
El Parc Natural de l'Albufera, amb una superfície de
21.120 hectàrees, es troba situat a tan sols 10 km de la
ciutat de València. La seua proximitat i facilitat d'accés el
convertixen en una perfecta excusa per a abandonar la
ciutat i practicar l'observació de la naturalesa. Durant tot
l'any, la gran biodiversitat d'este espai natural protegit per-
met observar una important varietat de fauna i flora.

Engloba els municipis de València, Alfafar, Sedaví, Massa-
nassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca,
Cullera, Albalat de la Ribera i Algemesí.

Des de l'any 1990 el Parc Natural de l'Albufera està inclòs
en la llista de zones humides d'importància internacional
per a les aus establida en virtut del conveni de Ramsar de
2 de febrer de 1971 i des de l'any 1991 està inclòs en
Àrees ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus).

Presenta una gran varietat d'hàbitats que permeten l'exis-
tència d'una gran diversitat global d'espècies de fauna i
flora. Els quatre ambients principals són: 

· La Restinga, amb quatre subambients: la platja, el cordó
de dunes davanteres, el sistema dunar intern (colonitzat
per una densa vegetació de matollar i pinar), i les malla-
des (xicotets saladars situats entre les dunes).

· La Marjal és l'ambient que ocupa la major superfície del
parc. Dedicada majoritàriament al cultiu de l'arròs. 

· L'Albufera. De gran importància per al parc, pel seu sig-
nificat en la regulació del flux hídric en l'arrossar, així com
pel seu valor ecològic i paisatgístic.

· El Bosc, que s'hi troba escassament representat.



Fauna

A l'abundància i diversitat d'espècies, cal afegir la presèn-
cia d'endemismes mediterranis com els crustacis denomi-
nats gambetes, mol·luscs dels gèneres Unio i Anodonta i
entre els peixos ciprinodòntids, el samaruc, en perill d'ex-
tinció, i el fartet.

El Parc Natural de l'Albufera és de gran importància en el
context general de les zones humides europees, en espe-
cial en quant a les aus aquàtiques. Segons dades de la
Conselleria de Medi Ambient, més de 250 espècies orníti-
ques utilitzen aquest ecosistema, i són unes 90 les que
aquí es reprodueixen.

Durant l'hivern destaquen les anàtides, que oscil·len entre
els 10.000 i 40.000 exemplars. L'espècie més interessant
és el sivert que pot superar els 10.000 exemplars. Desta-
quen els cullerots , que poden sobrepassar els 20.000
exemplars.

És durant l'época de cria quan el Parc Natural de l'Albufe-
ra adquirix la seua vertadera importància. Les colònies
d'ardeides o agrons poden superar en conjunt les 6.000
parelles i s'ubiquen en les mates de la llacuna, i són l'es-
pècie més abundant, l'esplugabous, destacant la presèn-
cia de les cada vegada més escasses oroval i agró roig.

Les colònies de larolmícoles situen el parc en el segon
lloc en importància per a estes aus a la Mediterrània ibèri-
ca. En conjunt, hi són més de 2.000 les parelles nidifi-
cants, de les quals poc més de 1.000 corresponen al
xatrac d'Albufera, acompanyant-lo, entre d'altres, el xatrac
bec-llarg o "gavineta de Sant Vicent" i la camallonga.

Altres espècies nidificants rares o escasses, són la rosse-
ta i la gavina capblanca.

Garseta blanca (Egretta garzetta)



La vegetació de zones humides és formada per comunitat
submergides, flotants i palustres, que tenen una gran
diversitat i una singular importància. Pel que fa a la vege-
tació que habita zones entollades durant una gran part de
l'any, amb les arrels dins de l'aigua i la tija i les fulles
emergides, destaquen els senills, les boges, la mansega i
la trencadalla. 

La vegetació de substrat rocós és representada pel timó,
els matolls de romer, l'argelaga, a més de les estepes i la
farigola, amb alguns exemplars de pi blanc.

