
LES RIERES MEDITERRÀNIES 

Les rieres mediterrànies estan caracteritzades pel clima 
mediterrani, on tant hi ha una forta sequera tot l’any 
com, de sobte, cau una pluja torrencial. Aquests  
“torrents litorals” presenten unes característiques 
ecològiques molt peculiars, relacionades amb una 
variabilitat de cabals molt marcada, que fa que les 
comunitats biològiques presentin unes adaptacions 
particulars.

El vent dominant en aquesta àrea és la tramuntana, que 
bufa amb força i persistència bona part de l’any. La seva 
geologia té l’origen en la formació dels Pirineus 
(metamòrfica dominada per gneis).

Per a més informació:

Consorci de la Costa Brava
Plaça Josep Pla, 4, 3er 1a. 17001 Girona (El 
Gironès)
Tel. 972 20 14 67
www.ccbgi.org

Ajuntament del Port de la Selva
C/ Mar, 1. 17489 El Port de la Selva
Tel. 972 38 70 25
http://ca.elportdelaselva.cat

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu 
Industrial del Ter
Passeig del Ter, 2. 08560 Manlleu
Tel. 93 851 51 76
www.mitmanlleu.org – cerm@mitmanlleu.org

El clima eixut, l’exposició a la tramuntana, els incendis 
freqüents i l’activitat humana, principalment el conreu 
de la vinya i la pastura (amb la generació de focs per 
mantenir-la), configuren una coberta vegetal dominada 
per màquies i brolles on hi ha poques espècies arbòries.

Com que es tracta d’una àrea costanera, on la pressió 
turística és alta, sobretot a l’estiu, aquestes 
característiques naturals es veuen afectades per una 
gran explotació de l’aqüífer al·luvial amb risc d’intrusió 
d’aigua marina, accentuada en anys de sequera extrema.

Continguts i textos: Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis – Museu Industrial del Ter (2011).
Fotografia de portada: Marc Ordeix (CERM) 

LA RIERA DE RUBIÉS

El Port de la Selva, l’Alt Empordà

Una riera a la Costa Brava
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DESTACATS

Aigua amunt del Coll de Perafita, al salt de la Gorga, 
la riera de Rubiés conserva un bon estat ecològic i 
una riquesa biològica elevada. El bosc de ribera es 
veu afectat per l’activitat humana i limitat per 
l’abundància del substrat dur, que dificulta que 
arbres i arbusts hi arrelin.  En aquest indret hi ha 
aigua tot l’any, almenys en algunes basses, fet que 
propicia l’establiment d’una comunitat de 
macroinvertebrats aquàtics, amfibis i rèptils estable i 
diversa. 
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LA RIERA DE RUBIÉS

La riera de Rubiés neix al mateix Cap de Creus, al Mas de 
Romanyac (per això també és denominada riera de 
Romanyac), al terme municipal de Roses, a gairebé 
400 m d’altitud sobre el nivell del mar. Té una longitud 
màxima de 7,6 km i drena una conca d’uns 14,5 km2, que 
pertanyen, en bona part, al Parc Natural del Cap de 
Creus. A més de les espècies vegetals terrestres més 
típiques com el llentiscle (Pistacia lentiscus), el bruc boal 
(Erica arborea) i la surera (Quercus suber), a les riberes 
apareixen alocs (Vitex agnus-castus), oms (Ulmus minor), 
freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), avellaners 
(Corylus avellana), gatells (Salix atrocinerea), algun 
pollancre (Populus nigra) i algun salze blanc (Salix alba). 
També cal ressaltar-hi una gran diversitat de plantes 
aquàtiques (macròfits), com ranuncles (Ranunculus sp.) i 
la verdolaga (Portulaca oleracea). 
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Reineta (Hyla meridionalis)
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Tot i que al Pla d’en Quim l’estiatge hi allarga els períodes 
d’eixutesa, al tram mitjà de la riera sempre hi ha alguna gorga 
amb aigua. 
L’establiment d’una formació vegetal de ribera ben consolidada 
també hi és molt difícil. Això no obstant, puntualment s’hi 
observa una proliferació d’arbustos com l’aloc i força plantes 
herbàcies ruderals a la mateixa llera del riu. En aquest punt, la 
riera destaca per la gran diversitat d’ambients. Hi abunden les 
gorgues (on hi ha aigua tot l’any), petits salts d’aigua i una 
alternança de zones lentes i ràpides on es pot establir una gran 
diversitat de macroinvertebrats i altra fauna aquàtica, entre la 
que destaca l’anguila (Anguilla anguilla).

El tram baix de la riera de Rubiés sovint comunica amb el
mar Mediterrani, sobretot en èpoques plujoses.
Els trams baixos de rius i rieres es caracteritzen per tenir 
amplades considerables on es sol establir vegetació 
aquàtica molt variada. En el cas de Rubiés, bona part està 
coberta per una espècie invasiva asiàtica, la canya (Arundo 
donax), tot i que els darrers anys el canyís (Phragmites 
australis) també s’hi ha recuperat notablement. 
L’escullera a banda i banda no permet que hi hagi els 
hàbitats i espècies propis d’estuaris i llacunes litorals. 
En aquests ambients força salobres hi viuen diverses 
espècies de peixos, com les llisses (Liza ramada, Mugil 
cepalus i Liza aurata) i anguiles. La presència de gambúsia, 
(Gambusia holbrooki), un petit peix americà invasiu és, per 
desgràcia, destacable en aquest punt.
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Reineta (Hyla meridionalis)

Cap d’ase (Lavandula stoechas )
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A la riera de Rubiés s’hi poden observar algunes espècies 
de fauna representatives de zones humides, com per 
exemple amfibis com la reineta (Hyla meridionalis) i el 
gripau comú (Bufo bufo), i rèptils com la serp d’aigua 
(Natrix maura) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 
D’ocells, a banda d’espècies d’ambients periurbans i 
rurals, hi destaquen el blauet (Alcedo athis), la cuereta 
blanca (Motacilla alba), la polla d’aigua (Gallinula 
chloropus) i el balquer (Acrocephalus arundinaceus). 


