
 
Formentera. 

Formentera és l´illa habitada de menor tamany i la més meridional de l´arxipièlag 
balear. Situada al sud de l´illa d´Eivissa i a l´est de la Península Ibèrica, aquesta 
tranquil·la illa conta amb 69 quilòmetres  de litoral, replets de platges verges i barrancs 
de gran bellesa. 

Amb un clima suau típic mediterrani, les escases però extremes pluges erosionen els 
sòls poc productius i pedregosos de l´illa. Les sorres desapareixen i posen al 
descobert la costa calcàrea subjacent, on es creen escultures descoratives integrades 
dins del  paisatge pagés, format per espècies endèmiques de flora i fauna típicamente 
mediterrànea. 

La menor de les illes pitiuses conta al nord amb dos xicotets illots, prop de les seues 
costes, el de l´Espalmador i l´lla de l´Espardell, que formen part del parc natural de 
Ses Salines d´Eivissa i Formentera. La gestió i l´administració d´aquest parc recau en 
el govern de les Illes Balears des de l´any 2001, constituint un exemple paradigmàtic 
de la biodiversitat mediterrànea. 

Formentera fa gala d´unes inusuals aigües transparents amb fons de brillants sorres 
blanques que alberguen una gran quantitat d´espècies marines, sovint difícils de 
veure. 

Sobre aquests extensos arenals esquitxats per roques, descansen el cossos enfonsats 
de vells vaixells entre els quals  s'alberguen diverses espècies de peixos, com aquest 
fals abadejo i on innumerables organismes troben en aquestes restes inertes un 
substrat per a viure, enriquint així la diversitat d´aquest singular ecosistema. 

A més a més d´un gran nombre de peixos de diverses famílies, gèneres i espècies, 
múltiples organismes bentònics completen la biocenosi marina de Formentera, com 
aquest hàbil ofiuroïdeus Ophiderma longicaudum. 

Equinoderms com eriçons de mar i molts altres invertebrats, habiten en els fons de 
roca i algues tractant de sobreviure un dia més en aquest esplèndid i complexe llit 
marí. 

Les praderies de Posidonia oceanica millor conservades de tot el Mediterrani es troben 
ací, oxigenant i conservant les aigües netes i transparents. A més a més d´afavorir el 
manteniment de les poblacions de peixos, com les salpes i altres organismes marins, 
la Posidonia subjecta el substrat i crea un paisatge diferent. 

Grans banc d´espets patrullen el blau, recorren les antigues restes de velles 
piscifactories abandonades. Construccions realitzades per l´ ésser humà i que ja 
pertanyen a la mar i als seus habitants. 

Arribat el crepuscle, el sol descansa després de la seua jornada diària donant el relleu 
a l´intermitent brillar del far, per a tornar a radiar un dia més a l ´horitzó d´aquest 
paratge natural mediterrani. 

La llum del nou dia penetra a les aigües someres del litoral illenc, on extenses 
praderies de Caulerpa prolifera s´extenen sobre els fons arenosos, cohabitant amb 
organismes filtradors com els ascidis depredadors com els gobis de sorra o detritívors 
com les holotúries. Junt amb tots ells, la intrèpida sípia s´aproxima sense por a les 
vores de cants rodats, com un símbol més de la tranquil.litat que caracteritza les netes 
aigües de l´Illa de Formentera. 

 


