RUTA DE LES SANTES
(excepte a les preguntes 2 i 3, contesta per la part de darrere de la fulla)

1.- MARCA SOBRE EL MAPA LA RUTA QUE HEM REALITZAT
2.- El Paratge Natural del Desert de les Palmes està situat en una serralada formada per
la Serra del Desert (Bartola. 729 m.), la Serra de les Santes i les Agulles de Santa
Águeda.
Observa l’entorn i anota, segons el seu origen, els canvis que han pogut ocorrer en el
Desert
CANVIS NATURALS……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
CANVIS ARTIFICIALS…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3.- Les roques que més apareixen al Paratge són les Pissarres, els Gresos “areniscas” i
les Calcàries.
Completa el següent quadre amb les seues característiques.
NOM DE
PROPIETATS
LA ROCA
COLOR
TEXTURA
DURESA COMPOSICIÓ EDAT (ANTIGUITAT)

4.- La descomposició de les roques forma el SÒL, la capa que recobreix la superficie
del planeta, i que té una gran importancia per a la vegetació, i la fauna (inclòs l’home).
a) Pensa i escriu 3 funcions que realitza el sòl.
b) Els sols estan formats per 3 capes anomenades HORITZONTS, el conjunt d’elles
s’anomena PERFIL DEL SÒL.
Intenta dibuixar un perfil del sòl que t’hages pogut trobar al llarg de l’itinerari.
c) Al Desert hi ha sòls àcids (sobre gresos), i sols bàsics (sobre calcàries).
Creus que el tipus de sòl influirà en el tipus de vegetació, o en canvi tots els tipus de
plantes apareixen en els dos tipus de sols?
Indica el nom de les espècies que et trobes al llarg del recorregut indicant el tipus de
sòl en el qual les has trobat.
Ordena les diferents plantes en funció de l’estrat al qual pertanyen (estrat herbaci,
arbustiu, arbori)
Les plantes que hem vist presenten una sèrie d’adaptacions al Clima Mediterrani.
Sabries dir alguna d’eixes adaptacions?

5.- Indica el nom i el grup al que pertanyen les espècies d’animals que hem vist
(directament, petjades, cants, excrements,etc).

6.- Intenta fer una xarxa tròfica amb les espècies de plantes i animals vistos al
Paratge. En cas de no haver vist molts animasl, busca informació per a poder
configurar la xarxa tròfica.

7.- Dóna una valoració personal del què t’ha paregut l’excursió.

