
El valor de l'aigua

Durant milions d'anys les poblacions humanes 

s'han assentat pròximes a rius, llacs i brolladors, 

per a poder cobrir les seues necessitats bàsiques, 

però també els proveïa d'aliments, de manera 

directa o indirecta, mitjançant la caça i la 

recol·lecció dels aliments que s’obtenien dels 

conreus agrícoles. 

Per tant, l'aigua és fonamental per a la nostra 

supervivència i per al desenvolupament de 

l'agricultura, el comerç i la indústria.

El municipi d'Albalat de la Ribera, degut a la gran 

abundància d'aigua de què disposava ha 

desenvolupat una gestió i cultura particular en el 

seu ús. Hui en dia encara es conserven tots els 

sistemes de reg de l'horta i la marjal, així com les 

infraestructures per a evacuar les aigües 

procedents d’inundacions locals.

Albalat s'ha postulat com a municipi per la 

racionalització en l'ús de l'aigua, per la protecció

dels ecosistemes i per la qualitat de les mateixes, 

així com d'aquest ben natural fer un actiu  

ecosocial.

Ruta dels Ullals
Albalat de la Ribera (Ribera Baixa - València)

Ullal de la Mula

Nenúfar blanc

Jonc comú

Samaruc

Albalat de la Ribera

Poble d'origen preromà, localitzat en un territori 

completament pla, per això és altament sensible al 

nivell hidrològic.

La riquesa d'Albalat de la Ribera és deguda a 

l'aigua.

La seua vida està vinculada al curs de la mateixa, 

tant per la seua proximitat al riu Xúquer com per 

la quantitat d'aigües subterrànies que alberga el 

terme, i que veuen la llum a través dels ullals, tan 

abundants en el municipi. I que constituïxen un 

dels pulmons del parc de l'Albufera.

El 43% de la superfície d’Albalat de la Ribera està

inclosa dins del Parc Natural de l’Albufera. 
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Mota. 

Mur de terra paral·lel al curs del riu. 

Utilitzat per evitar el desbordament del 

mateix.

Riu Xúquer.

Conegut com Sucro pels romans. Naix a 

les Muntanyes Universals (Conca), és el 

riu més cabalós de la Comunitat

Valenciana. Albalat de la Ribera 

està situat en el curs baix del riu, ací les 

seves ribes són molt baixes el que feia

que s'inundés amb freqüència. 

Per protegir la biodiversitat del riu

aquest va ser declarat zona LIC.

Reg.

La marjal d'Albalat de la Ribera està

recorreguda per un intricat sistema 

de reg que permet el cultiu de l'arròs, i 

evita que els cultius es perden per un 

excés d'aigua en el terreny.

Marjal. 

Constitueix una zona humida de gran 

riquesa, tant en fauna com en flora. 

Dedicada pràcticament en la seua

totalitat al cultiu de l'arròs. Proporciona 

aliment i recer a gran varietat d'aus

aquàtiques.Declarada zona ZEPA, a més

de LIC i inclosa a la Xarxa Natura 2000. 
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Ullals de la Mula i la Senillera.

Brolladors d'aigua dolça que constitueixen

una important aportació d'aigua al Parc

Natural de l'Albufera, fonamentalment per

la gran qualitat de les mateixes, i vitals per

al manteniment de la biodiversitat del parc, 

ja que en ells podem trobar espècies de 

flora i fauna prácticament desaparegudes, 

com el samaruc i el fartet o el nenúfar 

blanc.

Camí de l’Assagador/bovalars. 

Via pecuària, en ella es localitzaven els

antics bovalars, terrenys on pasturaven els

bous que servien per alimentar a la 

població en el S.XVII.

La seda-moreres

El cuc de seda és originari de Xina, el seu

cultiu va prendre importància a la 

Comunitat Valenciana a partir del segle IX.

Itinerari de la ruta:

Longitud: 10.5Km

Duració: 3h aprox.

Zona Zepa (zona d’especial protecció de 

aus) i zona LIC (Lloc d’Interès Comunitari).
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S’aconsella portar calçat i roba còmoda, aixì com aigua.


