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Descobreix la biodiversitat terrestre
de la reserva de biosfera de Menorca
Hola!
Soc la Myotis, una ratapinyada que visc aquí, a l’illa de Menorca.
Soc exclusivament cavernícola, sabeu què vol dir? Doncs que
m’agrada viure en coves, mines o túnels! Així que, si alguna vegada
heu visitat coves o llocs arrecerats, potser ens hem trobat, o tal
vegada heu conegut algun parent meu!
Bé, millor anem al gra, no tinc gaire temps per a presentacions, ja que quan arribi el mal temps hauré de
començar la meva hibernació, però abans us he d’explicar moltíssimes coses! No he vingut a parlar-vos
només de mi, sinó de molts altres éssers vius de Menorca. De fet, en aquesta illa tan petita on viviu hi ha
una gran diversitat d’animals, plantes i altres formes de vida. Les coneixeu? Descobrim-les!

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
•• Donar a conèixer la biodiversitat terrestre i reconèixer les espècies de fauna i flora més representatives
de la Reserva de Biosfera.
•• Fomentar una sèrie de valors envers la sostenibilitat i promoure la preocupació i l’interès pel medi
ambient.
•• Desenvolupar una visió crítica i reflexiva sobre la gestió de la biodiversitat i valorar el seu important
paper.
•• Entendre les problemàtiques que afecten la nostra illa i adquirir eines per trobar-hi solucions.
Conceptes clau: biodiversitat, reserva de biosfera, espècies endèmiques, gestió i protecció d'espècies,
ecosistemes, sostenibilitat, conservació.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb l'àrea de ciències naturals. La majoria d'activitats que
es proposen poden ser treballades a l'aula (en alguns casos s’ha de tenir connexió a Internet). Al final del
quadern trobareu una llista de recursos.
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1. Què és la biodiversitat?
Mireu al vostre voltant, som els únics éssers vius de
Menorca? No, n’hi ha molts d’altres! Segur que algun
dia heu anat a buscar esclata-sangs o heu vist un milà,
una papallona o un pi! Així doncs, sabreu que no tots
els éssers vius som iguals i que, per tant, existeix molta
diversitat entre nosaltres.

La biodiversitat és la varietat d’éssers vius que hi ha a la Terra. Inclou totes i cadascuna de les espècies
que convivim juntes, ja siguin animals com nosaltres, plantes, bacteris, algues o fongs. Però també fa
referència als ecosistemes dels quals formen part i a les diferències dins cada espècie, per les quals
cada individu acaba sent únic i diferent de la resta.
Vegem aquests tres tipus de biodiversitat amb detall:
1. La diversitat genètica fa referència al fet que no tots els individus d’una mateixa espècie són iguals
com a resultat de la reproducció sexual. Si penseu en dos germans o germanes sabreu que, tot i ser
de la mateixa espècie i tenir el mateix pare i la mateixa mare, és molt difícil que siguin exactament
idèntics, això és el que anomenem biodiversitat genètica.
2. La diversitat d’espècies fa referència als diferents tipus d’espècies que hi ha. Se sol definir una espècie
com un conjunt d'éssers vius molt semblants entre ells que poden reproduir-se entre si.
Sembla una definició senzilla i podem pensar que és molt fàcil diferenciar una espècie d’una altra,
sobretot quan pensen en cans, moixos o pardals, però a vegades no és tan fàcil com creiem! Fixeuvos-hi, les dues plantes que teniu a sota semblen la mateixa, però en realitat són dues espècies
diferents!

1 Agulletes o rellotges
(Erodium malacoides)

1 Fulla sana o suassana
(Geranium rotundifolium)

3. La diversitat d’ecosistemes fa referència a la quantitat d’ecosistemes diferents que conformen el
planeta Terra. En què es diferencia un ecosistema d’un altre? Pels éssers vius i el medi físic que
hi trobem i per les relacions entre ells, però no només això! Heu de saber que a vegades dos
ecosistemes presenten elements molt similars, però com que aquests elements es relacionen de
manera diferent entre ells acaben sent dos ecosistemes distints!
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Un ecosistema és el conjunt d’éssers vius que habiten un determinat espai i les relacions que
s’estableixen entre ells i el medi físic. Podem parlar d’ecosistemes aquàtics o terrestres.

1 La biodiversitat s’estableix a tres nivells: diversitat en una mateixa espècie (diversitat genètica), diversitat
entre espècies i diversitat d’agrupacions d’espècies (diversitat d’ecosistemes).

ACTIVITAT 1
Què és la biodiversitat?
Encercla la resposta correcta
La biodiversitat...
1. És el conjunt de diferències genètiques que hi ha entre els organismes d’una mateixa espècie.
2. És el conjunt d’ecosistemes que es poden trobar a la Terra.
3. Fa referència als diferents tipus d’éssers vius que trobem en els diferents ecosistemes.
4. Totes són correctes.
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ACTIVITAT 2
On trobem més biodiversitat?
Imagina que cada color és una espècie diferent, en quin dels dos ecosistemes hi
ha més biodiversitat?

ECOSISTEMA 1

ECOSISTEMA 2

Una de les regles d’or de la biodiversitat és que varia molt amb la latitud. A
quina latitud hi ha més biodiversitat? Indica a quin lloc serà alta a , intermèdia
i i baixa B .

Tròpic
de càncer
Línia de
l’equador
Tròpic de
capricorn

n Selves tropicals n Praderies n Sabanes n Deserts n Boscos mediterranis
n Boscos caducifolis n Taigà n Tundra n Gels permanents
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ACTIVITAT 3
Què veus?
La riquesa d'espècies és el nombre d'epècies que es troben en un hàbitat o
ecosistema i ens indica quanta diversitat hi ha en una regió determinada.
Quines espècies diferents veus en aquest bosc?

Quines d’aquestes espècies coneixes? Sabries calcular la riquesa?
1.

_____________________________

7.

_____________________________

13. _____________________________

2.

_____________________________

8. _____________________________

14. _____________________________

3.

_____________________________

9. _____________________________

15. _____________________________

4.

_____________________________

10. _____________________________

16. _____________________________

5.

_____________________________

11. _____________________________

17. _____________________________

6. _____________________________

12. _____________________________

18. _____________________________

RIQUESA:
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2. Què determina la biodiversitat a
la reserva de la biosfera de Menorca?
Ja heu vist que formo part de la biodiversitat de l’illa, però per
poder viure aquí necessito les condicions adequades per a la meva
espècie: temperatura ideal, coves, aliment i... tranquil·litat! Si això
canvia, desapareixeré o hauré de marxar a un altre lloc.
Però espero que cuideu l’entorn i que pugui quedar-me, perquè
estic encantada de viure a Menorca!

La Myotis ens ha explicat que la seva espècie necessita unes condicions determinades per poder viure i,
de fet, això passa amb qualsevol espècie, cada una té unes necessitats concretes i diferents. És per això
que les característiques d’un lloc acaben determinant la biodiversitat que hi podem trobar.
A Menorca, concretament, hi ha una gran varietat d’hàbitats naturals i una gran riquesa d’endemismes
que conformen una biodiversitat molt singular. Com a Reserva de Biosfera, ens hem compromès a
buscar un equilibri entre la conservació del medi natural i el desenvolupament humà social i econòmic,
d’aquesta manera podrem preservar tota aquesta gran biodiversitat.

!

Els endemismes són espècies amb una distribució molt reduïda que només es troben a una
regió determinada del planeta, en canvi, les espècies cosmopolites tenen una distribució molt
àmplia i es troben a quasi totes les regions del món.

Però si ens trobem en una illa tan petita, ens podem fer la següent pregunta: com és que hi trobem tota
aquesta biodiversitat? Quines característiques la determinen? Principalment quatre factors importants:

a. El clima
Ens trobem a la regió mediterrània, amb hiverns humits i freds i estius secs i calorosos, però com sabeu,
som en una illa i, per tant, estem rodejats de la mar. L’aigua s’escalfa i es refreda amb més lentitud que
les roques. En el vostre dia a dia ho podeu haver experimentat quan bufeu perquè una sopa es refredi,
però ho fa molt lentament. Espereu, no us espanteu, la mar no està tan calenta com una sopa! Però sí
que manté certa calor de l’estiu i ajuda a què els hiverns no siguin tan freds, de manera que els éssers
vius que necessiten condicions climàtiques suaus poden habitar l’illa.

b. La diversitat geològica
Menorca és una paleta de colors! Hi trobem roques d’èpoques molt diferents i de diversos colors
(fosques, vermelles, grises i blanques). A grans trets, podem dividir l’illa en dues grans unitats: la Menorca
del nord (anomenada tramuntana), més antiga i amb una costa irregular i accidentada, i la del sud
(anomenada migjorn), amb una costa molt més lineal. Aquesta gran geodiversitat afavoreix que hi hagi
molts ecosistemes diferents, cosa que incrementa la biodiversitat. Perquè ho entengueu, penseu que
l’illa està formada per diversos materials geològics, per tant, a cada sòl hi creixeran espècies vegetals
diferents i, consegüentment, els animals que visquin a cada coberta vegetal també seran distints.