Vegetació de zonas humides - llentia d’aigua (Lemna giba)Vegetació del cordó dunar

Flora

La major part de la superfície del parc és ocupada per cul-
tius d'arròs i per la pròpia llacuna litoral; per això la vege-
tació autòctona queda restringida per una part, a les
séquies, ullals, zones marginals de l'arrossar i de la llacu-
na litoral i, per altra part, a la franja costera arenosa,
especialment a la Devesa. 

La vegetació dunar s'estableixen sobre substrats areno-
sos i és colonitzada per espècies pioneres pròpies de
dunes mòbils, tals com la grama marina o la campaneta
de mar. A les àrees de dunes fixes apareixen matollars
pluriespecífics, entre els quals destaca la presència del
llentiscle i l'aladern.

Entre la vegetació dels saladars, assentada sobre sòls
humits o periòdicament entollats, que es troben particular-
ment enriquits de sals, trobem, com a espècies domi-
nants, les ensopegueres i les barrelles.



Actualment, la pesca de llobarro i anguila ha disminuït
sensiblement i ha augmentat la de llissa i la del cranc roig
de riu (espècie introduïda als anys 80).

L'arròs és altre ús tradicional, encara que molt més recent
(segle XVIII) i té una gran importància econòmica i natura-
lística, ja que els arrossars (on es depura l'aigua del llac)
viuen espècies vegetals i animals desaparegudes del llac i
a més donen aliment i refugi a moltes aus de l'Albufera.

Festa del Crist de la Fe del Palmar. 4 de agost

Historia

L'ús tradicional més important de la zona, ha sigut i és la
pesca. Des de temps prehistòrics, la riquesa piscícola del
llac va atraure l'home, que es va especialitzar en aquesta
activitat. 

La pesca és reconeguda legalment l'any 1250, que és
quan es realitzen les bases de pesca per a la Comunitat
de Pescadors del Palmar (veïns de Russafa que es van
instal·lar definitivament a l'illa del Palmar per a feinejar
més fàcilment) i que després s'aplicarien a les de Silla i
Catarroja. 

Fins a la industrialització de l'àrea d'influència del llac, la
pesca aportava uns importants rendiments econòmics, ja
que les aigües netes del llac oferien una gran diversitat i
abundància de peixos (gambeta, petxinot, anguila, lloba-
rro, etc.).



per al seu cultiu, de les aigües pantanoses del terme de
Sueca, antigues de l'Estell, o de Fornás, del Tresor, el
Recatí, el propi estanc de L'Alcatí i fins i tot, del mateix
Racó de l'Olla.

En les primeres dècades del present segle, i probable-
ment a causa de la salinitat del substrat del Racó de l'O-
lla, la citada mallada no hi havia sigut cultivada, a pesar
dels intents de transformació del seu entorn, sent llavors
ben coneguda com a ric lloc de caça d'aus. 

La recollida de materials procedents de la neteja de fangs
després de la riuada de 1957 en la ciutat de València i el
"desenvolupament" turístic i urbà que va sofrir la Devesa
als anys 50 i 60, va determinar la transformació del Racó
d'Olla, en un hipòdrom d'efímera vida que va causar un
fort deterioració del fins llavors singular enclavament salo-
bre. Després de la fallida de les instal·lacions hípiques, el
conjunt va romandre durant quasi una dècada abandonat,

Centre d’Informació “Racó de l’Olla”

El Racó de l'Olla

El Racó de l'Olla s'enquadra en un ambient de transició
entre la barra litoral arenosa de la Devesa del Saler i les
aigües d'Albufera, que van quedar separades del mar per
la Devesa. Concretament, el Racó suposa la part interna
de l'anomenat estanc de L'Alcatí, les aigües del qual feien
de nexe de transició entre les del Mediterrani, i les aigües
dolces de la llacuna. És de suposar que durant les puja-
des de nivell, les aigües salades penetrarien fins al Racó
de l'Olla quedant allí entollades per a posteriorment des-
secar-se en l'estiu. 

