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rop del mar, a les sorres de la 
platja o ais penya-segats 
esquitxats per les onades els 
vegetáis també hi arrelen. Les 
plantes que hi viueii formen 
comunitats hen adaptades a 

les rigoroses condicions existents en aquest 
medi. Aquest escrit, que forma part d'un tre-
ball mes extens que fan els alumnes de la 
Universitat de Girona, vol donar a conéixer 
el medi dunar litoral tot recomanant la seva 
protecció urgenc, que s'hauria de materialit-
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zar en el mantcnimenr de la máxima diversi-
tat possihle deis diferents ambients existents. 

Encara que a molts lectors els sorprendrá, 
a les piatges les plantes poden arribar a créi-
xer gairebé fins a arran d'aigua. El fct que ara 
no els hi veíem només és per l'excessiva fre-
qüentació existent a les nostres costes a l'estiu 
que les han fet desaparéixer. 

Per a un país com el nostre, on el turisme 
té una importancia tan gran peí conjunt de la 
societat, la desaparició de la vegetado litoral 
representa, a mes de la pérdua inherent de la 
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diversitat biológica, una disminució en 
la qualitat del paisatge, qualitat cada 
cop mes important per a un visitant que 
cerca espais no malmesos. Des del nos-
tre punt de vista la prcservació del medi 
natural a les platges pot compaginar-sc 
amb la presencia de banyistes, fins i tot 
en relevada densitat que han de supor
tar ais mesos estiuencs; simplemcnt cal 
una correcta planificació de cada espai 
que fací compatible eí lleure sense que 
es malmeti la vegetació. 

La vegetació costanera 

A les costes mediterránics, on les 
osciMacions del nivell del mar degudes 
a les marees son quasi inapreciables, la 
vegetació terrestre pot estahlir-se fins 
poc mes amunt d'on arriben els esquit-
xos de les onades. Si bé es veritat que 
els medis litorals no son gairc favora
bles per ais vegetáis ni per ais éssers 
vius en general, n'hi una hona colla 
que han acabar adaptant-s'hi. 

M e n t r e que pels cstudis de la 
vegetació de la major part del territori 
hom ha de teñir en compte el clima 
general de l ' indret, en el cas de la 
vegetació litoral el mes important son 
les condicions particulars del medi, 
com ara la possible concent rado de 
clorurs al sol, i 'acumulació en certs 
punts de sorra o d'aigua i el vent. 

A grans trcts quatre son els medis 
que es poden trobar prop de les costes 
(vegeu quadre adjunt): l'arenós sec, 
rhalofil argilós mes o menys humit, el 
lacustre marjalenc i el rocós propi deis 
penya-segats i platges rocoses. Avui ens 
cent rarcm en el medi sorrenc, les 
dunes litorals, i els marjals salats pro-
pers, analitzant-nc el seu origen i les 
seves característiques físiques. 

Les dunes litorals 

Les dunes l i torals son espais 
sorrencs que se sitúen darrera de les 
platges i difercixen de les cxistents a les 
regions desértiques perqué presenten 
una coberta vegetal de densitat varia
ble que fixa mes o menys la sorra. Per
qué es formi una duna cal un vcnt 
dominant, sorra i vegetació que s'inte-
racruin de forma cí)mplexa fins arribar 
a un equilibri. L'equilibri és molt frágil, 
pero tanmateix indispensable per al 
corréete funcionament d'aqucsts eco-
sistemes costaners. 

Zones on ¡a vegetació de pkitja és relativament 
ben construida, tant ¡a psamifila de cresta de 
duna i la de reraduna, corn l'híúüfiki de la rera-
dunaargilosa. 

Zones amh només restes de vegetació psamó/iía 
(prücticament inexistent, pero ai sud de la Costa 
Brava, a ¡a desemboauiura de ¡a Tordera). 

Principáis pohkicions. 

Localització i estat de les principáis platges arenases a la costa gironina. No s'han indicat íes plat
ges de les poblacions, ja que no ¡>resenten cap tipus de vegetació. 
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Mates descai^adea de borró f Ammophila arenaria) en dunes jjuiímeses, 

La Crucíanelki marina es una petita planta 
que numés crcix ais sonáis litorah i per aixó 
dona nom a la comunitat de reraduna (Gru-
cianellctum maritimaej. 

