Dalt) Torralba d’en Salort
(Baix) So na Caçana
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Pàgina següent:

Formet Vell
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Pàgina següent:

Torre d’en Quart

Binifamís
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L’edifici principal acostuma a tenir dues plantes i l’estructura
presenta gairebé sempre una remarcable simetria bilateral. A la primera planta, s’hi accedeix per una porxada que actua com a distribuïdor i conté les habitacions on viu el pagès i la seva família,
inclosa la cuina, que també acostuma a servir de menjador. Eventualment hi viuen altres persones contractades per ajudar en determinades feines de l’explotació. Davant la porxada hi ha un pati on
figuren altres elements importants per a la vida quotidiana a l’explotació, com un pou o un aljub, un forn de pa, la formatgeria on es fabrica el formatge, una bugaderia, etc. Darrere l’edifici, i moltes
vegades adossats a aquest però sense cap comunicació directa amb
la zona d’habitatge, hi ha les zones més brutes de l’explotació agrícola, l’estable per al bestiar, la soll, etc.
En general, es pot dir, i molts d’autors així ho pensen, que la
casa rural menorquina no té parió a les terres properes, i no tan
properes, de la Mediterrània, quant a solidesa, netedat i comoditats,
resultants del racionalisme espontani aplicat a la seva construcció.
El pis de dalt, a la majoria dels llocs, estava destinat a l’habitatge del senyor, és a dir, el propietari dels terrenys, quan aquest no
era el mateix que el pagès, cosa que passava en comptadíssimes
ocasions. Aquesta planta era una planta noble, amb més comoditats, encara, que les del primer pis, i s’hi accedia per una escala que
normalment partia de l’interior de la casa, a la part central de la
planta baixa. El senyor, que vivia a ciutat, acostumava a fer estades
temporals amb la seva família a la casa, però no hi vivia mai d’una
manera permanent. En alguns casos, concretament en aquelles
cases de pagès que pertanyien a membres de la noblesa o a burgesos amb possibilitats econòmiques, la façana de línies simples a què
hem fet referència abans era substituïda per una façana d’un sol
cos, més historiada, però sempre de línies clàssiques, en les quals
alguns autors han volgut veure una influència de Pal·ladi. Aquestes
façanes, ja no es pintaven sempre de blanc sinó que podien tenir diverses coloracions ocres o vermelloses, sempre amb tonalitats
suaus que no rompen l’harmonia del paisatge.
Abans de finalitzar amb aquest tema de les cases de pagès val
la pena assenyalar que algunes presenten una torre annexa que algunes vegades es troba exempta i d’altres està adossada a les parets
del mateix edifici principal, però sense comunicació amb aquest.
Són torres de planta quadrada amb tres nivells interiors coberts
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amb voltes i intercomunicats entre si per escales, que, almenys en
el nivell superior, són de fusta i es poden treure des de dalt. Normalment aquestes torres predials, com se’ls anomena alguna vegada, són de paraments verticals, però a la zona de Ciutadella n’hi
ha algunes de peu atalussat.
Aquestes construccions estaven destinades a servir de refugi
dels habitants i treballadors d’un lloc si eren sorpresos per un desembarcament de corsaris i no els donava temps a refugiar-se en una
població veïna. L’únic que es pretenia amb aquestes construccions
era que els pirates turcs o nord-africans –els que amenaçaven Menorca a l’època que foren construïdes les torres– no poguessin emparar-se de les persones de la casa, encara que des de dalt estant no
es podia fer res per evitar els robatoris de bestiar i de queviures acumulats. És a dir, que no eren torres pensades per repel·lir un atac,
sinó perquè les persones poguessin estar en un lloc relativament
segur durant les incursions dels corsaris. Tanmateix, en uns quants
casos, amb el temps es van anar afegint elements a la torre primitiva fins a aconseguir crear un complex defensiu que abastava els
habitatges i algunes construccions auxiliars. La construcció de llocs
amb torre es va abandonar durant el segle XVIII, quan el perill d’incursions corsàries a terra ferma va anar minvant fins a desaparèixer gràcies a la presència de guarnicions capaces de fer-hi front tant
a Menorca com en altres costes mediterrànies.

