Altres publicacions de la col·lecció
Menorca Reserva de Biosfera
(abans col·lecció Natura)
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La regió mediterrània té una extensió d’uns dos milions de quilòmetres quadrats i només representa un 1%
de la superfície del planeta, però hi trobam el 20% de la
flora vascular de tot el món. És per açò que la Mediterrània es considera un dels principals punts calents de
biodiversitat de la Terra. En aquesta regió els territoris
insulars combinen la diversitat amb l’exclusivitat. Són
petits mons amb espècies exclusives, els endemismes.
Al mateix temps, la Mediterrània ha estat bressol
i terra de pas de civilitzacions i cultures. La presència
de l’ésser humà hi és quasi tan antiga com la formació
del clima que caracteritza aquesta regió. Tant és així que
sovint paisatge mediterrani i activitat humana són indissociables.
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El projecte europeu LIFE+ RENEIX «Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca» (20102014) es va plantejar inicialment com una continuació de
les experiències i els resultats de dos projectes LIFE anteriors: LIFE FLORA i LIFE BASSES. Les seves accions
inclouen des del coneixement i l’actuació sobre espècies
i hàbitats fins a la restauració integral d’àrees extenses
per aconseguir una recuperació del conjunt del paisatge.
Tanmateix, totes les seves accions, per aconseguir
els millors resultats, han de menester la participació de la
societat. A llarg del projecte s’han fet jornades de voluntariat, de participació ciutadana, campanyes de comunicació i s’han elaborat productes dirigits a la sensibilització i la conscienciació de la població.
La persistència dels objectius i dels resultats aconseguits és, sobretot, un benefici per a la nostra societat.
Per açò, poder-ne deixar com a testimoni aquesta guia
de plantes de Menorca és un altre objectiu que s’ha assolit. Voldríem que fos una contribució més a la conservació d’una part de la nostra biodiversitat.
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Menorca, com a part de l’arxipèlag de les Balears,
i en el centre de la Mediterrània occidental, és un bon
exemple d’aquesta conjunció de circumstàncies. La flora, les plantes de l’illa, també les recullen i ajuden a entendre-les.
I aquest és l’ànim amb què neix aquesta guia: mostrar d’una manera planera una representació de la flora insular, com una excusa més per conèixer i estimar
aquest territori.

