PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
Itinerari 1 G.- DELTEBRE /DESEMBOCADURA VAIXELL + GARXAL EN BICICLETA

Desembocadura de l’Ebre

1

Bicicletes a la platja

Observació d’ocells

10:00 h.- Arribada a L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE situat al municipi de
DELTEBRE. Trobada amb el Guia/ Intèrpret.
10.30 h. Sortida cap a la DESEMBOCADURA DEL RIU EBRE on es realitzarà un viatge en VAIXELL
(Golondrina) pels darrers 15 quilòmetres del riu, observant mentre es navega els espais naturals
de l’illa de Buda, l’illa de Sant Antoni, la llacuna del Garxal i una antiga desembocadura de l’Ebre.
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11:30 h.- Desembarcar a la zona de la desembocadura. Repartiment de BICICLETES*.
Inici de l’itinerari que voreja el RIU EBRE i la llacuna del GARXAL fins a la platja i zona de dunes
de Riumar. Identificació d’ocells des dels diferents observatori de la llacuna.
Extraordinari itinerari que recorre diferents ecosistemes com el riu, la llacuna, les dunes i la
platja.
Escassos Km ens permetem descobrir una flora i fauna que s’adapta a condicions difícils per
sobreviure; el canviant nivell de l’aigua dolça o salada, el vent, la salinitat i l’ alta insolació són
alguns dels factors que modifiquem el paisatge al llarg de l’any.
La llacuna del Garxal, i les seves illes de recent formació, ens mostren com un delta que evoluciona gràcies als sediments que li aporta el riu.
Des del mirador de la desembocadura podrem observar i entendre la fragilitat de les zones
litorals del delta de l’Ebre.
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14:00 h.- Arribada a la Platja de Riumar on l’autobús ens recollirà. Fi de l’activitat .
* Els recorreguts també es poden fer A PEU.
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