Pedreres de marès
A prop de la majoria de cases de lloc es solen trobar buits artificials al subsòl de forma més o menys paral·lelepipèdica: són els
buits que ha deixat a la roca mare l’extracció dels cantons que s’han
utilitzat en la construcció dels edificis. El camp de Menorca és ple

Pàgina anterior:
(Dalt) Forn de pa
(Baix) Canals per a la conducció de l’aigua de pluja

Pedreres
de s’Hostal
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d’aquestes cicatrius, encara que moltes han desaparegut cobertes
per la vegetació o omplertes de restes vegetals i altres deixalles de
l’activitat agrícola.
Aquestes, però, són només una mostra a petita escala d’altres
pedreres d’on es van extreure els cantons que es van utilitzar per
construir les cases del pobles de l’illa quan les cases es feien de marès. En aquest sentit, són notables les pedreres que es troben al voltant de Maó, Ciutadella, Alaior i Ferreries, algunes de les quals, com
les de Ciutadella, van estar en actiu fins fa poc més d’una dècada.
Totes aquestes pedreres es trobaven espargides per la Menorca calcària i molt especialment a la regió del migjorn de l’illa
–encara que n’hi havia alguna en els terrenys calcaris de la Menorca
mesozoica. La majoria de les pedreres s’explotaven a cel obert, i se’n
poden distingir clarament dos tipus, segons si van ser obertes abans
o després de la introducció de serres mecàniques muntades damunt
vagonetes, novetat que va arribar cap als anys cinquanta del segle
XX. Les pedreres explotades abans d’aquesta data ho eren de forma
manual i gairebé només s’utilitzava l’escoda com a única eina per
separar els cantons de la roca mare. A les pedreres d’aquesta època,
les parets tendeixen a presentar una certa curvatura, que resulta
més evident com més profunda és la pedrera. Aquesta morfologia és
conseqüència directa de les tècniques d’explotació manual i de les
eines emprades en el treball. Pels mateixos motius, el desenvolupament de les pedreres en el terreny tendia a adoptar formes laberíntiques, perquè en tot moment s’intentaven escollir les zones de més
fàcil accés per realitzar la feina, o aquelles on la roca tenia major
qualitat o qualsevol altra característica que fos útil per a la realització del treball o per a la utilitat que es volia donar als cantons obtinguts. Les pedreres d’explotació recent, per contra, es caracteritzen
pels volums quasi perfectament paral·lelepipèdics, obtinguts gràcies a l’ús de les serres mecàniques.
El sistema d’explotació del marès més antic, però, no es feia
a cel obert, sinó en pedreres subterrànies, com és el cas de les pedreras de Robadones, a prop de Maó. Amb aquest sistema s’aconseguia, d’una banda, que no es perdessin camps de conreu –recordem
que les terres del migjorn eren les de major qualitat agrícola, i una
pedrera podia ocupar una superfície de terreny útil prou extensa–
i, d’altra banda, s’obtenia un accés més fàcil i directe a les vetes de
pedra de millor qualitat. Aquests volums subterranis arriben, de ve-
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gades, a presentar un desenvolupament lineal de traçat laberíntic de
centenars de metres, mentre l’alçada d’un d’aquests espais interiors
acostuma a ser de 4 a 5 metres. Dintre d’una pedrera subterrània
apareixen d’ací i d’allà enormes pilars, que són columnes de roca
mare deixades expressament per assegurar el suport de la coberta.
La ventilació d’aquestes instal·lacions s’aconseguia mitjançant pous
d’aireació practicats en diversos punts de la coberta.
Aquestes pedreres, avui abandonades des del punt de vista de
l’explotació industrial, constitueixen uns espais privilegiats per a la
realització d’activitats culturals estiuenques o bé per a la instal·lació
de jardins de plantes autòctones. Per aquest motiu, una entitat cultural sense ànim de lucre anomenada Líthica, s’ha preocupat de la
recuperació de les pedreres de la zona de s’Hostal, al terme de Ciutadella, i de donar-hi utilitat pública al llarg de l’any com a espai didàctic per a les escoles, indret de realització d’actes culturals o simple lloc de passeig.