A l litoral gironí hi ha impor tants 

extensions sorrenques a la plana al-luvial 

de l 'Emporda, on desprcs de la darrera 

t ransgressió mar ina que t ingué Uoc a 

l'hoiocé es formaren duncs paraboliques, 

que avanzaren térra endins i cap al sud 

impuísades per la t ramuntana . Al final 

del segle passat es van estabilitzar mir-

jan^anr la piantació d'espécics fixadores, 

básicament borró i pins, tal com es troba 

documentat ais treballs de J. FeíTer y de 

L l o r e r d e l 8 9 5 i l 9 0 5 . 

Les p l a t g e s s o r r e n q u c s s o n u n 

ambien t for^a advers per a les plantes 

ja que la mobil i ta t deis grans de sorra 

dificulta l 'arrelament i l 'elevada porosi-

tat, cdnseqüéncia de la poca quant i ta t 

d'argila i materia orgánica existent , no 

p e r m e t r e t e ñ i r n i l ' a i g u a n i e ls 

n u t r i e n t s , c o n v e r t i n t - l o e n u n med í 

par t icularment pobre. 

Si bé e f e c t i v a m e n t el sol és sec 

superficialment, n o ho és pas t an t en 

profunditat ja que Taire en t remig deis 

porus deis grans sorra no deixa espais 

per a l'aigua i cora que la sorra és un 

conductor termic dolent , la temperatu

ra e n els d i e s c a l u r o s o s a u g m e n t a 

només en superficie. Malgrat ser arran 

mateix del raar, en si el medí arcnícola 

no és pas u n substrat salat ja que els 

grans de sorra n o r e t e n e n els ciorurs 

que por ta l 'aigua. D'al t ra banda , com 

que en aquesta zona els vents poden ser 

mol t forts, els vegetáis h o t eñen difícil 

pe r a r re lar -se i sov in t p o d e n q u e d a r 

colgats pels grans de sorra. 

Aqüestes condicíons tari rigoroses 

es donen pr inc ipa lment a la pa t t de la 

d u n a q u e m i r a al m a r ( s o b r e v e n t ) 

d a m u n t la qual , a casa nostra , només 

h i a r r e l e n t res p l a n t e s h e r b á c i e s : el 

borró, el jull de platja i Tesporobolus, 

les quals formen l ' anomenada comuni 

tat d e front de duna . 

Es tracta de graminies ben adapta-

des al ven t que c o n s t a n t m e n t m o u la 

sorra, a m b Uargs rizomes, que formen 

u n s is tema radica l b e n d e s e n v o l u p a t 

que subjecta las mates a aquest substrat 

t a n i n e s t a b l e , e x p l o r a n t - n e a ix í u n 

volum considerable, cosa que compensa 

la seva pobresa en nutrients; el vent no 

és solament un factor mecán ic impor-

t a n t , s ino t a m b e u n factor fisiológic 

limitador, que fa augmentar la t ranspi ' 

ració (l'aigua que es perd per evapora--

ció ais estomes), i per aixo en aqüestes 

plantes les fulles son Uargues i primer i 

es cargolen sobre si mateixes per tal de 

disminuir la superficie estomática expo-

sada al vent . Aqüestes especies capaces 

de viure sobre la sorra i fixar-la reben el 

ñ o r a d e p l a n t e s (o d e v e g e t a c i ó ) 

psamófila (del grec psammos, sorra). 

A l costat interior de la duna (sota-

vent) els grans de sorra son mes compac ' 

tes i s'hi comen ta a fonnar un sol inci ' 

p ient per acuraulació d'argila i materia 

orgánica , i ía presencia de micelis de 

fongs. A i x o pe rme t l 'arrelaraent d 'un 

grup mes nombnis d'espécies, la majoria 

de les quals son própies d'aquest indret i 

per tant tares a la resta del nostre territo-

ti. Es tmcta també de plantes herbácies i 

d ' a l g u n arbus t ja q u e les c o n d i c i o n s 

encara no son favorables per a Tassenta' 

ment deis arbres. Entre altres destaquem: 

la c r u c i a n e b l a m a r i n a , les Uetereses 

marines, el Uiri de mar, el melgó marí, la 

bufalaga hirsuta... (vegeu quadre 1). 

