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1. Presentació del cas 1: Kernilis 
 
El municipi de Kernilis es situa a la regió de Bretanya, a l'extrem nord-oest de 
França, en el departament de Finisterre. Aquest municipi, juntament amb d'altres, 
està integrat dins l'anomenat Pays de Léon, en ple massís armoricà.  
 

1.1 Característiques generals de la captació  
 
La captació de Kerzulant està emplaçada dins del terme municipal de Kernilis, a 1,6 
km al nord-est del centre de la població.  
 
El municipi, que comptava amb una població de 1050 habitants el 1999, té un 
consum d'aigua que voreja els 100000 metres cúbics. Aquesta aigua prové de dos 
fonts: 
− La planta potabilitzadora d'aigua de la col·lectivitat del Bas Léon, que extreu 

aigua del riu Aber Wrac'h, riu que circula al sud de la població. L'explotant 
d'aquesta planta és l'empresa Lyonnaise des Eaux.  

− La surgència captada de Kerzulant.  
 
Les dues aigües són barrejades en proporcions de meitat i meitat. El potencial de 
producció de la surgència de Kerzulant no és conegut, però en 1989 va produir 
86400 m3. Es pot estimar que els seus recursos mobilitzables sobrepassen els 
100000 m3 anuals (BRGM 1993).  
 
Les instal·lacions de la surgència comprenen un pou de 4 metres de diàmetre i de 
7,3 de profunditat. La surgència, situada a un metre de profunditat dins d'aquest pou, 
vessa en continu. Part d'aquesta aigua després s'escola cap a un llavador i d'allà cap 
a un petit riu que circula en direcció NE-SW, situat a uns quaranta metres del pou. A 
nivell d'aquest riu una zona humida es desenvolupa (BRGM 1992).  
 
Dins del pou es situa una bomba, que té un cabal de l'ordre de 12 m3/h i el temps de 
bombeig és de 11 hores. El cabal de la surgència varia entre 20 i 45 m3/h al llarg del 
any (Adams 2007). El volum total que es bombeja és inferior al volum que surt per la 
surgència i per tant es pot assegurar que la bomba extreu només l’aigua que 
subministra la surgència i no és pas la bomba que bombeja directament del aqüífer. 
El rol del pou seria per conseqüent el d’un dipòsit d’aigua. 
 
 
Les coordenades Lambert II estès són:  
 
X = 103378.8 m 
Y = 2419051.7 m 
Altitud : 70 m 
 
L'índex nacional del punt d’aigua de la BSS (Base de Dades del Subsòl) és el 
02384X0001/HY.  
 
 



 

L’ajuntament de Kernilis ha adquirit tots els terrenys dels perímetres de protecció de 
la captació i d’aquesta manera és el mateix municipi qui controla les activitats 
agrícoles que hi tenen lloc, amb l’objectiu de millorar la qualitat del aigua (Adams 
2007).  

 
Figura 1: situació de la captació de Kernilis (fons IGN 1/250 000). 
 



 

 
Figura 2: situació de la captació de Kerzulant, municipi de Kernilis (fons IGN 1/25 000).  
 

1.2 Context climàtic i hidrogràfic 
 
Al sud de la captació es troba un petit riu que s’escola del NE cap al SW. La seua 
conca hidrogràfica s'estén fins a les proximitats del Château de Penmarc’h. Aquest 
rierol és alimentat en part per el llavador emplaçat al costat de la surgència 
estudiada.  
 
L’informe del BRGM (1992) utilitza les dades climàtiques de la estació meteorològica 
manual de Kernoues, que va ser tancada el setembre de 1996. La pluja mitjana és 
de l’ordre de 1000 mm, essent els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener i 
mars els més plujosos, amb una mitjana superior als 100 mm.  
 
La pluja eficaç mitjana calculada amb les dades climàtiques del període 1946-1976 
és de vora 400 mm per any.  
 
L'estació meteorològica del servei nacional francès de meteorologia (Météo France) 
està a Ploudaniel, a 10 km al sud de Kernilis.  

1.3 Context geològic 
 
Context regional 
 
La regió del pays de Léon es situa al Nord-oest del massís armoricà. Aquest 
domini ha seguit dos evolucions diferents, primer una història herciniana fa 270 



 

milions d’anys en que es va emplaçar el sòcol de la regió. Una segona història 
des d’aleshores fins ara, constituïda per les erosions i les alteracions i el 
desenvolupament de les formacions geològiques superficials (BRGM 1998).  
 
Les litologies del sòcol hercinià poden estar reagrupades en tres grups: els 
complexos granítics i les roques associades, les formacions metamòrfiques i les 
formacions sedimentàries. Les formacions superficials es tracten majoritàriament 
d’alterites.  
 
Contexte geològic 
 
El contexte geològic local de la captació d’aigua potable de Kernilis pertany als 
granits hercinians de la branca Nord del massís Armoricà. Localment es tracta d’un 
leucogranit de dos miques, anomenat granit de Kernilis. Aquesta formació s'estén 
fins la vora de St Fregant a l’Est de la zona i de Plouvien al Sud (Fig. 1 per veure’n la 
situació de les localitats) amb diferents variacions de fàcies. Presenta una intensa 
fracturació, ben visible en les dos canteres situades a l’Est de Kernilis, amb 
estructures de direcció N40 i N170 (BRGM 1993).  
 