Pàgina anterior:
(Dalt) Pedreres de s’Hostal
(Baix) Pedrera de petites dimensions
utilitzada per a la construcció d’un
casat de pagès

Fotografia antiga en què es veu
l’enginy mecànic que s’utilitzava
per a l’explotació de les pedreres
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4. Funcions de la
Reserva de Biosfera
En els capítols anteriors ens hem ocupat de descriure l’estructura de la Reserva de Biosfera de Menorca tal com és ara, però una
Reserva de Biosfera segons el propòsit del Progama MaB no ha de ser
estàtica sinó dinàmica. No es tracta d’una figura simplement conservacionista destinada a mantenir inalterable un territori sinó què el
què pretén la UNESCO és que la població que hi viu hagi estat capaç de promoure en ell una activitat responsable i compatible amb
la conservació i que és comprometi a continuar per aquesta via en
el futur. Per aquest motiu dedicarem aquesta darrera part a parlar del
futur de l'illa i més concretament de les línies d’actuació què s’han
previst des de diferents organismes i entitats per a fer realitat a Menorca el programa MaB de la UNESCO per les reserves de biosfera.

Conservació
Les competències en matèria de conservació del medi ambient corresponen en bona part a les administracions suprainsulars i, per tant, la legislació que es promulga no té en compte les
circumstàncies particulars que es donen a l’illa de Menorca, sinó
què corresponen a plantejaments més generals, aplicables, açò sí, al
territori d’aquesta illa. Aquí no ens ocuparem d’aquestes accions de
conservació, que es poden trobar en altres publicacions de caire general, i centrarem el nostre interès en les iniciatives més importants
d’àmbit local que s’han duit a terme en aquest camp.
Entre les actuacions més importants dintre del camp de la
conservació hi ha sense dubte el Pla Territorial Insular (PTI), el
Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB) i les Agendes Locals 21(AL21).
En el camp de la legislació no quep dubte què l’elaboració i
la aprovació del Pla Territorial Insular (PTI) l’any 2003 per part del
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Consell Insular de Menorca (CIMe) és una de les eines més importants què s’ha establert des que l’any 1994 es va fer la declaració de
Reserva de Biosfera a favor de Menorca, pel seu paper en afavorir
l’equilibri entre desenvolupament socioeconòmic i conservació de
la natura, a més de ser un bon exemple de coordinació interadministrativa. El PTI es fonamenta en la contenció del procés urbanitzador del litoral amb finalitat turística (on s'estableixen límits globals, per zones i quotes anuals) i en la regulació dels usos del camp,
limitant els assentaments residencials. Aquest pla te previstes revisions periòdiques per corregir possibles mancances i adequar-lo als
canvis del context regional i estatal. La primera està programada per
l’any 2013, data en que serà convenient d’una banda prestar molta
atenció a la situació dels usos urbans del territori, per si és precís reforçar algun dels seus aspectes de contenció (especialment en els
nuclis tradicionals, que no estan sotmesos als límits que sí s'establiren per a les zones turístiques), i de l’altre ampliar la seva promoció de la sostenibilitat amb estratègies actives que s’ocupin d’aspectes socioecòmics que no siguin els merament territorials.
Un altre instrument desplegat pel CIMe per l’acompliment
dels objectius de la Reserva de Biosfera previst, com l’anterior, en
els documents inicials de la declaració és l’anomenat Contracte
Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB). Amb aquests contractes
el CIMe pretén establir un règim d'ajuts per promoure pràctiques
sostenibles a les explotacions agràries, mitjançant un acord de
col·laboració entre l'explotació agricolaramadera i l'Administració,
que permeti l'exercici de models específics d'activitat agrària en funció de l'adopció voluntària de determinats compromisos. Aquests
compromisos s’engloben en cinc eixos principals als quals el contracte pot fer referència a un d’ells específicament o a més d’un.
Aquests eixos són conservació del medi ambient, el paisatge i el
medi rural; l’ús racional dels recursos naturals i el seu aprofitament; els processos productius de l'activitat agrària; l’ ús d'energies
alternatives i la diversificació d'activitats a l'explotació. Aquest programa, implantat l’any 2006, ha tingut un èxit notable fins el punt
