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Introducció. La geografia i les zones humides
Les zones humides són uns ecosistemes altament complexos i diversos, que
han demostrat tenir una importancia ecológica, social i territorial de primer
ordre. Malgrat tot, alllarg de ·la historia aquests espais han estat utilitzats i,
alhora, percebuts de manera diferent per les diferents societats que hi han viscut o n'han depes, Sobretot a Europa i a América del Nord, a partir de les
darreres decades, i fruit d'una nova demanda social, les zones humides han
estat especialment valorades des del punt de vista ecologic. És per aixo que, en
general, se n'ha frenat la destrucció i s'ha passat a conservar-les, amb diferents
experiencies de gestió.
S'ha de dir, pero, que l'estudi de les zones humides i de la seva relació amb
la societat i el territori és un camp en que, fins ara, s'han fet ben poques
incursions. S'han realitzat nombroses investigacions que contemplen aquests
espais com a sistemes naturals. Així mateix, s'ha avancat molt en la seva gestió, amb practiques que s'enfoquen básicament cap a objectius «naturalistes» o de conservació. Es potafirmar que alllarg dels darrers anys la recer* Aquest text és el resum del treball que va ser presentat en la convocatoria del quart Premi Lluís Casassas
i Simó (1998).
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ca relacionada amb les zones humides ha estat profusa i creixent a escala
internacional. Tanmateix, s'observa que la major part d'obres, qualsevulla
que en sigui la procedencia, que tenen com a punt de mira els espais humits
provenen del camp de l' ecologia i de la biologia (no en va aquests són els
ambits en els quals s'inicia l'interes científic per aquests habitats, especialment en el camp de l'ornitologia, camp de que fins fa poques decades provenien els únics estudis científics desenvolupats sistematicament sobre zones
humides). Aquests estudis s'han dirigit a estudiar-ne les comunitats i el funcionament en general, o més recentment, de manera més aplicada, s'han fet
estudis que menen cap a la gestió física d'aquests ecosistemes. Aquest ha
estat i continua essent un enfocament molt important en el món anglosaxó
i sobretot a América del Nord, que és on s'ha realitzat un major esforc científic relacionat amb les zones humides. Malgrat que es tracti d'un enfocament essencialment ecologic, són obres ifites d'un gran interés científic,
pero que s'escapen sensiblement de la perspectiva més territorial i humana
que aquí interessa analitzar, que, en general, fins ara ha estat bastant bandejada, tot i que, obviament, en aquelles obres també hi ha aspectes útils
per a aquesta perspectiva.
Des del punt de vista de la geografia s'ha de dir que ben poca cosa s'ha fet
fins ara. Les zones humides han estat forca oblidades pels geografs i lesgeografes fins ben recentment; justament fa ben poc que hi ha autors que hi han
cornencat a treballar.
La geografia té una llarga tradició de recerca sobre les relacions entre societat i medi ambiente La perspectiva humana del canvi ambiental i la geografia
dels recursos són dos exemples de les línies de treball emprades en la tradició
geografica. És aquí, per tant, on s'ha d' emmarcar l'estudi de les zones humides d' una perspectiva geografica.
Com en moltes altres disciplines, aquests ecosistemes han estat ignorats i
oblidats fins ben recentment, quan se n'ha descobert la importancia, paral-lelament al moviment social de salvaguarda internacional. A més, tot i que la tematica d' estudi centrada en les relacions societat-medi, que inclou l'impacte huma
sobre el medi ambient, és una de les tradicions més importants dins la disciplina geografica, cal dir que durant els anys setanta i vuitanta del segle xx, la
geografia, en general, va perdre interés d' estudiar el medi ambient, malgrat la
creixent problemática ambiental. No obstant aixo, la geografia arreu del món
sembla haver recuperat, amb un gran interés alllarg dels darrers anys, la seva
dimensió ambiental paral-lelament a la conscienciació provocada pel canvi
ambiental global.
Així mateix, tot i que des d' altres disciplines (biologia, ecologia, economia,
geologia...) és a partir deIs anys setanta i vuitanta quan comencen a apareixer
estudis directament interessats en les zones humides, no sera fins a partir dels
anys noranta quan aixo succeira en el camp de la geografia. Tot i aixo, aquests
estudis seran escadussers, sobretot al nostre país. El camp per recórrer, per tant,
és molt gran.
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1. Definició i caracterització de les zones humides
La definició de les zones humides
Les zones humides són un determinat tipus d' ecosistema, que es pot definir
com un sistema interactiu entre la comunitat biológica i el medi inert que
la sustenta; concretament, un ecosistema lenític d'aigües quietes. Tanmateix, la
primera i principal dificultar a I'hora d' abordar l'estudi de les zones humides
consisteix a determinar que s'entén exactament per zona humida.
Aquests ecosistemes es caracteritzen precisament per la indefinició, inestabilitat, falta d'uniformitat i ambigüitat, ja que físicament són rnolt complexos,
amb una gran heterogeneúat morfológica i enormement canviants tant en el
temps com en l' espai. L expressió zones humides (wetlands en la terminologia
anglosaxona) és relativament nova en elllenguatge científic, una invenció de
l' era de l'ecologia. Precisament per aixo i per la seva ambigüitat física, no hi ha
una definició unívoca i consensuada entre la comunitat científica.
Entre les definicions normatives existents sobre aquests espais, la primera en
el seu genere d' abast internacional, que ha servit posteriorment de model, fou
la prevista el 1971 pel Conveni de Ramsar. Aquest conveni disposa en el seu
article 1 que per zones humides s'han d' entendre: «rnaresmes, pantans, torberes o llacunes, tant naturals com artificials, permanents o temporals, amb aigua
estancada o que flueix, dolca, salabrosa o salada, incloses les zones d'aigües
marines on la profunditat amb marea baixa no supera els sis rnetres»
(Departament de Medi Ambient, 1994). Hi ha autors que opinen que la definició de zones humides del Conveni de Ramsar té una aplicació limitada, ja
que deriva d'un interés per les zones humides básicament com a hábitat d'aus
aquatiques, i el paper de les zones humides és més ampli que el mencionat
(Bifani i Montes, 1991).
Des d'un punt de vista científic, les zones humides es poden definir, tot i
que molt ampliament, de la següent manera: «Qualsevol anomalia hídrica del
terreny suficientment important i duradora per produir comunitats biologiques significativament diferents de les de l' entorn, pero que no és ni un llac
(rnés profund, estratificable i sense possibilitat de tenir vegetació central emergent) ni un riu» (González Bernáldez, 1992). Hi ha qui estableix ellímit entre
les zones humides i «hábitats d'aigües proíundes», és a dir, els llacs, en una profunditat de dos metres, ja que aquesta és la profunditat máxima en la qual creixen les plantes emergents. Malgrat tot, hi haura excepcions, com llacunes litorals, que són clarament zones humides, pero que assoleixen en algun punt
profunditats de més de dos metres.
Una altra definició relativa, és a dir, que compara les zones humides amb
altres espais, podria ser aquella que diu que «les zones humides són medis semiterrestres en els quals la influencia de l'aigua no arriba a ser absoluta com succeeix als llacs i embassaments. Lámbit va des de masses d'aigua de petit volum
(basses, llacunes) que no entren en el concepte de llac, fins a superfícies terres-
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tres més humides del que els correspondria pel balanc normal de la precipitació, evapotranspiració i drenatge [... ]. Les zones humides són sistemes palustres (d'aigües poc profundes) i amb una gran influencia dels sistemes terrestres. En canvi, els llacs són sistemes lacustres (d' aigües profundes) amb major
independencia, en el seu funcionament, del medi terrestre» (González Bernáldez
i Montes, 1989).
La majoria de definicions veuen les zones humides com aecotons, zones de
transició entre dos ambients diferents; en aquest cas, l' aquatic i el terrestre, on
el nivell freatic esta normalment a la superfície del sol o molt a la vora, o la
terra esta coberta d' aigües poc profundes. En tot cas, el factor dominant és un
excés d' aigua. El grau de permanencia de l'aigua determina el desenvolupament del sol i els tipus d'éssers vius que hi habiten (Turner, 1988).
Com que no és un concepte tacil de delimitar, no existeix una definició precisa de les zones humides que en satisfaci tots els possibles usuaris. Les diferents interpretacions de que són estan condicionades pels objectius dels diferents treballs (regulació, sanejament, conservació, gestió, etc.) i pel camp
professional dels investigadors que han tractat el tema (hidrologia, enginyeria,
geografia, biologia...).
Tot i la diversitat de definicions de zones humides, nosaltres en podríem
prendre una, elaborada sobre la base de les existents, com ara la següent:
s'entén per una zona humida un ecoto, un ecosistema a cavall del medi
aquatic i del medi terrestre, d' origen natural o antropic, caracteritzat per
la presencia d'una lamina d'aigua superficial i poc profunda, permanent o
estacional, que es pot manifestar en forma de llacuna,estany, maresma, prat
humit, entre altres formacions que no són ni un llac,ni un riu, ni un embassament artificial.
González Bernáldez (1992) critica el fet d'anomenar zones humides unes
manifestacions (uns ecosistemes) que són precisament azonals i proposa l'ús
dels mots humedal en castella, i aiguamoll en catalá, Precisament, el mot aiguamollés un cultisme recentment encunyat per traduir fonamentalment el terme
angles wetland, com en castella es va fer amb humedal Recull, tanmateix, un
terme vernacle anterior que significa «rnaresma o área palustre costanera». En
catala, els aiguamolls tenien sinonims que han caigut en desús, com els aigualleixos, aiguamoixos o aiguals.
Malgrat la seva ambigüitat, la majoria d' autors empren l' expressió zones
humides i aquí ho seguirem fent, per raons potser d'inercia o de comoditat,
altrament criticables, tot i que també emprem sinonims com espais humits,
árees humides, zones palustres, etc., o el mateix mot aiguamoll

