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Descobreix la geologia de la
reserva de biosfera de Menorca
Hola!
Som na Llosella, la roca més antiga de Menorca. Vaig néixer fa molts
i molts milions d’anys a les grans profunditats marines i ara visc a
Tirant. Amb el quadern que teniu a les mans vull explicar-vos les
principals característiques de la geologia de Menorca, que de ben
segur us sorprendran! La nostra illa té moltes roques diferents, i açò
provoca que el seu paisatge sigui ben divers.
Us heu plantejat algun cop de quin color són les roques del vostre poble? O us heu fixat mai que en
altres llocs de Menorca les roques són d’altres colors? I a les platges, us heu adonat que l'arena és ben
diferent, especialment si comparam la del nord de l’illa amb la del sud? Seguiu-me i descobrireu per
què el paisatge de Menorca és un mosaic de colors!

A qui va dirigit?
El quadern està dirigit tant als cursos de 3r a 6è d’educació primària, com als de 1r a 4t d’educació
secundària obligatòria. Per tal d’indicar a l’alumnat quins exercicis s’adapten millor al seu nivell
d’estudis, s’utilitza una seqüència de colors, de tal manera que mitjançant unes rodones verdes
s'assenyalen els exercicis que s’ajusten especialment a l’educació primària, amb rodones vermelles
a l’ensenyança secundària i en taronja a ambdues etapes.

Objectius
•• Entendre com la geologia condiciona el paisatge de Menorca.
•• Descobrir l’evolució geològica de Menorca mitjançant els processos que han format les roques.
•• Conèixer a partir dels fòssils que trobam a les roques de Menorca quins animals i plantes vivien a l’illa
milions d’anys enrere.
•• Valorar la riquesa del patrimoni geològic de Menorca i la seva geodiversitat
Conceptes clau: reserva de biosfera, territori i paisatge, patrimoni geològic i geodiversitat.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan relacionats amb les àrees de les ciències naturals. Les activitats estan essencialment
pensades per aclarir i reforçar els conceptes que es transmeten al llarg de la visita guiada que es
desenvolupa al Centre de Geologia de Menorca. Tanmateix, la major part del quadern pot ser treballat a
l’aula a partir de les indicacions del professorat, en el cas de no haver realitzat la visita al Centre. Al final
del quadern es proposa la visita a un espai natural (muntanya de s’Ermita, Ferreries) per consolidar els
continguts apresos.
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1. La Menorca dels colors
1.1. La distribució dels colors a Menorca
El paisatge del sud de Menorca (el que anomenam el migjorn) és completament diferent del del nord (el
que coneixem com a tramuntana), que a la vegada es mostra molt variable entre si. En gran mesura, totes
aquestes diferències són conseqüència de les seves característiques geològiques.
I és que el paisatge de Menorca és una paleta de colors. A l’illa trobam roques amb colors i formes
ben diverses, a causa que aquestes roques es van formar en llocs i en moments molt diferents de la
història de la Terra.
A Menorca trobam quatre grans grups de roques, que anomenam les roques de la Menorca fosca,
de la Menorca vermella, de la Menorca grisa i de la Menorca blanca. Aquestes “Menorques” les podem
identificar al mapa geològic, que ens mostra per a cada indret de l’illa quines roques apareixen a la seva
superfície.

ACTIVITAT 1
Sabries assenyalar al mapa geològic un lloc (com podria ser una platja o
un poble) on trobem roques de la Menorca fosca? I un altre de diferent on
localitzem roques de la Menorca vermella? Fes-ho també per a la Menorca
grisa i per a la Menorca blanca. En tots els casos, intenta assenyalar cada lloc
amb una fletxa i escrivint el seu nom al costat.
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1.2. El temps en geologia
Imaginau-vos que comprimim tots els anys de la història de la Terra en un sol dia, de tal manera que en
24 hores passaríem del moment de la creació del planeta a avui. Així, la Terra es formaria a les 0 h, els
primers éssers vius apareixerien a les 2:57 h, però no seria fins prop de les 21:00 h que farien la seva gran
diversificació, quan començarien a aparèixer molts i diferents animals i plantes. Els dinosaures farien la
seva aparició a les 22:47 h i viurien molt de temps, fins a les 23:40 h, mentre que l’ésser humà tindria una
presència testimonial, ja que la seva aparició tan sols seria a 4 segons d’acabar el dia.
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FIXA'T!
tot i que ens sembla que l’ésser humà fa molts anys que existeix a la Terra, realment la seva
presència és molt curta si la comparam amb la gran quantitat d’anys que fa que es va formar
la Terra, i també les roques que trobam a Menorca!