què gairebé la meitat del territori agrari insular gaudeix d’un contracte agrari de la reserva de biosfera.
D’altre banda les Agendes locals 21(AL 21) són una eina proposada durant la Cimera de la Terra celebrada a Rio l’any 1992 com
a resposta a la necessitat detectada de promoure el desenvolupaInvestigador de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
anotant dades de vegetació d’un torrent
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ment sostenible a escala local (municipis, regions, etc.) per contribuir, a escala mundial, a compatibilitzar els aspectes ambientals,
econòmics i socials des d’una perspectiva solidària i contrarrestar
les tendències dominants, del tot insostenibles a llarg termini.
Inicialment les AL21 es defineixen com un procés orientat a
planificar i gestionar sosteniblement un territori habitat concret,
com ara un municipi. Per açò les administracions locals què decideixen adoptar una AL21 pel territori de la seva jurisdicció han d’acceptar repensar el seu model de gestió per donar cabuda als principis
de la sostenibilitat. I açò vol dir revisar críticament les previsions de
creixement demogràfic i econòmic tenint en compte els efectes
sobre la qualitat de vida dels habitants i els efectes sobre el territori.
La pràctica de la teoria exposada fins aquí la dona l’anomenada Carta d’Aalborg de 1994, pel nom de la ciutat on es signà, amb
les successives revisions i millores que s’han anat fent en diverses
trobade (Aalborg+10). Segons aquest document l’administració
local que s’adhereix a una AL21 és compromet a tres coses. En primer lloc a la redacció d’una memòria que descrigui la situació de
partida a la població i territori. De la memòria ha de sortir una diagnosi, que es una valoració resumida de l’estat ambiental, social i
econòmic del territori i a continuació s’ha de redactar un pla d’acció què és un programa detallat de les accions concretes a dur a
terme en el municipi o regió, allà on la seva administració local té
competències, per corregir les tendències que la diagnosi avalua
com a negatives. Les mesures proposades han de situar-se al voltant
dels tres vèrtexs del desenvolupament sostenible: l’ambiental, el social i l’econòmic.
Actualment les AL21 estan implantades als vuit municipis de
Menorca encara què amb major o menor desenvolupament segons
els casos. La redacció per part del Consell Insular de Menorca d’una
AL21 per tot el territori insular permetrà en un futur proper donar
una embranzida a les agendes locals menorquines pel fet que d’aquesta manera els principis de la reserva de biosfera es faran extensius a tota l’acció de govern de la institució i milloraran la
coordinació entre administracions.
Quant a actuacions previstes per a un futur pròxim la més
important és la d’elaborar una llei per a la protecció i ordenació de
la Reserva de Biosfera de Menorca. Aquesta llei, promoguda pel
CIMe, es presentarà per a la seva aprovació al Parlament Balear i
(Dalt) Voluntària de l’OBSAM enquestant a una turista en una platja
(Baix) Aljub tradicional restaurat gràcies al contracte agrari de la Reserva de Biosfera (CARB)
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és més que notable. Així el cas del Pla Hidrològic de les Illes Balears que s’està redactant actualment, any 2009, pel Govern Balear el
qual hauria de tenir en compte, per corregir-la, la situació poc satisfactòria de la gestió de l’aigua a Menorca. Sembla imprescindible
que aquesta legislació ha de recuperar els usos i costums del camp
menorquí quan a l’aprofitament de l’aigua i preveure la reducció de
les hectàrees dedicades al regadiu, com a primera mesura per assegurar la disponibilitat de l’aigua dolça a Menorca.
També és important esmentar la Xarxa Natura 2000, és a dir,
la xarxa d’espais naturals protegits a escala europea, que deriva de
la Directiva d’hàbitats i la Directiva d’aus, i que proporciona un
marc estratègic per a la conservació de molts espais i hàbitats aplicable al cas de Menorca. Precisament, dintre d’aquest marc i des del
Consell Insular de Menorca s’han pogut desenvolupar diferents projectes LIFE de la Unió Europea per a la conservació d’espècies i hàbitats d’interès, com, per exemple, el projecte per a la conservació
de la flora amenaçada i el projecte d’estudi i gestió de les basses
temporals.

