Diumenge 30, excursió sobre plantes i ocells

L'excursió serà per Binigurdó
El GOB i la SOM han organitzat conjuntament una excursió per conèixer les plantes i els ocells de Binigurdó. Serà aquest diumenge, dia 30, i està
oberta al públic. Binigurdó és un dels paratges més particulars de Menorca. És un alzinar entre roques vermelloses escultòriques, modelades per
l'erosió. Hi viu una fauna i flora molt interessant.
Les trobades seran a les 9:30 davant el poliesportiu de Ciutadella i al rellotge solar de la Colàrsega del port de Maó; a les 10:00, a l'aparcament del
molí d'Es Mercadal. Qui vulgui podrà estar de tornada cap a les 13:30, o bé, qui dugui menjar, cap a les 17:30. Es recomana portar bon calçat per a
caminar, aigua, prismàtics i càmera fotogràfica.

Binigurdó
A part de dur menjar i càmera.. dur molta paciència, jo hi vaig ser diumenge... i està ple d'oruga. El lloc val la pena... però n'hi ha per tot.

Quanta més millor
Hem de començar a entendre que l'eruga és tan alzinar com l'alzina. És normal que a un alzinar a aquest temps hi hagi eruga, com sempre ha
estat. Els bitxos raros serem noltros.
De tota manera si algú té la pell molt sensible o tendència a patir moltes alegèrgies, és millor que gaudeixi d'aquest paratge a una altra època de
l'any.

excursio
hola, a quina finca pertany aquestes roques. es d'acces public o s'ha de demanar permis per entrar?ho dic perque no em va be venir aquest
diumenge.
gracies

Propietat i accés
La finca és privada com gairebé tota Menorca. S'ha demanat permís per fer aquesta excursió.

excursión Binigurdó
he participado ésta mañana en la excursión y aparte de que he podido conocer un paisaje precioso estoy espantada y frustrada por el
comportamiento de algunos participantes.
Como se puede coger a una serpiente indefensa y hacer sus "bromas" volteandola en el aire,impedir su huida,sacarla de un hueco estirandola a lo
bruto?Para mi es una falta de respeto hacia una criatura y demuestra la conciencia de algunas personas que pretenden ser amantes de la
naturaleza.Vaya ejemplo para los niños observandolo!!

serp
El comportament aïllat d'un participant, al que es va recriminar, no pot ser la imatge a transmetre de l'excursió. Les 60 persones que hi erem
vam gaudir d'un espai únic, i vam rebre consells i informacions per mantenir-lo.

