LA DEVESA:

BIODIVERSITAT SOBRE ARENA
UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA

ÍNDEX
Objectius generals de la unitat didàctica.

Objectius específics de la unitat didàctica.

1.-Introducció.

2.-Què és la biodiversitat i per què és important?

3.-Quina relació té la Devesa amb l'Albufera ?

4.-Ecosistemes de la Devesa i la seua biodiversitat.

4.1-La platja.

4.2-Alineació dunar exterior o dunes mòbils.

4.3-Dunes de transició.

4.4-Alineació dunar interior o dunes fixes.

4.5-Les mallades.

5.-Hi ha què netejar la Devesa del seu sotabosc?

6.-Exercicis.

UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA

Objectius:
generals y específics.
OBJECTIUS GENERALS:
• Donar a conéixer un ecosistema del *Parc Natural de l'Albufera.
• Ressaltar la importància de la Devesa com a ecosistema.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
• Conéixer el significat de biodiversitat i la seua importància.
• Conéixer els diferents ambients de la Devesa.
• Reconéixer algunes espècies de flora i fauna d'aquests ecosistemes
com a mostra de la seua biodiversitat.
• Mostrar la importància dels beneficis que ens aporta la Devesa.
• Saber la raó de conservar-la així.
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1.- Introducció

La Devesa, amb un paisatge d'incalculable valor, no sols ens ofereix un lloc
d'esplai i relaxació per a tots aquells que la gaudim, també és lloc de refugi i
font d'aliment per a un gran nombre d'espècies animals. Però sens dubte la
seua funció, invisible i irreemplaçable, és la de ser una vertadera font d'oxigen
i embornal de diòxid de carboni, és a dir que ho absorbeix i captura reduint
així

la

seua

concentració

en

l'atmosfera,

en

una

zona

geogràfica

molt

poblada i amb activitat econòmica procedent de molts sectors.
Les alteracions i amenaces que pateix en l'actualitat, es deuen a l'elevada
pressió de visitants en alguns sectors i una sèrie de nuclis urbanitzats, vestigi
d'un antic projecte urbanístic de mitjan segle passat. No obstant això, la
principal amenaça a la qual s'enfronta són els efectes provocats pel canvi
climàtic i, en concret la pujada del nivell de la mar i els efectes devastadors
que provoquen els temporals marítims.
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2.- Què és la biodiversitat i per què
és important?

Què és la biodiversitat?
La varietat d'espècies vegetals i animals en el seu medi ambient.

I per què és important la biodiversitat?
La biodiversitat és un component essencial de l'ecosistema pel que, és un

factor clau per a mantindre la seua resiliència

I què significa resiliència "ecològica"?
La fortalesa que presenta un ecosistema enfront d'una agressió; podent tornar

al seu estat original una vegada que l'agressió ha finalitzat.
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3.- Quina relació té la Devesa amb l’Albufera?
La restinga

o barra arenosa que recorre el Parc Natural de nord a sud

Mediterrània formant així l'Albufera.

va separar a l'antic golf marí de la mar

El seu origen es troba en els sediments transportats pel riu Túria fins a la seua

desembocadura i que, van ser distribuïts pel corrent marí litoral predominant en sentit nord-sud i, als vents principalment
de component nord-est o nord-oest fins a quedar atrapats per la Serra dels Rabosses (Cullera).

Aquesta restinga, barra d'arena, constitueix una unitat geològica recent, emmarcada en l'època Holocena, és a dir, des de fa
10000 anys fins a l'època actual i, va començar a formar-se fa 6000 anys. Part de la restinga es recolza sobre una més antiga
– sobre regruixos Plistocens- i, el tram central, entre El Perelló i El Mareny de Barraquetes on la restinga té hui una amplària
mínima,

va

començar

a

tancar-se

ara

fa

aproximadament

2000

anys

(SANJAUME,

1974;

ROSSELLÓ,

1972,

1993,

1995).

El

tancament de l'actual cordó dunar, la part més externa, degué produir-se en època tardomedieval segle XIV (SANCHIS IBOR).
Tota aquesta restinga té una longitud de 30 quilòmetres (Pinedo-Cullera).

