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Interior ombnvol d'una verneda a la riera de Benaula.
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ls boscos de ribera constitueixen un habitat amb unes
característiques ambientáis
molt concretes i molt localitzades
en el paisatge. L'ocupació que l'home fa del territori l'ha portat molt
sovint a incidir sobre aquesta boscos amb la intenció de controlar o
modificar la dinámica fluvio-torren
cial que regeix aquests indrets. Concretament, la modiflcació de les lieres per evitar el desbordament de
rius i rieres i els processos d'erosió
repercuteix sobre la integritat del
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bosc de ribera. En aquest estudi
fem un repás deis diferents tipus de
boscos de ribera de les comarques
gironines, descrivim els processos
fluvio-torrencials que motiven l'acció antrópica I, finalment analitzem
el cas concret del riu Onyar.

Els boscos d e ribera
A casa nostra el clima medlterrani té, básicament, dos afectes sobre la vegetado. D'una banda, el fet
que les precipitacions siguin molt
minses a l'estiu (sovint nul.les), que
és quan mes elevada és latemperatura, provoca que les especies vegetáis per un general notinguin una

prodúcelo important en aquests
mesos, en haver de tancar els estomes i, per tant, parar el procés de la
fotosíntesi per tal de no sofrir pérdues elevadas d'aigua per transpiració. De l'altra, com que els
hiverns son reiativament suaus, poden manten ir les tulles totl'any.aturant només parcialment la funció
clorofíl.lica i no havent de malversar energía i nutrients en fer noves
fuMes cada any {tal com fan els caducifolis, que predominen ais paVsos centreuropeus d'hiverns mes
freds i estius mes plujosos que no
pas les contrades mediterránies).
Tan sois a les obagues i fondals
molt humits, i especialment al üarg
deis torrents i cursos fluvials, es

trenca aquest esquema esmentat i
la presencia d'aigua o si mes no
d'un nivell freátic molt superficial
tot l'any, permet el creixement d'espécies caducifóiies mes ben adaptades en aquests ambients i que
desplacen els perennifolis deis béseos veins; a les árees riberenques,
a l'estiu sí que hi ha prou humitat i
les plantes poden fer noves fullas
cada any sense cap problema.
Aquests boscos caducifolis que es
fan al llarg deis cursos fiuvials i torrenteres húmidos i frescals s'anomenen boscos de ribera.
El bosc de ribera ocupa, dones,
les vores deis torrents i rireres {el
que s'anomena bosc en galería), els
marges deis rius, i també devia haver estat predominant en amplis
sectors de les planes selvatana i
empordanesa, el pía d'Olot i el de
Girona I la zona lacustre de Banyoles.
Al nostre pais, al bosc de ribera
s'arreceren especies interessants,
ja que aquests indrets son un refugi
per especies i comunitats vegetáis i
animáis de les torres mes humides
del nord, les quals hi troben encara
condicions favorables per créixer.
El fet de disposar d'aigua suficient al llarg de l'any permet una
producció mes elevada ais arbres
de ribera que no pas la resta d'es-

pécies, especialment les perennifólies, fet conegut des d'antic per
l'home, ja que les árees riberenques i les valls fiuvials foren les primores a ser desforestades i roturados per a conreu. Ara, dones, ens
queden només les restes d'aquestes zones en les quals s'establiria
tota una gradado de diferents especies d'arbres (vegeu quadre), des
de les mes resistents a la manca
d'aigua (com perexemple l'om, que
es faria a la part externa) fins a les
que aconsegueixen fer-se ran d'aigua (com per exemple el vern) i les
que creixen al bell mig del Hit fluvial
(com és el cas d'alguns salzes).
La destrucció del bosc de ribera
mena a la insta!.lacló de la bardissa, agrupament arbustiu on predomina l'esbarzer (o romeguera),
amant de la humitat i de la llum,
gens productiva i que fa difícil la
regenerado deis arbres, un fet que
podem veure massa sovint ais nostres rius i rieres i que comporta un
fort empobriment de les especies
arbóries. La bardissa, dones, és
indicadora d'una mala gestió forestal.
Per tant cal fer una explotado
racional d'aquests Indrets i boscos
tan productius; ja al manual d'usos i
costums del bon pagés sobre boscos i arbredes de l'any 1924 es