Després d’una campanya de construcció de piezòmetres, els diferents sondejos han 
travessat sota l'horitzó vegetal (BRGM 1993): 
 

- Llim sorrenc amb un contingut en argila variable.  
- Sorra alterada.  
- Granit blanc amb passades de sorra.  



 

 
Figura 3: mapa geològic del sector de Kernilis (BRGM 1:50 000).  Llegenda en annex.  
 
 
 



 

Perfil d'alteració i formacions superficials 
 
Una descripció de les formacions superficials i els perfils d'alteració dels granits a 
la regió es troba en l’estudi del BRGM de 1999. La zona està recoberta d’una 
capa de formacions superficials de diversos metres d’espessor. L’essencial 
d’aquestes formacions correspon a les alterites que s’han format a costa de les 
roques del substrat granític en llargs períodes continentals amb un clima tropical 
humit, principalment a l’era terciària (entre 65 i 40 milions d’anys). Aquestes 
alterites són comparables a les laterites actuals, el seu espessor inicial era de 
diverses desenes de metres. El sostre d’aquests perfils format per unes crostes 
ferruginoses en les laterites actuals, en el cas de Kernilis ha estat decapat per 
l'erosió, de manera que només en subsisteix la part inferior d’aquests perfils. 
Aquesta part inferior consisteixen en una formació porosa (isalterita) on els buits 
corresponen al lloc deixat per la dissolució dels minerals més solubles de la roca 
inicial. La porositat eficaç de la roca depèn del contingut inicial en quars i de la 
mida de gra, així la porositat de la roca alterada serà més gran com més groller 
era el gra de la roca inicial. A la base de les isalterites es troben freqüentment 
grans blocs residuals de granit, de diàmetre plurimètric sovint.  
 
Les altres formacions superficials comprenen els llims d’altiplà. Rarament 
sobrepassen els 2 metres d’espessor i no contenen una reserva en aigua 
subterrània perquè estan per sobre del nivell freàtic. Els al·luvions es situen al 
fons de les valls i són molt limitats lateralment (BRGM 1999).  
 
Sota les isalterites es troba l'horitzó fissurat del granit. Aquest horitzó es situa en 
la part superior del substrat es caracteritza per una fissuració molt forta que es 
redueix en profunditat. Aquesta fissuració està provocada per les tensions 
generades amb els canvis mineralògics que pateix la roca durant l'alteració. En 
els primers 10 metres les fissures tenen una obertura d’ordre centimètric. La 
fissuració és bàsicament horitzontal i pot tenir unes permeabilitats força elevades 
(BRGM 1999).  

 
Figura 4: model conceptual de l'alteració de granits (BRGM 1999).  



 

1.3 Hidrogeologia 
 
Els paràmetres hidrodinàmics de l'aqüífer vora la surgència no són disponibles ja 
que no s’hi ha realitzat cap assaig de bombeig.  
 

 
Figura 5: fotografies del granit de Kernilis en una cantera de Tréverroc-Bihan i una estimació visual de la 
porositat de la roca (BRGM 1999).  
 
Campanya de geofísica 
 
En el contexte d’una campanya de geofísica i de sondatges de Ressonància 
Magnètica Protònica (RMP) realitzada per el BRGM (1999) a la zona de Plabennec, 
un d’aquests sondejos (PLB6) fou realitzat dins de la zona d’estudi de Kernilis. 
Aquest mètode geofísic dóna el contingut en aigua del subsòl en perfil vertical.  
 
Dins del sondeig PLB6 l'aqüífer principal (amb un contingut en aigua mitjà de 2,5%) 
està comprès entre els 8 i els 26 metres de profunditat. Aquest nivell està per sobre 
d’un segon on el contingut en aigua és inferior i que s’estén fins els 50 metres de 
profunditat (BRGM 1999).  
 
La conca hidrogeològica o subterrània de la captació sembla doncs estar constituïda 
per les sorres d'alteració del granit i a la vegada per l'horitzó fissurat del granit de 
Kernilis.  



 

 
 

Figura 6: situació del sondeig de RMP PLB6 (BRGM 1998). 

 
Figura 7: perfil vertical de contingut en aigua per al sondeig PLB6 (%) determinat amb el mètode RMP 

(BRGM 1999).  
 
 
 



 

Funció del rierol 
 
En situació climàtica normal, el nivell d’aigua dins de la captació està a una alçada 
superior a la del rierol que s’escola per les proximitats, de manera que no participa a 
l'alimentació de la captació.  
 
De vegades, després de bombejos molt intensius de la captació i un estiatge marcat, 
el nivell de l'aqüífer podria estar proper al del rierol i per tant hi hauria el risc que les 
aigües d’aquest alimentessin la captació. Per tal d’evitar això una sonda per aturar el 
bombeig dins del pou ha estat instal·lada al nivell del rierol. Així s’evita tot risc 
d’invertir el sentit de l’escolament subterrani i que sigui el rierol el que alimenta la 
captació (BRGM 1992).  
 