constituirà un instrument d’ordenació, que determinarà les directrius bàsiques en matèria de conservació, organigrama, administració, protecció i ús públic de la reserva de biosfera de Menorca. En
darrer terme amb aquesta llei es pretén aconseguir un marc adient
per assolir l’equilibri entre riquesa biològica, paisatge i desenvolupament econòmic de l’illa, tractant de mantenir tant la salut dels
ecosistemes com un grau de desenvolupament social que resulti satisfactori a la població.
Complement de la llei hauria de ser en el futur l’establiment
d’un model d’ordenació de recursos naturals específic per a Menorca que permetria vincular la conservació del patrimoni natural
amb les activitats concretes que es fan al territori i en particular les
agroramaderes i turístiques. L’elaboració d’aquest document com a
pla director permetria desprès aprofundir més en aspectes més concrets pels quals es dissenyarien plans específics de gestió i de conservació.
Finalment s'ha de tenir en compte que existeixen ordenacions que no són específiques per Menorca, però el seu pes a la illa

Reunió dels Consells Social i Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
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Una altra possibilitat, aquesta en un camp molt distint, és que
algun dels documents previstos en els paràgrafs anteriors tingues
en compte les directrius del Conveni europeu del paisatge per reforçar la participació social en la conservació del patrimoni històric i
cultural.

Desenvolupament
La major part de les iniciatives detallades més amunt, que
corresponen a l'àmbit de la conservació tenen també el seu vessant
de desenvolupament. El PTI és basa en una estratègia econòmica

Comité Científic del projecte LIFE BASSES “Conservació i gestió de basses temporals merditerrànies a Menorca” en una visita de camp
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clarament definida: la major valorització de l'illa com a destí turístic, essent les restriccions al creixement de l'oferta turística una
forma de potenciar els aspectes de qualitat per damunt dels de
quantitat.
En el cas del CARB el vessant de desenvolupament és encara
més evident. Cal recordar que les explotacions que signen el contracte reben una ajuda econòmica directa del Consell Insular i que
les bones pràctiques agràries que s'hi exigeixen suposen un estímul
per a una producció de major qualitat i valor afegit i, en darrera instància, una major rendibilitat de les explotacions.
Les AL21, no cal dir-ho, també són estratègies que conjunten els aspectes de conservació amb els de desenvolupament econòmic local i que també, com en els casos anteriors, impliquen un
estímul als sectors privats per a conduir l'economia cap a vies més
sostenibles. Encara no podem citar gaires exemples concrets d'iniciatives de desenvolupament que hagin sorgit exclusivament des
dels sectors privats en favor de la Reserva de Biosfera. Però podem
dir que la seva filosofia de fer compatibles conservació i desenvolupament s'ha estès dins de la societat i ha anat calant progressivament en molts àmbits empresarials. Tot i sense poder esmentar
grans projectes nous o innovacions espectaculars, sí que hem de
dir, tanmateix, que moltes de les activitats econòmiques que ja estaven en marxa en el moment de la declaració, han estat reconduïdes cap a vies més sostenibles i, sobretot, han incorporat un càlcul
d'expectatives a molt més llarg termini.

Funció logística
La funció logística de una Reserva de Biosfera segons es desprèn del programa MaB inclou múltiples aspectes que van des de la
participació social, considerada com a fonamental, l’educació, la
formació, l’impuls de la recerca científica i l’observació permanent
del territori i la societat, així com també la cooperació amb la xarxa
mundial de Reserves de Biosfera.
La recent creació de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
(2009) en el si del Consell Insular per coordinar i dinamitzar esforços dintre de la pròpia institució i fora d’ella ha estat una decisió assenyada que farà més fàcil dur endavant molts del objectius
continguts en la declaració de Menorca com a reserva.
Excursió organitzada pel Camí de Cavalls
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Aquesta Agència és defineix com a una organització especialitzada dintre del CIMe sense personalitat jurídica pròpia que gaudeix d’autonomia administrativa i econòmica, regida per uns
estatuts propis i per les disposicions normatives aplicables en cada
moment al CIMe. La missió l’Agència es afavorir l’equilibri entre els
tres pilars del programa MaB de la UNESCO (conservació, desenvolupament i funció logística), harmonitzar les intervencions públiques i privades d’acord amb el programa de les reserves de la
biosfera i estimular el compromís institucional i social amb la declaració de la reserva.

