L' aigua al Parc Natural
de l'Albufera
UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA
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1. Introducció
“Al S.E.,y á unos diez kilómetros de Valencia, se halla situada la Albufera,
Albufaira, Albuhaira ó Albuhera, como la llamaban los moros, hermosa laguna, la
más grande de España, que une á sus ricas Flora y Fauna una bella y apropiada
situación”.
Emilio Sarzo. “La Albufera y la Calderería”. Valencia 1906.

Qui diria que l’aigua és un recurs escàs quan les tres quartes parts del nostre planeta
són aigua? D’aquest total, el 97 % està format per oceans i mars, i tan sols un 3 %, per
aigua dolça en forma de capes de gel, glaceres, icebergs, aiguamolls, llacunes, llacs, rius,
rierols i aigües subterrànies.

El problema no és només la

“quantitat” d’aigua, sinó la “qualitat” d’aquesta.

Prenem l’aigua neta de la pluja i la utilitzem en els camps i en les cases, en la indústria i en

els jardins i finalment la retornem contaminada i inservible.

Hem de conéixer els cicles de l’aigua, la puresa i la contaminació, el consum responsable i el

futur per a valorar l’aigua i l’aire com a fonts de vida, fonts que hem de cuidar i compartir.
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2. Com es va formar l’Albufera?
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La restinga o barra arenosa que recorre el Parc Natural de nord a sud va separar l’antic golf marí del mar Mediterrani i així va
formar l’Albufera. L’origen es troba en els sediments transportats pel riu Túria fins a la desembocadura i que van ser distribuïts pel corrent
marí litoral predominant en sentit nord-sud i pels vents, principalment de component nord-est o nord-oest, fins a quedar atrapats per la

Serra de les Raboses (Cullera).

AQUESTA

RESTINGA CONSTITUEIX UNA UNITAT GEOLÒGICA RECENT, EDAT HOLOCENA, 10.000 ANYS FINS A L’ÈPOCA ACTUAL, JA QUE
ES VA COMENÇAR A FORMAR FA UNS 6.000 ANYS APROXIMADAMENT.
TÉ UNA AMPLÀRIA D’UN QUILÒMETRE I UNA LONGITUD DE 30 QUILÒMETRES (PINEDO-CULLERA).
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3. Com era l’Albufera?
L’edat mitjana i part de la moderna va ser el període en què l’Albufera es va mostrar com una extensa llacuna salobre

oberta al mar per un canal natural o gola (gola de l’Albufera), que afavoria l’entrada d’aigua salada i, al mateix temps,

d’una gran quantitat de peixos. Aquesta situació va fer de

la pesca el principal aprofitament econòmic

ja des de

l’època àrab, perquè l’agricultura, desenvolupada encara de manera marginal, es localitzava a les zones més altes.

La ramaderia extensiva, l’extracció de sal, l’obtenció de plantes i llenya i, sobretot, la caça eren, juntament amb
la pesca, els principals aprofitaments fets a l’entorn d’aquella albufera envoltada d’una marjal immensa
(Sanchis Ibor, 2001; Furió Diego; Martínez Sanmartín, 2006).
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En acabar l’edat mitjana, l’activitat agrícola va anar guanyant importància i molt especialment amb l’expansió del

regadiu, que es va impulsar amb

la construcció de la Séquia Reial del Xúquer

(iniciada en el segle XIII i que

representa un dels sistemes de reg més antics a Espanya). En el període comprés entre els segles XV i XVIII, una

extensa superfície del perímetre de l’aiguamoll va començar a ser transformada, es van introduir, des d’aleshores,

molts dels sistemes agrícoles i de repartiment de l’aigua que es duen a terme en l’actualitat (Castelló i Ballester, 1991;

Furió Diego, 1982), per a derivar l’aigua dels rius Túria i Xúquer.

Així doncs, aquest espai humit

va evolucionar de manera natural d’un estadi salí a un altre dulciaqüícola ,

a

mesura que s’anava completant el tancament del cordó litoral i que la sedimentació anava omplint l’espai lacunar. No

obstant això,

l’acció humana va resultar determinant en la culminació d’aquest procés,

ja que va accelerar els

processos naturals i va imposar altres transformacions a l’ecosistema albuferenc (Sanchis Ibor, 2001).
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4. Quines característiques té en la actualitat l’aigua de
l’Albufera?
En l’actualitat, l’aigua de l’Albufera dista molt d’un estat acceptable. La coloració –verd intens– ens fa pensar en una
·

sopa de clorofil la. Efectivament,

la hipereutròfia de les aigües o, dit d’una altra manera, el gran excés de nutrients,

provoca un fort creixement algal. Aquestes algues són les causants de la coloració de l’aigua, de la terbolesa, i, com
que impedeixen l’entrada de la llum, impedeixen el creixement de

la vegetació subaquàtica que antigament era

abundant a la llacuna i oxigenava les zones profundes.