c. La insularitat
Sabíeu que fa uns 6 milions d’anys Menorca, juntament amb les altres illes de les Balears, van estar
connectades a la península Ibèrica? El nivell del mar va baixar i els éssers vius podien passar d’un lloc a
l’altre sense problemes. Més tard, el nivell del mar va tornar a augmentar, un fet que va originar la nostra
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illa, on la flora i la fauna han evolucionat aïllats de les terres veïnes i, consegüentment, han aparegut un
gran nombre d’endemismes.

d. Influència humana
Us heu fixat que quan aneu per la carretera a banda i banda hi trobeu paisatges ben diferents? Segur que
heu vist pastures, camps, boscos i horts rodejats d’un increïble entramat de parets de pedra seca. Això
és perquè, al llarg del temps, els menorquins i menorquines hem transformat intensament el territori.
L'ésser humà va arribar a l’illa fa uns 4.000 anys, i des de llavors ha estat un factor clau en la configuració
de les espècies que trobem. D'una banda ha portat espècies noves, tant per al seu ús propi com de
manera involuntària (moix, blat, ratolins, etc.). Però també ha provocat l'extinció d'una part important de
les espècies que hi havia quan va arribar (Myotragus, cellarda gegant, etc.). Finalment, ha transformat
el territori intensament, adaptant-lo a les seves necessitats i creant ecosistemes fins llavors no existents,
com per exemple els camps de cultiu.
Així, doncs, el clima mediterrani, la geologia, la insularitat i l’acció humana han conformat la biodiversitat
que hi ha actualment a l’illa.

ACTIVITAT 4
Aprofundim en els endemismes
Llegeix i respon les preguntes.
Què és un endemisme?

Observa la gràfica dels endemismes que trobem a Menorca
Vertebrats
(2)

Flora
(83)
Invertebrats
(119)

En el grup dels vertebrats trobem una au endèmica i un rèptil endèmic, quins són?
Apunta també una planta i un invertebrat endèmics de Menorca. Si no ho saps,
no et preocupis, pots buscar informació a Internet.
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ACTIVITAT 5
Relacionant conceptes
Uneix amb fletxes aquests conceptes amb la seva explicació i la imatge que els
correspon.

RESERVA
DE BIOSFERA

ECOSISTEMES

GEODIVERSITAT

Conjunt d’éssers vius que
habiten un determinat
espai i les relacions que
s’estableixen entre ells i el
medi físic.

És la varietat geològica
d’una regió, és a dir,
el conjunt de diferents
roques, materials, sòls
i relleus, entre altres
factors, que componen
el paisatge. A Menorca
aquesta alta diversitat
geològica afavoreix la
nostra biodiversitat.

És una zona on la
conservació de la
biodiversitat i el medi
ambient ha de ser
compatible amb el
desenvolupament
econòmic, social i
cultural de la població
que hi viu. El seu
objectiu és potenciar
el desenvolupament
sostenible.
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3. Quins ecosistemes coneixem?
Ara que sabeu què és un ecosistema us he d’explicar que no
tots són iguals. És una llàstima que no pugueu volar, si no
podríeu acompanyar-me i des d’aquí dalt veure que n’hi ha
diferents tipus. Bé, jo no tinc gaire bona vista, però vosaltres
ho veuríeu molt clar. De totes maneres, no patiu, us he portat
unes fotografies perquè ho entengueu!

1 Ciutadella

n Medi urbà

Constituït per pobles, ciutats
i urbanitzacions, és un ambient
completament artificial que ha sigut
colonitzat pels éssers vius. Aquests
s’han adaptat a conviure amb l’ésser
humà i, a canvi, han aconseguit
protecció i aliment.
És una relació beneficiosa per a les
dues bandes, ja que nosaltres podem
gaudir de la seva presència, dels seus
colors o dels seus sorolls.

1 Marines de s'Albufera des Grau

n Boscos i marines

Els boscos són ecosistemes terrestres
on domina la vegetació llenyosa
(arbres i arbusts). Cada tipus de
bosc es denomina segons l’arbre
predominant, pinar si és el pi, alzinar
si és l’alzina, ullastrar si és l’ullastre i
marines si hi predominen els arbustos.
Pràcticament la meitat de la superfície
de l’illa està ocupada per cobertes
forestals les quals poden estar
formades per arbres o per arbusts.

1 Barranc de Son Boter

n Barrancs i coves

Constitueixen un dels ambients més característics de
Menorca, i s’estenen del centre al sud de l’illa fins a
arribar al mar. Encara que no ocupen una superfície
molt extensa, concentren una important part de la
biodiversitat insular degut al fet que al seu interior
hi ha una gran varietat d’ambients diferents que
proporcionen refugi durant èpoques amb condicions
climàtiques desfavorables. Un cas particular d’aquests
ambients són les coves on viuen espècies molt
singulars. Hi ha catalogades 451 coves, però potser en
descobriu alguna de nova!
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n Zones humides

A pesar de la petita superfície de l’illa, aquesta conté un
important nombre de diferents tipus de zones humides, com
llacunes litorals, maresmes, torrents o basses temporals.
Aquestes conformen un entramat on s’acumula gran part de
la biodiversitat illenca, i són una font de biodiversitat que cal
preservar. Coneixeu l’albufera des Grau? És la zona humida
més important, sobretot a l’hivern, on destaca la presència de
fins a 4.000 aus que hi passen l'hivern.

1 Binimel·là

n Litoral, dunar i illots

El litoral insular és
principalment rocós i
un dels ambients més
coneguts per la gent
que ve a visitar-nos. Al
litoral hi ha les platges i
els sistemes dunars. Els
dos són ambients molt
especials degut a les
condicions climàtiques que
han de suportar els éssers
vius que hi habiten. S’hi
troben una gran quantitat
d’endemismes. Els illots,
en canvi, són indrets que
han estat poc alterats per
l'ésser humà i que han
actuat de refugi per a
moltes espècies, com la
sargantana de l’illa de l’Aire,
la coneixeu?

1 Salines d'Addaia

Ecosistemes de Menorca

n
n
n
n
n
n

Boscos i marines
Zones humides
Litoral, dunar i illots
Barrancs i coves
Medi rural
Medi urbà

n

Medi rural

Els humans fa més de 4.000
anys que han creat ambients
nous, transformant els ambients originals i adaptant-los a les seves necessitats,
preferentment a usos agrícoles i ramaders.
Aquests ambients han sigut ocupats per un
gran nombre d’espècies que s’han adaptat
a viure en aquestes condicions. Actualment
aquestes àrees ocupen pràcticament un 40 %
de la superfície insular.

1 Camí de Tramuntana
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ACTIVITAT 6
Veritat o fals?
Ens hem equivocat a l’escriure algunes de les frases següents, sabries dir quines
són vertaderes i quines són falses?
V F
Boscos i marines

Un bosc format per pins s’anomena pinar
A Menorca tenim un tipus de bosc que s’anomena selva tropical
Gairebé la meitat de l’illa està formada per boscos i marines

Zones humides

La bassa verda d’Algaiarens és una zona humida
A les zones humides podem trobar moltes aus que venen a passar 		
l’hivern
A Menorca no trobem zones humides

Barrancs i coves

La cova des Coloms és una cova que trobem a Menorca
Als éssers vius no els agrada viure a les coves perquè estan massa 		
fosques
S’han trobat més de 400 coves o cavitats a l’illa
Una cova és una cavitat natural que molts éssers vius empren per viure-hi

Litoral, dunar i illots

Aquest ecosistema és el més important perquè atrau turistes
La sargantana balear es troba a l’illa de l’Aire
Al litoral s'hi troben un gran nombre d’endemismes

Medi rural

Al medi rural no hi poden viure animals perquè són ecosistemes 		
massa transformats per l’ésser humà
Gairebé la meitat de l’illa està formada per aquests ecosistemes
En aquests ecosistemes es duen a terme activitats agrícoles i 			
ramaderes

Medi urbà

Al medi urbà no hi ha animals ni plantes
Un exemple de medi urbà pot ser l’illa de l’Aire
En aquest ecosistema hi conviuen les persones amb altres éssers vius
El municipi de Ferreries és un ecosistema urbà
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3.1. Boscos i marines
Els boscos i marines són ecosistemes on els elements dominants són els arbres i
arbustos i representen quasi la meitat de la superfície de l'illa.
De ben segur que t’has adonat que a Menorca no tots els boscos són iguals, en trobem de diferents
tipus! Aleshores, podem preguntar-nos de què depèn aquesta diversitat? Doncs depèn de les
característiques del sòl: als sòls profunds i humits s’hi formen alzinars, en canvi, als sòls exposats al
vent, més secs i pedregosos, hi creixen els ullastrars, i allà on els boscos no poden créixer bé, o s’han
degradat els que hi havia, poden aparèixer pinars o marines arbustives, algunes de les quals poden
contenir una gran quantitat d’endemismes.