Característiques de les zones humides
Les zones humides de tot tipus cobreixen el 6 O/o de .la superfície terrestre.
Són ubiqües, es troben arreu, a tots els climes i continents (excepte l'Antartida),
de la tundra ártica als tropics; són tan antigues com el mateix planeta i són la
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llar de la biodiversitat més rica de la Terra (WWF, 1996). Són molt diverses:
la Convenció de Ramsar estableix com a zones humides maresmes, llacunes,
esculls de corall, mars poc profunds, torberes, estuaris, planes inundables i, fins
i tot, platges i rius (vegeu figura 1), i poden ser de mides ben diferents: des
d'una petita llacuna mediterrania fins a les immenses badies artiques canadenques, de més de deu milions d'hectárees de superfície. Malgrat tot, la major
part de zones humides de la Terra pel que fa a superfície es concentra a les
regions tropicals (América del Sud, África, Australasia), ja que és on es troben
les grans planes inundables, propenses a albergar zones humides. Per exemple,
entre un 25 % i un 30 % de la superfície d'Indonesia (sobretot a Sumatra) és
zona de maresmes (Maltby, 1988b).
En un sentit geologic, les zones humides són un component efímer del paisatge, altament alterable, ja sigui per fenomens tectonics a llarg termini o bé
per fenomens més locals com alteracions hidrologiques, climátiques, etc. La
dinámica natural de les zones humides, dones, fa que es transformin molt rápidament: poden formar-se en un lapse de temps relativament breu i anar-se
reomplint de sediments fins a desapareixer de manera natural. Pero l' efecte de
les accions de la societat humana sobre aquests medis ha tendit a alentir-ne
els processos, a estabilitzar-Ios (Gosselink i Baumann, 1980; Deslous-Paoli,
1994). Es pot afirmar, per tant, que l'extensió antiga de les zones humides és
impossible de calcular, ja que es tracta d'ecosistemes molt canviants, la dinamica geornorfologica dels quals és summament activa, fins i tot a una escala
temporal histórica, No tindria sentit referir-se a la situació natural de fa uns
milers o centenars d' anys enrere, quan, per exemple, algunes de les actuals
zones humides costaneres no estaven encara formades o d' altres no havien
desaparegut encara reomplertes per processos erosius i sedimentaris que, alhora, poden haver estat provocats indirectament per accions humanes (Casado
i Montes, 1991).
La singularitat de les zones humides s'origina amb la presencia de l' aigua,
element essencial i imprescindible per a la vida. Són, per tant, les qualitats de
l' aigua de cada zona les que determinen principalment les seves condicions i
característiques (Ruza, 1977).
Segons Llamas (1984), les principals característiques hidrogeologiques de
les zones humides són les següents:
- constitueixen zones de relleu molt pla (amb poc pendent):
- formen, en conjunt, una zona deprimida topográficament en relació amb
la geografia més o menys propera;
- les formacions geologiques on s'ubiquen tenen permeabilitat suficient per
permetre un flux significatiu d' aigua subterrania;
- per sobre hi discorren cursos d' aigua, en general divagants, amb carácter
permanent o efímer, que durant les avingudes cobreixen una amplia proporció de la zona. En algunes ocasions constitueixen llacunes endorreiques. Segons
aquest criteri, dones, no entenem per zones humides llacs d' origen glacial, com
els pirinencs, o d'origen tectonic, com el de Banyoles.
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Figura 1
Classificació de zones humides segons la Convenció de Ramsar
Zones humides marines i costaneres
A Aigües marines superficials permanents de menys de sis metres de profunditat en
marea baixa (badies, estrets ...)
B Llits marins submareals (praderies d'algues...)
C Esculls de corall
D Costes marines rocalloses (illots rocallosos, penya-segats...)
E Platges de sorra o pedres (barreres, bancs, cordons, sistemes de dunes...)
F Estuaris, aigües permanents d'estuaris i sistemes estuarins de deltes
G Baixos intermareals de llot o sorra
H Zones inundades intermareals (maresmes...)
1
Zones humides intermareals arbrades (manglars...)
J Llacunes costaneres salades o salabroses
K Llacunes costaneres d'aigua dolca (llacunes deltaiques...)
Zones humides continentals
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
Va
Vt
X