La Devesa constitueix un tram d'aquesta restinga

quedant emmarcada entre el poble del Saler al nord, la gola del Perellonet

al sud, la mar Mediterrània a l'est i, l'Albufera i camps d'arròs a l'oest. Ocupa una superfície aproximada de 900 hectàrees, una
longitud de nord a sud de 9 quilòmetres i una amplària màxima d'un quilòmetre.
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4.- Ecosistemes de la Devesa i la seua biodiversitat
Es tracta d'un espai amb un elevat valor ecològic, fins a cinc ambients repartits per tota la seua extensió.

Començant des de la mar: platges, alineació dunar exterior o dunes mòbils, dunes de transició, mallades i

alineació dunar interior o dunes fixes.

PERFIL DEL PARC NATURAL DE L'ALBUFERA
Els ecosistemes principals del parc natural són :
la marjal o arrossar on es troben també els "ullals", l'Albufera i la restinga on se situa la Devesa.
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4.1- La platja.
La platja s'estén des de la base de la duna o on acaba la vegetació i, és un ambient molt difícil per a la vida dels

animals i de les plantes, encara que alguns animals han aconseguit viure en ell. D'una banda es poden veure

escarabats i altres insectes que salen a la recerca d'aliment i després es refugien de la llum del sol sota l'arena o en

altres zones. D'altra banda ocells com les gavines, territs o corriols recorren la zona a la recerca de menjar. Per tant, la

platja o només té un indubtable valor paisatgístic i recreatiu, sinó que acull una fauna que s'ha de conservar.
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4.2- Alineació dunar exterior o dunes mòbils.
Són les dunes més pròximes a la mar, també denominats "*muntanyars" i, en conseqüència és l'ecosistema de la
Devesa que més pateix els efectes negatius dels temporals marítims. Tenen una orientació longitudinal, paral•lela
a la costa i són les de major envergadura, entre 4 i 5 metres d'altura mitjana. En aquest lloc es donen unes
condicions de vida molt extremes:
Escassetat d'aigua dolça.
Vent de la mar carregada de sal.
Altes temperatures en la superfície de l'arena.
Un sòl arenós que és poc estable.
Però malgrat aquestes condicions, en els *muntanyars, viuen multitud d'animals i plantes adaptades a aquest
ambient tan hostil. És a dir, alberguen molta biodiversitat.

Fins a 35 espècies de plantes.
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Adaptacions de la flora de l'alineació dunar exterior
La vegetació que s'estableix sobre les dunes mòbils, és una vegetació

psamófila, és a dir, mostrar adaptacions al sòl

arenós com:

Suportar la mobilitat de l'arena.

Posseeixen

arrels profundes per a subjectar-se millor al substrat i, buscar la humitat i els nutrients de les capes més

profundes de la duna .

Són de

port rèptil, adoptant la forma de la duna, per a poder suportar l'acció abrasiva del vent salí.

Altres adaptacions:
Moltes d'aquestes plantes tenen les fulles

pubescents, és a dir, tenen pelets blanquinosos per a reflectir la llum del sol

i evitar la perduda d'aigua per transpiració o

com és el cas de l'eruga de mar.

Cakile maritima
rave de mar

crasses,

carnoses, per a poder emmagatzemar més quantitat d'aigua,
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Algunes espècies de flora de l'alineació dunar exterior.

Lotus creticus
herba dels conills

Echinophora spinosa
safanòria marina

Othanthus maritimus
cotonet

Callystegia soldanella
corretjol marí

Pancratium maritimum
lliri de mar

Medicago marina
herba de la plata

Al
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Algunes espècies de fauna de l'alineació dunar exterior.

Acanthodactylus erythrurus
sargantana cua-roja

Brithys crini
eruga del pancratium

Scarbaeus semipunctatus
escarabat piloter

Charadrius alexandrinus
corriol camanegre

Scarabaeus semipunctatus
escarabat piloter

Psammodromus algirus Al
sargantana cuallarga

Añadir
deA
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4.3- Dunes de transició.

Aquestes dunes són les que es troben entre les dunes de l'alineació exterior i
les de l'alineació interior. En aquesta formació dunar podem trobar espècies
de flora que estan presents en tots dos ambients i, unes altres on troben el seu
òptim

desenvolupament.