reeomana:
• no tallar mai els arbres sense
plantar-n'hl de nous.
• no deixar-los fer massa alts, per
tal que el seu propi balanp no els
faci caure.
• tractar de manera diferent cada
especie, i les zones riberenques de
la resta de boscos.
I encara hi podríem afegir:
• no deixar-los mai sense coberta
arbória, tret, com veurem mes endavant, que es faci una canalització.
Per tant pensem que si bé cal fer
explotacions amb arbres de creixement mes rápid (en forma d'un bosc
secundari, és a dir, arbredes de
ribera), també caldrá anar deixant
periódicament indrets de vegetado
natural per tal de veure com era i
per tal de fer-ne mes fácil la recuperació en un moment donat. L'Administració, dintre d'una desitjable ordenació territorial, podria assenyalar les árees d'especial interés a
conservar.
En qualsevol cas, dones, a les
zones riberenques s'haurá de fer
un tractament diferent de la resta
del país, on els boscos son perennifolis, fet que desgraciadament no
sempre es compleix; si les condicions son diferents i la vegetado
natural és diferent, les repobla-

Verneda ben constituida a la riera de Benaula, entre els verns i el camp
s'observa una estreta franja de bardissa.
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Aloe ("Vitex agnuscastus").

cions també han de ser fetes de
forma diferent.

Efectes d e la d i n á m i c a fluviotorrenciat

és proporcional a la seva superficie
I a la velocitat del corrent, tenim
definides les dues variables que
ens condicionen la capacitat de desguás. Com mes ampia sigui la secció, major será el volum d'aigua
que potencialment es desguassará.

En considerar els efectes de la
dinámica fluvio-torrencial, que caracteritza el régim hidrológic deis
rius i rieres de l'área mediterránia, i
la seva repercussió sobre la llera i el
seu entorn, es plantegen dues oonseqüéncies:

A m b tot, un augment de la secció
comporta una modificació de l'entorn del curs, ja sigui a causa de la
construcció de motes o a l'eixamplament de la mateixa llera. Respecte a la velocitat amb qué transcorre el cabal, a major velocitat

Riu Ter

• la possibilitat de desbordament
en episodis de precipitacions intenses
• i l'erosióque té Hocen els marges.
Les seves resultants teñen, sens
dubte, efectes negatius sobre l'activitat humana que es desenvolupa
en la seva proximitat.
En el cas de les comarques gironines, on hi ha nombrosos cursos
fluvials petits amb poc cabal, el
qual esporádicament es veu incrementat amb una crescuda important, les lleres no presenten, en
general, una morfología adequada
que permeti un desguás eficap, i
conseqüentment es desborden fácilment. Aixó obliga a la realització
d'obres d'optimització de les condicions d'escolament de l'aigua.
La llera óptima fóra aquella que
presentes una capacitat de desguás, sense perill de desbordament, igual al de la máxima avinguda registrada. Com que el cabal
que passa per la secció d'una llera
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Situado geográfica de la conca de l'Onyar.

obtindrem, óbviament, un major perfil vertical o inclinat depenent de
desguás. El fregament armb les pa- la cohesió deis mataríais de l'al.lurets i marges de la llera, així com la vial. En la part interior té lloc la sediturbulencia del flux originada pels mentació de sorres i códols mitjanobstacles que hl pugui haver (com gant la f o r m a d o de barres (arenys),
la vegetado), tendeixen a disminuir en els quals i en la part mes allula velocitat. Per tant podem con- nyada de la riera pot establir-se la
cloure que una llera neta presen- vegetació i ser aptes per a l'ús fotará la máxima capacitat de restal.
desguás.
Els processos d'erosió en la part
Cal distingir entre aquells trams externa son mes actius en aquelles
deis riüs amb tragat rectilini i aquells rieres encaixades. A causa que la
que son meandriformes. En els pri- velocitat del corrent és superior en
mers, i de manera general, l'erosió aquesta part, té lloc Texcavació del
tendeix a augmentar l'amplada de marge, normalment per remeció
la llera i a disminuir el pendent deis completa; és a dir, tot el material
marges, tot aixó d'una forma lenta. erosionat és posteriorment transLa vegetació, en concret la vegeta- portat peí corrent, de manera que la
d o de ribera, redueix i práctica- superficie del margo de l'al.luvial
ment evita la pérdua de material queda net i desprotegit a Tacció de
per erosló, pero també actúa en les aigües (fig. 1).
sentit negatiu sobre la capacitat de
Altres fenómens, com poden ser
desguás, en disminuir la velocitat resllavissament i el col.iapse per
del corrent. Queda palés, dones, sobreexcavació del marge, també
com els dos efectes considerats podrien i n d o u r e ' s c o m a processos
son antagónics, de manera que la d'erosió.
prevenció d'un afavoreix el desenvolupament de l'altre.
En els trams meandriformes
aquesta dinámica és notablement
diferent. Cal distingir-hi la part externa i la part interna del meandro.
La primera sofreix els processos
d'erosió, caracteritzant-se per un

