PRESENTACIÓ DE LA CARPETA DELS
ITINERARIS
DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

Vos presentem els itineraris que podeu trobar a
s’Albufera, i que trobareu assenyalats al mapa. Cada un
d’ells ens introdueix punts d’interès i informacions que
ens permetran conèixer millor s’Albufera i els seus valors
ecològics i històrics. Tots els itineraris són de baixa
dificultat i es complementen amb la corresponent
senyalització.
Per a una passejada profitosa, són ben recomanables uns
binocles i si en voleu conservar record material una
màquina fotogràfica. Però sols una cosa és
imprescindible: l’esperit obert a gaudir de la bellesa, tal
vegada discreta i subtil, de s’Albufera.
En un mateix dia és gairebé impossible realitzar els 4
itineraris senyalitzats, però sí se’n poden realitzar dos o, a
més estirar, 3 d’ells. Això ens permetrà visitar diferents
llocs del Parc en diferents visites, i descobrir aspectes,
espècies i llocs nous cada vegada.
Cada itinerari compta amb particularitats que el fan
diferent dels demés. Per tant, tots ells es complementen a
la perfecció.

http://www.mallorcaweb.net/salbufera/

ITINERARI PEL CAMÍ D’ENMIG I SES PUNTES
DISTÀNCIA: 11,5 Km.

DURADA MÍNIMA: 3 h.

Aquest és l’itinerari mes llarg recomanat al parc, volta quasi tot el
parc, és aconsellable realitzar-lo en bicicleta i sense massa presses.
Si es fa a peu, és necessari tot el matí o tota la tarda per realitzarlo. Ens presenta un recorregut pels diferents ambients de
s’Albufera (canals i torrents, bosc de ribera, canyissars, dunes
fòssils, prat salat, ...) i també permet el contacte amb una part del
patrimoni etnològic de s’Albufera (elements hidràulics, arrossars
abandonats, veles de Sa Marjal, conreus, toponimia, etc...).
És precisament aquest contacte amb la marjal el que fa que
aquest itinerari presenti uns condicionants que el fan únic al Parc.
El visitant no només gaudirà dels valors naturals i ecològics de les
zones transitades, sinó que també podrà conèixer part de la riquesa
etnològica i històrica que atresora tant la zona humida protegida
com els seus voltants, treballats durant segles per poblers i murers.
Fent aquest itinerari passarem per on es troben algunes
plataformes d’observació elevades (fins a 3), que ens permetran
gaudir del paisatge i del vol tranquil de les aus.

http://www.mallorcaweb.net/salbufera/

ITINERARI D’ES CIBOLLAR
DISTÀNCIA: 725 m.

DURADA MÍNIMA: 1,5 h.

Aquest itinerari peatonal recorre, juntament amb el de Sa Roca,
la part central del Parc, una de les mes diverses i riques. Es
recomanable fer-lo amb calma, amb aturades llargues i constants
als punts d’interès (aguaits, ponts, canals,...). Visitarem el Pont de
Sa Roca, el Gran Canal, les singulars formacions de bosc de ribera
i els aguaits Bishop que miren les basses salabroses d’Es Cibollar.
Molt recomanable en aquest itinerari és aturar-se llargues estones,
còmodament asseguts, als observatoris que ens anirem trobant al
llarg del recorregut, ja que es tracta d’una de les zones més riques i
diverses en avifauna. És recomanable, a més de l’ús de binocles,
portar una màquina fotogràfica per immortalitzar algunes de les
espècies que anirem observant (papallones, libèl·lules, aus,
plantes, etc.)
Nombre d’observatoris en aquest recorregut: 2.

http://www.mallorcaweb.net/salbufera/

ITINERARI D’ES COLOMBARS
DISTÀNCIA: 1.325 m.

DURADA MÍNIMA: 2,5 h.

Es el segon més llarg que es pot realitzar al parc, d’anada i tornada
pel mateix camí, i es pot fer tant a peu com en bicicleta. Té la
particularitat de recórrer ecosistemes de salinitat molt diferent i
també pot enllaçar amb altres itineraris. Visitarem la plataforma
d’observació del Cibollar, el Canal Riego i l’aguait d’Es
Colombars.
Algunes de les particularitats d’aquest recorregut és la de dividir
clarament l’ecosistema albuferenc en dos (a mà esquerra el
visitant es troba amb les grans masses de canyissar que creixen a
ambients d’aigües dolces, mentre que a mà dreta hi són presents els
prats salats de joncs, herbes salades i salicòrnies), i la d’acabar en
un observatori que domina una de les llacunes d’aigües perennes
que són quasi exclusives de la zona nord del Parc.

http://www.mallorcaweb.net/salbufera/

ITINERARI DE SA ROCA
DISTÀNCIA: 760 m.

DURADA MÍNIMA: 1,5 h.

Aquest itinerari recorre la part central del Parc. Es pot connectar
amb altres itineraris, especialment amb el d’Es Cibollar. Ens
presenta la visita a la zona on s’ubica el centre d’interpretació de
Can Bateman, el Centre de Recepció, Es Ras, la Llacuna
d’Aclimatació i el Turó de Sa Roca d’on es pot observar una
vista general de la zona humida i el seu entorn. Acaba al Gran
Canal, on s’hi troba ubicat un altre observatori on el visitant pot
gaudir de la presència de colls-blaus i altres ànneres, galls favers,
fotges, tortugues i serps d’aigua, etc.
És un itinerari curt que s’ha de fer a peu. És probablement el
recorregut més conegut de tot el Parc, i el més freqüentat. Tant
des dels observatoris que hi ha al camí (2 més un turó
d’observació) com a la llacuna d’aclimatació d’espècies
protegides, on hi són freqüents les fotges banyudes o els galls
favers, és possible realitzar interessants observacions faunístiques.

http://www.mallorcaweb.net/salbufera/