ACTIVITAT 2
Si ens imaginam que tots els esdeveniments que s’han succeït al llarg dels
4.570 milions d’anys de la història de la Terra van ocórrer en un sol dia, sabries
calcular a quina hora van succeir els fets que es mostren a la taula de davall?
ESDEVENIMENT
Edat dels fòssils més antics del món (algues)

ANYS
3200 Ma

Primers animals coneguts (similars a les meduses)
Aparició del conill gegant de Menorca
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650 Ma
5 Ma

HORA

2. La Menorca fosca
Les roques amb colors més foscos de Menorca, tant negres com
marrons, som les roques més antigues, no únicament de Menorca,
sinó de totes les Illes Balears.

2.1. El naixement de la Menorca fosca
La Menorca fosca es va crear al fons de la mar, a quilòmetres de profunditat, fa entre 415 i 324 milions
d’anys. En aquest moment, la forma i posició dels continents de la Terra no tenia res a veure amb l’actual.
Les roques de la Menorca fosca s’estaven formant a partir de sediments de mides diverses (com
argila, arena o còdols), que, transportats per grans rius, un cop arribaven a la mar, eren desplaçats fins a
les grans profunditats marines.
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1 Reconstrucció aproximada de la Terra durant la formació de la Menorca fosca.

2.2. Les roques de la Menorca fosca
Així, les roques de la Menorca fosca són diferents perquè els sediments que les van formar no tenien la
mateixa mida. Els sediments amb els grans més gruixats, com són els còdols, van formar unes roques
que anomenam conglomerats. Els grans mitjancers, l'arena, van constituir unes roques que coneixem
amb el nom de gresos, mentre que els més petits de tots, que no podem diferenciar a simple vista,
l'argila, van formar les lloselles.

ACTIVITAT 3
Per conèixer i identificar bé les roques de la Menorca fosca les hem de tocar.
Atraca’t a la vitrina sense vidre del Centre de Geologia i un cop hagis tocat cada
roca escriu-ne el nom:
a. Les roques amb un tacte molt suau s’anomenen _____________________________________________________ .
b. Les roques que rasquen un poc s’anomenen _________________________________________________________ .
c. Les roques que rasquen molt i en les quals podem veure els minerals s’anomenen
__________________________________________________________________________________________________________________ .
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2.2. Els fòssils de la Menorca fosca
Les roques de la Menorca fosca tenen pocs fòssils, però en tenen. La presència de fòssils a les roques
de la Menorca fosca és limitada perquè les condicions de vida en què es van formar aquestes roques, a
quilòmetres de profunditat, són molt dures i pocs éssers vius les poden suportar. D’aquesta manera, a
les seves roques fonamentalment trobarem les traces fetes per animals que s’arrossegaven per aquests
fons marins, juntament amb els fòssils d’uns quants animals que podien resistir aquestes condicions
de vida. Però compte! També hi trobarem fòssils d’animals que vivien a la mar a menor fondària i que,
juntament amb els sediments, van ser arrossegats cap a les grans profunditats marines.

ACTIVITAT 4
En qualsevol cas, abans de conèixer-los, saps què és un fòssil? Escriu les
paraules que falten en els buits que es troben en blanc al peu de la figura
següent:

Peu de figura
Els fòssils són animals i plantes que van viure i morir fa molts i molts anys i una part del seu
cos es va convertir en una ___________________________. Que un animal o una planta es converteixin
en fòssil és molt ____________________________________, perquè quan moren la majoria d’animals són
menjats per altres o bé els seus cossos es desfan i les plantes normalment es podreixen. Perquè
un animal o planta es converteixi en fòssil ha de morir a _______________________________ o molt a
prop d’aquesta i ha de quedar ràpidament cobert de ________________________________.
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ACTIVITAT 5
Quins dels fòssils següents trobam a les roques de la Menorca fosca?
Els ammonits			

El conill gegant de Menorca

Els crinoïdeus			

Els coralls

Els bogamarins			

Les algues calcàries

El Myotragus balearicus		

Els trilobits

Marques fetes per cucs		

Una tortuga gegant

!

FIXA'T que les roques
que rasquen un poc estan
“corcades”, tenen forats.
Aquestes formes, típiques
del paisatge del nord de
Menorca, s’anomenen
erosió en niu d’abella, ja que
semblen una bresca d’un
niu d’abelles. Són formes
originades moltes vegades
per l’acció corrosiva de la sal
de la mar. En esquitxar les
roques, la sal de l’aigua de
mar va “corcant” els punts
més tous, aquells on la roca
és més dèbil. A la vegada,
deixa en forma de petits
ressalts les parts més dures
i origina aquestes curioses
formes.
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3. La Menorca vermella
De quin color són les roques de l’entorn de les platges
del Pilar o Algairens? Si les coneixes, de ben segur que
el vermell et vindrà al cap!

