RECOMANACIONS I NORMES PER ALS NOSTRES CLIENTS/ES EN LES SEVES
VISITES AL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

•

El Delta de l’Ebre constitueix un espai patrimonial de primer ordre, on conflueixen
importants valors tant naturals com culturals.

•

Vosaltres com a persones interessades en descobrir, gaudir i conèixer aquest valuós
espai, teniu l’oportunitat de col·laborar en la seva conservació tot seguint els consells i
indicacions que us facilitaran als centres d’informació del PNDE, així com de la
senyalització que es troba repartida per l’espai.

•

Si seguiu les recomanacions que us detallem tot seguit, de ben segur que la vostra
estada serà molt més enriquidora.

•

Hem de respectar la propietat privada i les zones reservades, estant-nos d’accedir al
seu interior, així com amb la cultura i les formes de vida de la població local.

•

Observem, dibuixem, fotografiem sempre des dels llocs d’accessibilitat pública. Els
miradors ens ajudaran a copsar el paisatge i els elements que el configuren.
Compartim-los amb la resta d’usuaris i d’usuàries.

•

Cal abstindre’ns d’arrencar i recol·lectar plantes, molestar espècies d’animals o
afectar a qualsevol altre element del medi.

•

Seguim els camins i itineraris senyalitzats.

•

Si desitgem acampar, ho hem de fer als càmpings establerts.

•

Els millors moments del dia per observar els ocells, són el matí i el capvespre. Segons
l’hàbitat i l’època de l’any, podrem veure unes o d’altres espècies i adoptaran diferents
comportaments. El moment de l’any en que podem veure més ocells, és la tardor, tot
coincidint amb la migració i la post sega de l’arròs.

•

Si ens ajudem amb uns prismàtics i actuem discretament, i en silenci molt millor,
copsarem detalls que d’altra manera es perden.

•

Des de la primavera fins la tardor, convé dur un repel·lent de mosquits, protector solar
i aigua.

•

Si sortim a passejar amb animals domèstics com ara els gossos, en les zones
d’especial interès o protecció cal portar-los lligats.
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•

Les possibles deixalles que generem, deixem-les a les papereres o de manera
selectiva als contenidors apropiats. Deixem l’espai més net si cal de com l’hem trobat.

•

Si fumeu, si us plau, no tireu les burilles a terra, podeu provocar un incendi.

•

Si feu activitats de cicloturisme, circuleu amb precaució pels carrils bici i les vies de
menys freqüentació de vehicles a motor.

•

Aparqueu als llocs idonis i habilitats.

•

Respecteu el límit de velocitat i seguiu les altres normes generals de circulació.

•

Cooperem amb els serveis de vigilància i conservació del Parc Natural. La nostra
conducta ha de vetllar per la conservació de l’espai, per tant, cal avisar de qualsevol
situació anòmala que poguéssiu observar o esser testimonis.

•

Apliquem el principi de prudència, “la seva seguretat ens preocupa però és la seva
responsabilitat”.
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