!

SABIES QUE...
Els sòls es formen per la lenta desintegració de les roques i, com hem vist, a Menorca en
trobem una gran varietat, per tant, donen lloc a una gran diversitat de sòls.

Fauna i flora
Vegem quins tipus d’éssers vius podem trobar a cada tipus de bosc:
Els alzinars estan formats per alzines (Quercus ilex), on viu molta fauna invertebrada i un gran nombre
d’aus forestals, com per exemple la primavera (Parus major). A més de molts mamífers, com l’elegant
mart (Martes martes) o la divertida rata cellarda (Elyomis quercinus), que sembla que porti un antifaç.
Els pinars de pi blanc (Pinus halepensis) constitueixen la formació forestal denominada pinar. Aquesta
espècie va ser introduïda per l'ésser humà, el qual va contribuir a la seva expansió pet tot el territori.
Però no viu sol! Té altres veïns i veïnes, com la coneguda mata (Pistacia lentiscus) o l’arítjol (Smilax
aspera), una planta enfiladissa. A més, l’acompanyen altres espècies de bolets, com l’esclata-sang
(Lactarius deliciosus).
En canvi, els ullastrars els conformen els ullastres (Olea europaea). Aquests boscos atrauen diferents
espècies animals: la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), la serp blanca (Rinechis escalaris) o
l’estornell (Sturnus vulgaris).
Per últim, a les marines és comú trobar-hi algunes plantes com el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc
(Erica sp.), la murta (Myrtus communis), l’arboç (Arbutus unedo) o les estepes (Cistus sp.), a més de
moltes altres espècies animals. Algunes les veureu a continuació.

1 Alzinar

1 Pinar

1 Marina
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Biodiversitat dels boscos i marines de Menorca

1

ALZINA
Quercus ilex

És un arbre de creixement molt lent. Pot viure
molt de temps, motiu pel qual forma boscos
estables amb arbres que poden tenir més de
20 m d’alçada, amb una ombra molt fresca
i que floreixen a la primavera. Al llarg de la
història se n’han fet molts usos: els aglans
han servit per alimentar el bestiar i la fusta
s’utilitzava per fer carbó.

1

2

2

ESCARABAT DE SANT JOAN
Polyphilla fullo

3

PRIMAVERA
Parus major

És un escarabat de 3-4 cm de longitud, de color marró
amb taques blanques. Els mascles es poden reconèixer
fàcilment perquè tenen unes grans antenes en forma de
ventall. Els adults volen durant el vespre, els mesos de juny
i juliol i s’alimenten de les fulles dels pins, mentre que les
larves se’n mengen les arrels.

Típic habitant dels terrenys boscosos, és una au petita
que, degut als seus colors, és fàcil de reconèixer: parts
superiors del cos verdes, cap negre amb les galtes
blanques i ventre groc amb una banda negre, com si fos
una corbata. És una espècie molt cridanera, cosa que
delata fàcilment la seva presència als boscos.

4

ESCLATA-SANG
Lactarius deliciosus

És una espècie molt coneguda i apreciada
gastronòmicament a Menorca. La podem reconèixer
per la seva coloració taronja amb forma lleugerament
d’embut. La trobem a finals de tardor i hivern en grups
més o menys nombrosos a pinars amb bruc, ja que
estableixen associacions amb les arrels dels pins. És una
de les espècies de bolets més freqüents de les prop de
900 que es coneixen a l’illa.
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3

4

SOTER
Aquila pennata

5

5

Es tracta d’una àguila petita molt comuna als nostres camps,
on s’alimenta de petits ocells, mamífers i invertebrats.
Existeixen dues coloracions diferents de la mateixa espècie,
una forma clara per davall i l’altra fosca. Per això, a vegades
es pot pensar que són dues espècies. Encara que es dedica
a caçar per tota la superfície de l’illa, utilitza els arbres per
construir els nius.

ROMANÍ
Rosmarinus officinalis

6

És una de les plantes més conegudes
i abundants del mediterrani, molt
apreciada per les seves propietats
culinàries i medicinals. Presenta
diverses formes de creixement i
coloració de les flors, encara que les
més freqüents són les flors blaves.
Les fulles són lineals i dures i basta
ensumar-la per reconèixer-la.

6
7
RATA CELLARDA
Eliomys quercinus

7

És un rosegador de mida mitjana que es caracteritza per tenir
una cua llarga acabada en un plomall de pèls més llargs, i per
tenir dues característiques taques negres que s’estenen des
dels ulls cap enrere, com si fos un antifaç. Com la majoria de
micromamífers, és nocturn, per la qual cosa no és fàcilment
visible, però podem sospitar de la seva presència per un conjunt
de pinyes rosegades o de caragols menjats.

TORTUGA MEDITERRÀNIA
Testudo hermanni

8

8

Si tenim el costum de passejar pels camps de
l’illa és molt freqüent l’observació de la tortuga
mediterrània, cosa que podria fer-nos pensar que
es tracta d’una espècie molt abundant a qualsevol
lloc. Efectivament, a Menorca es tracta d’una
espècie freqüent i molt comuna. No obstant això,
fora de l’illa, a la península Ibèrica, és una espècie
molt escassa i que únicament és possible trobar
de forma natural a l'Albera (Girona).
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ACTIVITAT 7
Unint amb fletxes
Relaciona el nom de la planta amb els seus usos, propietats o curiositats. Tingues
en compte que hi ha una planta que pots relacionar amb més d’un concepte.

BRUC
Erica sp.

MURTA
Myrtus communis

ARBOÇ
Arbutus unedo

Fa molt bona olor, tant com
l’eucaliptus, per això antigament
s’utilitzava com a ambientador a
les esglésies.

Amb les seves branques i el seu
tronc es poden fer escombres,
tanques i barreres.

Les seves flors es poden menjar
per fer passar la gana i les seves
fulles són bones per fer passar
malalties relacionades amb
l’aparell respiratori i per ajudar a
fer la digestió.

Amb els seus fruits es poden fer
melmelades.
ROMANÍ
Rosmarinus officinalis
En una infusió és digestiva, però
aplicat directament a la pell
serveix per combatre dolors
musculars.

ESTEPES
Cistus sp.
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3.2. Zones humides
Són espais on l’aigua és el factor principal característic. Algunes estan influenciades
per l’aigua de la mar alhora que també s’hi troben torrents i basses temporals
d’aigua dolça.
Potser heu anat alguna vegada a l’albufera des Grau, al torrent d’Algendar o a la Bassa Verda
d’Algaiarens, doncs aquests indrets són zones humides! Però heu de saber que les masses d’aigua de
Menorca són canviants durant l’any, de manera que en molts casos a la tardor i a l’hivern hi ha molta
aigua, mentre que a l’estiu hi ha força sequera.
Aquests ecosistemes són importants oasis de verdor en les èpoques més seques, hi ha una gran
biodiversitat vegetal i això fa que moltes espècies estiguin adaptades a viure-hi: les aus autòctones hi van
a criar o a alimentar-se i molts ocells migratoris s’hi aturen per a descansar. Malauradament, aquestes
zones estan força amenaçades a tot el món a causa de la contínua dessecació i d’algunes pràctiques
humanes que dificulten la conservació. Per aquest motiu, n’hauríem de tenir en compte la importància i
començar a cuidar les zones humides!
Als torrents temporals del nord de l’illa hi predominen els joncs i les formacions de ribera amb tamarells,
mentre que als torrents del sud la vegetació aquàtica és ufanosa i exuberant. En el cas de les planes
inundades s’hi formen prats d’herbàcies baixes i les espècies varien en funció de factors com la salinitat
de l’aigua o el període anual d’inundació. A les basses temporals, l’estacionalitat dels períodes hídrics és
molt marcada i dona lloc a comunitats vegetals efímeres i molt adaptades. Dos espècies d’aquests llocs
són: el botó d’or (Ranunculus macrophyllus) i l’api d'aigua (Ranunculus saniculifolius).
Les zones humides solen servir com a lloc d’alimentació, reproducció o descans per a molts animals,
entre els quals destaquen un gran nombre d’invertebrats i aus. Al voltant d’aquests ecosistemes
hi trobem també terres força salinitzades, això fa que s’hi desenvolupin espècies vegetals molt
especialitzades, com el canyet (Phragmites australis).
Quines de les següents espècies coneixes?

1 Sagnador escarlata
(Crocothemis erithraea)

1 Api d'aigua
(Ranunculus saniculifolius)

1 Polla d'aigua
(Gallinula chloropus)
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Biodiversitat de les zones humides de Menorca

1

LIBÈL·LULA EMPERADOR
Anax imperator

Habitant habitual de les zones humides, és la
libèl·lula més grossa d’Europa. El mascle té
l’abdomen de color blau intens amb una línia negra molt
visible, mentre que en les femelles és d’un color blau
verdós. Els ous es depositen a l’aigua i la larva que en surt
és molt voraç i s’alimenta fins i tot de cabots i petits peixos.
Quan aquesta larva es torna adulta abandona l’aigua.

