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Seqüència del procés de formació de l'Albufera

La restinga o barra arenosa que recorre el Parc Natural de nord a sud va separar l'antic golf marí de la mar
Mediterrània formant així l'Albufera. El seu origen, per tant,

es troba en els sediments transportats pel riu

Túria fins a la mar on 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 al sud per la Serra de les Rabosses
(Cullera).

Seqüència del procés de formació de l'Albufera

Els processos de modificació del nivell de la mar Mediterrània a causa de canvis climàtics han ocasionat al
llarg del temps la creació de diferents restingues, algunes externes i altres internes a l'actual.
L'actual constitueix una unitat geològica recent, de l'època holocena, que comprén els últims 10.000 anys,
perquè va començar a formar-se fa uns 6.000 .

L'evolució
de l'Albufera
salada a la
dolça

Durant l'Edat Mitjana i part de la Moderna, 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, desenrotllada encara de manera marginal, es localitzava en les zones
més altes. La ramaderia extensiva, l'extracció de sal, l'obtenció de plantes i llenya i, sobretot la caça eren junt
amb la pesca els principals aprofitaments realitzats en l'entorn d'aquella Albufera rodejada d'una marjal
immensa (Sanchis Ibor, 2001; Furió Diego; Martínez Sanmartín, 2006).

L'evolució
de l'Albufera
salada a la
dolça

Finalitzada

l'Edat

mitjana,

l'activitat

agrícola

va

anar

guanyant

importància

i,

molt

especialment

amb

l'expansió del regadiu impulsada amb la construcció de la Séquia Real del Xúquer (iniciada en el segle XIII, i
que representa un dels sistemes de reg més antics a Espanya).
Durant el període comprés entre els segles XV i XVIII, una extensa superfície del perímetre de l'aiguamoll va
començar a ser transformada, introduint-se des de llavors molts dels sistemes de maneig agrícola 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.

L'evolució
de l'Albufera
salada a la
dolça

Així doncs, aquest aiguamoll va evolucionar de manera natural d'un estadi salí a un altre dulciaqüícola, degut
principalment al retorn dels regadius cada vegada més intensos i a mesura que s'anava completant el
tancament del cordó litoral i que la sedimentació anava omplint l'espai de la llacuna. L'acció humana també
va resultar determinant en la culminació d'aquest procés, accelerant els processos naturals i imposant altres
transformacions a l'ecosistema albuferenc. (Sanchis Ibor). Entre aquestes actuacions, destaca l'obertura de

·

noves "goles" o comunicacions amb la mar, la instal lació de comportes en les mateixes i finalment la seua
dotació d'equips de bombament.

El Parc Natural de l'Albufera en l'actualitat
El parc natural de l'Albufera, amb una superfície aproximada de 21.000 hectàrees, se situa en el sector sudoriental de la plana de València i és un dels principals aiguamolls costaners del Mediterrani occidental. Com
a tal, està inclòs en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.

El sistema format per l'Albufera, el seu entorn humit i la restinga adjacent a ambdós, va ser declarat parc
natural en 1986. A més, compta amb altres figures de protecció i reconeixement com és la de Zona Humida
d'Importància Internacional en virtut del Conveni de Ramsar. També, està declarat ZEPA (Zona d'Especial
Protecció per a les Aus) en virtut de la Directiva d'Aus i LIC (Lloc d'Interés Comunitari) en virtut de la Directiva
d'Hàbitats formant part, per tant, de la Xarxa Natural 2000, principal instrument per a la conservació de la
naturalesa en la Unió Europea.

En aquest sistema es poden identificar els següents components:

La restinga o barra arenosa

que separa el llac i la seua marjal

de la mar té una amplària mitjana d'un quilòmetre i una longitud
de 30 quilòmetres aproximadament (Pinedo-Cullera).

Gran part d'ella ha sigut urbanitzada, persistint no obstant això
en bon estat de conservació la zona més pròxima a la llacuna,

la Devesa.

També persisteixen formacions dunars d'interés en la

zona sud d'aquesta, en l'àrea del

Dosser de Cullera.

