
La conca de la Tordera
Del Montseny a la Mediterrània



SituacióLA CONCA DE LA TORDERA

Mar Mediterrani

La conca de la Tordera té una superfície de 976 km2 i el seu 
curs principal té 61 km de longitud. 
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S’hi localitzen un mosaic d’usos de gran interès. 

CURS ALT : Espais Naturals Protegits 

Poblament dispers

CURS MIG:          Nuclis urbans d’elevada densitat de població

Corredor d’infraestructures de transport

Important indústria química – farmacèutica

CURS BAIX : Turisme intensiu 

Zona agrícola

El curs principalLA CONCA DE LA TORDERA



Curs alt

El curs alt de la Tordera és ocupat per fagedes a les zones de 
capçalera. Més avall, es desenvolupen boscos de ribera 

densos, molt ombrívols i frescals, dominats per la verneda i 
acompanyats per freixes i avellaners.



Una fageda del Montseny



Verneda a la Tordera



Curs alt. Flora

Vern 



Curs alt. Flora

Avellaner



Curs alt. Flora

Buixol Corniol



Curs alt. Flora

Canuguera

Lliri de neu



Curs alt. Fauna

Tritó del Montseny



Curs alt. Fauna

Salamandra



Curs alt. Fauna

Merla d’aiguaPerla d’aigua

Anguila



Curs mitjà

En aquesta part del riu trobem un tipus de vegetació
adaptada a les inundacions que eventualment poden 
tombar arbres i arbustos. Les salzedes són la comunitat 

dominant, acompanyats de  pollancres, oms o freixes de 
fulla petita.







Curs mitjà. Flora

Salze
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Curs mitjà. Flora

Aloc Herba sabonera



Curs mitjà. Fauna

Serp de collar 

Blauet

Serp escurçonera

Ànec collverd



Curs baix

El curs baix de la Tordera és dominat per salzedes en 
una llera ampla, oberta i on les aigües són més lentes 
que riu amunt. Això afavoreix l’establiment de plantes, 

que arrelen dins l’aigua, com el canyís, la boga, els 
créixens, la llentia d’aigua i altres espècies.









Curs baix. Flora

Tamariu Plantacions de pollancre



Curs baix. Flora

Cascall marí
Créixens



Curs baix. Flora

Boga 
Llentia d’aigua



Curs baix. Fauna

Tortuga de Rierol

Granota verda

Gripau

Corriol camanegre



Espècies al·lòctones invasores

Canya Nyàmera



Us esperem a la Tordera!