2

CANYET
Phragmites australis

3

SERP D’AIGUA
Natrix maura

1

Segurament és una de les plantes que més identifiquem amb un ambient aquàtic,
ja que pot suportar nivells molt diversos de salinitat. La podem reconèixer
fàcilment per les tiges, que són com canyes primes, i per les fulles llargues.
Els canyars són utilitzats per moltes aus aquàtiques tant per criar com per menjar.

És una de les tres espècies de serps que es poden obsevar a
l'illa. Viu a qualsevol medi aquàtic, tant natural com artificial, i
s’alimenta de petits peixos, granotes o cabots. Rarament supera
el metre de llargària i quan se sent amenaçada aplana el cap per
adquirir una forma triangular i semblar un escurçó, però no us
preocupeu, és una serp completament inofensiva i no té verí a
les seves dents!

3

4

2

SOTERÍ GROS
Podiceps cristatus

És una au bussejadora molt vistosa, que podem considerar de les
més depredadores de les zones humides de Menorca, ja que menja
principalment peixos. A l’estiu llueix un plomatge molt vistós, amb uns
plomalls que li surten de les galtes. Les parades
nupcials són molt peculiars, ja que els dos
adults s’aproximen de cara i es posen
pràcticament drets sobre l’aigua, com
si ballessin. Els polls pugen a
l’esquena del pare o la mare per
refugiar-se i desplaçar-se.
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4

CAMES DE JONC
Himantopus himantopus

5

5

L’aspecte d’aquesta au és
inconfusible, caracteritzat per tenir
unes llarguíssimes potes de color vermell,
un bec llarg i prim, mentre que el cos és negre i
blanc. És com una cigonya en miniatura. Li agraden
les zones humides, sobretot les maresmes i basses
de poca fondària, on troba els cucs i insectes que
conformen la seva alimentació.

BOTÓ D’OR
Ranunculus macrophyllus

6

Aquesta planta pot viure en terrenys humits no massa
salins però no necessàriament embassats. És fàcil
d’identificar per les seves grans flors grogues i brillants,
que podem veure des del gener fins al juliol.

6

7
GRANOT ARBORI
Hyla meridionalis

7

De colors vistosos, verds o marrons, i mida petita, el granot
arbori és l’espècie més freqüent d’amfibi, i el seu característic
so "cruac, cruac" és fàcil d'identificar. Viu a zones humides amb
abundant vegetació, a la qual s’enfila amb facilitat, encara que
és més fàcil sentir-la que veure-la. S’alimenta principalment
d’insectes. A Menorca és molt abundant per tota la superfície
insular, fins i tot la podríeu trobar al vostre jardí!

TORTUGA D’AIGUA
Emys orbicularis

8

8

Es pot trobar a la majoria de zones humides de
l’illa però preferentment en aquelles que tenen
escàs corrent. En aquestes àrees ha de conviure
amb una espècie introduïda, la tortuga de
Florida, més forta i agressiva, i que constitueix
la seva major amenaça.
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ACTIVITAT 8
Qui és qui?
Relaciona les aus de les fotografies amb les potes que els corresponen.

ÀGUILA PEIXATERA

FOTJA

AGRÓ GRIS

COLLBLAU

ACTIVITAT 9
Zones humides de Menorca
A continuació tens un mapa de Menorca buit, sabries col·locar-hi les zones
humides següents?

1. Albufera des Grau
2. Prat de Son Bou
3. Torrent de Trebalúger
4. Torrent d’Algaiarens
5. Torrent de Binimel·là
6. Salines de Fornells

7. Prat de Lloriac
8. Prat de Son Saura del nord
9. Torrent d’Algendar
10. Torrent de Cala en Porter
11. Salines d’Addaia
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3.3. Barrancs i coves
Els barrancs i coves s’han format per l’erosió que genera l’aigua de pluja al llarg dels
segles i la influència dels vents procedents de la mar i de l'esprai salí.
Si heu estat alguna vegada en una cova o a l’interior d’un penya-segat sabreu que hi ha molt poca llum
i una alta humitat. Us imagineu viure sempre en aquestes condicions? Són condicions ambientals força
dures, i és per això que hi solem trobar espècies endèmiques o de reduïda distribució.

Fauna i flora
Als barrancs i les coves hi conviuen diferents éssers vius. Un d’ells és la ratapinyada de peus grans
(Myotis capaccinii), que es refugia en coves o avencs i s’alimenta de petits insectes. Per caçar-los
utilitza més l’ecolocalització que la vista. És com veure-hi amb les orelles: emet uns sons en forma de
vibracions que xoquen amb els objectes i tornen a l’animal com si fos un eco, així pot fer-se una idea del
que té davant: forma, mida, proximitat... D’altra banda, aquí, a les coves, també hi podem trobar l’òliba
(Tyto alba), on cria i, a vegades, s’alimenta de la ratapinyada de peus grans.
Hi ha altres aus que aprofiten les altes parets dels barrancs per fer els seus nius, com la miloca
(Neophron percnopterus) i el corb (Corvus corax). Si comencem a apropar-nos cap a terra trobarem la
tortuga mediterrània (Testudo hermanni), que s’alimenta de plantes silvestres i d’alguns insectes. També
hi ha el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), que menja insectes, fruits i vegetals i... ha d’anar amb molt
de compte perquè si el soter el veu se l’intentarà menjar!

!

SABIES QUE...
Una espècie autòctona és aquella que es troba en una zona de forma natural; en canvi, una
espècie invasora és aquella que ha estat introduïda i suposa un problema al medi ambient
(pèrdua de biodiversitat) o a la salut (noves plagues i malalties).

Respecte a la flora, hi trobem plantes adaptades a viure a la roca o en ambients frescos i protegits.
Voleu saber quines són?

1 Herba de les berrugues
(Chelidonium majus)

1 Viola boscana
(Viola stolonifera)

1 Didalera
(Digitalis minor)
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Biodiversitat dels barrancs de Menorca

1

CIRERETA DEL BON PASTOR
Ruscus aculeatus

Antigament s’utilitzava com a decoració de
Nadal. El que semblen fulles en realitat són
tiges transformades. Les verdaderes fulles
són molt petites i passen desapercebudes.
Aquesta planta té peus mascles i femelles, i el
fruit, vermell i gros només el podreu trobar a
les femelles.

2

MONJA
Otala lactea

3

ERIÇÓ COMÚ
Atelerix algirus

1

2

És un mol·lusc que porta la casa a l'esquena. Té quatre
tentacles sobre el cap i en dos d'ells s'hi troben els ulls.
Té forma helicoidal i els colors i la mida poden ser molt
variables. Apareixen durant les estacions plujoses i entren
en vida latent durant l’estiu i l’hivern.

En arribar la primavera, un petit mamífer es desperta del seu
descans hivernal i comença a aparèixer mort a les nostres
carreteres, és l’eriçó comú. Les seves defenses naturals, un
cos recobert de pues, no són suficients per protegir-lo dels
atropellaments. Com que és una espècie nocturna, no és fàcil de
veure a menys que el busquem de nit.

4

3

MILOCA
Neophron percnopterus

És el més petit dels voltors europeus, i encara així fa quasi dos
metres d’envergadura. Menorca és un verdader paradís per
aquesta espècie, que s’alimenta exclusivament de carronya.
La important activitat ramadera de l’illa ha fet que puguem
observar la segona major densitat d’aquesta espècie
al món. S’alimenta de restes d’animals morts, un
comportament que contribueix a eliminar
matèria orgànica del medi i a evitar la
propagació de malalties. Els barrancs
constitueixen el seu lloc de cria
habitual, ja que necessiten
una gran tranquil·litat durant
l’època reproductora.
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4

RATAPINYADA DE PEUS GRANS
Myotis capaccinii

5

Es tracta d’una de les quatre espècies de ratapinyades
amenaçades que hi ha a l’illa, i aquesta en concret
està en perill d’extinció. És una espècie molt escassa
i únicament n’hi ha uns 400 exemplars. Les coves són
el seu hàbitat principal, tant per criar com per hivernar,
i únicament es coneixen un parell de coves amb
condicions adequades per a aquesta espècie. Encara que
les ratapinyades no han sigut mai espècies apreciades
per la població, són molt beneficioses per a nosaltres, ja
que consumeixen una quantitat important de mosquits.

5

6
HERBA DE POU
Adiantum capillus-veneris

7

És una falguera, és a dir, una planta
sense flors que es reprodueix per
espores. Creix a les escletxes humides
i que regalimen. Té unes fulles molt
delicades amb forma de ventall i les
tiges negres molt primes. A Menorca
hi trobem una vintena de falgueres
diferents, i moltes les podem trobar en
aquest tipus d’ecosistema.