No

obstant

això,

pel

fet

que

les

condicions

ambientals continuen sent bastant extremes, aquelles espècies arbustives que
en l'alineació interior adquireixen un port normal, uns 5 metres, en aquesta
zona

de

sobretot,

transició
els

apareixen

efectes

del

amb

vent

port

marí.

rabassut
Aquest

o

és

rèptil
el

per

lloc

supervivència d'una espècie que es troba inclosa en el

a

minimitzar,

idoni

de

les

espècies

botàniques

amenaçades

en

a

la

Catàleg Valencià

d'Espècies de Flora Amenaçades. Annex III. Espècies Vigilades
una

per

tota

la

ja que, és
Comunitat

Valenciana. Així doncs, està protegida per la legislació europea, nacional i
autonòmica.

macrocarpa-
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Es

tracta

del

ginebre marí

Juniperus oxycedrus ssp.

-
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Algunes espècies de flora de les dunes de transició.

Malcomia littorea
alhelí marí

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa
genebre marí

Helichrysum stoechas
floreta de pascua

Ononix natrix
ungla de gat

Helianthemum syriacum
romer blanc

4.4- Alineació dunar interior
o dunes fixes.
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Aquesta és l'alineació dunar més antiga que, ha sigut colonitzada per una
vegetació

de

major

d'ecosistemes,

degut

port,

densitat

i

fonamentalment

varietat
al

fet

d'espècies

que

les

que

condicions

la

resta

són

més

favorables per al seu desenvolupament. Les dunes presenten una morfologia
molt més regular, on predominen les alineacions transversals i de poca altura a
causa de la seua major antiguitat, estabilització i coberta vegetal. Les altures
mitjanes es troben entre 3 i 4 metres. L'estrat arbori, arbustiu i *lianoide
d'aquesta zona es troba representat per espècies del Mediterrani litoral. En
l'estrat arbori, l'espècie dominant és el pi blanc, en l'estrat arbustiu destaquen:
l'aladern, el llentiscle, la coscolla, el margalló, l'arç negre, el aladern de fulla
estreta, el ginestó valencià i el ginebre marí. Aquest últim és més comú en les
dunes

de

transició

com

hem

nomenat

anteriorment.

De

port

més

xicotet

trobem estepes com la estepa borrera, la estepa d'arenal, l'herba sana i el
romer mascle, el galzerà i l'albaida entre altres. En l'estrat lianoide destaquen
l'aritjol

principalment

ecosistema

"litoral"
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queda,

i

la

esparraguera

amarguera

o

borda.

En

aquest

doncs,

perfectament

representat

el

bosc Mediterrani

en un bon estat de conservació, les principals característiques de la

qual es detallen en el següent apartat.
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Característiques de la vegetació mediterrània.
Biogeográficament

el territori s'inclou en la Regió Mediterrània, Superprovincia Iberolevantina, Província

Valencià-Catalano-Provençal, Sector Xativí (COSTA, 1986).

Termomediterrani amb ombroclima sec .
l'escassetat de gelades a l'hivern i

Bioclimáticament

es troba representat el

pis

Aquest pis bioclimàtic es caracteritza principalment per

temperatures elevades a l'estiu ,

molt important. La vegetació es caracteritza normalment per matolls

durant el qual

l'estrés hídric

és

d'espècies esclerófiles .

Què significa vegetació esclerófila?
És un tipus de vegetació les plantes de la qual estan adaptades a llargs períodes de sequera i calor,
vegetació

xeròfila .

Per això posseeixen fulles dures,

coriàcies ,

per a evitar la pèrdua d'aigua per

transpiració durant l'època de sequera.
Són plantes de fulles

persistents ,

També es denominen plantes

és a dir, que es mantenen en la planta verdes durant tot l'any.

perennifòlies .

Altres adaptacions:
Moltes d'aquestes espècies tenen el marge de les fulles amb dents espinoses per a protegir-se dels
herbívors.
Nombroses espècies adaptades al clima Mediterrani produeixen

substàncies aromàtiques

en forma

d'oli que secretan per la superfície de les fulles. Aquests olis els confereixen un aspecte brillant i una
miqueta untós. Es creu que aquestes substàncies protegeixen a les plantes de l'atac dels herbívors i
contribueixen a reduir la transpiració.
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Algunes espècies de flora de l'alineació durnar interior.
Arbustos que poden aconseguir els 5 metres d'altura:

Quercus coccifera
coscoll

Pistacia lentiscus
llentiscle

Myrtus communis
murta

Chamaerops humilis
margalló
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Algunas especies de flora de la alineación durnar interior.