3.1. El naixement de la Menorca vermella
Les roques de la Menorca vermella destaquen molt respecte a les de la fosca per la gran diferència de
color. Es van formar a partir de grans rius que transportaven còdols, grans d’arena i argila procedents de
l’erosió de muntanyes d’alçades imponents, fa aproximadament 250 milions d’anys. En aquest moment
de la història del nostre planeta, pràcticament tots els continents de la Terra estaven junts formant un
supercontinent que anomenam Pangea.
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1 Reconstrucció aproximada de la Terra durant la formació de la Menorca vermella.

ACTIVITAT 6
D’aquesta manera, les roques de la
Menorca vermella es van formar a partir
dels sediments que transportaven rius
que a la vegada erosionaven grans
muntanyes de finals de l’era geològica
anomenada Paleozoic. Tenint en compte
que a grans trets l’erosió que desgasta
les muntanyes en redueix l'alçada a un
ritme de 4 cm cada 1.000 anys i que
els grans rius que hi havia a Menorca
van actuar durant aproximadament 23 milions d’anys, quina alçada aproximada
(en metres) devien tenir les muntanyes més properes als terrenys que ocupava
Menorca a l’acabament del Paleozoic?
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3.2. Les roques de la Menorca vermella
L’acumulació dels grans que transportaven els rius acabarien donant lloc a roques com els gresos, el
mateix tipus de roca que hem vist a la Menorca fosca, constituïdes per grans d’arena, però que com que
es van formar en un lloc tan diferent no tenen el mateix aspecte, especialment si ens referim al color. La
presència d’òxid de ferro en aquests rius donà aquest color tan característic a les roques de la Menorca
vermella. Cal tenir ben present que els rius transportaven altres tipus de grans que acabarien originant
altres roques, com són els conglomerats i les argiles.

ACTIVITAT 7
Indica si les frases següents són verdaderes o falses;
V F
A les roques de la Menorca vermella no hi ha fòssils.
La majoria de roques de la Menorca vermella estan formades a partir de grans.
Entre les roques de la Menorca vermella n’hi podem trobar algunes que estaven 		
relacionades amb volcans.
A les roques de la Menorca vermella hi trobarem unes marques que van ser fetes per cucs.

ACTIVITAT 8
De les següents roques i sediments, encercla el nom de les que trobam a la
Menorca vermella

CALCÀRIES

GRESOS

GRANITS

ARGILES
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ACTIVITAT 9
La foto de davall està feta al Pla de Mar, a prop de la cala del Pilar de
Ciutadella, un dels millors llocs de l’illa per observar les roques que configuren
el paisatge de la Menorca vermella. Pots veure-hi la muntanya Mala al fons i
una petita vall en primer terme que acaba en un macar.

Els gresos són unes roques dures, en canvi, les argiles són unes roques més
fluixes, molt fàcils d’erosionar. Quina roca trobaràs a la muntanya Mala i quina
altra a la vall? Per què donen lloc a aquestes grans diferències de relleu?
		

		

		

		

		

3.3. Els fòssils de la Menorca vermella
Molt rarament trobarem fòssils en aquestes roques, ja que com que no es formen al fons de la mar
habitualment les condicions perquè es desenvolupi el procés de la fossilització no es donen. Tanmateix,
podem arribar a trobar puntualment fòssils en aquestes roques, com restes de plantes que transportaven
els rius o, fins i tot, ossos d’amfibis.

!

Per les seves característiques abrasives, degudes a la presència de minerals de quars en la
seva composició, els gresos de la Menorca vermella han estat tradicionalment utilitzats a l’illa
com a pedres de molí per moldre grans de cereals, així com també per esmolar, rectificar o
polir eines o estris diversos, com els ganivets dels pescadors. Són conegudes a Menorca amb
el nom de pedra esmoladora o pedra de cot.
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4. La Menorca grisa
La Menorca grisa es va formar en un moment en què la Terra
estava dominada per dinosaures. De moment a Menorca no
hem trobat fòssils de dinosaures, però sí d’altres animals ben
interessants que hi van conviure en el temps.

4.1. El naixement de la Menorca grisa
Les roques de la Menorca grisa es van formar en una mar d’aigües tranquil·les, a molt poca profunditat,
on vivien molts animals que avui podem identificar gràcies als seus fòssils. La seva formació succeiria
fa entre 240 i 110 milions d’anys, en un moment en què els continents de la Terra iniciaven la seva
extremadament lenta separació i començaven a agafar la configuració actual.
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1 Reconstrucció aproximada de la Terra durant la formació de la Menorca grisa.