Les plantes que v iuen en. aquesta 

p a r t de la d u n a p t e s e n t e n d i v e r s e s 

Dispoíiició típica de la vegetació litoral 
en una platja nu alterada. ¡: comuni
tat de jull de platja. 2: comunitat de 
borró. 3 : comunitat de crucianehla 
marina. 4: espartinar. 5: jonqueres 
halófiles. 6: salicornars arbustius i 
herhacis- 7: canyissars. 

4 + 5 

mM. 'mi^é 
sbls argiJosos 
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La ciriaíera (Arthrocncmiim iruticüsunij es una especie adaptíula a cretxer en sois saíats. 

estratégies per tal suportar les condi-
cions adverses existents, principalment 
la manca d'aigua. En general, cls vege
táis presenten poques fuUcs i a mes son 
petitcs, o hé cargülades com en el cas 
del borró esmcntat anteriorment, o 
imbricades dcnsament en el cas de la 
crucianel-la, de manera que la rranspi-
ració siguí mínima i no bi bagi tanta 
necessitat d'aigua. El melgó marí, per la 
seva part, té les fuUes cobertcs densa-
ment de péls blancs que rcflecteixen la 
tlum del sol, de manera que la fulla no 
s'escalfa tant i ba de transpirar menys. 
Finalment algunes especies com ara el 
panical o requinófora son vegetáis 
espinosos i empren la seva espinescén-
cia per defensar-se d'una possible pres-
sió deis bervíbors i així no han de pro-
duir gaire fxiltatge al llarg de l'any. 

El medí halofil 

Sovint darrera de les dunes iitorals 
ja venen els conreus o les edificacioiis, 
pero a l 'Empordá bi ha importancs 
extensions del que anomenem la reradu' 
na argilosa, formada per sediments mes 
fins aportats pcls rius (Daró, Ter, Fluvia, 

Muga...). Aquests sediments, básicament 
UiiTis i argiles, retenen molt millor l'aigua 
que no pas la sorra, i, dones, també la sal 
marina provinent deis Uargs períodos 
d'inundació amb aigües salades i del defi-
cient drenatgc i airejació cxistent en 
aqüestes zones. D'aquesta manera es 
forma un medí salat on viuen unes altres 
especies que constitueixcn la vegetació 
halófila (del grec Mos, sal). La vegetació 
halófila típica deis marjals salats a casa 
nostra rep el nom de salicornars i es 
constituida per comunitats d'higrobaló-
fits (vegeu quadre adjunt 2). 

C(Mn és sabut, de plantes que 
puguin viure en sois salins n 'bi ha 
poques, ja que l'aigua salobrosa no és pas 
fácilment captable pels vegetáis. Quan 
en cls sois bi ha molts ions clor o sulfat 
dis.solts, els vegetáis no poden captar 
aigua, sino que al contrari, les céMules 
en perden ja que ducs dissolucions de 
diferent concentració sempre tendeixen 
a igualar-se, i acaben morint-se o bé 
creixen molt poc. El que fan alguns 
vegetáis adaptats a viure en indrets 
salats, dones, és augmentar la concen
tració del seu .suc ceMular, amb la qual 
cosa s'aconsegueix que n'entri un xic. 

Qüadre 1 : ' • . 

La vegetació psamófila 
deis sorrals costaners 

' (AmmopUktea) 

A les dunes Iitorals s'hi solen diferen

ciar 3 tipus de comunitats vegetáis diferents: 

la comunitat de platja, la de la cresta de 

duna i la de reraduna (vegeu figura). 

1. A les platges no malmeses és possi-

ble veure-hi encara la comunitat de jull de 

platja (A^ropyretum meákenaneum), on 

només creixen el jull de platja (Elymus jare • 

tus f=A^of¡)Ton junceum ssp. meáitenaneum] 

i l'esporobolus (Sparoboim pungem). 

2. A la cresta de duna hi creix la comu

nitat de borró (Ammopftílítum arundinaceae), 

que s l'igual de 1'anterior és una comunitat 

molt pobre on només hi creix el borró 

{Ammophik arenaria) i a vegades el Uiri de 

mar (Pancratiwmmüritimum). 