Piezometria 
 
Dos campanyes de mesura del nivell piezomètric tingueren lloc al juny i el juliol de 
1992, amb una vintena de mesures. El mapa (Fig. 8) mostra com l’escolament 
subterrani és de direcció N-S, trobant-se la captació de Kerzulant just a la sortida de 
la conca subterrània.  

 
Figura 8: mapa d’isopiezes obtingut en la campanya del estiu de 1992 (BRGM 1993). 
 

1.4 Pedologia 
 
Els sòls tenen les característiques de sòls llimonosos i no de sòls generats per 
l'alteració d’un granit. El contingut elevat en llims i sorra grollera en fan d’aquests 
sòls una formació més permeable que els llims purs.  



 

 
La caracterització dels sòls va ser feta per el BRGM (1993) i feia aparèixer:  
 

- Una circulació d’aigua prou important dins d’un sòl de textura més argilosa 
que en l'horitzó de superfície, reposant sobre el sostre del granit. Es suposa 
una infiltració ràpida a través de les fractures de la roca.  

- Un conjunt de sòls sobre la zona amb una bona reserva en aigua (RFU).  
- Sòls hidromorfs situats al Sud-est de la carretera de Kerzulant, que 

corresponen a les zones humides comentades en anterioritat.  
 
 
Els anàlisis físics (BRGM 1993) precisen que es tracta d’un sòl llimonosorrenc. 
Després d’una campanya de sondejos pedològics l’agost de 2007 sobre tota la zona 
d’estudi, s’ha trobat sempre el mateix tipus de sòl, de profunditat superior als 80 cm. 
Una primera part (40 cm) està formada per llims marronosos i després un segon 
horitzó ocre també de llims. Excepte els sòls de la zona humida de la vora de la 
captació, tots els sòls de la zona semblen tenir les mateixes característiques.  

2. Discussió del medi 
 
L'aqüífer explotat per la captació de Kerzulant està format per l'horitzó de les sorres 
d'alteració i els primers metres del granit fissurat. La fracturació del granit és intensa i 
les direccions preferencials han estat determinades en algunes canteres del sector. 
Per contra, no existeix dins de la zona un lloc on les fractures estiguin més 
concentrades, es tracta d’una fissuració repartida homogèniament sobre el sector. 
Tampoc s’han pogut posar en evidència circulacions de l’aigua molt ràpides dins del 
sistema sinó que la surgència sembla tenir un cabal sense grans variacions (entre 25 
i 45 m3/h). Tot i tractar-se d’un medi fracturat, serà assimilat com un medi continu per 
el caràcter porós de les sorres d'alteració i per l’intensa fissuració del granit en la 
seua part superior.  

3. Delimitació de la zona d'alimentació de la capta ció 

3.1 Delimitació de la porció d'aqüífer que alimenta  la captació 
 
Fruit dels resultats de la piezometria feta l’estiu de 1992 es pot fer una delimitació de 
la conca subterrània de la surgència captada. Aquesta conca s’estén cap al Nord de 
la captació, anant encara més al Nord de la cota més elevada topogràficament (cota 
77 NGF). Com es tracta d’una surgència que vessa de manera natural, sense influir-
hi el cabal de la bomba, la conca subterrània serà a la vegada la porció d'aqüífer que 
alimenta la captació. La superfície total d’aquesta zona és de 32 ha i si es 
consideren el total de les parceles afectades és de 45 ha.  
 
La possibilitat de fer una delimitació amb una simulació numèrica o una solució 
analítica no era possible degut a la manca de dades hidrogeològiques 
(transmissivitat, permeabilitat).  



 

 

 

3.2 Exportacions 
 
No existeixen dades sobre l’existència de drenatge agrícola sobre el sector d’estudi. 
Tampoc hi ha pous d'ús agrícola sobre la zona, estant el pou més pròxim a l’Est de 
la zona.  
 

3.3 Extensió de la porció d'aqüífer, delimitació de  la zona d'alimentació 
 
La zona d'alimentació de la captació és directament la projecció en superfície de la 
porció d'aqüífer que l’alimenta. El rierol ha quedat demostrat que no alimenta la 
captació i per tant la seua conca no serà considerada dins de la zona d'alimentació.  
 

 
Figura 9: delimitació de la zona d'alimentació (RGM 1992 [1]). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Vulnerabilitat de la captació 

4.1 Sòl, S 
 
Els diferents sondejos pedològics fets sobre la zona i l’experiència d’un agricultor del 
sector diuen que el sòl és el mateix sobre tota la zona, excepte en la zona humida al 
sud de la captació.  
 
La natura d’aquest sòl és un llim amb pocs còdols, per tant és de classe N1. 
L’espessor no va més lluny d’un metre. Per tant, el paràmetre S serà indexat igual a 
2 sobre tota la zona.  

4.2 IDPR.  
 
Les formacions geològiques de la zona no saturada són sobre tot el sector les 
arenes d’alteració del granit, que es tracta d’una formació permeable.  
 
L'índex IDPR es pot utilitzar sense cap problema en el cas de Kernilis ja que el 
primer aqüífer que es troba és el que s’explota. Si s’observa el mapa d’aquest 
paràmetre es veurà que vora el rierol el caràcter de la geologia és propici a 
l’escorriment. Per contra, sobre la zona d'alimentació, al nord de la captació, el 
caràcter de la zona no saturada és més propici a la infiltració. La part encara més al 
Nord de la zona d'alimentació és novament més propícia a l’escolament de 
superficie. Si es combina l’IDPR amb un mapa geològic i es fa un anàlisi estadístic 
de l’IDPR sobre els polígons de la litologia s’extreu més informació sobre el caràcter 
infiltrant de les formacions geològiques.  
 