4.2. Les roques de la Menorca grisa
Les closques dels animals que vivien a la mar de la Menorca grisa, un cop morts, molt freqüentment
serien trencades per les onades i acabarien originant un sediment, que amb el pas del temps es
convertiria en una roca que anomenam calcària. Més tard, aquesta calcària es podria transformar en una
altra roca que coneixem amb el nom de dolomia.

ACTIVITAT 10
Una de les roques més emblemàtiques de la Menorca grisa i de tota l’illa és una
roca calcària que s’anomena pedra del toro. Escriu les paraules que falten en
els buits que es troben en blanc:
Aquesta roca forma part del paisatge de la Menorca ________________________________ i es caracteritza
perquè quan encara no s’havia consolidat i era una ____________________________, va ser remenada per
_____________________ ________________________, que cavaven túnels que han quedat fossilitzats en forma
de tubs. El resultat és una roca amb un superfície irregular i un aspecte tacat, molt apreciada a
Menorca per _________________________________ enfronts i jardins.
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4.3. Els fòssils de la Menorca grisa
Els fòssils que identificam a les roques de la Menorca grisa corresponen especialment als animals que
coneixem amb el nom d’ammonits, belemnits, mol·luscs i braquiòpodes, tots els quals són animals
marins amb una closca que correspon a la part que es va fossilitzar.

ACTIVITAT 11
Dibuixa un dels animals més habituals que podem trobar fossilitzats a les
roques de la Menorca grisa, els ammonits. Aquests animals vivien surant a
la mar i et poden recordar una mescla d’un caragol i un calamar. Després
assenyala quina part es converteix en fòssil i quina no.

!
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DENDRITES MINERALS
Per la seva figura arborescent,
ens poden recordar un fòssil
d'origen vegetal, com podria
ser el d’una falguera. En
realitat es tracta d'un mineral,
format habitualment per
cristal·litzacions d’òxid de
manganès que clàssicament
s’ha anomenat pirolusita.

5. La Menorca blanca
Les roques de la Menorca blanca es van formar en una època
en què a Menorca hi feia molta calor! Hi havia un clima tropical,
com el que trobam ara per exemple a la mar del Carib.

5.1. El naixement de la Menorca blanca
Les roques blanques de Menorca són les més conegudes, especialment perquè són les que ocupen una
major extensió i han tingut nombrosos usos des de ben antic. Aquestes roques es van formar durant una
època geològica anomenada miocè (fa entre 11 i 5 milions d’anys), en un moment en què els continents
de la Terra presentaven unes formes molt similars a les actuals. En aquesta època a Menorca només
existia la regió de tramuntana i tot el sud (regió de migjorn) estava davall la mar.
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1 Reconstrucció aproximada de la Terra durant la formació de la Menorca blanca.

5.2. Les roques de la Menorca blanca
Com en el cas de la Menorca grisa, durant aquesta època les onades anaven trencant les closques
dels organismes que vivien a la mar i les transformaven en arena. Aquesta arena acabaria formant la
roca més freqüent de la Menorca blanca, que coneixem amb el nom de marès. Una roca formada per
l’acumulació de les restes de closques de milions d’organismes marins, barrejats, en menor proporció,
amb fragments d’altres roques.

ACTIVITAT 12
Ara que ja coneixes el marès, escriu les paraules que falten en els buits que es
troben en blanc:
El marès és una roca formada principalment per trossos romputs de ______________________ d’animals
i plantes que vivien a la _______________________________, com per exemple les escopinyes, els caragols
o les algues. Normalment aquests trossos són tan __________________________________ que tenen la mida
de l’_________________________________, per la qual cosa deim que el marès és una roca arenosa.
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ACTIVITAT 13
Esbrina quins usos han tingut les roques de la Menorca blanca des de l’antigor i
quina importància tenen avui en dia per al desenvolupament humà a Menorca.

4.3. Els fòssils de la Menorca blanca
A vegades, les ones no trencaven completament les closques dels organismes marins i açò ha provocat
que a les roques de la Menorca blanca hi trobem molts fòssils diferents. Amb aquests fòssils podem
saber quins són els animals que vivien a Menorca fa entre 11 i 5 milions d’anys. Actualment podem
trobar els avantpassats d’aquests fòssils a les mars tropicals, per la qual cosa podem deduir que durant
el Miocè a Menorca hi havia un clima molt semblant al que actualment tenim en aquestes zones de la
Terra, com són per exemple el Carib o Filipines, que permet que avui en dia hi visquin els descendents
dels animals que vivien a Menorca en aquell temps passat.

