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Informació general
2

El sistema format per l’Albufera, el seu entorn
humit i la restinga adjacent als dos va adquirir el
règim jurídic de Parc Natural per Decret 89/1986,
de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat

l’Albufera, amb una

Valenciana.

superfície de 21.120 ha,

Els aiguamolls, com l’Albufera, s’han vist sempre intensament
explotats per l’ésser humà i, actualment, tres són els usos
tradicionals més importants: l’agricultura, vinculada al cultiu de
l’arròs, la pesca i la caça.
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El Parc Natural de

se situa al sector sudoriental de la Plana de
València.

Sustainable Habitat

La fisiognomia actual del Parc Natural de l’Albufera té l’origen uns 6.000 anys arrere.
La restinga o barra arenosa que recorre el parc de nord a sud va separar l’antic golf marí del mar
Mediterrani i va formar així l’Albufera.
El golf que s’estenia entre les desembocadures dels dos grans deltes dels rius Túria i Xúquer, a poc a poc, es va
anar omplint amb aportacions sedimentàries i es va tancar un tros de mar.

Dins de la barra arenosa va quedar una gran llacuna salobre

que, a mesura que es reblia, anava reduint

progressivament la superfície i formant una extensa zona de marjal.

Finalitzada l’edat mitjana, l’agricultura va anar guanyant importància i la zona de marjal va anar deixant
pas al cultiu de l’arròs.
El maneig d’una gran quantitat d’aigua per a aquest cultiu va originar l’obertura amb el pas dels segles de

goles o

canals de desguàs de l’Albufera al mar: Gola del Pujol - Gola del Perellonet - Gola del Perelló.
A més, n’hi ha dos que desguassen els arrossars de Sueca i Cullera: gola del Rei i gola de Sant Llorenç.
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EL PARC NATURAL INCLOU ELS MUNICIPIS DE SUECA,
VALÈNCIA, SOLLANA, CULLERA, SILLA, ALFAFAR,
CATARROJA, ALBALAT, MASSANASSA, ALGEMESÍ,
ALBAL, BENIPARRELL I SEDAVÍ.

Des de 1989 està reconegut com a “Aiguamoll
d’Importància Internacional”, a l’empara de la
“Convenció Relativa als Aiguamolls d’Importància
Internacional, especialment com a Hàbitat d’Aus
Aquàtiques",

aprovada a Ramsar (Iran) el febrer de 1971.

A més, és una part integrant de la

que s’ha declarat com a “

les Aus” (ZEPA)

Xarxa Natura 2000,

Zona d’Especial Protecció per a

el 1990 i s’ha seleccionat com a “

d’Importància Comunitària” (LIC)
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ja

Lloc

des de 2006.

Ja en època romana, l’Albufera i el seu entorn gaudien d’admiració pel paisatge, la
vegetació exuberant i la riquesa faunística que presentava.
Segons la descripció que fa l’historiador romà Rufus Festus Avienus, l’Albufera s’estenia
entre els rius Túria i Xúquer, i excedia el que hui ocupen els arrossars, amb una superfície
superior a les 30.000 hectàrees.

Posteriorment, des que el rei Jaume I va mostrar
predilecció per l’Albufera i la Devesa, que va
annexionar al patrimoni reial, tots els monarques
que el van succeir durant l’edat mitjana van
mantindre una normativa minuciosa de protecció
pel que fa a aquesta zona que reservava el domini i
prohibia expressament l’alienació d’aquests
paratges.
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AMBIENTS PRINCIPALS

LA RESTINGA
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EL MARJAL

L'ALBUFERA

LA RESTINGA
La restinga o barra arenosa és l’ambient més complex i, al mateix temps sotmés a les

pressions humanes, en particular, per la urbanització. Es tracta de l’antic cordó litoral

que recorre el parc natural de nord a sud, que té l’origen en les arenes distribuïdes pel

corrent de deriva i que han arribat al mar procedents de les aportacions, sobretot, del riu

Túria.