ÒLIBA
Tyto alba

8

6

7

Encara que és una habitant típica dels barrancs, també
és comuna a pobles i al medi rural, una prova de la gran
adaptabilitat d’aquesta espècie a diferents ambients. És
la nostra major rapinyaire nocturna, amb una dieta poc
especialitzada: pot capturar petites aus, ratolins, rates,
sargantanes o insectes de manera molt silenciosa! Una
de les seves amenaces més importants és la mortalitat
per atropellament en quedar enlluernada pels fars dels
vehicles durant la nit.

MART
Martes martes

8

Típic habitant de les àrees forestals, el mart és un carnívor
abundant a l’illa. Els seus hàbits són bàsicament nocturns, i és
una espècie molt esquiva, cosa que en dificulta l’observació. Va
ser caçat fins fa poc temps i les seves poblacions van disminuir,
però actualment estan tornant a créixer.
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ACTIVITAT 10
Quins éssers vius trobem als barrancs i coves?
Busca’ls en aquesta sopa de lletres.
Òliba • Miloca • Corb • Tortuga • Ratolí • Viola boscana • Didalera • Ratapinyada

ACTIVITAT 11
Cadena alimentària
Observa els éssers vius que apareixen a continuació i intenta dibuixar una
cadena alimentària amb ells, hauràs d’unir-los amb fletxes tenint en compte qui
es menja a qui.

MART

ÒLIBA

SOTER

CONILL

RATOLÍ DE
ROSTOLL

RATAPINYADA

INSECTES

MILOCA

CARRONYA
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PLANTES

3.4. Litoral, dunes i illots
El litoral, les dunes i els illots són àrees terrestres, però fortament influenciades per
la dinàmica marina.
Quines condicions creus que hi pot haver al costat de la mar? La veritat és que són força dures: vent
fort i salat, manca d’aigua dolça, terres primes... A més a més, les dunes presenten un substrat mòbil.
T’imagines viure en un sòl que es mou? Doncs hi ha algunes espècies vegetals, les quals conformen un
grup importantíssim d’espècies singulars, que són capaces de viure-hi.

Fauna i flora
Hem arribat a la zona de costa. Sabeu el que trobem aquí? Ho descobrirem de seguida. Primer de tot
hem de saber que als roquissars litorals hi trobem espècies vegetals endèmiques, com les coques de la
mar (Limonium sp.) i els socarrells, uns petits arbustos espinosos que tenen forma de coixinet.
En canvi, a les dunes hi trobarem espècies diferents. A primera línia de costa, a les dunes mòbils, hi
viuen plantes fixadores com el borró (Ammophila arenaria) o el lliri de platja (Pancratium maritimum).
Seguidament hi trobem plantes més grans com el pi blanc (Pinus halepensis).
Ah! I no ens oblidem dels illots! De què estan envoltats? D’aigua! Per aquest motiu han patit una
humanització molt baixa, cosa que ha contribuït al fet que s’hi hagin introduït pocs depredadors. Això
ha permès la conservació de formes de vida singulars, com per exemple la sargantana balear (Podarcis
lilfordi), un endemisme de les illes Gimnèsies (Menorca i Mallorca), però que només es troba als illots. A
més d’aquesta sargantana, podem trobar-hi gavines (Larus sp.) i corbs marins (Phalacrocorax aristotelis),
que aprofiten els illots per fer els seus nius i poder estar tranquils.

1 Roquissar litoral

1 Sistema dunar amb borró (Ammophila arenaria)

1 Illes Bledes
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Biodiversitat del litoral, dunes i illots de Menorca

1

LLIRI DE PLATJA
Pancratium maritimum

Segur que a l’estiu, quan aneu a la platja, heu vist aquestes
precioses flors, grosses, blanques i perfumades. Per adaptarse al substrat arenós, el sistema subterrani d’aquesta planta
està format per bulbs que queden a molta profunditat i, a
més, les fulles llargues i estretes s’assequen a l’estiu, quan
surten les flors.

2

1

SARGANTANA BALEAR
Podarcis lilfordi

La sargantana balear és una de les poques espècies que
han perdurat des de l’arribada de l'ésser humà a l’illa. Va
desapareèixer de l’illa de Menorca, però va sobreviure
als illots que la rodegen. El fet d’estar aïllada en aquests
petits illots va afavorir que es diferenciés en moltes
subespècies. Es pot trobar a Mallorca i a
Menorca. A Menorca n’hi ha 18 poblacions,
cada una assentada a un illot diferent. Cada
any es controlen per conèixer l’evolució
d’aquesta joia vivent.

2

3

CORB MARÍ
Phalacrocorax aristotelis

Au marina comuna a Menorca, però escassa a la resta del litoral
peninsular. Les seves poblacions més nombroses es troben a
les Illes Balears, mentre que al litoral peninsular és molt escassa,
raó per la qual és considerada com una espècie amenaçada. A
diferència de la major part d’espècies d’aus, comença a criar a
l’hivern i espaia aquest període fins al final de la primavera, una
estratègia per distribuir els escassos recursos alimentaris que hi
ha al mar Mediterrani.

4

3

COQUES DE MAR
Limonium virgatum

Tenen formes compactes i arrodonides per
tal d'adaptar-se a les condicions extremes de
vent i salinitat que han de superar per viure
a primera línia de mar. Les seves flors es
distribueixen en inflorescències ramificades
de color blau o violàcies.
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4

5

COLEÒPTER
Cicindela campestris

5

Es tracta d'un escarabat verd metàl·lic amb taques de
color groc pal·lid. Tenen les potes llargues i són molt
veloços. Tant les larves com els adults posseeixen
mandíbules potents, ja que són grans depredadors que
s'alimenten d'altres insectes.

6

ABELLEROL
Merops apiaster

6

És l’au més vistosa de Menorca i, tal com indica
el seu nom, és una especialista en menjar abelles,
encara que també s’alimenta d’altres insectes.
Arriba a Menorca a la primavera, procedent de
l’Àfrica, per nidificar en talussos arenosos on fa
túnels de 50 a 200 cm de profunditat. Emet un
característic reclam mentre vola que es pot sentir
des de llargues distàncies.

GAVINA CORSA
Larus audouinii

7

7

Aquesta gavina, més petita que la
gavina comuna, arriba a l’illa únicament
per reproduir-se, buscant llocs tranquils on poder
posar la posta i criar els seus pollets. L’hivern el passa
a l’Àfrica, i retorna a partir de l’abril. És una espècie
que únicament es troba a la conca mediterrània i es
considera que està amenaçada degut a les seves petites
poblacions.

8
CONILL
Oryctolagus cuniculus

8

Fa alguns anys, el conill estava molt estès a
tota l’illa i formava part de l’alimentació d’un
gran nombre d’espècies, a més de ser una
espècie molt caçada. L’aparició de
diverses malalties, com la mixomatosi
o la pneumònia vírica, va reduir molt
les seves poblacions. Ara, les seves
poblacions estan tornant a créixer i
està estès per tota l’illa, encara que amb
quantitats molt diverses.
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ACTIVITAT 12
Biodiversitat costanera
Omple els buits amb les paraules que falten.
A la costa hi trobem ____________________________, uns arbusts endèmics que tenen forma de coixinet
dens i estan replets de _____________________________. Si seguim avançant i ens apropem a les dunes
podem veure un lliri de color _____________________________ que exerceix un paper molt important en la
fixació de l’arena, s’anomena ________________________________________________.
En aquest ecosistema hi trobem diferents aus, com per exemple la ______________________________,
que la trobem sovint a prop de la mar, i l’________________________________, un ocell africà de colors molt
vius que s’alimenta d’________________________________, d’aquí el seu nom.
També hi viu la _______________________________________________, un rèptil ________________________________
de Menorca i Mallorca que ha desaparegut de les illes principals però no dels ________________________
del voltant.

ACTIVITAT 13
Trobes la sortida?
Imagina’t que ets una sargantana balear i tens molta gana, a la sortida tens una
formiga que et pots menjar, ets capaç de trobar-la?
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3.5. Medi rural
Les tasques agrícoles i ramaderes desenvolupades pels humans des de la seva
arribada a l’illa han provocat profundes modificacions en el medi natural, cosa que
ha donat lloc a un nou hàbitat, el medi rural.
Per adaptar-les a les seves necessitats, l'ésser humà va desforestar i transformar grans extensions de
vegetació natural. A més, per aprofitar aquestes terres va construir milers de quilòmetres de parets seques
que ara són part indissoluble del paisatge de l’illa. Sabíeu que a Menorca hi ha uns 12.000 km lineals de
paret seca?
Aquest fet ha donat lloc a un paisatge en mosaic, que és una combinació de vegetació natural, cultius i
pastures, que denominem paisatge agroforestal. Encara que aquestes àrees han variat molt al llarg dels
anys, actualment estan orientades principalment a la ramaderia, amb grans zones de cultiu de farratges,
com el raigràs o la sulla, intercalades amb àrees ramaderes. De fet, és el segon hàbitat més abundant de
l’illa, ja que ocupa el 40 % de la superfície insular.