ACTIVITAT 14
Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses:
V F
Els fòssils que es troben en el marès són propis d’organismes que vivien a la Mediterrània
en un clima més càlid que l’actual.
Existeixen éssers vius molt semblants als fòssils de la Menorca blanca a les mars tropicals
actuals del nostre planeta.
En el marès de Menorca és molt habitual trobar fòssils d’éssers vius que van viure a la
Mediterrània fa més de 50 milions d’anys.
Els fòssils que trobam a les roques de la Menorca blanca ens permeten relacionar els 		
climes tropicals actuals amb el clima de Menorca durant el miocè.
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A final del Miocè, l’estret de Gibraltar es va tancar i provocà l’assecament de bona part de la
Mediterrània. Aquest procés suposà un gran trasbals ecològic per als animals marins. A la
vegada, les illes de la Mediterrània van quedar unides al continent, fet que propicià l’arribada
d’animals procedents d’Europa i l'Àfrica. Posteriorment, quan aquest mar es recuperà i les
illes tornaren a quedar aïllades, els animals van evolucionar en absència de depredadors i
van donar lloc a una fauna pròpia de cada illa. A la nostra illa cal destacar el conill gegant de
Menorca, un conill molt gran de cap petit i extremitats curtes que arribava a pesar 14 kg!

ACTIVITAT 15
Uneix amb fletxes cada fotografia amb el nom dels animals i plantes que van
viure durant la formació de la Menorca blanca dels quals podem trobar els
fòssils al Centre de Geologia:

BOGAMARÍ IRREGULAR

CARAGOL

DENT DE PEIX

DENT DE TAURÓ

CORALL

ALGUES CALCÀRIES
(RODÒLITS)
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6. El Quaternari
El Quaternari és el darrer dels períodes geològics i per açò les seves
roques són ben jovenetes. Les més velles d’aquest període tenen devers
2,5 milions d’anys d’antiguitat, res a veure amb mi, que en tenc 415!

Les roques del Quaternari són relativament poc importants en el
conjunt de l’illa i per això no formen un paisatge pròpiament, com
la resta de roques que hem vist. Les roques formades a Menorca
durant aquest període geològic, desenvolupat des de fa 2,5 milions
d’anys fins a l’actualitat, corresponen principalment a dunes fòssils.
Aquestes roques es van formar essencialment en uns moments
de la història de la Terra en què el nivell de la mar era més baix
que l’actual i va provocar que enormes extensions d’arena que fins
aleshores havien estat cobertes per la mar fossin arrossegades
pel vent cap a terra ferma. Aquí l’arena s’acumularia formant grans
dunes, que amb el pas del temps es convertirien en una roca

ACTIVITAT 16
Relaciona les descripcions següents, referides a roques del Quaternari que
podem trobar a Menorca, posant els nombres que corresponguin:

DUNES FÒSSILS

TRAVERTINS

1.

Mineral de calcita, de textura cristal·lina. A l’antigor
a Menorca es creia que tenia propietats màgiques
protectores i s’acostumava a posar dins la casa.

2. Acumulacions d’arena transportada, arrabassada de la
platja i sedimentada per l’acció del vent que amb el pas del
temps s’ha consolidat i ha donat lloc a una roca.

PEDRA SURERA

3. Roques relacionades amb fonts d’aigua dolça o petits
llacs on s’acumulava el carbonat de calci que transportava
l’aigua i que precipitava al voltant de restes vegetals.

MARÈS POBRE

4. Pedra volcànica molt porosa, que sura a l’aigua i que a
Menorca ens arriba per la mar. També s’anomena pedra
tosca i s’emprava a les porquejades.

SAL BRUIXA

5. Roca arenosa formada per l’acumulació de les restes de
closques d’organismes marins que van viure durant el
Quaternari, barrejats amb fragments d’altres roques.
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9
N

ACTIVITAT 17
Durant el Quaternari van ocórrer dos esdeveniments molt importants a la historia de la Terra. El
més significatiu va ser l’aparició de l’espècie humana i el segon, la successió d’uns períodes molt
i molt freds que coneixem amb el nom de glaciacions, que s’alternaven amb altres de molt càlids.
És a dir, durant el Quaternari es van produir un seguit d’alteracions climàtiques com les que patim
actualment.

Amb l’ajuda d’Internet, esbrina quins van ser els motius que van provocar
aquestes grans variacions climàtiques durant el Quaternari i compara-les amb
les causes que donen lloc al canvi climàtic actual.
ALTERACIONS CLIMÀTIQUES
AL LLARG DEL QUATERNARI

ALTERACIONS CLIMÀTIQUES
ACTUALS

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________

!

