Aquest itinerari ens permet gaudir
d’un recorregut litoral al voltant de
l’estany des Peix, badia natural
semitancada que ofereix diferents
ambients i multitud d’espècies molt
representatives del parc natural. Es
pot realitzar tan a peu com en
bicicleta (excepte el primer tram
que només es pot fer a peu).
L’itinerari discorre per un camí ben
assenyalat, anomenat camí de
s’Estany. L’itinerari comença a la
costa, en el punt on hi ha es
Campament, i volta tot l’estany des
Peix. Anirem costejant fins arribar al
camí de terra, el qual ens conduirà
fins al final del recorregut.

Camí de
s' Estany
des Peix
DIFICULTAT:BAIXA
DISTANCIA:3 KM NOMÉS
ANADA
DURADA: 35 MIN
COLOR: BLAU

ESTANY DES PEIX

Durant tot l’itinerari seguirem la
vorera de l’estany des Peix. Es tracta
d’una badia natural que encara
manté una comunicació amb la mar
per un pas que es coneix com sa
Boca. Aquest canal permet que les
aigües de l’estany puguin anar-se
renovant amb les de la mar. I també
serveix per donar entrada a
barquetes que utilitzen l’estany des
Peix com a refugi. La poca fondària
d’aquest
pas
només
permet
l'entrada d'embarcacions de petites
dimensions.

LA DIVERSITAT D'AMBIENTS

ES CALÓ DE S'OLI
ELS ESTANYETS
DE CAN MARROIG

Són un conjunt de petites basses amb
un passat relacionat amb l’explotació
salinera. Es considera que es tracta de
les
salines
més
antigues
de
Formentera, i que daten del temps
dels romans. L'itinerari discorre pel
camí de terra entre les dues llacunes
majors. Els estanyets son un punt molt
important per a la nidificació,
alimentació ii descans d’un gran
nombre d’aus aquàtiques: picaplatges,
xerraires, ànneres blanques, garsetes,
agrons, i llambritges i corbs marins.

Es tracta d’una badia oberta des d’on
es pot contemplar el port de la Savina,
la part d’Illetes fins al pas des
Trucadors i on la vista es perd cap a
s’Espalmador i l’illa d’Eivissa. Aquesta
zona es caracteritza per una costa
rocosa baixa, ben protegida dels
temporals de Llevant i Ponent.
L’àrea submergida de la costa
destaca per la dominància d’una
extensa i espectacular praderia de
posidònia A la costa rocosa hi
podem observar espècies com el
molinet, endèmica de les Pitiüses, i
savines en molt bon estat de
conservació.

Sense
cap
dubte,
el
més
representatiu d’aquesta zona són els
diferents ambients marins i litorals
que es presenten. Espècies de
plantes aquàtiques com la caulerpa,
la cymodocea o la posidònia creixen
a la part submergida de l'estany, i
solseres i joncs a les zones
d'aiguamolls, mentre que al litoral hi
trobem saladines i savines. Durant el
nostre itinerari trobarem també
casetes de pescadors o escars.
Aquestes senzilles estructures, fetes
de fustes i amb sostre de fulles de
palmera i altres materials vegetals,
serveixen per guardar i protegir tant
les embarcacions com els ormeigs i
les arts de pesca. Als marges de
l’estany es situen algunes zones de
conreu i cases de pagès. Els camins
d’entrada a les finques presenten
altes i característiques parets seques,
que confereixen un aspecte especial
a la zona.