Rhamnus alaternus
aladern

Phillyrea angustifolia
aladern de fulla
estreta

Junniperus oxycedrus ssp macrocarpa
genebre marí
Este aspecto -forma y porte- es el que
adquiere esta especie en las dunas fijas.
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Algunes espècies de flora de l'alineació durnar interior.
Arbustos que poden aconseguir entre 2 i 3 metres d'altura:

Rhamnus oleoides
arçot negre

Osyris lanceolata
ginestó valencià

Arbustos que poden aconseguir 1 metre d'altura. :

Rosmarinus
officinalis
romer
Cistus clusii
romer mascle
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Algunes espècies de flora de l'alineació durnar interior.
Arbustos que poden aconseguir 1 metre d'altura:

Anthyllis cytisoides
albaida

Cistus salvifolius
estepa borrera

Ruscus aculeatus
galzerà
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Algunes espècies de flora de l'alineació durnar interior.
Lianes, trepadores i xicotetes mates:

Asparagus acutifolius
esparraguera borda

Smilax
aspera
aritjol

Alkanna tinctorea
peu de colom

Teucrium belion
timó mascle
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Algunes espècies de fauna de l'alineació durnar interior.
Les aus:

Sylvia menanocephala
busquereta de capnegre

Upupa epops
paput

Hieraaetus pennatus
àguila calçada

Asio otus
mussol banyut

Nitycorax nitycorax
martinet

Streptotelia turtur
tortora

Erithacus rubecula
pit-roig

Turdus merula
merla
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Algunes espècies de fauna de l'alineació durnar interior.
Els mamífers:

Genetta genetta
geneta
Mustela nivalis
mostela

Pipistrellus pygmaeus
rata penada de Cabrera

Pipistrellus pipistrellus
rata penada pipiste.la
comuna

A

p
Crocidura russula
musaranya comuna

Oryctolagus cuniculus
conill

t

UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA

24/35

Algunes espècies de fauna de l'alineació durnar interior.
Els rèptils:

Acanthodactylus erythrurus
sargantana cua-roja

Psammodromus algirus
sargantana cuallarga
Recorda què no està
permés agafar animals
salvatjes, ni soltar animals
domèstics en el medi
natural. Les conseqüències
poden ser catastròfiques.

Malpolon monspessulanus
serp verda
Testudo hermanii
tortuga mediterrànea

La tortuga mediterrànea
està declarada en perill
d'extinciò, tant a nivell
nacional com autonòmic.

A

p

t
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4.6.- Les mallades.
Són depressions del terreny situades entre les dunes de la Devesa. En aqueixa
zona, el nivell freàtic, és a dir el nivell de l'aigua subterrània, en aquest cas salat
per la proximitat de la mar, es troba molt pròxim a la superfície. A més, en les
capes superficials d'aquests sòls predominen els llims i argiles i, això provoca que,
a la tardor principalment, es produïsca una embassada temporal. Si les aigües
subterrànies provenen de l'aqüífer marí, com ocorre en la majoria, quan la
mallada s'asseca apareixen crostes salines en la superfície del terreny. Depenent
de la concentració de sal i la humitat del sòl, s'instal.len diferents comunitats
vegetals. Una d'aquestes comunitats suporta una gran concentració de sal,

vegetació halófila i, està composta per plantes com les soses, el salvió i el
llantén marí, totes elles plantes crasses. Els joncs i pasturatges se situen en les
zones menys salines de la mallada i, componen una altra comunitat vegetal. A
més, algunes d'aquestes plantes es troben en perill d'extinció com l'esopeguera i,
un altre endemisme de la Comunitat Valenciana amb
és l'ensopeguera d'Albufera, del qual

major risc d'extinció com

l'única població mundial es troba en la

mallada de la reserva del Racó de l'Olla.
La seua tolerància a la sal deriva dels diferents

mecanismes d'adaptació. Unes

posseeixen glàndules secretores de sals disposades en les fulles, unes altres són
capaces d'acumular la sal en fulles i tiges, dels quals es desprenen al final de
l'estació de creixement i unes altres impedeixen l'entrada de sal a les seues

·

cèl lules per mitjà de membranes semipermeables que emboliquen les arrels.
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Sobre la fauna, principalment es presenten ocells i insectes amb preferència per
aquest ambient, amb una vegetació herbàcia i dispersa.
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Algunes espècies de flora de les mallades.