3. Finalment a la reraduna hi trobera la 

comunitat de crucianeí-iü marina (Cruciamlk' 

tum mariiímaé), amb la crucianeMa marina 

(Crwcianella maritimíi), el timó marí (Teu-

crium polium ssp. polium var. maritima), la 

ma^anella [Heíicrhymn stoechas var. mariti

ma), la silenc de platja (Silene nicocnsis), la 

corretjola marina (CÜTII'IIÍÍ'IÍIUS soíáaneilü), el 

panical marí (Hr^n^mm müritimum), 

l'equinofora (Echimifiíiora .•pinosa), el Uiri de 

mar (Pancratiwm müritimvm), la lleteresa 

marina (Euphorhia paralias), el melgó marí 

(Medicago mariníí), el ravc de mar (Caííiií; 

maritima), i també la bufalaga hitsuta {Thy-

mekea fiirsula), una especie arbustiva. : 

La disposició d'aquestes comunitats 

només es pot observar en platges na malme

ses, ja que quan la sorra és trepitjada i remo-

guda apareixen una serie de vegetáis anome-

nats nitrófils i ruderals, és a dir, ptopis 

d'indrets remenats, i amb abundants deixa-

lles que formen la comunitat de cascdi marí 

(Giaucio-Cítítiíion), amb el cascall marí 

(Giaucium flavum), el tave de mar {Calcüe 

maritima), la barrella punxosa {Sahok IÍÜÜ), 

la llapassa borda (Xanthiüm ecfimatwm), BTOS-

sica/ruticuíosa... 

Disposició aciiiüí de ¡a fcneüició ¡ítorai en IÍIUÍ platja sinrenca de 
¡a Costa Brava. I ' : zona mancada de vegetació. 2':re.%(es de 
vegetació de cresta de duna. 3': restes 
de vegetació de reraduna, en part ocu
pada per viak. 4'+5': restes de vege
tado haiófiia, parci'aíment ocupada 
per campings i altres e^ficacions. 6': 
canyissars. 

camfMng 
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Quadre 2 

La vegetació halófila 
iSdkomea) 

Els diferents tipus de vegeració halófila 

es disposen segons eí grau de salinitat existent 

en el sol, conseqüéncia de la diferent propor-

ciü entre les argiles, els íliins i les sorres. Així, 

ais indrets on encara hi ha una certa quantitat 

de sorres i el sol és rjomés moderadament 

salat, s'hi fan les Jonqueres Halófilcs (A). En 

canví, ais indrets on les argiles son abundoses 

hi creix la vegetació halófila per exceMéncia, 

el saticomar (R) (vegeu figura). 

A. Ais Aiguamolls de l'Empordá existei-

xen diies comunitats de jonqueres halófiles 

clarament diferenciades; i'espartinar i ia jun

quera amh planratge crassifoli. 

4. Ais espariinan (Spartino'Jwncetttm 

•maritimi), la comunitat menys halófila, son 

comunes Tespartina {Spartina patem) i els 

jones marins (Jmcus úmtus,}. mañtimus). 

5- La ¡onquera amh plantatge crassifoli 

{SchoenO'Pknta^netum crassifolioe) hi crei-

xen un bon grapat d'espécies halófiles, com 

el plantatge crassifoli {Plantado aassifolia), 

el jone negre {Schoenus nigricans), Táster 

suculem (Áster tripolium), i tambe els jones 

marins ja esmentats i el jone boval (Scirpm 

holoschoenus). 

B. Peí que fa a la comunitat del salicor-

nar, que també s'anomena salsura típica o 

salohrar, presenta un aspeete de brolla halófila 

de mig metre d'al^ada aproximadamenc, on 

les salicómies formen pohíaments densos, gai-

rebé monoespecífics (a vegades el recobrimcnt 

supera el 90%}. Es fan espeeialment, a les 

árees salades de sois argilosos compactes, poc 

airejats i de drenatge deficient, inundats bona 

part de l'any. Hom diferencia els saíieornars 

subarbustius o perennes i els herbacis. 

6. SaUcomars perennes {Arf/irocníjmion 

fñMosi), ocupen arees de stiis argilosos pla-

ners pocs permeables, sovint només huraits 

temporalment, i son formats per les salieómies 

o cirialeres (Arárocnemum fruticosum i A. 

^ucum), el salat o verdolaga marina (Alriplex 

portuiacoides), els limóníums (Limmium ssp.) i 

la salsona (ínula crít/itTwiíies). 