El cas d e l'Onyar
El riu Onyar permet il.lustrar alguns deis aspectos comentats suara. Es tracta d'un riu on el bosc de

ribera deis seus marges ha escat
degradat per acció antrópica a fi
d'evitar les conegudes inundacions
que sofreixen les zones properes a
les rieres que drenen aquesta piaña. Tot seguit intentarem enumerar
els diferents factors que, al nostre
entendre, cal considerar p o r t a l que
l'impacte d'aquesta acció sobre el
bosc de ribera sigui mínim, obtenint al mateix temps un mínim risc
sobre l'activitat humana.
Situado geográfica. La conca hidrográfica del riu Onyar se sitúa a la
Depressió de la Selva (comarques
del Girones i la Selva), i s'estén en
una área d'uns 300 Km^. La seva
capgalera drena el vessant oriental
de les Guilleries (mitjanpant el riu
Onyar i les rieres de St. Martí i
Gabastra), la part mes septentrional del vessant de la Serralada Litoral (amb les rieres Benaula i Cotarra) i el vessant occidental de les
Gavarres (amb les rieres Banyaloca, Verneda, Seca, Bugantó i
Celré).
Xarxa de drenatge. En termes generáis cal destacar que la conca
hidrográfica del riu Onyar presenta
una forma peculiar, en el sentit que
trobem una coníluéncia de les dife-

a].luvial

BOSC DE RIBERA
(ÁREA FORESTAL)

esetacio

barra
•

•

•

•

RE'TRACCIÓ

material

/ /
JE

Fig. 1.- Tall esquemátic d'un meandre (vegeu mes explicado al text).
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Aspeóte de la llera
del ríu Onyar al seu
pas per Riudellots
abans i després de
les obres
d'eixamplament.
Es poden observar
diferents
esllavissaments
en els margas
artificiáis.
'üi^flfr

rents rieres que la drenen cap a un
únicpunt, sitúateles proximitats de
Riudellots; punt a partir del qual el
drenatge s'efectua en sentit nord i
mitjanpant una única llera: la del riu
Onyar, la qual es troba encalxada
uns 3 m en la formació al.luvial. Alxí
mateix cal esmentar que s'observa
una torta Imposlció estructural en la
disposicló del drenatge observable
en la tendencia de les diferents rieres a girar la seva trajectórla en
sentit nord I en nombrosos colzas
de captura {Mas et al., 1985).
Respecte a la tipología de la
xarxa de drenatge, I centrant-nos
en la plana al.luvial de la conca, les
rieres presenten un tragat rectilini i
una disposició paral.lela aigües amunt de Riudellots. A partir d'aquest punt rúnica llera exlstent—la
del riu Onyar— presenta unatipologia meandriforme, obligada en parí
per la disposició deis materials neógens, entre els quals es dlsposa
ral.luvlal, I per la propia dinámica
fluvio-torrencial del riu (fig. 2).

fractura
Riera
LÍKit de la conca
Població: 1.- Girona, 2.- Cassá,
3,- Lla^oatera, 4.- Riu
dellota, 5.- vilobt

0

1

1 3 km

Estat actual del bosc de ribera. En
el mapa adjunt podem veure l'estat
actual de la vegetado de ribera de
les veres de l'Onyar I alguns afluents
veVns. S'observa, per un general,
com a les cappaleres es conserva el
bosc originari (verneda o gatelleda), pero que ais trams centráis i
fináis ja ha estat molt malmés o
substitu'it per altres especies de
crelxement mes rápid. Flnalment a
la zona de Riudellots I a Girona clutat s'ha eliminat del tot la vegetad o arbórla.

Colle de captura.