Este procés va afavorir la creació d'un ric entorn salobre
que va permetre, fins i tot, l'aprofitament per a l'extracció
de sal fins al segle XVII, i que va ser progressivament
detingut per l'acció de l'home a mesura que es va regular
la connexió natural amb el mar per mitjà de comportes.
Este procés de regulació va donar lloc a la transformació,



obres de restauració i adequació de la reserva per part de
la Generalitat Valenciana van ser els passos previs que
han conduït a l'actual morfologia de la zona. 
El Racó d'Olla es dividix en dos àrees. Una zona pública
que, se situa en la mitat nord del conjunt i una àrea de
Reserva Integral, en la part sud. Els recorreguts suggerits
partixen des del Centre d'Informació i recorren una llacuna
reconstruïda artificialment el perímetre de la qual pot ser
recorregut per dues sendes autoguiades. En el primer
d'ells, el que va cap a l'esquerra segons s'ix del Centre
d'Informació recorre una representació del bosc de la
Devesa i finalitza en un observatori sobre la llacuna i una
de les seues illes, des d'on en època de cria pot observar-
se una destacable colònia de xatrac, i a l'hivern diverses
espècies d'anàtides, com l'ànec collverd o el xarxet.
En la vora oposada a este observatori es troben les anti-
gues cavallerisses, hui convertides en un centre d'educa-
ció ambiental, a les que s'arriba pel senda que ix cap a la
dreta del Centre d'Informació. Este recinte acull un museu
etnològic i ecològic, sala d'audiovisuals i laboratoris. 

La recuperació ecològica del conjunt del Racó de l'Olla hi
ha sigut espectacular des que al 1993 van finalitzar les
tasques de restauració. Havent-se reintroduït amb èxit
crustacis com les gambetes (Dugastella Valentina i Palae-
monetes zariquieyi). Però on més espectaculars han sigut
els resultats ha sigut amb la comunitat d'aus aquàtiques
present al Racó de l'Olla. La zona presenta destacables
xifres, en època de cria, 

De larolimícoles com l'alena, el xatrac, el curroc, o el
xatrac bec-llarg (en total al 2001 més de 4.000 parelles) i
la gavina capblanca, així com altres espècies amenaça-
des com la rosseta o el gall de canyar

Itinerari didàctic

i només dos xicotetes porcions de saladar, entollats durant
les pluges, permetien la presència temporal d'aigües sali -
nes que afavorien l'assentament de xicotetes colònies
d'espècies d'aus aquàtiques.

Això, unit a la riquesa botànica de les dites porcions de
saladar, amb denses soses (Arthrocnemum fruticosum) i
la presència de Limonium o ensopegueres (Limonium sp.)
de gran importància pel seu caràcter endèmic i reduïda
distribució, va afavorir l'interés de l'administració valencia-
na per la regeneració del conjunt. D'esta forma, es va
plantejar la seua declaració com a àrea de reserva de pro-
tecció especial integral, i la seua utilització com a àrea
d'educació ambiental i divulgació mediambiental, on possi-
bilitar el contacte dels visitants amb el medi natural.

La readquisició dels terrenys per part de l'Ajuntament de
València, la seua actuació i posterior execució de les



RUTA 1 (roja) El Quarter
La Devesa d'Albufera, per les mallades
del Quarter i Redona.

El litoral és el tercer gran ambient que caracteritza l'Albu-
fera. Esta ruta ens mostrarà la "restinga", una barra are-
nosa que, producte de les aportacions sedimentàries dels
rius Túria i Xúquer va separar l'entorn d'albufera del mar.
Esta restinga presenta una costa de platges rectilínies d'a-
renes fines, estesa entre la desembocadura dels dos rius
mencionats, i té una amplària màxima pròxima al quilòme-
tre, apareixent travessada per quatre gols, regulades per
comportes, que possibiliten el desguàs de l'albufera al
mar. 

