PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 1 H.- LES OLLES + EL GOLERÓ I LA BADIA DEL FANGAR EN BICICLETA

Ganguils
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Flamencs

Itinerari bicicletes

10:00 h.- Trobada al Centre d’informació de la llacuna de les Olles. Repartiment de bicicletes.
Itinerari interpretatiu cicloturista per la llacuna de les OLLES, GOLERÓ (antiga desembocadura
de l’Ebre) i interior de la BADIA DEL FANGAR fins el Port marisquer.
Sortida en BICICLETA per descobrir una de les zones més tranquil·les del Delta. La LLACUNA DE
LES OLLES, la més menuda del Delta (54 hectàrees) i fruit d’una antiga desembocadura del riu
Ebre, està envoltada d’arrossars i diversos cercles més o menys concèntrics de vegetació amb la
presència de diverses espècies adaptades a les característiques fisico-químiques del sòl que configuren tot un seguit de comunitats com ara els salobrars i jonqueres entre la platja i la llacuna,
senillars, dunes i platja, en quant a la fauna, la més remarcable són els ocells aquàtics (ànecs,
fotges, polles d’aigua, bernats, martinets blancs, esplugabous, agrons rojos, corbs marins,
gavines, arpelles, xatracs i repicatalons, ...).
Les reduïdes dimensions de la llacuna faciliten l’observació de les aus i la seva situació, vora mar,
ens ofereix la possibilitat de descobrir diferents ecosistemes, és un espai idoni per estudiar-los i
comprovar la estreta relació que mantenen amb els ambients humanitzats i els seu aprofitaments econòmics (caça , pesca, aqüicultura, agricultura i turisme)
14:00 h.- Arribada al C . I. de les Olles. Fi de l’Activitat.
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