Fig. 2- Imposicions estructuráis a la conca de l'Onyar: relació entre les
fractures i la xarxa de drenatge (l^as et al., 1985).
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Problemática
de la corlea de l'Onyar. El riu Onyar és Intensament
afectat pels processos de dinámica
fluvio-torrencial esmentats ante-

El bosc de ribera a les comarques gironines
Atenent la situació geográfica, la natura del substrat,
el tlpus de curs fluvial i les especies que hi creixen, hom
parla de diferents boscos de ribera; eis que podem trobar a les comarques de Girona son els següents:
Verneda. És el bosc que ocupa mes extensió a les
nostres comarques. Ressegueix, ran d'aigua, els cursos
permanente mitjans i petitsde lescomarquesdelaSelva,
el Girones, lesAlberes. laGarrotxa...,elcursmitjáialtdel
Daró i els mitjans i alts del Ter, Fluviá i de la Muga.
L'estrat abrori és dominat peí vern, que és acompanyant fins ais 800 m per freixes de fulla petita i oms. Al
dessota, una rica coberta de tendres herbes, entre les
quals destaquen la consolda, el buixol, l'herba de les
morenes, el dorónic i el marcólic, s'afanyen a treure les
flors de febrer a abril, quan els verns encara no han tret
les tulles i dones hi ha prou llum: mes tard la intensa
ombra deis arbres ho faria molt mes difícil. Assenyalarem que a la Selva, fins a tocar Girona ciutat, per l'Onyar,
s'hi fa també una altra especie interessant, el Iliri de neu,
ja esmentat per Mn. J. Esteva al comengament de segle.
Aquesta és la verneda amb consolda.
A partir de 800 m (valls altes del Fluvial del Ter) acompanyen el vern altres arbres i herbes rares a térra baixa,
com el freixe de fulla gran, Toma, Scrophularia alpestris,
Stachys sylvatica i Roa nemoralis, constituint una verneda un xic deferent, la verneda de muntanya.
Albereda. Es fa a les vores deis cursos baixos deis
rius de Hit ampie i que porten molta aigua, tant a Thlvern
com al'estiu. Son bon exempled'aquesta mena de rius el
Ter i el Fluviá. De tota manera, les alberedes, pal íet de
trobar-se en indrets planers i intensament conreáis, han
estat gairebé totes roturadas. Exemplars escassos d'áibers i freixes de fulla petita encara es poden veure a l'Empordá, prop de la desembocadura d'aquests rius esmentats.
Gatelleda. Es fa a térra baixa, principalment al Girones i a la Selva, en valls enclotades pero amb aigua abundant, si mes no ais mesos hivernals i plujosos, i també en
punts inundatstemporalment. El gatell i el salze recobreixen un estrat herbad dominat per herbes molt grosses
com els cárexs i la cua de cavall, i on no hi son rars els
avellaners i els trémols, ambdós especies pioneres en la
coloniízació d'indrets humits.

riorment. En els darrers tennps s'han
realitzat diferents obres de millorament de la llera, pero alguns trams
encara segueixen presentan! risc
de desbordaments i intensos processos d'erosió. Per tant cal plantejar la idea de la realització d'aquestes obres de manera que produeixin el mínim impacte sobre el medí
natural de Tentorn.
Respecte ais fenómens de desbordament s'ha estimat, en base a
lesdades h i d r o l ó g i q u e s d e l a C o n federació Hidrográfica, que el pie
d'avinguda máxinn presenta un cabal aproxímat de 500 m^/s a la sortida de la conca.
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Omeda. Fa el tránsit entre el bosc de ribera que se
sitúa mes arran d'aigua (verneda o gatelleda) i el bosc
perennifoli proper. De natural consta d'un estrat arbori
dominat per l'om, on també poden fer-se el gatell i el
freixe, i en son herbes característiques el mili gruá i la lleteresa de bosc.
Salzeda. Esfaal bell mig deis rius de Hit ampie o bé en
cursos petits que s'assequen a l'estiu. Hi son comuns salzes de diverses menes (Salix purpurea i S. elaeagnos) i
l'herba sabonera. El seu aspeóte és d'una bosquina, perqué mal no pot arribar a assolir cobertes ni dimensions
importants perqué ha de suportar els forts impactes de
les revingudes, que arrosseguen quantitats importants
de roes i pedrés. Esmoltfreqüentaisriusi rierolsde l'Alta
Garrotxa (Llierca, Borró, Fluviá...) i també a la riera de
Sta. Coloma, riera d'Arbúcies i la Tordera, a la Selva, i al
curs baix del Daró al Balx Empordá.
Tamarigar, Esta a les vores sorrenques deis rius i riereis prop del mar, els quals s'assequen a l'estiu i contenen una certa quantitat de sais. Es pot observar ais
riereis de les planes litorals de l'Empordá, bé que també
pot aparéixer puntuafment a rinterior, com per exemple
a Fares, on el Fluviá arrossega sais en dissolució. El
tamariu, de port arbustiu, demina aquesta formado, que
sempre té un aspeóte de bosquina.
Llorada. Tan sois esfa ais riereis i sots eberts a mar de
Tossa de Mar, cap a Sant Grau. A mes del Mor hi creix
també la falguera reial. Es tracta d'un bosc laurlfoli, rar a
casa nostra, que aprofita les condicions d'elevada humitat ambiental que es donen en aquest sector.
Encara pedríem parlar d'una altra especie: l'aloc.
L'aloc és un arbust de boniques flors ^oses o blaveses
que creix abundesament mes cap al sud del país, on els
cursos fluvials son molt mes irregulars i que a les comarques de Girona només es fa en terrents de poca entitat i
marges de camp que porten aigua quan plou.
Molts d'aquests béseos solen portar a'tres especies
introduídes secundáriament per Thome per aprefitar la
fusta: es tracta d'arbres de creixemient rápid com ara el
poliancre, el plátan i les robínies ((eseácies), els quals
poden arribar a fer béseos secundaris de ribera entremig
deis boscos auctóctons, i fins i tot son plantats ais camps
véins, tot constituint les anomenades arbredes de ribera.