Esta restinga inclou la platja i les dunes de la Devesa, que
presenten subambients que determinen l'existència de
diferents comunitats vegetals de gran riquesa florística.
Entre elles cal destacar les de dunes semifixes, les de
dunes estabilitzades i els ambients de saladar o mallada,
en les depressions interdunars. 

Mirador sobre el llac



Atractius ornitològics. Tot l'any, passeriformes en les
mallades i bosc de la Devesa. Algunes aus marines des
de la costa, sobretot en pas migratori (mascarell, baldri-
gues...).

Època recomanada. Tot l'any. Qualsevol temporada és
bona per a la visita de la Devesa. A la primavera, i sobre-
tot a l'estiu, sol acudir prou gent a les zones pròximes a la
platja, especialment els festius.

Parades del 1 a 2. Mallades del Quarter i Redona

Este tram ens mostrarà part del bosc de la Devesa i dos de
les mallades que s'hi troben. El bosc de la Devesa presenta
una vegetació arbustiva densa que queda definida per la
pineda i el matoll de la part més interna i allunyada de la
costa. Les àrees de matoll es troben integrades per ala-
dern, llentiscle, sarsaparella o margalló, mentre que l'etapa
més madura d'esta comunitat vegetal queda integrada per
pins (blanc, pinyoner...), murta o fals aladern.

Les mallades són depressions interdunars de drenatge
endorreic, en les quals es produïx una entollada estacional
per l'acció combinada de les precipitacions i la proximitat
del nivell freàtic. La intensa evaporació que en elles es pro-
dueix i la naturalesa del substrat afavoreix un increment en
la salinitat de l'aigua en les capes superficials del sòl. Les
mallades presenten una vegetació baixa adaptada a una
salinitat elevada i a l'entollada irregular. 

En les parades es té una detallada visió de la mallada del
Quarter, així com de les comunitats vegetals típiques de
mallada entollada, el nivell de salinitat de la qual és una
miqueta més avall, la qual cosa permet la presència com a
joncs i algunes gramínies.
Per a tornar hi ha dos opcions de recorregut. Una és desfer
allò que s'ha caminat fins a l'inici de ruta, i l'altra per la plat-
ja en funció de l'época de l'any.

Card marí (Eryngium maritimum). Vegetació dunar



RUTA 2 (blau) Els Tancats
Des del Palmar als tancat de Zacarés i del Campot.

Esta ruta mostra part de l'arrossar de la vora sud de la lla-
cuna, i recorre alguns dels tancats dels termes municipals
de Sueca i Sollana: el de la mata dels Rates, del Fangar,
de Baldoví o de Torre en Torre, d'Abadejo, de La Taüt, del
Senyoret o Campot, del Pasiego o de Paredes i de Zaca-
rés. Tots estos tancats eren antigament part de la llacuna,
Que va ser aterrida a base d'aportar importants quantitats
de terra, per a elevar el nivell del fons i poder cultivar
arròs. 

Un tancat és un conjunt d'arrossars que compten amb un
servici comú per a omplir i buidar les parcel·les que l'inte-
gren. Estes dos operacions es duen a terme a través de
séquies de diversa índole. Els camps estan separats entre
si per mitjà de màrgens, al costat dels quals poden córrer,
paral·leles, les anguileres, que són xicotets canals de des-

“Albuferencs”. Embarcacions típiques





En ocasions, agró gran, àguila pescadora. En època de
cria, fumarell de galta blanca, camallongues, agrons. En
les séquies, cabrellot , cabussó i fotja comú, gomet...

Època recomanada: des de finals d'octubre fins a finals
de febrer i durant la temporada arrossera, entre els
mesos de maig i setembre.

Per la distància a recórrer és recomanable l'ús de bicicle-
ta. El tram final per tancat del Campot és impracticable a
l'hivern.

Parades 1 i 2. Séquies Dreta i l'Overa

Les séquies són canals d'aigua lliure que recorren l'a-
rrossar, permetent el transport i la distribució de l'aigua
en els camps. Són estos, interessants ambients aquàtics
que mantenen una ressenyable riquesa ecològica, al tin-
dre una millor qualitat d'aigua que la llacuna d'Albufera.