Efectivament,

les zones profundes de la llacuna

són zones mortes, sense vida i sense oxigen i,
amb sediments que poden arribar a un metre
d’espessor.
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Com s’ha arribat a aquesta situació? Han sigut molts anys d’aportacions continuades d’aigües residuals i industrials, a
més de residus agrícoles –adobs i fitosanitaris–. Encara en l’actualitat segueixen arribant a l’Albufera aigües residuals

urbanes sense tractar –zona nord-oest–, a més d’aigües procedents d’estacions de tractament d’aigües residuals i, per

descomptat, residus agrícoles.

Per què persisteix aquesta situació? El col·lector
oest, construït en els anys 90 per a evitar l’arribada

d’aquestes aigües a la llacuna, recull aquestes

aportacions i les porta a la depuradora de Pinedo

·

per a regenerar-les. Però aquest col lector

és

antic, no té prou capacitat i, a més, no recull
totes les aigües dels col·lectors secundaris. Les
obres iniciades fa anys per a revertir aquesta

situació es troben paralitzades des de

cinc anys.

fa més de
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5. Quina qualitat ha de tindre l’aigua
de l’Albufera?
L’Albufera és una llacuna litoral soma situada en una zona mediterrània amb
clima molt calorós a l’estiu i relativament sec tot l’any. En aquestes
circumstàncies, és normal que tinga un cert grau d’eutròfia, és a dir que les
aigües continguen matèria orgànica que produïsca en períodes estivals
explosions d’algues. Un grau d’eutròfia admissible es pot xifrar en uns

de clorofil · la,

molt allunyats dels actuals

50 i dels 150/200

30 µ g

de mitjana

habituals en les últimes dècades.

És a dir, l’Albufera hauria de tindre aigües clares la major part de l’any amb
explosions d’algues estivals ocasionals, però sobretot hauria de recuperar la
gran biodiversitat de flora i fauna aquàtica que contenia antigament.
Aquesta comunitat de macròfits i invertebrats aquàtics sustentava la
comunitat piscícola –llobarro, llisses, anguiles…– i els grans contingents d’aus
habituals a la llacuna.

Efectivament,

antigament,
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l’Albufera pot i ha de tindre la qualitat que tenia

la que molts valencians van conéixer i que es va perdre fa

menys de 50 anys.
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6. D’on rep actualment l’aigua
l’Albufera?
L’Albufera és el punt de recepció de les aigües d’una gran conca vessant:
tots els camps regats per la

Regants de

Favara

Séquia de l’Or,

Séquia Reial del Xúquer,

i part dels

arrossars de Sueca,

per la Comunitat de

a més dels arrossars de la

que es reguen amb aigua de la depuradora de Pinedo.

Són totes aquestes aigües les que suposen el percentatge més gran de les que

arriben a la llacuna i es complementen amb l’aigua de pluja (precipitació

directa i escorriment de la conca) i l’aportació dels

l’actualitat però

també hi ha

ullals,

molt reduïts en

que aporten aigües de molt bona qualitat.

Per desgràcia,

un percentatge d’aigües residuals que arriben a l’Albufera.

En total, aquestes aigües

suposen uns 100 hm ³ en anys secs .

Però no només

és important la quantitat sinó també l’estacionalitat de les aportacions.
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7. Com funciona la relació de l’Albufera amb els
arrossars més pròxims, els tancats?
Els

tancats

són aquells

del segle XX.

camps d’arròs que van ocupar una superfície de l’Albufera des del segle XVIII fins a principis

La majoria

se situen de manera perimetral

a la llacuna o hi estan pròxims, a més de ser

els més profunds.

Aquests no es van aterrar literalment, sinó que es van dotar de motes de contenció i sistemes de bombament per a buidar

l’aigua dels camps cap a la llacuna. Una vegada extreta tota l’aigua possible, s’anivellaven amb aportacions de terra per a

fer-los cultivables. De manera que es va aconseguir, i s’aconsegueix, el cultiu de l’arròs per mitjà de la regulació continuada

de l’aigua dels camps cap a la llacuna i al revés.

Fora de l’època de cultiu,

aquests camps –tancats–

també s’inunden,

és

el que es coneix com a perellonada. L’Albufera recupera l’extensió de principis del segle XVIII –10.500 ha aproximadament–.