Destaca el sector central conegut com la Devesa, que

pel fet d’haver pertangut

històricament a la Corona i, a partir de 1911, a l’Ajuntament de València, ha romàs més

salvatge, i s’alliberava així quasi totalment de la urbanització. A més, ha sigut objecte de

grans obres de restauració del cordó dunar.
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LA RESTINGA:
Devesa
A la

La

platja:

Devesa

es poden diferenciar quatre ambients:

amb quasi 30 km de platges. Aquest ambient presenta un indubtable valor paisatgístic i recreatiu. És el més

difícil per a la vida dels animals i les plantes, encara que moltes espècies d’aus la recorren a la recerca d’aliment.
Destaca la zona de reserva de la platja de la Punta, un laboratori a l’aire lliure, pel seu interés morfològic i avifaunístic.

El

cordó de dunes davanteres:

és el cordó dunar més pròxim a la platja i es troba fixat per vegetació adaptada a

ambients extrems de vent marí, calor i sòls arenosos poc estables. Tenen entre 4 i 5 metres d’alçària mitjana.

Les

mallades:

són depressions interdunars on es produeixen entollades estacionals com a conseqüència de la

impermeabilitat del sòl i de les pluges tardorenques. La presència de sal per la proximitat de l’aqüífer marí fa que es
formen petits saladars d’una gran originalitat.

El

sistema dunar intern són

les dunes més antigues de la Devesa. Es troba totalment colonitzat per una densa

vegetació arbustiva, de matoll, lianoide o enfiladissa i arbòria.
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LA RESTINGA

LA PLATJA

El litoral del parc natural ocupa quasi 30 km de platges, de les quals en el sector de la Devesa es
troben les de més valor natural i paisatgístic, i hi ha altres sectors condicionats per al gaudi dels
visitants.

La presència d’espècies destacades, com la baldriga balear, en el tram litoral del parc natural justifica
en gran manera l’adopció de mesures de conservació aplicades; entre aquestes, la inclusió del front
marítim del parc natural dins de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que estableix la
Directiva Aus, o la consideració d’aquest àmbit marí com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC).
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L’àmbit marí inclòs comprén 6.700 ha.

LA RESTINGA

EL CORDÓ DE
DUNES
DAVANTERES

Les dunes litorals que trobem al costat de la platja són formacions naturals que representen el
dinamisme i la fragilitat del medi costaner.
Gran part del sector dunar, amb un gran valor natural i paisatgístic, va ser alterat per a l’ús turístic i
urbà. Actualment es continua treballant per a recuperar-lo. Aquest sector continua sotmés a una
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elevada pressió humana.

LA RESTINGA

LES
MALLADES

·

Sabies que segons la concentració de sal i de la humitat del sòl es poden instal lar diverses
comunitats vegetals? Una d’aquestes comunitats suporta una gran concentració de sal i està
composta per plantes com la sosa (Salicornia sp.). Els joncs i les pastures se situen en zones menys
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salines.

EL SISTEMA
DUNAR
INTERN

LA RESTINGA

És el sistema més antic, amb dunes de poca alçària, ja que tenen més antiguitat, estabilització i
colonització vegetal. Les altures mitjanes es troben entre 3 i 4 metres, i la cota màxima és de 6
metres. La colonització vegetal presenta més port i varietat d’espècies que la resta d’ecosistemes de
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la Devesa perquè les condicions són més favorables per al seu desenvolupament.

“En la dehesa que separa el lago de la costa se crían
plantas de monte, algunos árboles, como el pino y el
sauce, y muchas matas y maleza. Su terreno es arenisco
y muy desigual,

formando una serie de lomas y

hondonadas hasta la orilla del mar.”

Ignacio Vidal, “Memorias de la
Real Academia de Ciencias. 1851”

15

EL MARJAL
Localment es coneix com a marjal la superfície que ocupa

l’arrossar, si bé la marjal és l’ecosistema natural que va precedir el

que hui comprén una gran part del cultiu arrosser.

És l’ambient que ocupa la major part de la superfície del parc,
el 70 % d’aquest, amb 14.500 hectàrees.
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EL MARJAL

El cultiu de l’arròs és un dels usos tradicionals del parc natural més recent (segle XV), encara que
aquest cultiu va ser introduït pels àrabs a la península Ibèrica fa ja més de 800 anys. Aquest cultiu té
una gran importància econòmica i mediambiental.