Fauna i flora
En aquestes àrees es desenvolupen una gran quantitat de plantes, conegudes com a segetals, i que
depenen de la persistència de l’agricultura tradicional. Aquestes plantes tenen algunes característiques
en comú, com són un cicle anual, una floració vistosa, un creixement ràpid i la persistència de les llavors,
estratègies adequades per superar les condicions especials dels camps cultivats. Alguns exemples són
les roselles (Papaver rhoeas) o algunes orquidies.
En aquest ecosistema s’hi poden trobar gran diversitat d’invertebrats com cucs, caragols, i nombrosos
tipus de papallones, escarabats i aranyes.
Aquest mosaic conforma un hàbitat que afavoreix la presència d’algunes espècies animals, com són els
ratolins (Mus spretus) i les musteles (Mustela nivalis), els quals hi troben espais oberts per alimentarse i petites zones cobertes per amagar-se. També abunden les aus que mengen grans, com la sól·lera
(Emberiza calandra), fàcil d’observar pel seu costum de posar-se a les zones altes de la vegetació, la
torrola (Galerida theklae), amb la seva característica cresta que aixeca quan s’espanta, o la cadernera
(Carduelis carduelis) que alegra els camps amb el seu cant i els seus colors.

1 Torrola caraputxina
(Galerida theklae)

1 Mustela
(Mustela nivalis)

1 Cadernera
(Carduelis carduelis)
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Biodiversitat del medi rural de Menorca

1

1

ESTORNELL
Sturnus vulgaris

Aquesta espècie tan sols es pot veure a l’hivern, quan
arriba en grans bandades provinent del nord d’Europa;
en aquest moment es converteix en l’au més abundant
de l’illa. Forma grans bandades que es desplacen a
la recerca d’aliment. Durant la nit es concentren en
dormidors que poden arribar a contenir dotzenes de
milers d’exemplars.

2

ROSELLA
Papaver rhoeas

En arribar la primavera, molts camps criden l’atenció pel
seu color vermell intens, que dona un aspecte molt vistós
al paisatge. Les responsables d’aquests colors tan cridaners
són les roselles. Aquestes plantes tenen unes flors grosses
de color vermell intens, sovint amb una taca fosca a la base
i tiges molt rectes amb vellositats.

3

2

ARANYA VESPA
Argiope bruennichi

Es tracta d’una de les aranyes més grosses i vistoses
de la nostra fauna, encara que realment el que veiem
més habitualment és el mascle, ja que la femella és
molt més petita i difícil de veure. De color negre i groc,
es poden observar amb facilitat les grans teles que
construeix per capturar els infortunats insectes que
passin per la zona.

3

4

RATOLÍ DE ROSTOLL
Apodemus sylvaticus

El ratolí de rostoll és un petit micromamífer d’uns
10 cm de llargària, molt comú en tot el medi
natural de l’illa, sobretot en àrees arbustives o amb
cultius de cereals. S’alimenta de petits insectes,
cucs, vegetals o fruits. És una de les espècies
més consumides pels predadors, entre els quals
destaquen alguns rapinyaires nocturns, com l’òliba.
També serps o altres mamífers com la mustela
solen capturar-los per alimentar-se.

4
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CALÀPET
Bufotes balearicus

5

5

A les zones humides hi trobem un amfibi que, dins
d’Espanya, només es pot trobar a les Illes Balears;
es tracta d’un gripau anomenat calàpet. S’alimenta
d’invertebrats i segur que alguna vegada heu sentit el seu
típic "prrrrprrrr", perquè curiosament no canta com una
granota. Té una relació estreta amb el medi rural, ja que
moltes vegades usa els abeuradors del bestiar per criar
els seus cabots.

6

PREGADEU
Mantis religiosa

6

El pregadeu és un dels insectes que crida més
l’atenció. Té el cos allargat i prim de color verd
o marró i el cap de forma triangular. Rep el
seu nom per la posició característica
que adopten les potes de davant, amb
les quals atrapa les seves preses.
Menja petits insectes, cosa que
resulta molt beneficiós en els cultius.
Després de la reproducció, la femella
es menja el mascle com a regal nupcial.

7

MOSQUES GROGUES
Ophrys lutea

7

De la trentena d’espècies d’orquídies que es poden
trobar a Menorca, aquesta és una de les més
boniques i comunes. La forma de les seves flors
de color groc està destinada a captar l’atenció de
pol·linitzadors específics que la confonen amb una
femella d’abella, proven de reproduir-se i sense
voler transmeten el pol·len a altres orquídies.

8

MILÀ REIAL
Milvus milvus

8

És una au rapinyaire que s’alimenta principalment de
carronyes d’animals morts al camp, encara que també pot
caçar petits mamífers, algun ocell i invertebrats. La podeu
identificar perquè té la cua forcada, formant una V cap
endins. Quan la veieu volar us pot semblar de mida petita,
perquè la veiem des de lluny, però en realitat si mesurem
de punta a punta les seves ales és més alta que vosaltres!
Es considera que està en perill d’extinció. Els verins i
l’electrocució són les seves principals amenaces.
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ACTIVITAT 14
Mots encreuats rurals
Llegeix les definicions i omple els buits amb les paraules
corresponents.

HORITZONTAL

VERTICAL

2. Insecte verd o marró, de cos allargat i cap
triangular. Té el primer parell de potes
plegades davant del cap en una posició que
recorda una persona en oració.

1. Ocell cantaire i colorit. Té el cap de color
blanc, negre i vermellós, les ales negres amb
tonalitats grogues i la cua negre.

3. Mamífer amb el cos ple de punxes. Durant
el dia sol dormir sobre la gespa o en forats
que fa al terra.
7. És un ocell amb plomes fosques i algunes
taques blanques. Té el costum de volar en
grup, poden arribar a ser dotzenes de milers
d’exemplars.
8. Mamífer amb una cua molt curta i unes
orelles molt llargues. Té unes potes de
darrere molt fortes per poder saltar.

4. Flor formada per 4 gran pètals rodons de
color vermell. Creix en camps, marges de les
carreteres, prats i pastures.
5. És l’únic rapinyaire de l’illa que té la cua
forcada, formant una “V” cap endins. Es
tracta d’un ocell carronyer.
6. Invertebrat amb 8 potes que és capaç
de secretar seda i fer teranyines, algunes
vegades utilitzades per a capturar les seves
preses.
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ACTIVITAT 15
El futur del calàpet
Imagina’t que ets un calàpet (Bufotes balearicus) i ajuda’ns a construir la història del teu futur, l’únic que has de fer és anar contestant
les preguntes que se’t proposen i anar seguint el teu recorregut.

Has sortit de casa i vols anar a menjar alguna cosa, et dirigeixes cap al nord o cap al sud?
SUD

NORD

T’has topat amb una carretera,
la creues o no?
SI

T’has trobat amb un caminet,
el segueixes?
SI

NO

NO

Malauradament t’han
atropellat i no has
sobreviscut. Torna a la
casella d’inici.

Decideixes anar cap a
una altra direcció. Vas
cap a la dreta o cap a
l’esquerra?
DRETA

ESQUERRA

Portes molta estona
sense trobar una bassa
d’aigua. Segueixes
caminant?

T’atures a menjar
una mica d’insectes i
quan has agafat forces
segueixes caminant.
SI

Trobes una bassa
magnífica, t’hi quedes?

Allà et trobes amb
un altre calàpet molt
bonic i decidiu estar
uns dies junts.

NO

NO

Decideixes amagar-te
sota una pedra i quan fa
una nit fresca tornes a
sortir.

La sequera està
acabant amb tu,
et trobes una
persona, vas amb
ella o no?
SI

Et porta al centre de
recuperació i quan ja estàs
bé et deixen al costat d'una
bassa d’aigua.

NO

SI

Segueixes caminant,
vas direcció a
Ciutadella o Maó?

MAÓ

No pots seguir avançant i no trobes una
zona humida, així que aquest any no podràs
reproduir-te. Torna a l’inici i a veure si l’any
que ve tens més sort.

CIUTADELLA

Per fi! Aquí estàs tranquil,
tens casa, menjar, aigua i
parella! D’aquí poc tindràs
petits cabots!

T’atures una estona a fer el teu cant
característic i després segueixes caminant.
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3.6. Biodiversitat del medi urbà de Menorca
El medi urbà és l’espai propi dels pobles, ciutats o urbanitzacions, on trobem diferents
infraestructures i serveis, i on la densitat de població és més gran. Probablement és el lloc on
vius o passes la major part del teu temps, però... aquí només hi vivim persones? No! També
hi trobem altres espècies, tant vegetals com animals, que ens acompanyen. En sabríeu dir
alguna? Bé, ara les coneixerem!

1

VINJOLITA
Delichon urbica

La vinjolita és un petit ocell que passa l’hivern a l’Àfrica i arriba als nostres
pobles a partir del mes d’abril per començar la reproducció. Els seus nius
són molt característics, estan construïts amb fang que agafa dels voltants, els
situa adossats als edificis dels pobles i contribueix a controlar els mosquits.
A Menorca es poden observar a la major part dels municipis, però sobretot
a Ferreries, així que si algun dia hi vas presta molta atenció!

