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SENYALITZACIÓ DE LES ZONES DE NIDIFICACIÓ AL
PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Al parc natural del Delta de l’Ebre es realitza anualment la senyalització de les zones
de nidificació. Aquestes tasques es realitzen durant els mesos de cria de les diverses
espècies presents al parc, però s’intensifiquen els dies previs a setmana santa per
evitar que l’augment de l’afluència de visitants pugui perjudicar les postes.
Les zones senyalitzades són àrees d’un alt interès per a la conservació d’ocells aquàtics,
com per exemple les gavines, els xatracs i les limícoles. Gairebé totes són espècies
protegides i la majoria només nidifiquen al Delta de l’Ebre en tot el territori català. Davant la
importància d’aquestes zones de cria, la brigada de manteniment de Forestal Catalana, des
dels anys noranta realitza les tasques de senyalització.
Es delimiten totes les àrees on hi ha colònies d’ocells, on es marca tot el perímetre amb
estaques de ferro unides per un fil amb plàstics per donar visibilitat, juntament amb senyals
d’informació i limitació d’accés.
Aquesta delimitació de les zones de nidificació té molta importància per a la gestió de la
conservació. És l’únic que separa la zona on els ocells fan els nius (directament sobre la
sorra fan una cassola on dipositen els ous) de la zona on poden passar els visitants del parc
natural, on en molts llocs la separació és de pocs metres.
Les zones on s’actua són: la punta de la Banya, la punta del Fangar, el Garxal i l’illa de Buda
amb un total de 25 km de platja senyalitzats.
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