y
Zg
Zk

Deltes interiors
Rius i torrents permanents
Rius i torrents estacionals / intermitents / irregulars
Llacs permanents d'aigua dolca (estanys, meandres o bracos de riu morts...)
Llacs estacionals / intermitents d'aigua dolca (planes d'inundació...)
Llacs permanents salins o salabrosos
Llacs i zones inundades estacionals / intermitents salines o salabroses
Basses i zones pantanoses salines o salabroses
Basses i zones pantanoses d' aigua dolca (prats inundats estacionalmente ..)
Torberes
Zones humides de muntanya (prats de muntanya, basses temporals...)
Zones humides de la tundra (basses i zones humides originades pel desgel...)
Zones humides boscoses d' aigua dolca (boscos inundats estacionalment...)
Aiguaneixos d'aigua dolca, oasis
Zones humides geotermiques
Sistemes hídrics subterranis en carst o coves

Zones humides artificials
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Basses d'aqüicultura
Basses artificials (de granges ...)
Zones de regadiu (canals de reg, arrossars ...)
Prats i pastures inundats estacionalment
Salines
Embassaments artificials
Excavacions (graveres, pedreres...)
Plantes de tractament d'aigües residuals
Canals de transport i drenatge

Font: www.ramsar.org
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Les zones humides poden apareixer molt seques, molt inundades o en qualsevol situació intermedia; per aquesta característica propia són molt proteíformes. Aquests canvis constants, units al fet que es tracta d'una barreja d'ambient aquátic i d' ambient terrestre, fan d' aquests espais uns ecosistemes
ecologicament molt rics, cosa que, alhora, complica els estorcos per crear polítiques per a la seva conservació. D'altra banda, esdeveniments que la societat
considera econornicament devastadors tenen els efectes positius sobre les zones
humides: els incendis violents cremen l' excés de materia orgánica dipositada
al sotabosc i reciclen nutrients; els huracans i les inundacions d' alta velocitat
de desenvolupament arrosseguen sediments i materia orgánica i creen noves
zones humides a les proximitats de les precedents, i les sequeres destrueixen
temporalment la vegetació hidrofítica i permeten l' oxigenació i la compactació dels sols orgánics (Kusler et al., 1994).

2. Classificació de les zones humides mediterránies
Si bé ha quedat clar que de zones humides en trobem arreu del planeta,
el que no pretenem aquí és fer-ne una tipologia exhaustiva d' abast planetari, ja
que aixo s'allunyaria dels nostres objectius, deixant de banda que ja hi ha inventaris en aquest sentit. El que sí que farem en aquest punt és una descripció de
les principals característiques i tipus de zones humides mediterranies, que
són les més properes a nosaltres i que, per tant, més ens interessen.
La genesi de les zones humides és complexa. Són el reflex del clima actual i
també el resultat d'una evolució paleogeologica que ha tingut lloc durant el
període quaternari i de les evolucions morfologiques que n'han resultat, que
els confereixen els principals trets característics (Maamouri, 1996).
Dins de la conca mediterránia, la major part de les zones humides són costaneres i situades a baixa altitud. Lelevada erosió provinent de les muntanyes
que voregen la Mediterrania comporta un elevat transport de sediments pels
rius fins a la costa. Aquest fenomen, afegit a la feble amplitud de les marees,
ha creat un mosaic complex de deltes i de zones humides costaneres, constantrnent alimentades pel flux de sediments provinents de les muntanyes
(Skinner i Zalewski, 1995). Aquesta acció pot esdevenir-se de forma extremament rápida des d'un punt de vista geologic; es poden formar grans deltes en
poc menys de dos mil anys i fer que antigues ciutats costaneres quedin actualment a quilornetres de distancia delmar,
En general, en el clima mediterrani, el simple flux de descárrega d' aigües
subterranies no sol ser suficient per engendrar una zona humida propiament
dita. És necessária l' arribada a aquella zona plana d' aportacions d' aigua d' escorrentia superficial (vegeu figura 2).
Lacció de la societat humana sobre les zones humides naturals s'ha dirigit a
transformar-les, pero són els elements naturals del cicle hidrologic els que
influencien més aquestes zones humides, ja que les precipitacions i l' evapo-

33

transpiració en determinen la quantitat d' aigua disponible. Les precipitacions,
irregulars alllarg de l' any, no són gaire abundants a la Mediterránia, Malgrat
tot, se solen donar episodis estacionals d'inundacions. La taxa d' evaporació és
més elevada, fet que fa que la salinitat del mar sigui relativament elevada. Per
causa de la seva petita extensió, la Mediterrania gairebé no té marees. Així, la
dinámica i els nivells d' aigua de les zones humides estan més iníluús per les
tempestes i la direcció del vent que pel cicle de les marees. Les tempestes d'hivern poden trencar els cordons litorals que separen la llacuna del mar i augmentar de cop la salinitat de la llacuna.

Figura 2
Esquema deis intercanvis d'aigua en Ilacunes litorals

-:,~-

.....