Els fòssils més característics del Quaternari de les Illes
Balears són els de Myotragus, Una cabra amb un aspecte
ben curiós per la seva talla reduïda, unes extremitats molt
curtes i robustes, unes òrbites oculars molt centralitzades
i una única dent incisiva. Es pensa que els primers
menorquins van conviure amb les darreres poblacions de
Myotragus i que, d’una manera directa o indirecta, en van
provocar l'extinció. De fet, l’única espècie de vertebrats
que va sobreviure als inicis de l’ocupació humana de l’illa
va ser la de la sargantana balear.
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7. Recapitulem el que hem après
ACTIVITAT 18
Observa les quatre fotografies que tens a baix. Corresponen a diferents tipus
de roques que pots trobar al Centre de Geologia i cadascuna pertany a una
“Menorca” diferent.
a. Escriu al davall de cada fotografia el color de la roca.
b. Uneix amb una fletxa cada roca amb el dibuix que indica el lloc on es va formar.
c. Indica el nom de les roques al davall de cada fotografia.
d. Escriu el nom d’un fòssil que podem trobar a cada tipus de roca.

a. ____________________________________________

a. ____________________________________________

b. ____________________________________________

b. ____________________________________________

c. ____________________________________________

c. ____________________________________________

d. ____________________________________________

d. ____________________________________________

a. ____________________________________________

a. ____________________________________________

b. ____________________________________________

b. ____________________________________________

c. ____________________________________________

c. ____________________________________________

d. ____________________________________________

d. ____________________________________________
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RIU

MAR DE POCA PROFUNDITAT

MAR DE MOLTA PROFUNDITAT

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 2 GEOLOGIA | 19

8. Experimenta amb la geologia
Taller de roques, minerals i fòssils
A la taula de la planta baixa del Centre de Geologia de Menorca trobaràs a dins
de safates diferents roques, minerals i fòssils. Agafa-les, toca-les, mira-te-les amb
deteniment i contesta les preguntes següents.

SAFATA 1 MACS I ROQUES
En aquesta safata tens roques amb formes diferents, unes són arrodonides (els
macs) i les altres presenten formes ben diverses i irregulars. Algunes d’aquestes
roques han estat afectades durant molt temps per l’acció erosiva de la mar,
mentre que les altres pràcticament no han estat erosionades. Quines roques
creus que han estat sotmeses molt temps a l’acció erosiva de la mar?
________________________________________________________________________________________________________________
Abans de presentar aquestes formes arrodonides, els macs eren roques amb formes irregulars.
Escriu davall el color de cada mac que tens a la safata al costat del tipus de roca del qual creus
que prové:
ROCA DE LA MENORCA FOSCA _______________________________________________________________________
ROCA DE LA MENORCA VERMELLA __________________________________________________________________
ROCA DE LA MENORCA GRISA _________________________________________________________________________
ROCA DE LA MENORCA BLANCA _____________________________________________________________________
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SAFATA 2 FÒSSILS I COLORS
La safata 2 mostra diferents tipus de fòssils que van ser trobats a roques de
Menorca. Escriu el nom de cada fòssil segons el tipus de roques on creus que
es devia trobar:
MENORCA FOSCA ________________________________________

_____________________________________________

MENORCA VERMELLA ___________________________________

_____________________________________________

MENORCA GRISA _________________________________________

_____________________________________________

MENORCA BLANCA _______________________________________

_____________________________________________

1. Braquiòpode
2. Corall

3. Planta
4. Escopinya

5. Crinoïdeu
6. Nòdul de calitx

7. Dent de peix
8. Ammonit

SAFATA 3 MINERALS
Per conèixer els diferents minerals els hem de ratllar:
•• El més dur és el quars. El quars ratlla el vidre i no es pot ratllar amb el clau de ferro ni amb
l’ungla. Aquest mineral el pots trobar a les roques de la Menorca fosca i de la Menorca
vermella.
•• La calcita es ratlla amb el clau, però no amb l’ungla. La calcita és el mineral més abundant a
Menorca i el més important de les roques de la Menorca blanca. També en pots trobar a les
roques de la Menorca grisa.
•• El guix és el més fluix. Es ratlla amb el clau i fins i tot amb l’ungla. De guix, tot i que en poca
quantitat, en podràs trobar a les roques de la Menorca grisa.
Ratlla amb el bòtil, el clau de ferro i l’ungla els minerals que trobaràs a les safates i escriu-ne el nom.

MINERAL 1 ____________________________________________________________________________________

MINERAL 2 ____________________________________________________________________________________

MINERAL 3 ____________________________________________________________________________________
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SAFATA 4 ARENA I ROQUES
A. L'arena de les platges de Menorca està formada per dos tipus principals de
grans: els que són trossos molt petits de roques i uns altres que són closques
rompudes d’animals i algues.

Cerca i dibuixa dues closques que formen part de l’arena que trobaràs a la safata i
escriu davall de quin animal creus que es tracta.

!