La Devesa

La Devesa
La Devesa, amb una superfície aproximada de 900 hectàrees, constitueix el tram millor conservat de la
restinga i la seua importància radica en el fet que

alberga 14 hàbitats d'interés comunitari,

la major part

d'ells propis de formacions dunars. Es tracta, per tant, d'un espai amb un elevat valor ecològic, i compost per
quatre ambients: platja, alineació dunar exterior, mallada i alineació dunar interior, tots ells amb la seua
fauna i flora associades. El seu estat actual de conservació es pot atribuir en primer lloc a la pressió exercida
pels conservacionistes locals, la qual cosa va impedir la seua urbanització en els anys setanta, i en segon lloc
a un ambiciós projecte de restauració dunar iniciat per l'Oficina Tècnica Devesa-Albufera en 1982 i que
encara continua en l'actualitat. Quasi trenta anys després de ser devastat, els valencians poden tornar a
disfrutar d'aquest emblemàtic espai natural.

La Devesa consta dels següents ecosistemes:

La platja
La platja és la barra d'arena més pròxima al mar i sotmesa al flux de les marees. En ella es poden obsevar
escarabats i altres insectes que ixen en cerca d'aliment i després es refugien del sol davall l'arena o en altres
zones. D'altra banda, aus com les gavines, territs i corriols recorren la platja en cerca de menjar. També és
possible observar en època de cria els xatracs pescant pel litoral del parc. Per tant, la platja no sols té un
valor paisatgístic i recreatiu sinó que, acull una interessant fauna adaptada a aquest ambient.

Alineació dunar exterior o "muntanyars"
Alineació dunar exterior o

«muntanyar», són les dunes més pròximes al mar i les de major envergadura, entre

4 i 5 metres d'altura mitjana, amb cotes màximes de 9 metres. Les condicions de vida en elles també són molt
extremes: escassetat d'aigua dolça, vent del mar carregat de sal, altes temperatures en la superfície de
l'arena i, un sòl poc estable. No obstant això, a pesar d'aquestes condicions, acullen a multitud d'espècies
d'animals i plantes. Algunes de les espècies de plantes presents en aquest ambient són: la carlota bastarda,
la cotonosa, la lleterola marina, el carretó de platja, el lotus marí, l'assutzena marina, la corretjola marina,
l'eruga marítima, el card marí, el gavó, el barrot i el rebutàs marí. Respecte a la fauna, la palometa
nocturna i poc vistosa Brithys crini, rèptils, com la sargantana cua roja, la sargantana ibèrica i la sargantana
cuallarga. Entre les aus, els corriols probablement són els més característics d'aquest ambient.

Les
mallades

Les Mallades són depressions del terreny situades entre
les dunes de la Devesa. El nivell de l'aigua subterrània,
nivell freàtic, es troba molt pròxim a la superfície. Si les
aigües

subterrànies

provenen

de

l'aqüífer

marí,

com

ocorre en la majoria, quan la mallada és seca apareixen
crostes salines en la superfície del terreny. Depenent de la
concentració

de

sal

i

la

humitat

del

sòl,

·

s'instal len

diverses comunitats vegetals. Les més adaptades són les
soses, la salsona i el plantatge marí, totes elles plantes
crasses. Els joncs i pastius se situen en les zones menys
salines

de

la

mallada

junt

amb

algunes

espècies

l'ensopeguera de Cullera i
l'ensopeguera de l'Albufera. La comunitat faunística
amenaçades

està

com

composta

principalment

d'aus

i

insectes

amb

preferència per aquest ambient. Entre les aus, el trist, la
bequeruda, el teuladí de canyar i alguna cotxa blava. A la
primavera i estiu és possible veure la camallonga, a la
carregada i a la llesna, aus limícoles que nidifiquen en
aquests ambients. Quan les mallades estan inundades és

·

fàcil veure diferents espècies de libèl lules i escarabats
aquàtics, alguns d'ells rars en altres zones del parc.