Evaporació\\

\ \' P\ci~\ció
\

Font: Elaboració propia a partir de FERRER et al. (1986).

Hi ha moltes possibilitats de classificar les zones humides. Des de sistemes
basats en les relacions terra-aigua fins als fonamentats en raons ecologiques,
Perexemple, des d'un punt de vista hidrologic (Custodio, 1987), les zones
humides es poden classificar en:
sistemes palustres associats a sistemes regionals de flux d' aigua subterrarua;
sistemes palustres de descarrega de sistemes d' aigua subterrania de caracter local;
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- sistemes palustres mantinguts per aportacions d' aigües superficials;
- sistemes palustres mixtos.
Pero potser resulta més clara i comprensible la classificació establerta per les
seves característiques físiques, més relacionada, d' altra banda, amb el coneixement popular. Així, molt sovint, en parlar de zones humides a la conca mediterránia se'n distingeixen dos grans grups: les litorals o costaneres i les continentals o d'interior.

Zones humides litorals
Alllarg de la costa mediterrania es pot trobar tot un enfilall de zones humides que es van formar amb l' ascens del nivell del mar posterior a la darrera glaciació a causa de la sedimentació i l' emmotllament dels diposits fluvials i marins.
La majoria de les zones humides mediterranies costaneres s'associen a l' activitat geologica propia de les desembocadures fluvials i tenen un gran dinamisme, evident en els canvis de forma de la línia de costa (Comín, 1989). EIs principals tipus morfologics de les zones humides litorals són:
- Llacunes costaneres. Les llacunes són masses d' aigua connectades amb la mar
per un o diversos canals de corrent. De fet, són parts del do mini marítim isolades per un cordó litoral sorrenc (mobil). EIs sistemes llacunars són sistemes paralics, és a dir, estan sovint en relació amb les zones costaneres d' aportacions detrítiques fluvials, especialment amb els del tes (Perthuisot, 1996 b). En molts casos
es tracta d' antics bracos de riu. Les albuferes, en canvi, són un altre tipus de llacuna, originada pel tancament d'una badia (p. e. I'Albufera de Valencia). A
Catalunya, entre d' altres, hi ha les llacunes del delta de I'Ebre, les llacunes del
delta del Llobregat, les llacunes del Ter Vell al Baix Emporda o les llacunes de
I'Alt Ernporda. Es caracteritzen per la salinitat, que varia en funció del major o
menor contacte de la llacuna amb el mar i estacionalment, ja que en els mesos
calids hi haurá més salinitat que en els mesos freds i humits per causa de la major
evaporació i menor entrada i moviment d' aigües. La majoria d' aquestes llacunes estan situades en planúries al-luvials i estan rnolt reblertes de sediment (la
seva profunditat máxima és d'uns 2 metres i la mitjana d'uns 50 cm, tot i que
llacunes com la Massona són rnolt més profundes -fins a uns 10 metres- i hi ha
estratificació salina, amb les aigües més salades al fons (Comín, 1989).
- Maresmes salabroses i salades. Es tracta de prats i matollars halofítics naturals o seminaturals situats sobre els sediments al-luvials que voregen els cossos
d'aigua salada, el nivell dels quals és fluctuant (Figueroa, 1996). Aquest tipus
de maresmes ocupen depressions costaneres en un estat d' enllacament avancat
i se situen a la depressió formada darrere la línia de dunes que les separa de la
mar. Lintercanvi d' aigua amb la mar és irregular i es fa amb més treqüencia i
intensitat en les epoques de temporals marins, a I'hivern. Sovint es localitzen
al voltant de les llacunes. A Catalunya hi ha maresmes als aiguamolls de I'Alt
i el Baix Emporda, al delta de l'Ebre, al delta del Llobregat, en punts concrets
de la Costa Daurada, com la platja de Torredembarra, etc.
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- Deltes. Hi ha autors, com, per exemple, Pearce i Crivelli (1994) o Comín
(1996), que consideren els complexos deltaics com a zones humides per se, ja
que la majoria inclouen mares mes i llacunes.
- Desembocadures de rambles. Els rius temporals es caracteritzen per un regim
irregular, secs la major part del temps, porten aigua només quan hi ha pluges
torrencials (Vidal-Abarca, 1996), i tenen unes desembocadures que, en no ser
funcionals, estan separades de la mar per una barra de sorra i codols acumulats
pels corrents marins i els diposits fluvials.Així, en aquesta zona terminal aflora
aigua freatica o s'estanca aigua fluvial i marina, que forma petites llacunes litorals (majoritariament és aigua Ireatica, ja que l'evaporació és major que la precipitació), Exemples: desembocadura de rius i rambles de la Costa Daurada.
- Ullals. Són fonts d' aigua freatica que es troben alllarg de la costa en la
zona de contacte entre els materials conglomerats durs i els sediments del
Quaternari. Es formen per afloraments d' aigua facilitada per la dissolució i
l'enfonsament d' aquests materials, especialment en zones torboses, i creen petites basses circulars de fins a desenes de metres de diametre i de 2 a 11 metres
de profunditat (Comín, 1989). A Catalunya se'n troben molts al delta de I'Ebre.
A l'Alt Emporda, els estanys del Tec (al peu de la carretera entre Castelló
d'Empúries i Roses) poden ser considerats ullals.
- Salines. Són zones humides, maresmes i llacunes molt sornes, transformades per l'acció humana per mantenir una circulació controlada de l'aigua
amb l'objectiu d'aprofitar comercialment les sals precipitades fruit d'un procés d' evaporació. Les salines constitueixen una de les expressions més harmonioses d'intervenció humana en el litoral, un exemple d'utilització dels recursos que es basa sobre el reconeixement exhaustiu i la funcionalitat del territorio
És un patrimoni cultural cada cop més valorat (Marin i D'Ayala, 1996). A
Catalunya només resten les salines del delta de I'Ebre, després d'haver-ne desaparegut altres, com les de Cunit i Cubelles o les de Roses.
- Arrossars i altres campsinundats. No deixen de ser un tipus característic de
zona humida. Es tracta de zones humides creades per l'acció antropica, situades sovint sobre l'espai que ocupaven antigues maresmes o llacunes transformades per a l'úsagrari. Aquest tipus de zona humida no és necessáriament litoral, tot i que en la major part dels casos sí que es troben en árees properes a la
costa. De fet, els arrossars es troben majoritariament situats en zones deltai~ques. Tenen un fort component estacional, ja que són inundats de manera periodica (Russo, 1996). Exemples: arrossars del delta de l'Ebre, closes o camps inundats als aiguamolls de l'Emporda, practica de «1' estancació» al delta del Llobregat.