2

1

RATAPINYADA PETITA
Pipistrellus pipistrelus

De les 16 espècies de ratapinyades que hi ha a la nostra illa,
algunes s’han adaptat a viure als pobles i les ciutats, com per
exemple la ratapinyada petita, que es veu als pobles durant les
nits càlides de primavera i estiu.
És freqüent veure-les a prop de faroles o
llums artificials caçant els insectes que
són atrets per la claror. Consumeixen
una gran quantitat d’insectes, com
mosquits o papallones nocturnes.

3

LLETSÓ DE PARET
Sonchus tenerrimus

4

DRAGÓ COMÚ
Tarentola mauritanica

2

3

És una planta perenne que creix als murs, marges de les
voravies, solars abandonats o inclús sobre les teulades.
Floreix molt prest i és fàcil de reconèixer per les seves
flors grogues brillants disposades en inflorescències i per
les fulles profundament dividides. Antigament s’utilitzava
contra l’acidesa d’estómac o en amanides. És molt
apreciada pels ocells.

El dragó comú també conviu amb nosaltres, el podem veure
escalant per les parets dels edificis gràcies a les petites
làmines que conformen els seus dits o, fins i tot, el podem
trobar dins les cases o en armaris! Probablement estigui
buscant alguna papallona o arna per alimentar-se, ja que la
seva dieta es basa en insectes.
Existeix una altra espècie molt semblant, el dragonet rosat
(Hemidactylus turcicus), menys abundant i que, tal com
indica el seu nom, és de color rosat i més petit.
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4

VINJOLA
Apus apus

5

Durant les caloroses tardes d’estiu, si aixequem els ulls i
mirem al cel, és fàcil que puguem observar el ràpid vol
d’un ocell que passa sobre nosaltres a gran velocitat.
Es tracta de la vinjola. Únicament ve als nostres pobles
durant la primavera a criar, i una vegada ha acabat
retorna als seus llocs d’hivernada a l’Àfrica. Instal·la els
seus nius en forats d’edificis.

5

PAPALLONA REINA
Papilio machaon

7

6

A qualsevol espai verd d’un poble, com per
exemple un parc o un jardí, és possible
observar-hi nombroses espècies de
papallones. A Menorca se sap que n’hi ha
unes 26 espècies diferents, algunes de les
quals, com la papallona reina, es poden
veure freqüentment als pobles. És una
de les espècies de papallones diürnes
més vistoses i boniques, de color groc i negre
amb ocels blaus i vermells, i petites cues.

MAIA
Parietaria judaica

8

6

7

Una de les espècies de plantes més
freqüents als pobles és la maia, que pot
viure en qualsevol lloc. És una planta perenne
de talls rosats o vermells, amb pèls glandulosos
que fan que s’adhereixin fàcilment a la roba. Té
fulles de color verd amb vores llises i petites flors
verdoses. A causa de la gran quantitat de pol·len
que desprèn és responsable de ser una de les
espècies de plantes que provoquen més al·lèrgies, així
que si t’hi acostes molt potser esternudes!

PARDAL
Passer domesticus

8

El pardal és, potser, l’ocell més estès i conegut al món. Com que
és poc exigent en l’alimentació i el lloc on viu, és una espècie molt
comuna als pobles i ciutats, encara que també és molt abundant
al medi rural. Aquesta situació està canviant, ja que s’està tornant
escàs a alguns països. A Menorca encara és un ocell molt comú
que cria en qualsevol forat o escletxa dels edificis dels pobles.
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4. Principals amenaces.
Hi ha espècies en perill?
La biodiversitat està amenaçada! És cert que hi ha extincions
naturals, però els éssers humans les esteu accelerant!
Desapareixen quatre espècies d’aus i/o mamífers cada any i jo
soc un mamífer, podria desaparèixer en qualsevol moment, de
fet, estic en perill d’extinció! M’ajudeu? Primer de tot, vegem
quines són aquestes amenaces.
Les principals amenaces que afecten la nostra biodiversitat són les següents:

a. Pèrdua de l’hàbitat: destrucció i fragmentació
Les espècies necessiten un espai per viure, algunes com les grans rapinyaires no poden sobreviure en
espais petits. Per això, en un territori petit i aïllat com l’illa de Menorca la destrucció o fragmentació de
l’espai redueix la quantitat d’espècies que poden viure-hi. D’una banda, la destrucció de l’hàbitat (procés
en el qual un tipus de terreny és reemplaçat per un altre) és el risc més gran a què han d'enfrontar-se
les espècies a tot el món. Això succeeix quan un hàbitat natural és transformat, ja sigui per l’agricultura,
la tala de boscos o les construccions d’infraestructures, de manera que les plantes i els animals veuen
disminuïdes les seves poblacions i, fins i tot, poden quedar extingits. I, d’altra banda, la fragmentació
(aparició de barreres en el terreny) provoca també la disminució de les poblacions existents.

b. Degradació de l’hàbitat: contaminació i canvi climàtic
Quan sentiu parlar de la degradació dels hàbitats en què penseu? Bàsicament, ens referim al canvi
climàtic i a la contaminació. El canvi climàtic és un escalfament global de tot el planeta, nosaltres
el notarem amb la pujada de la mar, que farà desaparèixer algunes platges, i amb l’augment de la
freqüència de les èpoques seques. Respecte a la contaminació, cal saber que a Menorca alguns dels
problemes principals són la contaminació de les aigües de consum (nitrats i salinització), i la producció
de residus, que no deixa d’augmentar. Tot això està provocant una pèrdua de qualitat dels hàbitats, cosa
que afecta directament la biodiversitat.

c. Sobreexplotació
La definició d’aquest terme la teniu a la mateixa paraula: sobre-explotació; és a dir, que s’explota o es
gasta en excés, això fa que molts recursos no es puguin renovar o regenerar de forma natural. Alguns dels
motius principals són la pesca intensiva o la sobrepesca, el col·leccionisme d’algunes espècies, o la tala de
boscos sense una gestió sostenible.

d. Introducció d’espècies exòtiques
La introducció d’espècies exòtiques és la segona causa de la desaparició d’espècies al món, i la primera
en espais insulars. Les espècies introduïdes competeixen amb les espècies natives (en recursos, aliment i
espai), i es poden convertir en depredadors d’aquestes o, d’altra banda, creuar-s’hi i originar hibridacions,
la qual cosa pot produir la seva desaparició o extinció. A més, poden transportar patògens o paràsits i
afectar tant la salut dels animals com de les persones.

!

SABIES QUE...
La tortuga de Florida és una espècie que es va posar de moda i es venia a les botigues
d’animals, però quan creix es torna agressiva i moltes persones l’amollen al camp. Això ha
generat una important competència amb algunes espècies autòctones de la nostra illa.
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ACTIVITAT 16
Uneix amb fletxes
Relaciona les diferents espècies amb el seu nom i les amenaces que
han de suportar.

MILÀ REIAL
en perill d’extinció

BALDRITJA BALEAR
en perill d’extinció

Abandonament de la activitat
ramadera

Competència amb espècies
invasores de costa (patata frita)

Molèsties a coves
MILOCA
vulnerable

Captures en arts de pesca i
mort per espècies introduïes

RATAPINYADA DE FERRADURA GRAN
vulnerable

Verí o electrocució

SOCARRELL BORD
vulnerable
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5. Conservant la biodiversitat
Imagineu que heu de muntar un moble nou, segur que un llibret
d’instruccions us serviria de molta ajuda. Doncs passa el mateix
amb la gestió de la biodiversitat. Per tal de millorar la conservació
dels éssers vius es treballa a partir d’una programació.
Hem elaborat l’Estratègia de Conservació de la Biodiversitat
a la Reserva de Biosfera de Menorca, on s’estableixen les
actuacions a seguir per a conservar la biodiversitat.

ESPÈCIES INVASORES
Les espècies invasores constitueixen una
important amenaça a la nostra illa. Per això,
des de fa anys, s’han dut a terme diferents
actuacions. La més efectiva en aquest camp
és la prevenció, que es realitza a través de
divulgació i tallers en centres educatius.
També s’està fent seguiment de les espècies
invasores i s’estan duent a terme campanyes
d’erradicació.

1 Actuacions per conservar flora amenaçada

CONSERVACIÓ DE
FLORA AMENAÇADA
A Menorca existeixen 83 espècies de plantes
endèmiques. La seva conservació ha sigut una
prioritat en els últims anys. Per això s’han dut a
terme diversos projectes europeus com el LIFE
Flora, que tenia com a objectiu la conservació
de vuit espècies de flora úniques al món que, si
desapareixen de Menorca, desapareixen de tot
el planeta! Actuacions per conservar l’hàbitat on
viuen, el seguiment de les seves poblacions o el
control d’espècies invasores són algunes de les
actuacions que s’estan portant a terme.