Quan passin molts anys aquesta arena s’acabarà convertint en roca. Açò mateix va passar
amb la majoria de les roques de la Menorca blanca, eren arena formada per closques que
amb el pas del temps es va convertir en roca.
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B. L'arena de les platges de Menorca mostra colors i formes ben diferents. Que
trobem una arena o una altra depèn d’una manera ben important de les roques dels
seus voltants. Menorca presenta platges molt diferents perquè les seves roques
també ho són.
•• Les roques de la Menorca fosca donen lloc a platges amb arena fosca que es mescla amb altres
arenes procedents de closques d’animals i algues.
•• Uns minerals de les roques de la Menorca vermella que s’anomenen miques canvien a un color
ataronjat o daurat quan es forma l’arena.
•• Trobarem platges blanques a la Menorca grisa, però mai seran tan blanques com les de la
Menorca blanca. La seva arena està formada per closques mesclades amb trossos de les roques
grises d’aquesta zona.
•• A la Menorca blanca l’arena de closques d’animals i algues es mescla amb l'arena procedent de
l’erosió de les roques blanques, cosa que dona lloc a les platges més blanques de Menorca.

A partir de les roques i l'arena que trobaràs a la safata, uneix amb fletxes les
arenes de les platges amb la roca a partir de la qual s’han format:

Arena de la platja
de Binibèquer
ROCA DE LA MENORCA FOSCA

Arena de la platja de
Son Saura del nord
ROCA DE LA MENORCA VERMELLA

Arena de la platja de
Binidonaire
ROCA DE LA MENORCA GRISA

Arena de la platja del Pilar
ROCA DE LA MENORCA BLANCA
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SAFATA 5 ROQUES DE MENORCA I ELS SEUS USOS
Al llarg de molts anys les roques han estat de gran utilitat per als menorquins i s’han emprat per
diversos motius:
Pedra gravosa: A dins la roca veuràs que està formada per petits còdols cantelluts que fan que es
pugui triturar amb molta facilitat i s’empri per fabricar grava, que és molt utilitzada a la construcció.
Argila vermella: Les argiles vermelles s’empren per sembrar. Tenen molta matèria orgànica, cosa
que proporciona molts nutrients a les plantes, i a més retenen molt l’aigua de pluja o de reg.
Marès: És una roca molt fluixa que es desfà quan la tocam i per aquest motiu és molt senzilla de
tallar. Per açò ha estat molt utilitzada per fer blocs emprats per construir cases. Molts llocs i cases
dels pobles de Menorca estan construïts amb aquestes roques.
Pedra d’esmolar: Molts pescadors han emprat i continuen emprant aquesta roca per esmolar
ganivets. És una roca de colors vermellosos i amb molt quars, cosa que li proporciona molta
duresa.
Pedra foguera: És una roca de color fosc (amb trams negres i altres de grisos) i molt dura, cosa
que implica que pot desprendre espurnes quan la rascam amb un tros de ferro.
Pedra del Toro: És una roca amb una superfície irregular, bonyeguda i un aspecte tacat de color
gris, molt apreciada a Menorca i emprada com a rajola per a jardins i per decorar enfronts de
cases.

Identifica diferents roques de Menorca a partir dels usos que s'hi han donat:

ROCA 1 _____________________________________________________________________________________________________

ROCA 2 _____________________________________________________________________________________________________

ROCA 3 _____________________________________________________________________________________________________

ROCA 4 _____________________________________________________________________________________________________

ROCA 5 _____________________________________________________________________________________________________

ROCA 6 _____________________________________________________________________________________________________
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9. El paisatge geològic
Un cop finalitzats els exercicis plantejats és recomanable pujar a la muntanya de
s’Ermita. Des d’aquest punt s’obtenen unes magnífiques vistes, que ens permetran
acabar d’entendre, d’una manera senzilla, la influència de la geologia en el paisatge.
Per arribar-hi, hem d’agafar un camí que surt d’una escala, que trobarem just al darrere de l’escoleta
infantil de Ferreries. En poc més de vint minuts serem al cim de la muntanya.
A. Primer de tot situa’t, i indica a la fotografia de baix on és el nord escrivint una N a la rodona
corresponent i on és el sud amb una S a l’altra rodona.
B. A continuació mira detingudament tot el paisatge que t’envolta. Escriu als rectangles de la fotografia a
quina “Menorca” correspon cadascun dels paisatges que pots arribar a diferenciar.

C. La geologia, a més de condicionar diferents tipus de colors del paisatge, en determina el relleu.
A partir del que pots veure en el paisatge que tens al voltant, uneix amb fletxes cadascun dels quatre
paisatges que diferenciam a Menorca en funció de les seves roques amb el relleu que originen.

MENORCA FOSCA

MENORCA VERMELLA

•• Les seves roques originen relleus escarpats, ocupats per
grans masses forestals.
•• Des de la muntanya de s’Ermita no s’observen aquestes
roques.
•• Formen una serralada, una successió de muntanyes de
grans dimensions unides entre si.