Participació social
Un dels punts forts del programa MaB de la UNESCO és la
participació activa de la població d’un territori què te una declaració de reserva de biosfera en el seu funcionament com a conseqüència de la seva acceptació de les finalitats del programa. La
nominació d’una reserva no pot fer-se contra la voluntat del seus
habitants perquè son ells els que han de construir el seu futur. El
paper de l’administració és el de posar a disposició dels ciutadans
les eines necessàries per dur endavant la reserva i el paper de la so-

Grup de voluntaris col·laborant en l’eliminació de la planta invasora Carpobrotus
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cietat civil és el de dissenyar noves idees i estratègies que permetin
mantenir el seu nivell de benestar sense destruir irreversiblement
el seu patrimoni natural. Les iniciatives civils són les que han de
fer funcionar la societat i ningú no les pot imposar: si la societat no
veu clar que ha d’apostar per la sostenibilitat cap legislació democràtica podrà obligar-la a fer-ho.
En el cas de Menorca la població ha estat des d’un bon principi un important factor en la declaració de l’illa com a Reserva de
Biosfera. La conscienciació de la societat menorquina què s’havia
produït arrel de les campanyes per salvar l’Albufera des Grau els
anys 70 del segle passat van desembocar en diversos moviments ciutadans de salvaguarda del territori i en la creació del grup ecologista
GOB. Des d’aleshores tots aquests grups, i especialment el GOB, que
és la institució què ha perdurat en el temps, han mantingut la flama
encesa de la defensa de l’illa contra la malversació del patrimoni natural i han promocionat els comportaments responsables gràcies a
una pacient tasca d’educació ambiental. Fou aquest, sens dubte, el
motiu pel qual quan va sorgir el projecte d’anomenar Menorca Reserva de Biosfera, va trobar el terreny social adobat en el sentit què
la major part de la població va acollir el projecte com a cosa pròpia
i, aquesta, juntament amb el compromís polític del Consell Insular
d’aleshores van ser les principals cartes a favor de la declaració.
Per aquest motiu s’ha de mantenir la participació de la població amb el projecte evitant que caigui en la rutina i la declaració
de la reserva de biosfera es transformi en un títol sense significat
que només s’empri com si fos un altre reclam turístic més. Per açò
des de l’Agència de la Reserva de Biosfera i amb col·laboració amb
l’OBSAM, s’ha dissenyat un sistema d’indicadors que ha de permetre conèixer a administradors i administrats l’estat de l’ambient natural d’una manera sintètica. Aquests indicadors s’han construït
gràcies a la participació ciutadana al llarg de diversos tallers, perquè una de les principals característiques què han de presentar és
la de ser acceptats socialment, és a dir la població ha de veure en
ells una veritable font d’informació de la situació real de la reserva,
és a dir de la sostenibilitat del model socioeconòmic. D’aquesta manera la gent podrà saber dia a dia, com és l’estat de Menorca en relació a la declaració de Reserva de Biosfera, de la mateixa manera
que les dades meteorològiques l’informen sobre l’estat del temps. I,
a més, així com el fet de conèixer quin temps fa permet què es pren(Dalt) Grup de voluntaris treballant als locals de l’OBSAM
(Baix) Taller organitzat per l’OBSAM per encàrrec de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera,