A la important tasca com a filtre verd, ja que depura part dels nutrients que s’aporten a la llacuna, s’uneix la
de ser

zona de refugi i rebost de les aus del

parc natural, gràcies a la considerable població

d’invertebrats aquàtics i petits macròfits que serveixen d’aliment a aquestes aus, i que es troben en
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regeneració a l’Albufera.

EL MARJAL
A
-

Tancats:

l’arrossar es

poden distingir dos sectors:

arrossar afectat pel nivell de llacuna, en què la inundació dels camps depén del nivell d’aquesta.

Són, per tant, els arrossars de l’entorn de l’Albufera i coincideix aproximadament amb la superfície guanyada
a la llacuna per a l’ús agrícola des del segle XVIII fins a mitjan segle XX.

-

Arrossar de terres altes:

circumda el sector anterior, es correspon amb farciments de rebliment natural

transformat en arrossar des del segle XV fins al XVIII. La inundació d’aquest sector es fa amb aigua procedent
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dels rius Túria i Xúquer. És el sector més amenaçat per les transformacions a l’horta.

EL MARJAL

L’horta

s’estén fonamentalment circumdant l’arrossar i ocupa les zones antigues d’aquest que s’han
transformat en cultius hortícoles.

Les

séquies i ullals

són àrees d’aigua lliure situades a la marjal. Les séquies constitueixen un dens

entramat que permet la distribució de l’aigua als camps. Aquestes séquies procedeixen,
fonamentalment, de les aportacions del riu Xúquer i del riu Túria. Regulen igualment el principal
drenatge dels camps d’arròs tant cap a l’Albufera com cap a les goles del Rei, del Perelló i de Sant
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Llorenç (Cullera). Les més interessants són les que drenen les aigües dels ullals.
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L'ALBUFERA
L’Albufera és una superfície de 2.800 hectàrees, de les quals 350

corresponen a les mates i ribes. Té una

importància

inqüestionable dins del parc natural pel valor ecològic i
paisatgístic i per la gran biodiversitat que presenta.
Des del punt de vista hidrològic exerceix un gran paper com a

regulador de fluxos, absorció d’avingudes, embassament d’aigua,

defensa contra intrusió salina i reservori d’aigua dolça.
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L'ALBUFERA
El seu nom és un terme àrab adaptat a la nostra llengua:

Al Buhaira, que

és un diminutiu d’“el mar”

(Al Bhar).
El nom

d’albufera s’aplica,

de forma tècnica, a llacunes litorals succintes l’origen de les quals es troba en el

tancament d’un antic golf marí per l’acumulació de sediments, depositats en forma de barra arenosa pels
corrents de deriva.

paper de primeríssim ordre en el context
general de les zones europees d’importància pel que fa a l’avifauna.

L’Albufera, només amb 80 cm de profunditat mitjana, té un
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L'ALBUFERA

A

l’interior de l’Albufera i en alguns sectors dels marges es troben les mates,

que són acumulacions de

vegetació palustre, restes de l’orla que antigament ocupava la major part de la marjal. Tenen una

compostes per espècies com el
canyís, la boga, la xisca o sisca i la malva d’aigua.

importància extraordinària com a lloc de refugi i cria per a la fauna. Estan

La franja de vegetació que envolta l’Albufera compleix altres funcions essencials per a l’ecosistema: d’una
banda constitueix un filtre per a les aigües que arriben des dels arrossars i, d’altra banda, actua com a

23

pantalla de protecció de la llacuna.

Aiguamolls

Són espais caracteritzats per l’existència d’una làmina d’aigua en superfície almenys durant
una època de l’any en què es desenvolupen una flora i una fauna característiques d’ambients
palustres.

Els

aiguamolls costaners, com l’Albufera, són ecosistemes molt característics de la Comunitat Valenciana.

Són, probablement, els més importants des del punt de vista de la conservació del patrimoni natural, perquè són
capaços d’acollir una gran diversitat biològica.
Els aiguamolls són un dels entorns més productius del món. Es caracteritzen per tindre diferents tipus d’ambients en funció de

la profunditat de la làmina d’aigua i, per això, acullen una alta biodiversitat. Invertebrats i peixos abundants constitueixen un
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ric recurs que és capaç de sostindre comunitats importants d’avifauna.

Entre 250 i 300 espècies d’aus es poden observar al parc natural al llarg de l’any.
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