Limonium sp.
ensopeguera

Juncus acutus
jonc agut

Tamarix sp.
tamarit

Iris xiphium
lliri blau

UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA
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Algunes espècies de flora de les mallades.

Aquestes són algunes espècies que major concentració de sal poden suportar:

Sarcocoria fruticosa - sosa grossa

Inula crithmoides
salvió

Plantago crassifolia
plantatge marí
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Algunes espècies de fauna de les mallades.

Recurvirostra avosetta
llesna

Añadir un poco de texto

Luscinia svecica
pitblau

Himantopus himantopus
camallonga

Gallinago gallinago
bequeruda

Chrocotemis erythrea
libèl. lula roja

Existeixen també una sèrie d'animals, invertebrats aquàtics, que encara que no es vegen a simple vista són
imprescindibles per a la vida en les mallades, perquè formen part de l'inici de la cadena alimentària
d'aquestes. Són els

macroinvertebrados aquàtics, recorda, encara que no es vegen.
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5.- Cal netejar la Devesa del seu sotabosc?
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6. Exercicis.
1. Al Parc Natural de l'Albufera existeixen tres ecosistemes principals. A quin
pertany la Devesa?
2. Quines creus tu què són les principals funcions de la Devesa?
3. Què és la biodiversitat i per què és important?
4. Quants ecosistemes té la Devesa? Quins són?
5. Nomena almenys tres adaptacions de les plantes de l'alineació dunar exterior.
6. Nomena almenys tres espècies de flora de l'alineació dunar exterior.
7. Nomena almenys tres espècies de fauna de l'alineació dunar exterior.
8. Quina espècie de flora troba les condicions idònies per a la seua supervivència
en les dunes de transició?
9. Nomena almenys tres espècies de flora de les dunes de transició.

UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA

31/35

6. Exercicis.
10.Quina alineació dunar alberga més diversitat d'espècies? Per què?
11.Nomena almenys tres adaptacions de la vegetació mediterrània.
12.Nomena almenys set espècies de flora de l'alineació dunar interior.
13.Nomena almenys quatre espècies d'ocells de l'alineació dunar interior.
14.Nomena almenys tres espècies de mamífers de l'alineació dunar interior.
15.Nomena almenys dues espècies de rèptils de l'alineació dunar interior.
16.Què els ocorre a les mallades per a què la majoria d'elles siguen ambients
salins?.

UNITAT DIDÀCTICA DE LA DEVESA
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6.-Exercicis.
17.Quin és l'endemisme valencià amb major risc d'extinció?
18.Nomena almenys dues adaptacions de la vegetació de les mallades.
19.Nomena almenys quatre espècies de flora de les mallades.
20.Nomena almenys tres espècies de fauna de les mallades.
21.Nomena almenys nou funcions del sotabosc de la Devesa.
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6.-Exercicis-passatemps
1. Barra d'arena que va separar al golf de la mar per
a formar l'Albufera. En diagonal.
2. Component essencial d'un ecosistema per a
mantindre el seua resilencia. Horitzontal.
3. Edat geològica a la qual pertany la Devesa.
Vertical.
4. Tipus de vegetació que s'estableix en l'alineació
dunar exterior. Horitzontal -de dreta a esquerra-.
5. Ecosistema de la Devesa amb major concentració
de sal en el sòl. Vertical.
6. Alineació dunar amb més biodiversitat; exterior,
transició o interior? Vertical.
7. Com es coneix també a la vegetació
mediterrània. Horitzontal -de dreta a esquerra-.
8. Espècie d'arbust abundant en el sotabosc de la
Devesa.
9. Què evita que ocórrega sobre el sòl el sotabosc
de la Devesa? Horitzontal.
10. És la planta en major risc d'extinció de la
Comunitat Valenciana. Només espècie. Vertical.
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6.- Exercicis-passatemps-solució.
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Centre d'Interpretación Racó del'Olla
Telèfon: 96 386 80 50
raco_olla@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es/albufera