Panoràmica des d’una de les vores de la llacuna

guàs a través dels quals s'ompli i buida cada parcel·la d'a-
rròs. Tot l'aigua ixent del tancat pararà a l'anomenat
sequiol dormidor, que la conduïx cap a la llacuna d'Albufe-
ra, a vegades amb l'ajuda d'un motor. El tancat està limitat
per motes, que són marges de major entitat, anomenades
de tanca. La mota de baix separa el tancat de la llacuna
d'Albufera.

En l'actualitat, un tancat funciona com una comunitat de
veïns, administrada pels mateixos llauradors, que realitzen
aportacions econòmiques en funció de les parcel·les de
les quals són propietaris. Éstes solen anar destinades a
costejar les tasques de manteniment comú en el motor o
en la motes i a pagar a un motorista o regador, que és
l'encarregat de vigilar pels nivells d'aigua del tancat i dis-
tribuir l'aigua entre les parcel·les.

Atractius ornitològics. A l'hivern, anàtides, corbes marines,
ardeides, arpellot de marjal occidental i alguns limícoles.



Les séquies tenen, en els trams que s'observen durant la
ruta, una amplària tal que permet la presència de vegeta-
ció palustre (fonamentalment senill) a les vores, així com
part de l'avifauna associada, que a l'estiu, a la ja esmenta-
da, s'unix gran quantitat de passeriformes palustres, com
la xitxarra de canyar, el tord, el trist i el rossinyol bord.

En la parada 2, corresponent a la séquia de l'Overa s'ob-
serva una bifurcació. Col·locant-se enfront d'ella, la séquia
de l'esquerra és la de Cubella, mentre que la de la dreta
és l'Overa.

Des dels ponts de les dos séquies, s'observaran uns sis-
temes de retenció de sòlids flotants anomenats barreres-
setge. Les dites barreres, col·locades per la Conselleria
de Medi Ambient, tenen per finalitat el fet d'evitar que els
fems flotants que arrosseguen estes séquies puguen arri-
bar a la llacuna. Periòdicament, el fem recollit per les
barreres és arreplegat i traslladat a abocador.

Parada 3. Mirador sobre la llacuna

El final de la ruta ens portarà a la vora sud de la llacuna.
Este últim tram està tallat a l'hivern, a causa de la inunda-
ció de l'arrossar, sent recomanable el seu recorregut a la
primavera i tardor. Des d'esta parada es pot observar la
llacuna, atés que la vegetació d'esta vora no és massa
densa. Si la visibilitat ho permet es poden observar les
mates de la Manseguerota (a l'esquerra) i del Fang
(dreta).

Vegetació palustre. Sud de la llacuna



RUTA 3 (verd) : Na Molins
Des de la Muntanyeta dels Sants de la Pedra
a l'ullal de Baldoví

Esta ruta, partint des de la Muntanyeta dels Sants ens
portarà fins a l'ullal de Baldoví o Major, travessant part de
l'arrossar del terme municipal de Sueca, concretament la
partida del Malvinaret. El nom escollit per a esta ruta, Na
Molins, prové de l'antic nom que a la muntanyeta se li
atorga en alguns escrits i mapes del segle XV, muntanya
de Na Molins. Representa este un enclavament de singu-
lar valor, tant ecològic com cultural i patrimonial, donades
la comunitats botàniques que es desenvolupen i els dife-
rents elements patrimonials que s'hi localitzen (jaciment
paleontològic i arqueològic, construccions diverses, etc.).

Per la curta distància de la ruta és aconsellable fer-la a
peu, procurant evitar les hores centrals del dia, especial-
ment a l'estiu.

Atractius ornitològics. A l'hivern: anàtides, corbes marines
i alguns limícoles. En nidificació: fumarell de galta blanca,
camallongues, agrons. En l'ullal: cabussó i passeriformes
palustres.