Zones humides continentals
A banda de les zones humides litorals, trobem les zones humides d'interior
o continentals, tant o més importants que les anteriors des de tots els punts de
vista (ambiental, socioeconomic...). Els principals tipus rnorfologicsde les zones
humides continentals són:
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- Estanys. Normalment es troben prop de cursos d'aigua més o menys cabalosos, pero amb un pendent molt petit i una llera molt poc estable, que en
desbordar-se en l'epoca de pluges inunden amplies zones, generalment en planes al-luvials, Durant l' estiatge part d' aquestes zones inundades s'assequen,
pero solen quedar de manera permanent alguns grans bassals o estanys.
L'extensió i duració d'aquestes zones enllotades permanents depen tant del
regim climatic com de la topografia i de les aportacions d' aigües subterránies
degudes a l' existencia d'un flux ascendent (Llamas, 1984; González Bernáldez
i Montes, 1989). Poden estar situades també en la zona litoral, com és el cas
dels estanys de Castelló d'Empúries, i es diferencien de les llacunes litorals
per la presencia d' aigua dolca, Sota el mot estany sovint s'hi inclouen, de manera que creiem erronia, altres tipus d'arees hidromorfes que no corresponen
exactament amb la concepció de zones humides que aquí donem per valida,
com ara els llacs d'alta muntanya (per exemple, els llacs pirinencs), o altres
tipus de llacs com els d' origen carstic (per exemple, elllac de Banyoles).
Exemples d' estanys a Catalunya poden ser els de la conca de la Tordera, a més
dels mencionats de Castelló d'Empúries, i d' altres que han estat dessecats al
llarg de la historia, rnajoritáriament situats a l'Emporda, com el d'Ullastret,
el de Bellcaire, etc. (Matas, 1986). N'hi ha que també es troben a una certa
altitud, pero no són lIacs de muntanya, com és el cas dels estanys situats a la
Serra de l' Albera.
- Maresmes d'aigua dolca. Van des dels marjals i canyissars que trobem al
voltant dels estanys fins a prats humits situats allIarg de planes al-luvials (Pearce
i CrivelIi, 1994).
- Llacunes salades d'interior. Normalment situades en depressions interiors
de tipus endorreic, en arees morfologicament planes, amb drenatge generalment divergent i efímer, propies de paisatges arids o serniarids, molt habituals
a la península Ibérica i al nord d' Africa (Pearce i CrivelIi, 1994; Alonso, 1996).
A Catalunya trobem les lIacunes, mal anomenades «estanys», d'Ivars d'Urgell
(en procés de restauració després de la dessecació dels anys cinquanta) i del
Poal com a exemples d' aquest tipus de zona humida.
- Zones humides de les planes d'inundació fluvial. Es tracta d'antics llits
de riu abandonats o bé de les maresmes laterals, fruit del creixement periodic del
riu (Amoros, 1996), així com de les vores de riu o de meandres abandonats
de riu. Exemple: les ribes de l'Ebre a Flix.
- Zones humides d'origen cárstic. Són arees hidromorfes que es formen per
processos de dissolució de roques calcaries i surgencia a la superfície d' aigües
subterranies (Viñals, 1996). Seria el cas dels estanys pallaresos de Basturs i
Montcortes, o el sistema carstic de Banyoles, amb petites surgencies temporals
i periodiques, com el Clot d'EspolIa, entre d'altres,
- Torberes. Són jaciments de torba, materia orgánica acumulada alllarg de
milers d' anys, que es troben saturats d' aigua i amb vegetació superficial. Són
zones humides de climes humits i freds i, per tant, són molt poc habituals a la
Mediterránia (Casale, 1996).
37

- Oasis, sebkhas i chotts. EIs oasis són un tipus de zona humida característic de les zones arides d' África del Nord i Asia. Es deuen al sorgiment d' aigua
subterránia, que forma una petita llacuna, sovint amb un palmerar d' origen
. .antropic al voltant per produir datils o altres fruits (Maamouri, 1996). Les
sebkhas i els chotts són altres tipus de zona humida que abunden al nord d'Africa. Són una mena de platja interior on es concentren les aigües de l' escorrentia superficial (Perthuisot, 1996a).
Hi ha autors que inclouen els embassaments de construcció humana dins les classificacions de zones humides, pero aquí no ho farem, ja que entenem que aquestes
arces hidromorfes no entren dins el concepte de zona humida que hem assumit.
La diversitat en la tipologia de les zones humides queda també reflectida en el
vocabulari popular, que té diferents expressions per referir-se a les diferents manifestacions humides en el territori (Martínez etal, 1988; González Bernáldez, 1992).

3. Funcions i valors de les zones humides
El canvi de percepció social que han experimentat les zones humides (que
s'explicara en el punt 4) ha estat acompanyat pel reconeixement cienrífic internacional d'un conjunt de funcions que desenvolupen aquests ecosistemes, així
com uns valors que ofereixen a la societat.

