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Centre d’Interpretació Mas del Director

Centre d’ informació. Servei de pàrquing, àrea de pícnic i WC.
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Passera del canyissar, observatoris i llacuna

Visita la Reserva Natural de Sebes
descobreix la natura de prop
GR-99

Pastura amb cavalls de la Camarga

En diversos tancats de pastura hi ha els Cavalls de la Camarga, que
ajuden a recuperar els herbassars inundables i n’incrementen la seva
biodiversitat.

Visita preparada per a grups d’amics, famílies i tots
aquells que volgueu descobrir els secrets que amaga
la Reserva Natural de Sebes.

Mas de Pitoia
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Polígon
La Devesa

Flix

Centre d’informació
Mas del Director

Visita de descoberta

Mirador del
meandre de Flix

Reserva Natural de Sebes
Flix, Ribera d’Ebre

Móra d’Ebre

Més informació:
www.freixe.cat/ecoturisme

S’hi troba el Museu del Camí de Sirga sobre la navegació fluvial a l’Ebre i
una zona de tastos on degustar l’Oli Mas de Pitoia i la cervesa artesana
Lutra, dos productes d’economia circular de la Reserva.

Passera del bosc de ribera i observatori Lo Galatxo

Adreça
Reserva Natural de Sebes
43750 Flix, Tarragona

Activitats

Contacte
info@freixe.cat
(+34) 977 26 51 12

Horari
De dilluns a diumenge
de 8.00h a 14.00h

Consulta l'agenda amb totes les activitats de natura
que es realitzen a la Reserva Natural de Sebes i arreu
de la Ribera d'Ebre. Participa-hi!

Mas de les Cigonyes, observatori i colònia de cria

Al Mas de les Cigonyes hi ha el nucli reproductor de cigonyes blanques,
fàcilment observables durant l’època de cria (de febrer a juliol). També
hi ha un observatori d’aus i una àrea de pícnic.
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C-12
C-233

La passera condueix a dos observatoris d’ocells. A mà esquerra,
l’observatori de la Vall de Sant Joan i, a la dreta, el de la Llacuna.

La passera s’endinsa ben enmig del bosc de ribera, els aiguamolls i els
galatxos típics d’aquest ambient.
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CATALÀ

Lleida

Més informació:
www.freixe.cat/agenda

Mirador de les Illes

Des d’aquest espectacular mirador es veu la panoràmica del meandre
de Riba-roja d’Ebre i les grans illes fluvials del riu Ebre.

Meandre de Flix

Es pot fer un itinerari a peu que voreja el marge esquerre del riu
resseguint els 5 km del meandre. Començant el recorregut al poble
podreu creuar el riu pel tradicional pas de barca, un dels pocs que
encara funciona a l’Ebre. L’espectacular vista panoràmica del meandre
es pot contemplar des del mirador, al qual s’accedeix per la carretera
C-233 (direcció la Palma d’Ebre).

Etiqueta’ns a les teves fotos i
compartirem les millors!
s

reservanaturalsebe

#ReservaNaturalSebes

@reservanaturalsebes
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La singular situació d’aquest espai natural determina la presència d’una flora i fauna molt interessant

Recorregut per la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix

El blauet, la cigonya blanca, l’agró roig, el bernat pescaire, el rascló, la polla d’aigua, diverses espècies de martinets
i l’arpella són alguns dels ocells que nidifiquen a la Reserva. També és un punt d’aturada en pas migratori i
d’hivernada per a moltes espècies, com ara corbs marins, el bitó o la boscarla mostatxuda.
Blauet (Alcedo atthis)

Els peixos són un grup molt amenaçat per la gran quantitat d’espècies exòtiques introduïdes, com les carpes o els
silurs. Així i tot, encara es conserven algunes espècies autòctones com la raboseta de riu, el barb de l’Ebre, la
bagra i l’anguila.
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Riba-roja
d’Ebre

Raboseta de riu (Salaria fluviatilis)

Pel que fa als mamífers, destaca la presència de la llúdriga, que juntament amb guineus, teixons, fagines i genetes
formen la comunitat de carnívors. Ungulats com el senglar i el cabirol i micromamífers com ratolins, talps, i
musaranyes juntament amb una àmplia varietat de ratpenats completen aquest grup.
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Lleida
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Llúdriga (Lutra lutra)
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Rèptils com la tortugua de rierol, el llangardaix ocel·lat, la sargantana cua-roja i la sargantana cuallarga, la serp
d’aigua i serp de ferradura. Pel que fa als amfibis, en destaquen el gripau comú, el gripau corredor, gripau
d’esperons, el tòtil i la granota verda. No hi ha presència d’urodels.
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Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

2

Centre d’informació Mas del Director

Mas de Pitoia i Museu del Camí de Sirga

Observatori

Colònia de cria de cigonya blanca

Pastura amb cavalls de la Camarga

GR-99 “Camí Natural de l’Ebre”

Mirador

Itinerari del Meandre de Flix

Podeu deixar el vehicle a l’aparcament del centre d’informació Mas del Director
i fer a peu els diferents recorreguts. No presenten cap desnivell.

Un bon nombre d’invertebrats com ara la nàiada auriculada i diverses espècies de papallones i de libèl·lules
també són presents a la Reserva Natural de Sebes. Cal destacar-ne l’hemípter Tuponia pictiscutum, un
endemisme descobert a l’any 1973 que viu dins al tamarigar de la Reserva.

Flix
Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii)

Móra d’Ebre
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L’itinerari de la Reserva Natural de Sebes està habilitat per a persones amb
mobilitat reduïda i disposa de cartelleria adaptada per a discapacitats visuals.

Pel que fa a la vegetació, destaquen els boscos de ribera amb tamarius, àlbers, xops, salzes blancs i també
espècies molt rares a Catalunya com l’escutel·lària i les grans extensions de canyís i boga. En els ambients més
secs són protagonistes el salat i el coletxó gros. A les vores dels aiguamolls també és característica la regalèssia.
Escutel·lària (Scutellaria galericulata)