7 Eliminació
d'espècies
invasores

1 Electrocució d'una au

MORTALITAT PER ELECTROCUCIÓ
Actualment, la mortalitat per electrocució en
cablejats elèctrics és la principal amenaça que
tenen algunes de les nostres espècies protegides
d’aus. Cada any moren una gran quantitat
d'exemplars, entre els quals hi ha un gran nombre
d'espècies rapinyaires. Per solucionar aquest
problema, s’estan cartografiant les àrees perilloses i
es pretén aplicar mesures per evitar aquest tipus de
mortalitat no natural.

38 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 4 BIODIVERSITAT TERRESTRE

CONTRACTE AGRARI
RESERVA DE BIOSFERA
El Contracte Agrari té com a objectiu
promoure pràctiques sostenibles en les
explotacions agràries mitjançant un contracte
amb la Reserva de Biosfera de Menorca en
què les explotacions es comprometen a dur
a terme una sèrie de bones pràctiques per
mantenir la biodiversitat.

1 Activitat d'educació ambiental

DIVULGACIÓ

1 Finca amb Contracte Agrari

Per tal que qualsevol projecte de conservació
tingui èxit, és clau implicar-hi la societat. Per això,
es fan actuacions de divulgació i conscienciació:
tallers i xarrades en centres educatius, edició de
llibres sobre bolets, aus, plantes, fulletons sobre
espècies invasores o elaboració de quaderns
didàctics com el que tens entre les mans!

1 Seguiment d'amfibis

INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT

1 Centre de recuperació d'espècies

RECUPERACIÓ D’ESPÈCIES
Moltes espècies de fauna acaben accidentades
degut a les activitats humanes o per causes
naturals (tirotejades, atropellades, espolis,
etc.), i moririen sense ajuda si no fos per la
feina d’alguns organismes insulars. El Centre
de Recuperació de Fauna Silvestre pertany al
GOB, però des de l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera s’ha cregut important aquesta tasca
de rehabilitació i tornada a la natura de les
espècies de fauna ferides.

Per millorar la gestió en conservació de la
biodiversitat fa falta disposar de coneixement sobre
l’estat de conservació del patrimoni natural, sobre
les amenaces que l’afecten i sobre el funcionament
dels ecosistemes. També s’està duent a terme un
programa de seguiment de la biodiversitat amb
l’objectiu de disposar d’informació precisa sobre
l’evolució d’algunes espècies.

RESTAURACIÓ D’HÀBITATS
Cada espècie viu en un hàbitat determinat, i la
seva conservació és clau perquè la biodiversitat
es mantingui. S’han realitzat diversos projectes
europeus, com el LIFE Basses o el Reneix,
centrats en l’actuació sobre hàbitats importants,
com les basses temporals mediterrànies, o sobre
hàbitats degradats, sobretot a les àrees des
Murtar, Binimel·là, el Pilar i el pas d’en Revull.
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ACTIVITAT 17
Buscant lletres
Hem perdut algunes de les lletres que formaven aquestes paraules i ara no
sabem com acabar-les, potser les definicions del costat us ho facilitaran, ens
ajudeu?

E __ __ __ __ __ __ __
I __ __ __ __ __ __ __ __

E __ __ __ __ __ __
A __ __ __ __ __ __ __ __

R __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
H __ __ __ __ __ __ __

C __ __ __ __ __ __ __ __
A __ __ __ __ __

Són animals, plantes o altres organismes que es
troben en llocs fora de la seva àrea de distribució
natural i que han aconseguit establir-se i dispersarse en la nova regió, on resulten perjudicials.

Espècie que podria arribar a trobar-se en perill
d'extinció si segueix en la mateixa situació de
deteriorament o modificació de l’hàbitat i de
disminució de les seves poblacions.

Procés en el qual es contribueix a la recuperació
d’un ecosistema que ha estat degradat, de manera
que aquest pugui tornar al seu estat natural i en el
futur no necessiti més intervencions humanes.

Acord mutu entre la Reserva de Biosfera de Menorca
i un arrendatari o arrendatària que es compromet
a dur a terme a la seva finca bones pràctiques que
faciliten un manteniment de la biodiversitat del lloc.

D __ __ __ __ __ __ __ __ __

Consisteix en transmetre coneixements i actituds a la
població perquè aquesta conegui les problemàtiques
actuals i participi de forma activa en la cerca de
solucions i en la conservació del medi.

R __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Consisteix en fer les accions necessàries perquè
una espècie es recuperi i pugui sobreviure sense
intervenció humana en el seu ecosistema natural.

E __ __ __ __ __ __ __
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ACTIVITAT 18
Com podem gestionar les nostres activitats?
Aquí teniu una taula amb una sèrie d’activitats humanes, intenteu pensar com
afecten els éssers vius i com podríem reduir-ne l’impacte.

ACTIVITAT HUMANA
Jardineria
ornamental

COM AFECTA ELS ÉSSERS
VIUS?

COM PODEM REDUIR-NE
L’IMPACTE?

S’introdueixen espècies
invasores que generen
problemes a les espècies
autòctones

Utilitzant flora autòctona,
pròpia de ca nostra

Turisme

Carreteres i esteses elèctriques

Agricultura i ramaderia

Ara que coneixeu la biodiversitat de Menorca és molt
important que la cuideu i que busqueu solucions als
problemes que us he explicat o als que poden venir. El futur
està a les vostres mans! Bé, si encara us ha quedat alguna
pregunta podeu venir a la meva cova, estaré encantada de
contestar-la!
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Recursos i pàgines d’interès
Fraga, P., Estaún, I., Comas, M. i Cardona, E., 2015. Guia de les plantes de Menorca. Col·lecció Menorca
Reserva de Biosfera 4. Agència Menorca Reserva de Biosfera-Consell Insular de Menorca. Institut
Menorquí d’Estudis.
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, 2004. Ecosistemes terrestres. Col·lecció de natura
de la Reserva de Biosfera de Menorca. Oficina de la Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca.
Mascaró, C., 2016. Plantes silvestres comestibles de Menorca. Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa.
Moll, M., 2005. Les plantes a Menorca. Noms i usos. Col·lecció RECERCA 10. Institut Menorquí
d’Estudis.
Pablo, F., 2015. Guia de les aus de Menorca. Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera 3. Agència
Menorca Reserva de Biosfera-Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis.
Cardona, LL. i Calafat, E., 2002. Vertebrats: Els peixos. Enciclopèdia de Menorca V, volum 1. Fundació
Enciclopèdia de Menorca.
Cardona, LL. i Calafat, E., 2005. Vertebrats: Peixos, amfibis i rèptils. Enciclopèdia de Menorca V, volum 2.
Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Cardona, M. A., 1979. El món vegetal. Enciclopèdia de Menorca II. Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Mateo, B., 1979. Invertebrats no artròpodes. Enciclopèdia de Menorca III. Fundació Enciclopèdia de
Menorca.
Mir, G., Melis, J. LL. i Mascaró, C., 2016. Guia dels bolets de Menorca. Col·lecció Menorca Reserva
de Biosfera 5. Agència Menorca Reserva de Biosfera-Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí
d’Estudis.

ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7957 (web de l’Ajuntament de Ciutadella, on apareix una
explicació dels diferents ecosistemes).
www.biosferamenorca.org (web oficial de la Reserva de Biosfera de Menorca).
www.geologiamenorca.org (web oficial de geologia del Consell Insular de Menorca).
herbarivirtual.uib.es (web de l’herbari virtual de les Illes Balears, amb cercador de plantes, conté
descripcions i informació sobre els usos de les plantes).
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Consells
La biodiversitat de Menorca és molt valuosa i, per tal de conservar-la entre totes i tots,
és molt important que tinguem en compte que:

Hem de respectar la naturalesa
Quan passegem pel camp hem d’evitar fer sorolls
innecessaris per no molestar la fauna silvestre i caminar
sempre per dins dels camins marcats. Si ho fem amb les
nostres mascotes, hem de tenir-les sempre controlades i
evitar els espais més sensibles.

Les espècies exòtiques
no es poden alliberar a la natura
Si decidim tenir animals o plantes exòtiques a ca nostra,
han d’estar sempre controlats i no hem d’alliberar-los
mai a la natura, ja que la introducció, voluntària o no,
d’espècies exòtiques al medi natural pot ser un greu
problema
per a la flora i la fauna autòctones.
.

Hem de deixar que els animals
busquin ells mateixos el seu aliment
A vegades donem menjar als animals salvatges pensant
que els fem un favor, però en realitat és totalment el
contrari. D’aquesta manera estem trencant l’equilibri
natural en què l’animal busca el seu propi aliment.
Aquesta activitat està generant greus problemes a zones
com Son Bou o Cala Tirant.

Deixem les plantes i els animals silvestres al seu lloc
La recol·lecció de plantes o animals del seu hàbitat
natural pot representar una pèrdua de biodiversitat. A
més, algunes espècies poden estar catalogades com a
protegides o tenir una àrea de distribució reduïda que
estem alterant.
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Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel. (+34) 971 35 62 51
reserva.biosfera@cime.es

www.biosferamenorca.org
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