Sobre la zona es troben tres formacions, els llims d'altiplà, el granit alterat i el granit. 
Els llims presenten un IDPR que correspon a un caràcter més favorable per 
l’escolament en superfície, en canvi els afloraments de granit, més o menys alterat, 
són més favorables a la infiltració. La primera zona serà indexada en 1 (IDPR entre 
1200 i 1600) i la segona amb 2 (IDPR entre 800 i 1200).  
 



 

 
Figura 10: mapa de distribució del paràmetre IDPR.     

4.3 Pluja eficaç, P 
 
Veient la mida de la zona d'alimentació i la densitat de mesures de pluja, no es 
possible efectuar un mapa d’isohietes. La pluja coneguda és a l'estació de Kernoues, 
a l’Est de Kernilis. La pluja eficaç és estimada de 400 mm anuals. Aquest paràmetre 
serà igual a 4 sobre tota la zona.  

4.4 Permeabilitat, K 
 
Sobre l'aqüífer no es disposa de cap tipus d'informació en referència a la 
permeabilitat del medi. A priori els temps de circulació de l’aigua dins del sistema són 
desconeguts.  
 
El paràmetre referent a la permeabilitat del medi serà avaluat doncs d’una manera 
qualitativa. El conjunt format per les sorres d'alteració i el horitzó fissurat del granit 
formen a priori un medi molt permeable i per tant li correspondrà un índex elevat per 
a aquest paràmetre, és a dir, 3.  

4.5 Espessor de la zona no saturada, H 
 
El mapa piezomètric de l’estiu de 1992 és l'única dada disponible del nivell en el 
sistema aqüífer de Kernilis. Aquest mapa ha estat escanejat, georeferenciat, 
vectoritzat amb ArcMap i finalment transformat a raster. Un mapa de l’espessor 
s’obté fruit de la diferència entre la cota topogràfica (MDT) i aquest mapa de la 



 

superfície piezomètrica. Finament aquest mapa ha estat transformat en els intervals 
estipulats pel mètode i reclassificat en els índexs.  
 
El que s’observa és que en la part més al sud de la zona és on l’aigua està més 
propera de la superfície del terreny, variant entre un índex 3 o 4. La resta de zona 
d’estudi està indexada en 2, és a dir, una profunditat de la zona saturada que està 
entre 5 i 15 metres.  
 

 
Figura 11: mapa del paràmetre H (fons IGN 1/25 000).   
 
4.6 Mapa de vulnerabilitat 
 
El resultat de la combinació dels paràmetres dóna la carta de vulnerabilitat (Fig. 12). 
Sobre el conjunt de la zona la vulnerabilitat varia entre 2 i 2,4, el que vol dir que la 
vulnerabilitat és mitjana sobre tot el sector, sense haver-hi variacions.  
 
Les variacions del IDPR, que és el paràmetre que més varia en el sector, no són 
suficientment fortes com per donar dos vulnerabilitats diferents. Si es vol visualitzar 
les diferències existents cal deixar de visualitzar el resultat en les 5 classes 
establertes pel mètode i fer una classificació utilitzant els llindars màxims (mètode de 
Jenks). D’aquesta manera es tendeix a recuperar els resultats del mapa del IDPR, i 
veure que les zones on afloren els granits efectivament són més vulnerables.  
 
De totes formes, després de la visita sobre el terreny, el resultat d’una vulnerabilitat 
homogènia no sembla aberrant veient les poques diferències i la petita mida de la 
zona d'alimentació.  



 

 
Figura 12: mapa de la vulnerabilitat. 
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Annexe I (informe de Kernilis) 
 

Fotografies



 

 
Fotografia 1: instal·lacions de la captació de Kerzulant.  
 

 
Fotografia 2: llavador on s’aboca l’aigua sobrant de la surgència. 
 



 

 
Fotografia 3: part Nord du de la zona d'alimentació 
 

 
Fotografia 4 : aflorament del granit amb fissures horitzontals i alterat, a Treverroc-Huella.  
 



 

 
Fotografia 5: exemple dels dos horitzons pedològics, el llim ocre i el marró fosc. 
 

 
Fotografia 6 : perfil pedològic a sobre del granit a Treverroc-Huella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe II (cas de Kernilis)



 

 
 
Llegenda del mapa geològic del BRGM 1/50 000, fulla de Plabennec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Presentació del cas 2: Moult 

1.1 Característiques del pou 
 
Moult és una localitat situada en el departament de Calvados (Baixa Normandia), al 
sudest de la capital d’aquest, Caen. La Mancomunitat d’Argences assegura 
l’alimentació en aigua potable de tretze municipis, entre ells Moult. El total d’abonats 
era de 3100 el 1994. Fins el 1992 l’aigua sortia del pou d’Ingouville F2, al municipi de 
Moult. L’increment dels nitrats en l’aigua d’aquest pou va forçar la Mancomunitat a 
trobar-ne un substitut. Aquest va ser el nou pou F3 (codi BSS 01463X0141/F3), 
també situat al municipi de Moult, al lloc conegut com le Punay,  350 m al sudest del 
nucli d’Ingouville. Les coordenades Lambert II estès del punt són : 

X = 418424.4 m 
Y = 2459603.5 m 
Altitud : 25 m 

Un segon pou d’aigua potable està situat al nordoest d’Ingouville, en direcció cap a 
Moult. Les seues coordenades Lambert II estès són:  
 
X = 417734.6 m 
Y = 2459785.7 m 
Altitud : 25 m 
 
L’índex BSS del pou és 01463X0142/F2B. La distància en línia recta entre els dos 
pous és de 725 metres.  
 