per determinar un sistema d’indicadors de sostenibilitat per conèixer l’estat de la Reserva
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guin les precaucions necessàries per minimitzar les seves inclemències, el coneixement de les dades de la Reserva ha de permetre
corregir comportaments poc adequats i aprofitar els avantatges d’altres.
En el camp participatiu la Reserva de Menorca te actualment un repte que no tenia al principi del seu camí, i aquest repte
és la integració de la seva població immigrant. L’any 1994 el nombre d’habitants d’origen forà a Menorca era molt petit en relació a
la població global de l’illa, però actualment hi té un pes considerable. Per aquest motiu la integració d’aquesta nova població que previsiblement s’establirà de forma permanent a l’illa és una tasca
prioritària si volem assegurar la protecció del patrimoni ambiental
i cultural de Menorca. I açò passa per assegurar-los una qualitat de
vida com la de la resta de menorquins de manera que tenguin accés a un treball digne, a l’educació dels fills, a un habitatge en condicions, perquè tot açò es la condició necessària perquè aquest
col·lectiu immigrant és senti part de la comunitat menorquina i es
comprometi com la resta de població amb la defensa i conservació
del nostre patrimoni.

Recerca i seguiment
Un altre element important per acomplir la funció logística
de la Reserva de Menorca és l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Aquest observatori és un projecte de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) al servei de la Reserva de Biosfera de
Menorca, què funciona com un instrument de recollida i d'anàlisi
d'informació d'àmbit local.
Dintre d’aquest marc de la definició de l’OBSAM els seus objectius actuals es podrien resumir de la següent manera: el seguiment permanent de la sostenibilitat a Menorca en tots els seus
diversos vessants; l’assistència científica de les institucions públiques implicades en la gestió de la Reserva de Biosfera de Menorca,
i la comunicació pública dels resultats d’aquest seguiment juntament amb la divulgació dels valors i els reptes de la Reserva de
Biosfera. A més l’observatori vol contribuir al seguiment del canvi
global a traves de les observacions a escala local.
L’OBSAM funciona com una xarxa d'entitats i persones interessades en obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els
(Dalt) Voluntaris de l’OBSAM en ple treball de camp
(Baix) Submarinistes de l’OBSAM fent mesures a les praderies de Posidonia oceanica
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Xarxa mundial de reserves una Xarxa de Reserves Insulars. Aquesta
proposta és va elaborar en una reunió postcongrés que va tenir lloc
a Menorca amb participació dels representants de diverses reserves insulars d’arreu del món, i fou promoguda pel Ministeri de Medi
Ambient d’Espanya, pel MaB, per la UNESCO, per la Fundació Biodiversitat i pel propi Consell Insular de Menorca.
La nova xarxa, què es troba en fase de concreció dels seus estatuts, es denominaria Xarxa de Territoris Insulars de Reserves de
la Biosfera i estaria destinada a l’estudi, posada en pràctica i difusió
d’estratègies insulars per a la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible. El motiu de la creació d’aquesta xarxa és
què les característiques pròpies dels territoris insulars en temes culturals, socials i ambientals els fan especialment aptes per experimentar les possibles maneres d’integrar els models científics
elaborats pels tècnics gestors per a la conservació de la biodiversitat amb els valors culturals locals i amb els coneixements tradicionals. Així els territoris insulars que són reserves arreu del món
podrian servir com a llocs d’aprenentatge gràcies a les seves experiències.

diversos temes que afecten a la sostenibilitat, entesa aquesta com
l'objectiu de fer possible el benestar humà sense malmetre el futur
dels recursos naturals.

Cooperació
La reserva de Menorca forma part de la Red de Reservas de
Biosfera españolas i com a tal assisteix a les reunions de coordinació que es realitzen periòdicament entre els seus membres així com
manté relacions més directes amb les reserves més afins dintre d’aquesta xarxa.
Aquests darrer aspecte de cercar l’afinitat entre reserves és
un fet lògic perquè el propòsit de la xarxa es intercanviar informacions entre reserves de manera que l’experiència d’una pugui ser
útil a més d’un territori i és més fàcil què les experiències d’una reserva serveixin a una altra si tenen característiques comuns. Per
aquest motiu, dintre d’aquest àmbit de cooperació, a conseqüència
del III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrat a Madrid l’any 2008, és va elaborar una proposta de crear dintre de la

Taller educatiu a la bassa temporal didàctica de la finca pública de Santa Eularieta
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