Alineació dunar interior
És la més antiga, amb dunes de poca altura per culpa de
la

seua

vegetal.
varietat

major
La

antiguitat,

colonització

d'espècies

que

estabilització
vegetal

la

resta

és

i

de

colonització
major

d'ecosistemes

port
de

i
la

Devesa pel fet que les condicions són més favorables per
al seu desenrotllament. 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, el coscoll, el margalló, l'arç negre, l'aladern de
fulla estreta, la murta i el ginebre marí.
és

una

subespècie

catalogada

com

El ginebre marí

amenaçada

a

la

Comunitat Valenciana, principalment per la destrucció
del seu hàbitat, per aquesta raó es troba protegida per
la legislació europea, nacional i autonòmica (Catàleg
Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades).
També presenta una major varietat d'espècies de fauna
que la resta d'ecosistemes de la devesa. Mamífers com
la geneta, la mostela, la fagina, el conill, i algunes rates
penades entre altres. Rèptils com la serp verda, la serp
de

collar

i

la

tortuga

mediterrània.

Entre

les

aus

destaquen l'àguila calçada, el mussol banyut i el martinet
comú.

L'Albufera

L'Albufera

La llacuna o Albufera pròpiament dita, situada en posició més o menys central en el parc natural, és actualment
una extensió d'aigua dolça de prop de 3.000 hectàrees i una profunditat mitjana de 80 centímetres. Consta de:

"el lluent",

espai

denominades

d'aigües

“mates”.

coneguts com a

obertes,

un

cinturó

de

vegetació

palustre

i

diverses

illes

que

constitueixen

les

Es tracta de formacions palustres que han arrelat en punts de menor profunditat,

"alterons"

i ocupen una superfície aproximada de 350 hectàrees. Les mates estan compostes

principalment per canyís, bova, joncs, mansega i en menor quantia per la malva d'aigua.
part de l'aigua circulant per l'arrossar i
través de tres canals, coneguts com a

L'Albufera rep la major

per séquies externes i barrancs. El buidatge al mar es du a terme a

goles

(Pujol, Perellonet i Perelló).

Algunes de les seues ribes alberguen

una vegetació que constitueix per si mateixa, un hàbitat d'interés comunitari per les comunitats aquàtiques que
es

refugien

i

alimenten

en

ell.

Destaca

la

seua

capacitat

d'acollida

d'una

d'avifauna, que en ella poden trobar descans, aliment i/o lloc per a nidificar.

important

varietat

d'espècies

L'Albufera

A

l'hivern

espècies:

són

abundants

l'ànec

collverd,

els
el

anàtids,

cullerot

destacant

comú

i

el

tres

sivert,

i

rapaços com l'arpella de marjal occidental. En època de
nidificació, unes quantes colònies d'agrons de set espècies

Gall de canyar

nidifiquen en les mates, entre les que cal mencionar per la

Picaport

seua

importància

l'agró

roig

i

l'oroval.

Val

la

pena

ressenyar també la comunitat de passeriformes palustres,
amb espècies tan escasses com la xitxarra mostatxuda

·

real o el bigotut, ràl lids com el gall de canyar, la fotja

Sivert

moruna i la fotja comuna, així com algunes limícoles, com
la

camallonga

podria

i

destacar

la

bequeruda

l'augment

a

l'hivern.

important

Finalment,

de

la

es

colònia

nidificant de picaport, l'única espècie d'ibis que apareix
de forma natural a Europa, així com els grans números de

Flamenc comú

morets i flamencs que acull el parc durant l'hivern.

L'Albufera
Fins a mitjans del segle XX (1960), l'Albufera es trobava
encara

en

bon

estat

ecològic.

La

transparència

de

les

aigües deguda a l'abundància i qualitat dels cabals que
l'alimentaven, junt amb l'escassa profunditat, permetien el
desenvolupament

d'espesses

praderies

de

vegetació

submergida que van arribar a ocupar la major part de la
llacuna.

Llengua d'oca

Filigrana

Apareixien

denses

formacions

de

macròfits

aquàtics i algues com la filigrana, el volantí espigat, la
llengua d'oca, el pel i Charas, entre altres), coneguts com a
brossars, asprellars, barrellars, etc. ocupant prop de dues
terceres parts de la superfície de la llacuna i, donant recer a
una destacable comunitat de peixos i invertebrats aquàtics.

dècada de 1970 la llacuna evoluciona cap a
màxima eutròfia (alt contingut en nutrients),

A partir de la
un estat de

conseqüència

de

la

degradació

de

la

contaminació

industrial, agrícola i abocaments urbans.
Des de la seua declaració com a parc natural, es treballa

Pel

Volantí espigat

per a tornar a aquest espai natural tan emblemàtic a l'estat
anterior a les diferents agressions patides.