7. Eís sákcrrmrs herbacis (Them-Salicor-

nion), en canvi, ocupen els indrets gairebé 

sempre humits i creixen en el curi pen'ode 

estiuenc en qué s'evapora l'aigua salada; son 

formats per la cirialera herbkia {Salicomia 

hertmea) i també el domell marí (Artemisia 

^allicü), la barrella (Salsola soda) i l'herba 

molla [Atriplex íiítsíaía). 

poca, pero suficient per assegurar-ne el 
creixcmerit, i sobretot eviren que Taigua 
no SLirti del citoplasma. Les següents 
xifrcs son prou iblustrativcs: mentrc que 
en un vegetal tipie el potencial hídrie 
per captar aigua no sol superar els - 5 
bars, les plantes halófiles poden teñir 
potenciáis de ' 15 i fins i tot - 20 bars. 

Els vegetáis, dones, viuen en una 
mena de «desert químic»: l'aigua és 
abundosa pero no es pot captar fácil-
menr. Per aixo els ambients salats, de 
fet son ambients secs i no gaire favora
bles per ais pocs vegetáis que hi viuen, 
els quals solen ser suculents, és a dir, 
empren la mateixa estrategia que els 
que viuen en indrets árids. 

Gencralment les concentracions de 
sais osciMen des de 25 a 100 grans per 
litre, nivells que afecten molt negativa-
ment l'aerivitat deis microorganismes 
del sol, disminuint la taxa de descom-
posició de la materia orgánica i per tant 
la concentració d'alguns eiements com 
el fósfor i el riitrogen poden resultar fac-
tors limitants peí creixement deis vege--
tals. A inés la manca d'activitat micro' 
biana del sol impedeix la fixació de 
nitrogen perqué pugui ser assimilat pels 
vegetáis. D'altra banda aquest excés 
d'ions clor i sodi pot ser negatiu en 
certs processos anabólics i catabólics, i 
moltes especies no ho toleren. 

Si en el sol hi ha encara una certa 
proporció de sorres, les concentracions 
de sais no son tan elevades, i juntament 
amb les salicornies s'hi fan alrres plan
tes moderadament halófiles, com ara els 
jones i l'espartina (vegeu quadre 2). 

La necessária preservació 

Per rot el que hem explicat es fácil 
d'entendre que la primera línia litoral 
consritueix un paisatge i un medi únics. 
d'elevada fragilitat i facilment desesta-
bilitzable que hauria de rebre una pro-
tecció immediata. Les dunes no son una 
simple acumulació de sorra, sino ĉ ue 
conformen un habitat especial, en el 
qual interactuen processos geológics 
(acció de les onades i vent) i biológics. 

Els principáis perills pels sistemes de 
dunes litorals son la urbanització, la fre-
qüentació excessiva, la neteja mecánica 
de les platges, la eirculació de vehicles, i 
els potts esportius i cspigons; per aixó 
calent mesures concreres d'un conttol 
de la freqüentació i una gestió global 
que reguli l'establiment d'assentaments 

humans. Com ja hem dit al principi de 
l'escrit, des del nostre punt de vista es 
pot conciliar la utilització lúdica amb el 
manteniment de la diversitat paisatgísti-
ca i aix! preservar la vegetació i la fauna 
propia que hi és associada. Simplement 
cal que els ajuntaments delimitin zones 
concreres a les platges on sigui necessari, 
se senyalin camins preparats per reduir 
al máxim el trepig, i parablelament 
s'eduqui al públic, informant-lo amb 
pannells explicatius i tríptics, que sensi-
bilitsin a la societat de la importancia de 
l'ecosistema dunar. 

La gestió, dones , cal que sigui 
rac ional i ha de compor ta r una 
coblaboració entre diversos estaments 
tot fent partíceps deis treballs les esco
les i associacions locáis. Finalment no 
veiem pas exagerar que en una segona 
fase els treballs de delimitació i protec-
ció compor t in feines de fixació de 
noves dunes, tal com fan altres pa'isos i 
a casa nos t ra a les costes del País 
Valencia, que vigilen constantment les 
seves dunes i procuren que no en dis-
minueixi la superficie que ocupen. 

Lluís Vilar, Joan Font Í Lluís P o l o 

son biolegs, professiirs de la UdCj . 

Coi-híboració ó'A. Clavel!, L, Estany, 
N . García ¡ Q. Pou, alumnes de Biología de la 

Facultar de Ciéncics Experimentáis 
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