Aquesta és la principal originalitat i l’interés del Parc Natural de l’Albufera com a zona humida: l’existència de la
perellonada o inundació hivernal.
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Si tenim en compte que la llacuna ocupa unes 2.800 ha i els tancats més de 8.000, queda clar

pateix quan s’inunden els tancats;

Antigament,

en general,

més de 10 cm.

les aportacions d’aigua, i més en aquesta època, eren tan abundants que només pel fet de tancar les

comportes el nivell de l’Albufera pujava 15 cm i

un any sec,

el tremend buidatge que

la llacuna pot baixar més 15 cm

la perellonada no causava una baixada de nivell. En l’actualitat,

de manera que les barques tenen problemes per a navegar.

en

8. Per què necessita més aigua l’Albufera?

.Perquè un sistema natural necessita un flux per a la renovació de
l’aigua a fi de mantindre l’oxigen i les condicions necessàries
perquè la vida s’hi desenvolupe. Aquest flux ha de ser continu, no
només en l’època de cultiu de l’arròs.

En zones mediterrànies, on a penes hi ha aportació d’aigua a l’estiu, les

zones humides solen ser estacionals, i s’assequen a l’estiu. D’aquesta

manera, s’oxigenen els sediments. Però

el règim hídric de l’Albufera

està molt condicionat pel cultiu de l’arròs i és justament a l’estiu
quan rep les aportacions d’aigua més grans.

UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA
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No obstant això,

a l’hivern cal una quantitat d’aigua suficient perquè

es produïsca la perellonada

sense que disminuïsca el nivell de la

llacuna i hi dificulte la navegació. Aquestes aportacions habituals a
l’octubre/novembre són les que s’han reduït més a causa de la

modernització dels regadius que s’ha hagut d’escometre per a adaptar-

se

al dèficit greu del riu Xúquer.

Però també necessita aigua

perquè hi haja un flux d’eixida al

mar durant tot l’any, especialment a l’hivern,

quan les

espècies piscícoles tendeixen a entrar a les aigües interiors per a

engreixar-se i reproduir-se posteriorment.

Si, a més, tenim en compte l’alt nivell d’eutròfia de l’Albufera,

podem entendre que, ara com ara, no només necessita aigua per

a funcionar amb normalitat, sinó també

matèria orgànica

per a netejar l’excés de

acumulada durant anys en els seus sediments.

UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA

13/19

14/19

UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA

9. Com es regula el nivell de la llacuna?
L’Albufera es comunica amb el mar per mitjà de tres

goles

o canals:

Perelló,

del Pujol, del Perellonet i del

i les tres són artificials, ja que la

l’Albufera

gola de

–probablement molt pròxima a l’actual

gola del Rei– va quedar tancada a mitjan segle XVIII

per la sedimentació i pel desenvolupament vegetal,

que van impedir la comunicació amb el mar.

Totes les goles estan dotades de comportes

i, a

més, les del Pujol i del Perellonet, de bombes per a

poder desaiguar de manera més ràpida.

Al Parc Natural hi ha dues goles més:

Mareny de Barraquetes –Sueca–,

Llorenç,

a Cullera,

la del Rei,

al

i la de Sant

que desaigüen el sector més

meridional de l’arrossar.

15/19

UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA

El nivell de la llacuna es regula amb el grau d’obertura de les comportes.

La Junta de Desaigüe de l’Albufera,

presidida per l’Ajuntament de València, és l’òrgan encarregat del maneig d’aquestes.
Conselleria estableix el nivell que s’ha de mantindre:

nivells s’han de mesurar sobre

10 cm en època de cultiu i 25 cm en la de la perellonà.

la cota 0 o base de l’Albufera,

per damunt del nivell del mar.

assenyalada a la gola del Pujol i que

Tot això per a afavorir el cultiu de l’arròs. A més, indica que

comportes tan obertes com siga possible, dins d’aquests nivells,
de peixos,

La recent ordre de la

Aquests

se situa a 18 cm

s’han de mantindre les

per a afavorir la circulació de les aigües i l’entrada

i només permet el buidatge per mitjà de bombes en casos d’emergència.

·

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha instal lat uns sistemes automàtics a les goles que permeten conéixer tant el

nivell del llac com els fluxos d’eixida per cada una de les comportes. D’aquesta manera, en l’actualitat, podem conéixer

la quantitat d’aigua que circula per l’Albufera. No obstant això, cal tindre en compte que només l’aigua que flueix per les

goles del Pujol i del Perellonet ha passat efectivament per la llacuna, mentre que l’aigua de la del Perelló prové, en gran

part, de l’arrossar de Sueca sense haver passat per l’Albufera.