Època recomanada. Des de finals d'octubre fins a finals
de febrer i durant la temporada arrossera, entre els mesos
de maig i setembre. En els mesos hivernals, alguns
camins pròxims romanen tallats per estar inclosos dins de
la zona de vedats de caça. S'ha de respectar en tot
moment estes limitacions.

La Muntanyeta dels Sants



L'ermita dels Sants, o dels Benissants, punt de partida, va
ser erigida l'any 1613 en honor als Sants Abdón i Senen,
protectors de les collites contra la pedra. Es troba al cap-
damunt de la Muntanyeta dels Sants, un xicotet aflora-
ment rocós del Cretaci, que representa una de les cotes
més altes del Parc Natural de l'Albufera. Este, constituït
principalment per dolomita (carbonat de calci i magnesi),
presenta algunes fractures i clivelles, fruit del poder dissol-
vent de l'aigua de pluja sobre este tipus de roca.

La vegetació de la zona, empobrida per l'acció antròpica
està composta principalment per pi blanc, així com també
timonars i matollars de romer, llentiscle, estepa, etc. En
els últims anys s'han dut a terme algunes tasques de res-
tauració paisatgística, realitzant-se repoblacions amb
vegetació autòctona.

Parada 1. Els Ullals 

Els Ullals constitueixen una part important del sistema
hidrològic de la zona humida de l'Albufera de València, ja
que representen afloraments superficials d'aigües, gene-
ralment d'excel·lent qualitat, que d'una manera directe fluï-
xen a través de la xàrxa de séquies cap al marjal i la
llacuna de l'Albufera. Este tipus d'afloraments, s'associa
amb àrees en què, com a conseqüència de l'existència de
capes subterrànies impermeables pròximes a la superfí-
cie, s'afavoreix l'eixida d'aigües freàtiques, donant lloc a
brolladors, en alguns casos cabalosos.

Actualment, els ullals configuren una xarxa de surgències
que han quedat aïllades en el parc, tant en llocs pròxims a
la llacuna com en les seues zones perimetrals, i que
generalment s'han vist profundament alterats i reduïts com
a conseqüència de l'ocupació agrícola duta a terme (ate-
rraments, cultiu d'arròs i cítrics, etc. ) i la construcció d'in-
fraestructures (canals, camins).

Ermita del Sants



de Pedra, xicotet aflorament que testifica la presència d'un
antic promontori de majors dimensions, que fa ja dècades
va ser emprat per a l'extracció de pedra de cantera.
Finalment, en les proximitats de la muntanyeta es localitza
un xicotet ullal, denominat dels Sants o de Na Molins que
a pesar del seua reduïda grandària i la seua menor potèn-
cia de descàrrega presenta idènticament gran valor
ambiental.

La pràctica totalitat de superfície de la zona està dirigida
al cultiu de l'arròs, quedant vegetada amb comunitats
botàniques palustres (senill, boga i lliri de marjal) única-
ment les vores i l'entorn de l'Ullal de Baldoví. Este cultiu
conferix a l'entorn una marcada estacionalitat, passant de
la inundació hivernal, a l'intens color verd la planta de l'a-
rròs en els mesos de primavera i estiu.
La fauna de l'ullal i l'arrossar circumdant inclou gran varie-
tat d'aus aquàtiques. A l'hivern és possible observar diver-
ses espècies d'agrons i anàtides, mentre que a la
primavera i estiu no resultarà difícil l'observació d'algun
cabussonet o camallongues.

Ullal de BaldovíEscarabat aquàtic (Dytiscus sp.)