El cabal d’explotació autoritzat per als dos pous és de 2000 m3/d. El 2005 el pou F3 
va extreure un total de 225 000 m3, és a dir, una mitjana de 690 m3/d. El pou F2B va 
bombejar 333 680 m3/d que signifiquen una mitjana diària de 925 m3 (Pierson 1994). 



 

 
Figura 113: mapa de situacó de Moult (fons IGN 1/250 000).   
 
 

 
Figura 2: situació dels dos pous actuals de la Mancomunitat (fons IGN 1/25 000). 



 

1.2 Context climàtic i hidrològic 
 
Les estacions meteorològiques de Méteo France més properes a Moult són (Figura 
3):  

- Argences. 
- Saint-Sylvain 
- Merry-Corbon 
- Vieux-Fume 
- Saint-Ouen-du-Mesnal 

 

 
Figura 3: mapa amb la situació de les estacions de Météo France sobre la zona d’estudi (fons IGN 1/250 
000). 
 
La pluja eficaç va ser avaluada per GINGER (1994) amb un càlcul senzill del balanç 
hídric en el sòl. Es va prendre una reserva fàcilment utilitzable (RFU) de 100 mm i la 
pluja eficaç fou estimada en 142 mm. Les dades utilitzades eren les de la estació de 
Caen Carpiquet.  
 
El pou de Punay es situa en riba esquerra del rierol de la Muance, a 150 metres. El 
rierol circula des del sudoest cap al nordest, fins a Moult, on canvia de direcció i se’n 
va cap al nordoest. La Muance és un dels afluents de la Dive.  
 
La conca hidrològica de la Muance (Figura 4) té una llargada de 18 km a l’alçada del 
pou de Punay. En aquest nivell la seua amplada és d’escassament 2 km i la seua 
superfície total de 66 km². 



 

 
Figura 4: conca hidrolèogica de la Muance a nivell del pou de Punay reconstituïda a partir del MDT (fons 
IGN 1/25 000).  
 

1.3 Contexte geològic  
 
La captació està implantada al límit entre dos unitats geomorfològiques diferents: 

- Al Sud i a l’Oest, la plana de Caen, taula estructural feblement inclinada cap al 
Nordest, amb un pendent de l’ordre de l’1% a la zona dels pous.  

- Al Nordest, els turons del Calovià, que dibuixen el paisatge del pays d’Auge, 
amb alçades màximes de 75 m NGF.  

 
Estratigrafia 
 
El mapa geològic del sector, així com un tall geològic que passa pel pou de Punay, 
són respectivament a les figures 5 i 6.  
 
La geologia de la zona d’estudi està caracteritzada per les formcions del Juràssic 
mitjà – superior. L’altilplà carbonatat del Batonià constitueix la formació més present 
a la zona.  
 
En profunditat es troben les formacions carbonatades del Bajocià (j1-2) i del Lias 
abans de trobar el substrat paleozoïc (b2). Aquestes formacions no han estat 
trobades en cap dels pous d’aigua potable ni afloren sobre la zona d’estudi.  
 
- El Batonià (espessor total : 90 à 95 m) 
 



 

El Batonià mitjà compren dos unitats. Un nivell inferior constituït per calcàries de 
fàcies variades, sovint de creta, amb bancs de calcària cristal·lina (j3Ca, pedra de 
Caen), amb nivells oolítics i d’altres més margosos (j3F) o amb sílex negre. El 
conjunt pot arribar a tenir 35 metres d’espessor. El nivell superior (j3R0 et j3M, pedra 
de Blainville) està representat per calcàries cristal·lines i sorres oolítiques, l’espessor 
de les quals està sobre els 40 metres.  
 
El Batonià superior està format per les calcàries grolleres, bioclàstiques, en lloses 
(j3Ra, pedra de Ranville i j3La), amb nivells més margosos o argilosos cap a la base 
(j3BI). La seua potència estimada està entre els 15 i 20 metres.  
 
- El Calovià (espessor total : 40 m) 
 
El Calocià apareix al nord de la zona d’estudi, als turons. Té un espessor d’uns 40 
metres i comprèn de baix cap a dalt argiles amb capes de calcàries margoses i una 
calcària rogenca (j4E, j4A, j4B i j4Cr). 
 
- El Quaternari 
 
A les valls, els al·luvions (Fz) comprenen un conjunt d’argiles, de sorres calcàries i 
de turba, amb un espessor que pot arribar a ser de 6 metres. Sobre els altiplans es 
troben llims loèssics (Œ) poc desenvolupats.  



