Curs de formació ambiental
per a excursionistes

LES PLANTES DE MENORCA
primavera de 2019
Curset basat en excursions per aprendre a reconèixer en el
seu ambient les plantes de Menorca, complementades amb
les respectives sessions teòriques. Pretén donar una visó
general dels valors naturals de Menorca, el paisatge, la
geologia i les plantes. S'estructura en unes explicacions
teòriques, els divendres capvespre, i les excursions
pràctiques, els dissabtes dematí.
•

Destinataris: excursionistes, monitors temps lliure, guies turístics, estudiants, mestres, professors i
qualsevol persona interessada.

•

Dates: 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de març, i 5 i 6 d’abril.

•

A càrrec de: Tòfol Mascaró, botànic.

•

Lloc: Molí del Rei, seu del GOB Menorca, (Camí des Castell 53 de Maó). Excursions a diferents
indrets.

•

Horari: Divendres capvespre, sessions teòriques, de 17:30 a 20:00 hores
Dissabte matí, excursions pràctiques, de 9:00 a 13:30 hores.

•

Preu: Socis 40 euros, no socis 80 euros.

•

Inscripcions i més informació: administracio@gobmenorca.com o al telèfon 971350762. Places
limitades, que s'ompliran per ordre d'inscripció.

PROGRAMA Sessions teòriques - 17:30 a 20 h
•

15 de març: INTRODUCCIÓ A LES PLANTES: com funcionen i s'adapten al medi. COMUNITATS
VEGETALS DE MENORCA , 1ª part: Els boscos i les marines de Menorca: les comunitats dominants.
Les plantes dels barrancs i els penyals.

•

22 de març: COMUNITATS VEGETALS DE MENORCA, 2ª part: Les plantes de la costa: roques,
vent i arena. Les zones humides. Els conreus. Les zones urbanes. COM DIFERENCIAR LES
PLANTES: taxonomia i classificació.

•

29 de març: LES PLANTES ENDÈMIQUES DE MENORCA.

•

5 d’abril: LES ORQUÍDIES DE MENORCA i PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES DE
MENORCA.

Excursions - 9 a 13:30 h
•

Dissabtes 16, 23 i 30 de març, i 6 d’abril.
Llocs: es decidirà a última hora l'itinerari, en funció del temps. La idea és visitar la gran diversitat
d'ambients amb plantes diferents de Menorca.
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