Primavera

Tardor

Primavera

Tardor

Tardor-Hivern

Hivern

Hivern

Estiu

La marjal o arrossar

La marjal o arrossar
Localment es coneix com a marjal a l'ecosistema natural que hui ocupa gran part del cultiu arrosser. Constitueix
l'ambient de major extensió del parc, ocupant un 70% de la seua superfície, 13.000 hectàrees. Es tracta d'una

·

plana al luvial de sedimentació en la qual es diferencien dues zones, una zona perifèrica de major cota que es
correspondria amb rebliments semi naturals transformades en arrossars des del
segle XV al XVIII i, una altra zona central de més profunditat que es correspon als tancats, terrenys guanyats a la
mateixa Albufera des del segle XVIII fins a la segona dècada del XX, una vegada generalitzat l'ús del motor
d'explosió necessari per al drenatge dels terrenys.
La vegetació natural de marjal configurada per bovar, canyissers i saladars, ha sigut pràcticament eliminada i
només apareix de forma residual, sobretot en els marges de séquies i canals. L'arròs és el principal aprofitament
de la marjal, cultiu introduït pels àrabs durant el segle VIII i estés pel parc natural a partir del segle XV. A més,
representa la base fonamental que ha conformat les comunitats biològiques actuals.

Séquia

Séquia

a

Canal

Estany de la Plana

Canals, séquies
i l'Estany de la
Plana

Canals, séquies i l'Estany de la Plana

Dins d'aquest ambient cal destacar la densa xarxa de canals i séquies que ho travessen; algunes d'elles són
canals de drenatge pels quals circula l'aigua tot l'any i altres xicotetes séquies que només portenaigua en època
de cultiu. Cal destacar, el barranc del Poio, important llit torrencial que aporta aigua a l'Albufera d'una àmplia
conca que naix en les serres de Xiva i Xestalgar. Aquests canals, a més de la seua funció hidrològica, conformen
en si mateixos interessants hàbitats per a la fauna i la flora. L'Estany de la Plana arreplega alguns dels més
importants canals de la zona sud del parc prèviament a la seua eixida al mar per la gola d'El Perelló.

Els Ullals

Samaruc

Els
Ullals

Els Ullals són surgències o brolladors naturals d'aigua, generalment dolça, que es relacionen amb descàrregues
en superfície procedents de l'aqüífer de la Plana de València. Els ullals constituïxen una part important del
sistema

hidrològic

·

d'excel lent

de

qualitat

i

la
un

zona

humida,

important

ja

hàbitat

que

representen

d'interés

afloraments

comunitari.

superficials

L'estabilitat

de

les

d'aigües,
seues

generalment

característiques

ambientals és fonamental per a les espècies que allí habiten. Gràcies a tot açò, els ullals actuen com a
verdaderes reserves genètiques i de biodiversitat del parc. Mostra d'això és la presència d'espècies endèmiques,
exclusives

del

territori

valencià

o

del

Mediterrani

ibèric

i,

altres

que

mostren

un

estatus

de

conservació

desfavorable o que són extremadament rares o escasses en l'actualitat. Es poden identificar rèptils com la

·

tortuga leprosa i la tortuga europea, dues espècies de crustacis endèmics (gambetes o cabrioles), mol luscos
bivalves (petxinots, nàiades), peixos com el samaruc, endèmic del nostre territori i aus com el gomet comú, el
martinet comú, la xitxarra mostatxuda real, la fotja vulgar, fotja banyuda i el escabussonet.

"l'Horta"

"l'Horta"

L'arrossar està rodejat d'una orla d'horta, vinculada a l’Albufera amb la qual comparteix sistema hídric i fauna.
Generalment dedicada a hortalisses, són famosos les tomaques d'El Perelló, cultivats sobre substrat arenós en la
part oriental del parc. En la zona nord-occidental és on aconsegueix la seua màxima extensió, lligada als
regadius de les séquies de Favara i Séquia Real del Xúquer. La part d'horta pertanyent a la séquia de Favara junt
amb l'arrossar regat per les comunitats de regants del Túria i de l’Or han sigut inclosa en el reconeixement per
part de la FAO de l'horta de València com SIPAM (Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial).

El Parc Natural de l'Albufera li dona les gràcies por la seua visita