L'estudi de diferents seccions deficient peí desguás de la conca
en la llera del rlu Onyar i d'altres rie- sense risc de desbordament {Mas,
res afluents permeten deduir q u e l a 1986).
seva superficie és insuficient per un
L'avaluació de l'impacte que pot
desguás eficag, ja que la velocitat sofrir el bosc de ribera per les obres
del correntosciUa entre 1 i 1,5 m/s. d'eixamplement, de protecció de
Les obres de milloramentdela llera marges i de construcció de motes
realitzades en el riu Onyar a les pro- amb la finalitat d'augmentar la secximitats de Riudellots durant els ció, ens porta a creure que en deanys 1985 i 1986 han disminuit en termináis trams aquest bosc pot
gran part el risc d'inundació. Mal- resultar encara mes degradat. Opigrat aixó, la confluencia de les rie- nem que el valor que posseeix
res Cotarra i Verneda amb el riu aquest habitat, ja sigui des del punt
Onyar, les quals en determlnades de vista ecológic o senzillament
circumstáncies aporten un volum com a element paisatgístic és inned'aigua significat, ens permet pen- gable i que cal que sigui respectat
sar que la xarxa de drenatge és al máxim, en la mesura que ho per-
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Mapa de la vegetado actual d'una part de la conca de l'Onyar.

metin les necessitats imposades dados en crescudes importants, lipels fenómens d'inundació.
mitant l'ús del terreny a área foresEl problema de l'erosió és, pot- tal, com ho podem veure en nomser, menys tanscenden! en tant que brosos llocs.
es limita a indrets molt concrets del
En conclusió, dones, creiem que
curs de l'Onyar. En particular, des- en el cas de l'Onyar, si bé existeixen
taca la forta erosió que té lloc en processos d'erosió i risc d'inundadeterminats camps de conreu en el cions, un programa d'optimització
tram entre Riudellots i la Creueta. de la capacitat de desguás que els
La retracció del marge del riu és eviti haurá de respectar també el
evitable mitjangant la seva protec- medi natural i en concret el bosc de
ció amb blocs. En aquests indrets, ribera. Aixó és plenament factible
donat que el pendent de la part en aquells punts en qué la vegetainterna deis meandres és suau, la ció no dificulti el pas de l'aigua i la
secció de la llera és notablement
llera presentí una secció adequada
major que en els indrets on el riu
al cabal propi en époques de mátranscurre encaixat. Aixó fa que la
xima crescuda.
capacitat de desguás de la llera
sigui mes o menys eficag i que el
bosc de ribera situat a la part interior no tingui una repercussió gaire
important com a obstada al pas de
l'avinguda. No obstant aixó, el mateix pendent suau afavoreíx que les
árees properes puguin quedar inun- Josep Mas és geóleg (U.A.B.) i Llufs Vilar i Xavier
Viñas son bióiegs (Gol.legi Universitari de Girona).
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