 

 
 
 
Figura 5: mapa geològic del sector de Moult (BRGM 1999, fulla de Mézidon). Llegenda en annexe.  
 
 



 

 
Figura 6: tall geològic (extret del mapa geològic 1/50 000 BRGM Mézidon). En blau s’ha afegit una línia 
que representa el nivell piezomètric de l’aqüífer del Batonià i en roig la projecció del pou de Punay.  
 
 
Geologia estructural 
 
De l’anàlisi de fotografies aèries de l’IGN (campanya 1984), es veuen diferents falles 
en el sector. Entre Billy i Moult un corredor amb una amplada de 2000 metres 
s’identifica, de direcció N.070°E. A l’escala del m apa geològic, les fractures sobre els 
materials del Batonià tenen direccions compreses entre N.070°E i N.110°E. Les valls 
dels rius de la zona (Muance, Sémillon) segueixen més o menys aquestes direccions 
de fracturació (BRGM).  
 
Formacions geològiques trobades en els pous 
 
Per al pou de Punay (Pierson 1994): 
 
0 a 7 m : formacions superficals. 
7 a 20 m : Batonià superior. 
20 a 70 m : Batonià mitjà.  
 
El pou té un tub perforat de 40 metres d’alçada, entre els 26 i els 66 metres de 
profunditat.  
 
Per al pou F2 d’Ingouville (Infoterre, juliol 2007): 
 
0 m 1 m : terra vegetal, llims, Batonià.  
1 m 2 m : calcària alterada, Batonià.   
2 m 4 m : calcària grollera, Batonià.  
4 m 8 m : calcària argilosa, Batonià.   
8 m 39.6 m : calcària fossilífera oolítica amb passades argiloses,  
39.6 m à 44 m : calcària cristal·lina, Batonià.  
44 m 48 m : calcària argilosa amb sílex, Batonià.  
48 m 64 m : calcària oolítica, Batonià.  
 



 

 
Figura 7: perfil litològic, estratigràfic i de Gamma natural del pou de Punay (Pierson 1994). 



 

1.4 Característiques hidrogeològiques 
 
El Batonià és el principal aqüífer de la zona. Es capta per diferents pous poc 
profunds (sobre 5 metres de profunditat) a les zones d’aflorament de les calcàries. 
Entre els pous profunds es poden citars els dos de la Mancomunitat d’Argences 
(Punay i Ingouville). Sota els materials del Calovià, on l’aqüífer esdevé captiu, hi ha 
poca explotació: remarcar dos pous industrials que capten el Batonià sota 27 i 50 
metres d’argiles del Calovià respectivament. El pou d’aigua potable de Quiéteville 
travessa 32 m de Calovià. En aquests tres pous el nivell piezomètric puja entre 10 i 
25 en respecte al sostre de l’aqüífer (BRGM 1985).  
 
El sostre de l’aqüífer del Batonià es definit com el contacte geològic amb el Calovià. 
La base de l’aqüífer està composada per les margues del Batonià inferior (margues 
de Port-en-Bessin o els equivalents laterals com la pedra de Caen j3Ca) (BRGM). El 
log del gamma natural del pou de Punay mostra com a la base de la pedra de Caen 
apareix un nivell més argilós/margós.  
 
L’aqüífer del Batonià és bàsicament lliure sobre la conca hidrològica de la Muance. 
Esdevé captiu sota el Calovià i en certes zones sota els materials al·luvials de la 
Muance.  
 
La porositat de l’aqüífer és a la vegada d’intersticis (entre els nivells oolítics 
incompletament cimentats) i de fissura (Pierson 1994). La bibliografia consultada no 
cita fenòmens càrstics en el sector.  
 
La presència de diferents nivells poc permeables (margues) entre les capes del 
Batonià fan aparèixer un aqüífer multicapa. Els nivells més superficials estan 
generalment contaminats per contaminants d’origen agrícola. En profunditat la 
qualitat de l’aigua és millor. L’extensió lateral d’aquests nivells és desconeguda 
(densitat de sondejos feble): no es pot garantir la presència sobre tota la zona 
d’aquests nivells. Per altra banda és probable que no constitueixin un nivell 
impermeable sinó que permeten cert drenatge entre els compartiments que creen.  
 
Paramètres hydrodynamiques 
 
En la construcció del pou de Punay, es van dur a terme diferents assajos de 
bombeig. A partir d’aquests es va determinar una transmissivitat entre 3,5 *10-3 m²/s i 
1,46*10-2 m²/s, és a dir, una permeabilitat entre 7*10-5 m/s i 2.9*10-4 m/s. El coeficient 
d’emmagatzemament fou avaluat a 0,001 (Pierson 1994).  
 
Sobre la zona d’estudi els cabals específics dels pous són de l’ordre de 10 a 20 
m3/h/m (BRGM).  
 
Sobre la zona d’alimentació del pou de Punay no es coneixen les variacions 
espacials dels paràmetres hidrodinàmics. A l’escala regional l’aqüífer presenta 
generalment valors de transmissivitat més elevats a les zones de fons de vall, com 
podria ser el cas del pou de Punay. La nota del mapa geològic de Mezidon dona 
alguns valors per a dos pous del Batonià.  

