
 
Menorca. 

L´illa de Menorca es troba ubicada a l´extrem oriental de l´arxipièlag balear. 
Denominada també l´illa dels vents, constitueix la regió més oriental del territori 
espanyol. El nom, que procedeix del llatí, significa “menor” i els romans se ´l 
posaren per ser més xicoteta que la seua veïna Mallorca. Amb una superfície 
de 700 km2 i una longitut aproximada de 47 km, aquesta bella illa alberga una 
població de 90.000 habitants. 

Menorca és Patrimoni de la Humanitat i fou declarada Reserva de la Biosfera 
per la UNESCO en 1993, per la qual cosa més del 40% del territori de l´illa està 
protegit. Pel seu interés, destaca la Reserva Marina del Nord de Menorca, 
creada al juny de 1999, que abarca 5.119 hectàrees al mar. 

El llit marí, que molt a prop de la costa ja aconsegueix els 30 metres de 
profunditat, es caracteritza pel seu bon estat de conservació, l´elevat atractiu 
dels seus paisatges submarins i, per descomptat, una gran diversitat 
d´espècies. 

A les àmplies zones rocoses, entre coves, escletxes i blocs de pedra, 
innumerables organismes – tant vertebrats com invertebrats- troben un lloc 
idoni on habitar. Grans llagostes de llargues potes aguaiten les seues 
antenes.Per a un polp immòbil, que passa desapercebut, és més fàcil capturar 
alguna presa gràcies a la seua capacitat del camuflatge. 

Les abundants comunitats d´algues, peixos i organismes filtradors indiquen que 
la qualitat de les aigües marines de l´illa de Menorca és molt elevada.  

Organismes de diversos estils de vida enriqueixen aquest paratge 
incomparable, on la vida marina colonitza els racons més inesperats. 

Els abundants fons marins es combinen amb bancals de sorra i praderies de 
Posidonia Oceànica. En aquesta gran varietat d´hàbitats conviuen diferents 
espècies, com les nacres, Pinna nobilis,  que aguaiten esbeltes entre les fulles 
de Posidonia. Colorits serrànits, esquius espeirògrafs i nombroses espècies 
d´algues habiten en aquest bonic ecosistema on l´elevada biodiversitat marina 
es fa patent. 

Velles històries, platges verges i abruptes , costeres rocoses conformen un 
particular entorn d´idílics paisatges i experiències inoblidables, arropats pel 
clima mediterrani típic. 

Les transparents aigües marines de l´illa de Menorca sorprenen el visitant a 
cada instant. Belles joies de la natura sorgissen dels fons marí per a delectar-
nos amb la seua bellesa i armonia. Entre elles, meduses que pareixen ballar, 
com Pelagia noctiluca. Enormes peixos, com el Peix lluna i el seu company el 
ros imperial. Les sèpies, i diversos peixos cartilaginosos, com el torpede o el 
milà, són només alguns exemples de les moltes formes que adopta la vida en 
el mar de Menorca. 