10. Com es pot aconseguir més aigua per a l’Albufera?
UNITAT DIDÀCTICA DE L'AIGUA

El pla hidrològic de la conca del Xúquer és el que reparteix l’aigua dels diferents rius
de la conca ,
d’aquests.

és a dir, el pla que determina els usos i assigna les dotacions per a cada un

L’actual Directiva d’aigües determina que aquests plans han de tindre en

compte les necessitats d’aigua per a mantindre el bon estat ecològic dels aiguamolls
i, encara més, els de importància internacional com ara l’Albufera.

També la Directiva

d’hàbitats obliga a mantindre en bon estat de conservació els hàbitats i les espècies de les

zones Xarxa Natura 2000, com és l’Albufera.

D’acord amb aquestes normatives, l’aigua necessària per a mantindre aquests sistemes

hauria de suposar una restricció prèvia a les concessions, és a dir,

hauria d’estar

reservada amb anterioritat al repartiment per a un ús i l’altre.
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Però

el Xúquer és un riu deficitari

(té menys cabal que concessions) i els recursos

d’aquest s’esgoten progressivament per la falta de pluges i per les extraccions que pateix.

L’Albufera està al final de la conca, per això ja no hi ha aigua per al llac i, si n’hi
haguera, es guardaria a l’embassament de Tous per a necessitats futures.
que el pla de conca assigna 210 hm

³

per a la llacuna. Però no és així.

El que diu el pla és

que si no hi arriben 210 hm ³ caldrà aportar-ne més, sense definir quant ni
Aquests 210 hm

³

Es diu

d’on.

són els que es calcula que hi arriben habitualment de retorns de regs i

escorriments de la conca. Però, a més, aquesta quantitat ha d’arribar a la llacuna en un

any hidrològic –d’octubre a octubre–. Quan es determina si hi ha arribat o no, ja és tard

perquè ens trobem en un altre any hidrològic.

Per això,

cal modificar la redacció del pla de conca actual,

i el pròxim hauria

d’establir clarament una aportació obligatòria de l’aigua necessària per a la perellonada i

per a mantindre el flux al llarg de tot l’any. Tot això, independentment de les aportacions

que reba pel cicle natural i dels retorns de reg.
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11. Activitat: coneixement del medi aquàtic.
El objetivo de esta actividad es que los jóvenes comprendan las complejas interacciones de la vida en el medio acuático y aprendan a

observarlas y describirlas. Para ello se van a analizar los diferentes componentes de este medio: el medio físico, el agua y los seres vivos.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.
La actividad se desarrollará en un tiempo entre 2 y 5 horas aproximadamente y dependiendo de la edad, posibilidades etc., entre las

instalaciones interiores (aula y “laboratorio”) y aire libre en el campo. Tras unas primeras explicaciones, los grupos de jóvenes salen al

campo. Elegirán un medio acuático (mar, acequia, marjal, etc.) y en el campo tomarán unas primeras notas descriptivas del medio físico (1),

así como muestras de agua para análisis físico-químico (2) y muestras de organismos (3) que analizarán posteriormente en el “laboratorio”.

1. El medi físic. Es tracta d’aprendre a quantificar i descriure les característiques del continent que alberga el medi aquàtic. Per

exemple: localització, grandària, profunditat, substrat, moviment de l’aigua, color, transparència, etc.

2. L’aigua. Prendrem unes mostres d’aigua amb un mètode molt senzill: un poal i una corda. Les mostres es guardaran en un

recipient, es retolaran (nom de l’equip, lloc i data) i es traslladaran al laboratori per a analitzar-les. Allí determinarem (en funció de

les edats) uns paràmetres bàsics com la temperatura, la salinitat, l’oxigen dissolt o el pH.

3. Els organismes. La vida en l’aigua és molt variada, encara que de vegades a primera vista siga difícil d’observar. Per això, amb

·

l’ajuda d’una xarxa de malla de mànec llarg i des de les ribes, tractarem de recol lectar exemplars d’alguns dels organismes de la

fauna i la flora aquàtiques. Les mostres les guardarem en recipients que traslladarem al laboratori on, amb ajuda dels monitors, de

guies de classificació i de lupes si cal, identificarem, fins al nivell que siga accessible per a cada edat, els organismes trobats.

Una vez finalizado este trabajo, con los datos obtenidos, los alumnos cumplimentarán una ficha que les entregaremos y, así
cada grupo será capaz de describir los elementos del medio que han estudiado.

Finalmente y si hay tiempo, el profesor/a puede proponer algunas preguntas. Por ejemplo:
mar es salado?,

¿qué es el agua?, ¿por qué el

¿hay diferencias entre los organismos de los diferentes ambientes?, etc.
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