Les funcions ambientals, territorials i socials de les zones humides
Per funcions s'entenen les diferents interaccions físiques, químiques, biológiques i humanes que tenen lloc a les zones humides i que tenen una repercussió directa o indirecta sobre el medi ambient i/o la societat que les envolta.
Les funcions són els elements que determinaran el valor social i ambiental de
les zones humides, ja que en resum es podria dir que les funcions són els recursos i els serveis que les zones humides ofereixen a la societat.
Molts autors han analitzat i enumerat les diferents funcions de les zones humides (Hoffman i Ü'Gorman, 1976; Maltby, 1986; Turner; 1988; Hollis, 1990;
Williams, 1990; Finlayson i Moser, 1991; Davies i Claridge, 1993; Dugan,
1993; Reimold, 1994; Skinner i Zalewski, 1995; WWF, 1996; Barbier et al.,
1997). Malgrat que són funcions amb una important base geografica, sovint
no són considerades com a tals, i és més valorat el caire ecologic i biologic. Cada
zona humida compleix diverses funcions, no necessáriament totes les possibles.
Vet aquí una enumeració resumida d' aquestes principalsfuncions:
1. Regulació del cicle hidrologic. Les zones humides formen part del cicle
hidrologic. :Laigua que hi ha emmagatzemada reflecteix el balanc entre les
entrades (precipitació, rius, mar, aigua subterrania) i les sortides (evapotranspiració, rius, mar, transferencia a les capes freátiques). Així, les zones humides
s'encarreguen de la recarrega, protecció i ressurgencia de les capes freátiques, i
eviten la intrusió d' aigua salina en els aqüífers i en l' aigua superficial.
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2. Regulació de les inundacions. Les zones humides emmagatzemen, almenys
temporalment, les aigües de les inundacions, que restitueixen posteriorment
de manera gradual al medi circumdant, ja sigui per infiltració, ja sigui per escorrentia superficial o bé per evaporació.
3. Protecció contra lesforces naturals. Protecció de les ribes i control de l'erosió. Actuen com a barrera natural de protecció d'arees costaneres contra els
embats del mar.
4. Reciclatge de nutrients i contaminants. Emmagatzematge i reciclatge de
nutrients (nitrogen, fOsfor, sodi, potassi, calci) i retenció de sediments. Reciclatge
de residus humans i animals i substancies toxiques (ús d'aiguamolls per al reciclatge natural de les aigües residuals).
5. Font de recursos. Font de productes naturals per a la societat, com aigua,
aliments i rnateries primeres (aigua, cacra, pesca i aqüicultura, espai per a pastures i ramaderia, font d'aliments i altres productes).
6. Font de biodiversitat. Són un important banc genetic per al'explotació comercial (especies que cal mil1orar), i per al manteniment de poblacions concretes.
7. Importancia per a la conservació. En tant que són hábitat per al cicle vital
d'importants especies animals i vegetals, i en tant que són alberg d' especies, habitats, comunitats, ecosistemes i paisatges escassos. Pel que fa a la fauna, n'hi ha
de tot tipus d' especies, pero són els ocel1s la principal atracció de les zones humides per als amants de la natura, ja que són l'escenari de nidificació i hivernada
de milions d' ocells que segueixen les rutes migratories all1arg dels continents.
8. Hábitat de comunitats humanes. Per exemple, el delta del Níger alberga
una població d'uns sis-cents mil habitants que depenen totalment de la zona
humida per a la supervivencia.
9. Lleure i turisme. Un ús creixent a les darreres decades en les zones humides ha estat l'ús turístic, primer un turisme de sol i platja i més darrerament
un turisme més «verd», que vol estar en contacte amb la natura.
10. Importancia sociocultural. Important component estetic i paisatgístic,
amb presencia d' activitats humanes tradicionals de la zona i amb un important patrimoni cultural i historie.
11. Laboratoris naturals. Importancia per a la recerca científica i l' educació
ambiental.
12. Infraestructures naturals. Contribució al manteniment de processos i sistemes naturals, de gran interés en relació amb el canvi ambiental global (rnan
teniment de microclimes locals, prevenció davant de l'elevació del nivell del
mar, etc.).

El valor ambiental i social de les zones humides
S'entenen per valors les característiques de les zones humides beneficioses
per a la societat (i per al medi ambient, ja que la societat en forma part), El
valor estableix una riquesa, una utilitat o importancia d'una funció determinada de les zones humides (Reimold, 1994).
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A l' entendre de molts planificadors, almenys fins fa pocs anys, les zones
humides no tenien cap interés econornic, el seu valor en aquest aspecte era considerat marginal o nul. Aquesta idea és combatuda cada cop més per més autors.
Efectivament, com s'ha vist, les zones humides proporcionen al planeta recursos naturals i nombrosos serveis. La propensió a reconeixer el valor natural de
les zones humides coincideix amb una serie d'iniciatives polítiques que associen medi ambient i desenvolupament. Cada cop hi ha més interés a integrar
dins l'avaluació económica dels recursos el component mediambiental (Skinner
i Zalewski, 1995).
Moltes zones humides s'han perdut perqué el valor total que tenen per a la
societat no ha estat considerat en el procés de planificació i en els mecanismes
de mercat (Shabman i Batie, 1980). Tenint en compte aixo, hi ha hagut un
corrent cada cop més creixent que diu que el més racional, la forma d'actuar
socialment óptima, és deixar que les zones humides compleixin llurs funcions
naturals abans que drenar la terra per a l'agricultura o la urbanització, ja que
les seves funcions tenen un gran valor. Segons estudis nord-americans, certes
zones humides intactes tenen un valor cent cinquanta vegades superior (per
l'aprovisionament d' aigua, la prevenció de les inundacions, la reducció de la
contaminació, ellleure, etc.) que les drenades per ser explotades (Turner, 1988;
Skinner i Zalewski, 1995).
Un exemple de Í'análisi del valor de les zones humides és el que ens ofereix
Turner (1991a), en que dins del valor total de les zones humides distingeix un
valor d'ús i un valor de no-ús (figura 3).

Figura 3
El valor de les zones humides
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Font: elaboració propia a partir de TURNER (1991b),
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SKINNER

i ZALEWSKI (1995) i BARBIER etal. (1997).

Dins dels valors d'ús, es poden distingir els valors d'ús directe (per als humans)
o valors estructurals, que són els beneficis que aporta l' estructura de l'ecosistema, és a dir, aspectes tangibles com ara les plantes, els animals, el sol, les
aigües, etc., i d' altra banda, els valors d'ús indirecte o valors funcionals, que no
són altra cosa que el suport indirecte i la protecció que ofereixen a la societat,
és a dir, es tracta de les funcions, com ara el control de les inundacions, el reciclatge de contaminants, etc.
Quan parlem deIs valors de no-ús parlem del valor de conservació deIs ecosistemes, en el sentit antropocentric de la possibilitat de gaudi d' aquests espais
per part de la societat actual (valor d' existencia) i, si s'escau, per a les generacions futures (valor de llegar). Aquests valors de no-ús no s'han tingut gaire en
compte en la gestió de les zones humides. Tot i que amb resultats molt dispars
per causa de les diferents metodologies emprades i de la dificultar de donar
valor monetari a aquests valors, diferents estudis empírics demostren que els
beneficis del no-ús són, normalment, molt significatius.
En tot cas, els economistes tenen els instruments basics per valorar les zones
humides, pero hi ha una manca de dades apropiades procedents d'altres disciplines necessaries per fer operatius aquests instruments. En altres mots, el camí
iniciat en el camp de la valoració de zones humides encara és incipient, sobretot per part deIs geografs, ja que fins ara únicament s'hi han aproximat economistes i ecolegs.