MENORCA GRISA

•• Formen un relleu poc accidentat i planer, únicament solcat
per vessants abruptes originats per cursos fluvials que
erosionen profundament el terreny.

MENORCA BLANCA

•• Constitueixen un relleu que alterna turons, força coberts
per vegetació, amb valls amples, sovint conreades.
•• Creen un paisatge constituït per petits turons amb
ondulacions suaus i una vegetació molt poc exuberant
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Recursos
Informació sobre la geologia de Menorca en general
Llompart, C., Obrador, A. i Rosell, J. 1979. Geologia de Menorca. Enciclopèdia de Menorca. Obra
Cultural Balear, T. 1: 1-83.
Méndez, L. i Obrador, A. 1985. Guia didàctica de Geologia de Menorca. CEP Menorca, 65 p.
Obrador, A. 1979. "Introducción geológica a la Historia de Menorca". A: Mascaró Pasarius J. (ed.).
Geografia e Historia de Menorca. 76 p.
Obrador, A. 1998. "Un cop d’ull a la geologia menorquina". A: Fornós J. J. (ed.). Aspectes geològics de les
Balears. Universitat de les Illes Balears, 39-65.
Obrador, A. 2010. "Geologia i basses temporals". A: Fraga, P., Estaún, I. i Cardona, E. (ed.). Basses
temporals mediterrànies. Life Basses: gestió i conservació a Menorca. Col·lecció Recerca. Institut
Menorquí d’Estudis, 15: 52-77.
Web oficial de geologia del Consell Insular de Menorca: www.geologiamenorca.org

Itineraris geològics divulgatius per Menorca
Rodríguez, A. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Guies de camp de les excursions del Geologia a
Menorca. Associació de Geòlegs de les Illes Balears. Sociedad Geológica de España:
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12_trip_menorca_cat.pdf
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/gdia13_menorca_trip.pdf
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/gdia14gui_menorcacatal.pdf
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%20geolod%C3%ADa%2015/
gdia15gui_menorca_cat.pdf
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_menorca.pdf
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia17/guias_geolodia17/gdia17gui_menorca_cat.pdf
Roig, X. i Mata, R. 2014. Menorca: Camins i pedres. 199 p.
Rosell, J. i Llompart, C. 2002. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia pràctica. Impressió i
relligat Dacs, Indústria Gràfica, SA. Montcada i Reixac, 279 p.
Visualitzador IDE Menorca Medi Ambient (Consell Insular de Menorca):
ide.cime.es/sitmun/ambiental.jsp

Recursos didàctics en línia sobre geologia
Revista Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: www.aepect.org/ect.htm
Earth Learning Idea: www.earthlearningidea.com/Indices/contents_Spanish.html
Earth Science education: www.earthscienceeducation.com
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Consells
Menorca presenta uns valors geològics extraordinaris. Tanmateix, darrerament s’han
generalitzat una sèrie de costums que en posen en perill la preservació i que per
tant cal evitar, ja que podríem perdre aquests valors per sempre. Per açò, és molt
important que tenguis en compte que:
Porta el teu fòssil al Centre de Geologia de Menorca!
Si trobes un fòssil al camp, deixa’l allà on era. Els fòssils
són elements excepcionals i indispensables per conèixer
la història del nostre planeta, i en conseqüència de la
nostra illa. Si te’ls endús, la informació que contenen es
perd. Et proposam que si tens un fòssil a casa el donis al
Centre de Geologia i així permetràs que tothom que ho
desitgi el pugui apreciar.

Els banys d’argila no suposen cap benefici
i representen un greu problema
A platges com Cavalleria, el Pilar, Algaiarens o Binigaus és
molt freqüent veure persones que es posen argila a sobre
pensant que aquest “bany d’argila” tindrà uns beneficis
per a la seva pell. Aquestes activitats suposen un greu
problema, perquè impliquen la desaparició d’unes roques
molt antigues, erosionen els penya-segats i provoquen la
caiguda de roques.
Evitem els munts de pedres
A molts indrets de Menorca hi ha una moda que
consisteix a fer petits munts de pedres. Treure les pedres
del seu lloc provoca que el terra quedi desprotegit i que
l’aigua de pluja i el vent fort el puguin erosionar amb
molta més facilitat, i a poc a poc fer-lo desaparèixer.

Deixem l’arena i els macs al seu lloc
De cada vegada més persones col·leccionen arena i macs
o els utilitzen per decorar casa seva. L'arena i els macs de
les platges constitueixen uns elements de gran valor i de
molt lenta regeneració natural. És a dir, es creen molt a
poc a poc, i si ens els emportam més ràpidament del que
es produeixen, les nostres cales en patiran importants
conseqüències.
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