PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
1 dia
ITINERARI 5 K.- ECO + LLACUNA GARXAL A PEU + RUTA LLACUNES EN BICI
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Garxal

Itinerari bicicleta

10:00 h.- Arribada a L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE situat al municipi de
DELTEBRE. Trobada amb el Guia/ Intèrpret.
Visita a l’Ecomuseu, on hi ha una representació dels diferents ambients naturals (riu, llacuna,
bosc de ribera, ullal) i humanitzats (barraques, horta, arrossars, sistema de rec) existents al
Delta. L’aquari on es pot contemplar les principals espècies de peixos presents a les aigües
deltaiques. Exposició permanent.
12..0 h.- Itinerari A PEU per RIUMAR i llacuna del GARXAL, la de més recent formació, situada al
marge esquerre de la desembocadura. El Garxall ofereix un paisatge ben peculiar allí conviu la
vegetació típica de llacuna (canyís, boga...) amb les plantes de zones més costaneres adaptades a
la salinitat i a terrenys més sorrencs (bufalaga. jonc, salicornies, tamarits...). Observació d’aus.
MIRADOR DE LA DESEMBOCADURA, espectacular paisatge del final del riu: Illes de Buda i Sant
Antoni i la llacuna del Garxal.
14:00 h.- Dinar.
15:00 h.- Tornada a Deltebre per creuar el riu pel pont “Lo passador” .
Recorregut en BICICLETA per les llacunes de la TANCADA i ENCANYISSADA, punts idonis per
l’observació de flamencs, ànecs, fotges, martinets, gavines, etc. Valorarem la bona gestió dels espais naturals per aconseguir una sostenibilitat de les activitats humanes (agricultura,caça, pesca,
salines...) amb l’entorn natural.
Visita a la CASA DE FUSTA, centre d’informació del Parc i museu dedicat a les llacunes del Delta.
Inclou una petita col·lecció ornitològica. (Opcional)
18:00 h.- Fi de l’activitat.
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