- pou 01464X0021 (Percy-en-Auge) 4,5*10-3 m²/s ; 
- piezòmetre associat al pou anterior 1,5*10-2 m²/s. 



 

Relacions rierol - aqüífer 
 
En la major part de la conca del rierol de la Muance les formacions geològiques del 
Batonià afloren i el fenomen d’infiltració és preponderant al d’escolament superficial. 
La Muance és l’únic curs d’aigua de la zona perenne i constitueix un eix drenant de 
les aigües subterrànies, completat en amunt de Bray-la-Campagne per una sèrie de 
valls seques.  
 
Les dades del cabal mitjà mensual en el període 1970 -1980 a Argences i la pluja 
mitjana mensual a Carpiquet (Caen) demostren que el cabal és relativament 
constant, fet que reflecteix bé per a Pierson (1994) un règim de drenatge del aqüífer 
més que un escorriment lligat a la pluviometria.  
 
Piezometria 
 
Diferents mapes piezomètrics existeixen en el sector. El primer és el de l’Atlas 
Hidrogeològic del departament de Calvados a 1/100 000 (BRGM, 1985), que dóna 
una indicació regional dels sentits de l’escolament subterrani i els gradients 
corresponents. S’hi observa un escolament del SW cap al NE, es confirma el rol 
drenant de la Muance de l’aqüífer i l’existència de línies divisòries d’aigües 
subterrànies que segueixen més o menys les conques hidrològiques. Sota les 
formacions del Calovià, l’atlas hi delimita una zona d’alimentació de l’aqüífer semi-
captiu del Batonià, a través de formacions que poden emmagatzemar aigua. 
 
Pierson (1994), després d’algunes mesures del nivell, va establir una piezometria en 
el sector. Amb algunes imprecisions, s’hi observa també el rol drenant de la Muance, 
el sentit de l’escolament subterrani i les línies divisòries d’aigües a l’Est i a l’Oest del 
rierol, com ja es veia als mapes del atlas.  

 
Figura 8: mapa de la conca subterrània en nivell alt feta a partir de la piezometria del BRGM (2007) (fons 
IGN 1/25 000).   



 

 
Figura 914: mapa piezomètric en nivell mitjà (BRGM, 2007). 
 

 
Figura 10: mapa piezomètric en nivell alt, detall a la zona de les captacions (BRGM,  2007). 
 



 

Finalment el BRGM ha realitzat tres mapes piezomètrics del Batonià el 2007 (dins 
del projecte de l’actualització del atlas hidrogeològic del Calvados). Aquests tres 
mapes corresponen a tres nivells: alt, baix i mitjà. Aquesta sèrie de mapes té 
isopiezes cada 5 metres i està disponible sobre el conjunt de l’aqüífer del Batonià. 
En particular, es remarquen les isopiezes al nord del pou de Punay, sota el Calovià, 
que no estaven en els mapes precedents. Aquests tres mapes mostren una línia 
divisòria d’aigües subterrània que no s’allunya massa de la superficial. Sota els 
materials del Calovià que configuren el pays d’Auge els gradients hidràulics són molt 
importants.  
 
1.5 Pedologia i formacions superficials 
 
El 1969 un mapa geomorfològic i de formacions superficials a 1:50000 fou realitzat 
per el CNRS de Caen (Figura 11). Conté informacions interessants sobre el 
comportament infiltrant de les formacions precisant-hi el seu espessor i la seua 
natura litològica.  
 
Les roques calcàries del Batonià (oolítiques o organo-detrítiques) en superfície són 
molt friables i l’aigua hi percola molt fàcilment.  
 
Les formacions superficials presents sobre el sector són: 
 

- Formacions heterogènies carbonatades. Contenen totes les fraccions 
granulomètriques, des d’argiles fins a blocs. Aquestes formacions ocupen molt 
grans superfícies. Són favorables a l’infiltració.  

- Formacions llimono-sorrenques. Amb o sense còdols, corresponen a 
col·luvions de productes d’alteració de les calcàries. Aquestes formacions es 
troben en les vessants dels turons.  

- Formacions llimono-argiloses. Sota aquest terme s’agrupen els sòls bruns, els 
al·luvions i els col·luvions de la Muance.  

- Sorres i graves sobre les margues i les argiles del Calovià. Els sòls que s’hi 
desenvolupen no tenen cohesió.  

- Argiles llimonoses. Resultat de la mescla entre les argiles i els llims d’alteració 
de les calcàries del Batonià.  

 
A partir de 51 sondejos pedològics, Pierson (1994) va establir sis tipus de sòl i els va 
cartografiar en un radi de 700 m a la vora del pou de Punay. Es distingueixen 
notablement: 

- els llims, més o menys argilosos, desenvolupats sobre terreny calcari.  
- els sòls desenvolupats sobre els al·luvions de la Muance, més turbosos i rics 

en matèria orgànica.  
 
A partir d’aquesta classificació, un mapa de sòls (Figura 12) i un mapa d’aptitud de 
retenció de contaminant (Figura 13) foren realitzats. La zona d’aptitud feble 
correspon allà on els al·luvions no hi són presents i el substrat batonià no és recobert 
que per una simple capa de llims. L’aptitud mitjana és per a la zona de transició entre 
els al·luvions i els sòls desenvolupats sobre les calcàries. La bona aptitud correspon 
a les formacions al·luvials argiloses i turboses.  
 



