els hàbitats riparis
El principal valor del riu està en el seu patrimoni natural, del qual l’aigua és l’indubtable
tresor. L’aigua la compartim amb una immensa diversitat d’organismes que en depenen.
Tots formen part dels ecosistemes aquàtics
o riberencs, dels quals són peces clau en el
seu equilibri.

anguila, fartet, barb comú, bagra,
truita… 13 d’amfibis:
reineta, tòtil, salamandra,
tritó pirinenc, gripau comú…
6 de rèptils: tortuga de
rierol, serp de collaret, serp
d’aigua… 40 d’ocells:
bernat pescaire, cabusset, merla
d’aigua, blauet, ànec collverd,
picot garser petit, corb marí,
fotja… 8 de mamífers:
llúdriga, almesquera, toixó, ratpenat de ferradura… arbres:
freixe de fulla gran, alzina, roure
martinenc, om, bedoll, vern,
pollancre…

L’espai fluvial
del Ter és
un tresor de
biodiversitat

La llera, les riberes i les zones inundables
són els hàbitats de multitud d’organismes
autòctons. Aquí hi troben les condicions adequades per satisfer les seves necessitats vitals i per reproduir-se.

Vernedes
(Alnus glutinosa)
i boscos en galeria
de salze (Salix alba)
i àlber (Populus alba).
Ofereixen hàbitats
clau en l’ecosistema, i
compleixen importants
funcions, com evitar
l’erosió, regular la dinàmica
fluvial i oferir protecció contra
les crescudes, entre d’altres.

2

59 espècies de peixos:

“Els rius ens ofereixen alguns
dels ecosistemes més destacats
d’Europa. Hi trobem hàbitats
molt diversos que són la llar de
moltes espècies. Compleixen
funcions ecològiques vitals,
a més del seu destacadíssim
rol com a canals de drenatge
natural, purificadors de l’aigua
i atenuadors dels riscos per
inundacions i sequeres”. Informe
LIFE i els rius europeus, de la
Unió Europea (2007).
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Il·lustracions de flora i fauna: Toni Llobet

Aiguamolls i
llacunes temporals
mediterrànies, que
apareixen en zones
inundables. Es tracta
d’espais estratègics per
a la reproducció dels
amfibis i dels ocells
limícoles, característics
dels espais coberts per
llims i fangs.

Merla d’aigua