4. Evolució en la percepció humana de les zones humides: de
la repulsió a la protecció
Zones humides, zones repugnants
Les zones humides han estat, durant segles, tingudes com a llocs malsans i
esterils, insalubres i perillosos, i a la mínima que s'ha pogut, des de l'epoca
romana, s'han drenat. Recentment, el gran públic ha pres consciencia, gracies
a la comunitat científica i als partidaris de la conservació de la natura, que
aquesta creenca no tenia fonament.
Les zones humides han estat considerades zones patogenes: es creia que l'aire d' aquestes zones provocava la malaria. De fet, l'origen del mot malaria és
mal aire en italia i el seu sinonim paludisme prové delllatí palus (panta), és a
dir, significa «la malaltia deIs pantans». Des del segle XVII les zones humides
encarnen tots els valors negatius que pot prendre la natura: inútils, improductives, lletges, inaccessibles i insalubres. El determinisme natural que fonamentava la percepció del medi ambient de les societats tradicionals va provocar en rnolts casos que les zones palustres fossin una mena de boc expiatori de
tots, o de gran part, deIs mals de la societat (Sajaloli, 1996). Eren vistes com a
focus d'ánimes condemnades, llocs de sacrificis rituals, refugis de fugitius i
viver de plagues i febres. Resumint, els espais humits eren espais indesitjables,
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on indesitjable era sinonim, segons l'epoca, d'inútil, improductiu, molest, perillós, eliminable, vitand o nefast (Rosselló, 1995).
En 1'imaginari popular, les arces humides han estat vistes com a «portes de
l'infern», Per exemple, és a l' extint estany de Sils (la Selva), cornencat a dessecar al segle XIII i dessecat definitivament el 1845, on té lloc la llegenda d'en
Pere Botero, que diu que aquest personatge, un boter de la comarca, un dia
que passava per la vora de l' estany es va trobar un misteriós cavaller que el va
convidar a pujar dalt del seu cavall, i un cop en Pere Botero s'hi va haver enfilat, va fer que tots dos s'enfonsessin en les aigües de l' estany i van fer camí cap
a 1'infern on varen poder veure les famoses calderes (Matas, 1986; Borrell i
Marín, 1987).
Ara bé, caldria matisar el fet que, malgrat totes aquestes visions negatives de
les zones humides, la població que viu en aquets espais no se n'ha sentit necessáriament repel-Iida, sinó que s'ha adaptar al medio Laprofitament historie dels
recursos de les zones humides així ho demostra. A l'inici de la historia, l'ésser
huma es va instal-lar prop de l' aigua per pescar o conrear els sols rics de les
zones humides. Poderoses civilitzacions van ser fundades sobre zones humides
(Egipte, Mesopotamia... ) i, encara avui, milions de persones en depenen
(Maltby, 1988a). En tot cas, aquesta visió negativa sorgiria, sobretot a partir
del segle XVIII, d'una mentalitat provinent dels poders públics i del món capitalista i els seus interessos en augmentar la producció i fer rendibles tots els
terrenys possibles, que la fara quallar, amb major o menor intensitat, en la societat en general.
Així dones, la tendencia histórica de les zones humides, en general, ha estat
la progressiva desaparició per destinar-les a usos considerats «rnés productius»,
procés que s'ha accelerat durant els darrers dos segles. Certes regions de la
Mediterránia, per exemple, es calcula que han perdut més del 60 O/o de llurs
zones humides alllarg del segle xx (Skinner i Zalewski, 1995).
Un exemple del drenatge de zones humides a casa nostra pot ser el cas de
1'Emporda, visible a la figura 4, on s'observa la perdua de superfície humida,
deguda principalment al'expansió de l' agricultura alllarg dels darrers tres segles, i
més recentment al'expansió urbanoturística del litoral, que ha eliminat estanys
i aiguamolls.

Un canvi radical
Fins als anys seixanta del segle xx les zones humides van ser, probablement,
l' ecosistema més oblidat i menys estudiat de tots. Va ser a partir d' aleshores
que, amb la creixent consciencia ambiental i els diferents grups de pressió que
han reeixit, almenys als paises industrialitzats, hi va cornencar a haver un canvi
d' actituds respecte a les zones humides, que van deixar de ser vistes com a zones
«inútils» i van passar a esdevenir un ecosistema valorat (Turner, 1988; Williams,
1991). No ha estat, dones, fins fa poques decades que s'ha adquirit una concepció «ecologista» de les zones humides, i més tard encara quan se'ls ha apli-
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Figura 4
Evolució de les zones humides de la plana empordanesa
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Font: elaboració propia a partir de Matas (1986).