En els ullals millor conservats sobreviuen espècies ani-
mals i vegetals desaparegudes en la resta del parc natural
com a conseqüència de la contaminació de les aigües.
Entre les espècies més interessants, es descriuen ende-
mismes valencians i espècies escasses, extremadament
rares en l'actualitat, localitzant-se crustacis com Palaemo-
netes zariquieyi i Dugastella Valentina, mol·luscs com
Anodonta cygnaea, Unio turtoni valentinus, Planorbis sp.,
peixos com València hispànica i plantes aquàtiques com
Potamogeton crispus, Nymphaea alba, etc.
L'ullal de Baldoví, d'aproximadament 1.800 m2 és una de
les Majors surgències naturals del parc, i encara conserva
un bona grau de conservació. Es vincula amb la descàrre-
ga de l'aqüífer captiu de naturalesa detrítica de Sueca i
proporciona, en valoracions realitzades al 1990, un cabal
regular de 225 l/s.

En l'entorn immediat a l'ullal s'identifiquen a més dos pro-
montoris rocosos, de certa entitat, la de major grandària.
La Muntanyeta dels Sants de què ja s'ha parlat, la Llosa



RUTA 4 (groga): El Port

Des del port de Catarroja a la desembocadura del
barranc de Massanassa o de Torrent

Esta ruta ens portarà des del port de Catarroja a la des-
embocadura del barranc de Massanassa o de Torrent, en
la llacuna d'Albufera, i travessa les partides del Bony i la
Tancadeta, en l'arrossar del terme municipal de Catarroja.
A més de l'al·licient humà del port de Catarroja i el reco-
rregut al costat del tram del barranc més important del
Parc Natural d'Albufera es podrà observar com, tant la
fisonomia de l'arrossar com la fauna associada a ell can-
via amb el transcórrer de l'any

La ruta proposada és d'anada i tornada pel mateix camí,
de manera que es pot realitzar en la seua totalitat i tornar
en qualsevol punt. Per a realitzar la ruta a peu se sugge-
reix el curt passeig per la zona restaurada del port de

Catarroja. Per a més recorregut, es pot arribar fins a la
parada 2. Per a realitzar la ruta completa es recomanable
l'ús de la bicicleta, o si es fa a peu disposar de més
temps, i procurar evitar les hores centrals del dia, espe-
cialment a l'estiu.

Atractius ornitològics. Gavines, arpellot de marjal occiden-
tal (Circus aeroginosus) , corba marina grossa, ardeides,
limícoles en pas primaveral i tardorenc. Ocasionalment,
altres rapaços com  àguila pescadora (Pandion haliaetus)
o aligot (Buteo buteo), grans concentracions d'anàtides
hivernals en el pròxim vedat de Silla.

Època recomanada. Des de finals d'octubre fins a princi-
pis de març i durant la temporada arrossera, entre els
mesos de maig i setembre.

Parada 1. Port de Catarroja

L'actual port de Catarroja, ubicat en la séquia homònima, té
el seu origen a finals del segle XVI, quan les necessitats de
la població de la zona fan xicotet el port original, situat al
final de la séquia de la Rambleta, prop del terme d'Albal.

Des d'este port eixia el "Ravachol", una embarcació que
va servir com a important mitjà de comunicació entre 1899
i 1957 i que travessant la llacuna d'albufera arribava al
Perelló, parant en el Palmar.

De resultes de l'activitat que hi havia el Port a finals del
segle XIX funcionaven allí diverses tavernes i botigues, de
les quals hui en dia queden algunes, convertides en res-
taurant, com a casa "Sulema", casa "Baina" o la "Primiti-
va".

A l'entrada del port hi ha un taller de calafat, on encara
hui en dia es construïxen i reparen barquets i barquetots i,
a més de les cases mencionades destaca també l'edifici
de la Comunitat de Pescadors de Catarroja, de 1916.



Parada 3. La punta de Llebeig

La punta de Llebeig forma part d'un cinturó de vegetació
palustre i diverses illes, que constituïxen les denominades
mates o mates de la llacuna d'Albufera. Estes són exten-
sions de senillar i bogar desenvolupades en punts de
menor profunditat de la llacuna, anomenats alterons. En
total ocupen una extensió total pròxima a les 290 ha.
Estes "mates" configuren comunitats vegetals de gran
riquesa constituïdes principalment per senill, boga i man-
sega. Des d'este punt, és fàcil l'observació d'espècies
palustres i aquàtiques (xitxarres, arpellot de marjal occi-
dental, agrons, cabrellot i pot, fins i tot, escoltar-se al gall
de canyar i el cabussó.