cat una política de protecció. De fet, ironicament, el sorgiment de l'interes
científic i social per les zones humides coincideix amb el moment en que gran
part de l'area original de zones humides ha estat destruida o alterada (Maltby,
1988b).
Així, les zones humides coneixen des de principis dels anys noranta un formidable increment d'interes, que es reflecteix en la multiplicació d' estudis científics i d' experiencies de gestió. S'ha produít un canvi radical sense precedents
en la política de gestió del territori: amb pocs anys, de voler-les destruir s'ha
passat a voler-Ies conservar, protegir i restaurar. Bona part de «culpa» en el canvi
de percepció sobre les zones humides per part de la comunitat científica i de
la societat en general va ser degut al món de la biologia, que tracta aquests
espais com a hábitat ornitologic indefugible i interdependent, sobretot per a
les etapes migratories de les aus (Rossel1ó, 1995). Aquest canvi també va estar
propiciat, en gran mesura, pel paper que van dur a terme les organitzacions
internacionals, governamentals i nogovernamentals, com la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura (UICN), la UNESCO, el Fons Mundial per
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la Natura (WWF), o el Conselld'Europa, entre d'altres, amb diferents campanyes conscienciadores, convenis i altres accions a escala mundial.
D' entre els convenis i projectes més significatius dirigits a la protecció i
potenciació de les zones humides, cal destacar:
- en primer lloc, el Conveni de Ramsar, signat a Ramsar (Iran) el 1971.
Aquest és, fins ara, l'únic conveni internacional a escala planetaria destinat
directament i exclusiva a la protecció i preservació de les zones humides. També
és l'únic conveni internacional destinat a un ecosistema en concret, fet que en
denota la importancia. Constitueix el primer tractat intergovernamental que
estableix disposicions per a la conservació i l'ús racional de les zones humides
dins el territori de cada part contractant (poden ser parts contractants estats
membres de 1'ONU). Actualment hi ha cent tretze estats del món que formen
part del Conveni;
- el projecte MedWet, iniciat el 1992, és un projecte multidisciplinari en
que prenen part estats i ONG, amb els objectius d'analitzar la situació de les
zones humides a la Mediterrania, de potenciar-ne la conservació, així com la
gestió integrada i el desenvolupament sostenible, i d' aplicar els resultats a tot
el conjunt de paísos mediterranis.
La percepció que generen les zones humides encara avui és paradoxal, ja que
comporta actituds oposades: en certa manera, la percepció atávica negativa
(repugnant) d' aquests espais continua present en la imatgeria popular, pero
d' altra banda són considerats també llocs de natura salvatge i verge. Malgrat
tot, s'ha de puntualitzar que aquests «darrers racons de natura vertadera i edenica» han estat modificats per la societat amb diverses gestions i aprofitaments
histories que han' alterat els equilibris existents i han diversificat el paisatge
(Sajaloli, 1996).
Alllarg del darrer terc del segle xx hi ha una difusió d'ambit internacional,
originada als paises del nord, d'una tendencia encaminada a potenciar una serie
d' esforcos per compatibilitzar en els espais naturals i en els espais humits l' explotació económica de les seves riqueses i la protecció efectiva dels seus recursos naturals, prenent com a base la idea que la tutela ambiental, contra el que
generalment es creia en el passat, no resulta un obstacle per al progrés economic i social, sinó més aviat al contrario
Es vol, per tant, aconseguir una complementarietat entre el desenvolupament econornic i la protecció de les zones humides i del medi ambient en general. Lexplotació económica i la preservació de les zones humides es transformen en conceptes convergents i complementaris, ja que hi ha la concepció
d'un nou estil de desenvolupament alternatiu que, davant de models convencionals fracassats, resulta capae; d'integrar racionalment la dimensió ambiental
en la seva totalitat i complexitat, amb la qual cosa sorgeix allo que s'anornenaria «desenvolupament sostenible».
Les zones humides tenen un paper cabdal en la gestió racional i previsora
dels recursos que demana el desenvolupament sostenible. De fet, el desenvolupament sostenible aplicat a les zones humides s'hauria de reflectir en una uti-
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lització sostenible d' aquestes, especialment en aquells paises on les zones humides ja han estat notablement transformades per la intervenció humana, i la
conservació, és a dir, la gestió de la transformació en els ecosistemes, hauria de
ser la prioritat per a aquelles zones humides que encara resten relativament poc
modificades, tenint en compte que representen recursos únics i insubstituíbles.
El desenvolupament sostenible a les zones humides representa un fragil equilibri entre tecnologia, economia i conservació ambiental, en definitiva, entre
el territori i la societat que envolta les zones humides.

Algunes valoracions finals
Tal com s'ha remarcat, les zones humides en si mateixes i la seva dimensió
humana en particular, poden ser estudiades des de la geografia. Tot i que es
constata la manca de la consolidació d'un enfocament interdisciplinari en l'estudi científic de les zones humides, massa centrat en l' avifauna fins fa pocs
anys, sembla que lentament les tendencies van canviant arreu del món.
Les zones humides són ecosistemes molt heterogenis i altament complexos.
De la mateixa manera que estan situades a l' encreuament de diferents sistemes
ecologics, estan sovint també situades a l' encreuament de diferents usos i valors
socials. Tot i que és important lluitar pel seu ús econornic viable, és improbable que maximitzant els beneficis a curt termini de qualsevol activitat sobre les
zones humides s'arribi a un resultat sostenible a llarg termini.
Així, la destrucció dels espais humits té una repercussió molt important en
l' empobriment del patrimoni natural i cultural, més encara quan aquests enclavaments constitueixen una superfície relativament petita i discontínua en relació amb els altres sistemes naturals.
En aquest sentit, cal tenir present que les zones humides són, segurament, el
tipus d' ecosistema que ha sofert les més grans i més pregones transformacions per
accions humanes, en el sentit de la seva destrucció i eliminació, cosa que ha comportat no només una perdua notable del patrimoni natural, sinó també perdues
culturals, de sabers populars i de coneixements lligats als sistemes d'ús del sol.
En els darrers anys hi ha hagut una doble dinámica: en primer lloc, el fet de
ser terres planes, predominantment de localització costanera i percebudes com
aterres sense valor, ha comportat que les zones humides hagin estat la localització óptima per a grans plantes industrials, ports, creixement urba i abocadors de residus, entre altres usos. Paral-lelament a la intensificació d' aquestes
pressions econorniques, les zones humides han esdevingut un ecosistema més
valorat a mesura que les seves funcions hidrologiques, físiques, químiques,
biológiques i socioeconomiques han estat conegudes i investigades. Així, han
proliferat moltes reserves i parcs naturals sobre espais humits.
S' observa, dones, un canvi en la relació societat-natura: en temps passats la
dessecació i conversió de les zones humides en terres agrícoles altament productives va simbolitzar l'emancipació i el control de les societats humanes sobre
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la natura, és a dir, el progrés social i tecnic, Pero avui les zones humides es
veuen, a l'inrevés, dotades de valors ecologics excepcionals i tendeixen a encarnar la idea de natura salvatge i primitiva, dit d'una altra manera, són percebudes com l' expressió máxima del medi ambient i, per tant, els enfocaments més
progressistes advoquen per la seva conservació.
Les zones humides evolucionen de manera natural amb el transcurs del temps,
en aspectes molt diversos, segons l' origen i la constitució de cadascuna.
Apareixen, creixen, es poden reomplir i desapareixer convertides en una pastura. El que és important és deixar que completin el seu cicle natural sense pertorbar-les, respectar-ne els fluxos, limitar-se a corregir les alteracions degudes
a les accions humanes que hagin accelerat o modificar el procés, restaurar-les
i crear-ne allá on les condicions naturals i socials ho permetin. És clar que l'ordenació d'una zona humida no es pot fer sense una perspectiva territorial i
social més amplia, ja que una zona humida és el receptacle de tots els usos d'una
conca fluvial i d'un territori determinat. En aquest sentit, es fa ben evident la
important dimensió humana i geografica que tenen les zones humides.
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