Port de Catarroja

L'actual port ha sigut sotmés a una adequació paisatgísti-
ca, dotant-lo de nous amarraments, miradors i un passeig,
tot això revegetat amb flora de ribera i vegetació palustre.

Parada 2. Barranc de Massanassa o de Torrent

El barranc de Massanassa o de Torrent representa el prin-
cipal llit natural que aboca a la llacuna, ja que compta
amb una longitud total d'uns 44 km i una superfície de 416
km2, en el que es veuen inclosos un total de 13 municipis:
Massanassa, Catarroja, Benetússer, Paiporta, Picanya,
Torrent, Alaquàs, Aladaia, Cheste, Chiva, Godelleta, Buñol
i Turís. Este llit s'origina en els contraforts més orientals
del Sistema Ibèric, en les serres de La Cabrera, la Foia de
Buñol i l'inici de la Sierra dels Boscs, amb altituds per
damunt dels 400 m.snm, i al llarg de tot el seu recorregut
s'unixen una sèrie de barrancs secundaris, com el de
L'Horteta. 

El Barranc de Massanassa o de Torrent suposa un clar
exemple de barranc mediterrani, en el que la marcada
estacionalitat de les aigües que hi discorren és un traç
típic. D'esta manera, és habitual que durant bona part de
l'any, el barranc no transporte grans volums d'aigua i que
fins i tot s'arribe a assecar per complet (com ocorre en la
xarxa de drenatge secundària). No obstant, este llit és
capaç de transportar un elevat volum d'aigua en determi-
nades circumstàncies, i en concret davant de la idea de
fenòmens de precipitacions torrencials, tan habituals i
marcats en tot este sector del mediterrani.



Visites d'interés

El parc engloba 13 municipis diferents, entre els quals
podem trobar els següents punts d'interés:

Relleu calcari dels Sants, únic promontori rocallós del
marjal que ofereix una bona panoràmica, on es troba l'er-
mita dels Sants de la Pedra (segle XVII), que és visible
des de qualsevol punt de l'arrossar.

Bassa de Sant Llorenç, a Cullera. Xicoteta llacuna encai-
xada entre els dos relleus calcaris del Cabeçol i la serra
de les Raboses.

Mirador de la Gola del Pujol. Un fantàstic lloc des d'on
s'observen les meravelloses postes de sol a la llacuna de
l'Albufera. És possible contractar recorreguts amb barca. 

Els ports de Silla i de Catarroja (des del qual es pot pren-
dre una embarcació de vela llatina), l'embarcador del
Saler i el Portet de Sollana.

Exposició al Racó de l’Olla



Allotjament

La zona disposa d'una àmplia xarxa d'allotjaments i restau-
rants de totes les categories, entre els que destaca el Parador
Nacional Lluís Vives

Gastronomia

A la franja costanera, hi ha nombrosos restaurants on tastar
esgarrat de bacallà i pebrera i pimentó, all-i-pebre d'anguila,
llisa torrada i, per descomptat la paella valenciana, en alguna
de les seues múltiples varietats: de pollastre, conill, verdures i
caragols, l'arròs a banda, la paella de marisc, l'arròs negre, la
paella d'ànec, la de verdures, la de col-i-flor i bacallà, la d'es-
pinacs i aladrocs, l'arròs caldós amb bledes i caragols, i fins i
tot la paella de llagosta, o l'arròs amb fesols i naps.

Com arribar

Des de València el principal accés és l'autopista del Saler que
acaba en la carretera Natzaret-Oliva, km 10, amb senyalitza-
cions fins al Perelló i Cullera.

La carretera discorre dins del parc. Al km 13,5 es pren la des-
viació cap al Palmar. A uns 30 metres d'aquest encreuament
es troba el Centre d'Informació del Parc Natural.