 

En relació al mapa de formacions superficials, els sondatges aporten algunes dades 
sobre el contingut en matèria orgànica de les argiles dels al·luvions del rierol, més o 
menys turbosos. La correspondència entre els dos mapes no és sempre igual. La 
principal diferència és que en els al·luvions el mapa de formacions superficials no 
arriba a la mateixa precisió que el de Pierson (1994).  
 
A finals d’agost de 2007, es van fer diferents sondejos pedològics sobre tota la zona 
d’estudi. En general es van trobar dos tipus de sòl, aquells que estaven sobre el 
substrant calcari, poc espessos i infiltrants, i els que estan sobre els al·luvions de la 
Muance, més argilosos i turbosos, més espessos i per conseqüent més protectors.  

 
Figura 11: mapa de les formacions superficials, fulla de Mezidon (CNRS 1/50 000) (Llegena en annexe). 



 

 
Figura 12 : mapa pedològic als voltant del pou de Punay(Pierson, 1994). 
 

 
Figura 13 : mapa d’aptitud dels sòls a retenir un contaminant superficial (Pierson, 1994). 



 

2. Discussió del medi 
 
L’aqüífer del Batonià sobre el sector de Moult, Argences i Billy presenta una doble 
porositat, d’intersticis i de fissura.  
 
Amb les dades dels piezòmetres de referència del aqüífer del Batonià a la zona 
(Poussy-la-Campagne, Garcelles-Secqueville, Cintheaux, Bellengreville et Vieux-
Fumé), es va fer un càlcul del temps de semi-decreixença del nivell piezomètric. 
L’anàlisi d’aquest temps permet caracteritzar el grau d’inèrcia del sistema.  

 
Figura 14: situació dels punts de mesura de la xarxa ADES per al aqüífer del Batonià (fons IGN 1/25 000). 

 



 

 
Figura 15: seguiment del nivell al aqüífer del Batonià a Poussy, amb 400 mesures entre 1974 i 2007.  
 

Piézomètre Vieux-fumé Bathonien

20

25

30

35

40

45

11/06/1968 02/12/1973 25/05/1979 14/11/1984 07/05/1990 28/10/1995 19/04/2001 10/10/2006 01/04/2012

Temps

H
au

te
ur

 p
ié

zo
m

ét
riq

ue
 (

m
 N

G
F

)

 
Figura 16: registre dels nivells piezomètrics al piezòmetre ADES de Vieux Fumé.  
 
El càlcul consisteix en ajustar les dades d’una corba de drecreixença del nivell 
piezomètric a una corba teòrica exponencial. El temps de semi-decreixença 
d’aquesta exponencial ajustada a la corba real donarà una idea de l’inècia del 
sistema.  
 
Amb les dades del piezòmetre de Vieux-Fumé, Cintheaux et Poussy-la-Campagne el 
temps va ser calculat. Els resultats estan a la taula 1. El de Poussy no té una mesura 
diària i per tant no permet un càlcul òptim. De totes formes els resultats obtinguts 
demostren que el temps de semi-decreixença és de l’ordre de 200 dies a 400 dies. 
Això no fa pensar en un sistema de reaccions ràpides a la pluja com podria ser un 
medi càrstic o fracturat. Per tant es considerarà que l’aqüífer del Batonià a Moult és 
un medi continu.  
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Figura 17: corba de decreixença observada i corba ajustada per al període abril 1995 – desembre 1996 al 
piezòmetre de Vieux Fumé. Coeficient de correlació R = 0,89.  
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Figura 18: corba de decreixença observada i corba ajustada per al període agost 1995 – desembre 1999 al 
piezòmetre de Cintheaux. Coeficient de correlació R = 0,93.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Punt ADES Període 
considerat 

Nombre mesures Temps semi-decreixença 
(dies) 

Vieux-Fumé Mars 1995 - 
décembre 1996 

626 322 

Poussy-la-
Campagne 

1988-1992 52 405 

Poussy-la-
Campagne 

1995-1998 28 415 

Cintheaux Aout 1995 – 
décembre 1999 

1444 216 

Taula 1 : temps de semi-decreixença calculat per a diferents piezòmetres de la xarxa de control ADES a 
l’aqüífer del Batonià en el sector de Moult.   

3. Delimitació de la zona d’alimentació.  

3.1 Delimitació de la zona d’alimentació 
 
L’estudi de Pierson (1994) no delimita la zona d’alimentació ja que no era l’objectiu 
de l’estudi. No obstant esmenta que la conca hidrogeològica no deu diferenciar-se 
massa de la hidrològica.  
 
La captació de l’aigua potable de Punay arriba fins a una profunditat de 70 metres i 
el d’Ingouville 64 m. Les influències de la Muance com eix drenant i la possible 
realimentació del sistema pel riu semblen ser fenòmens superficials que no semblen 
afectar les capes situades en profunditat. A més a més les dades de la concentració 
en nitrats i pesticides en els nous pous profunds destaquen per ser molt més febles 
que en els pous més superficials (Pierson, 1994).  
 
Segons els tres mapes piezomètrics disponibles sobre el sector, la porció d’aqüífer 
que alimenta les captacions s’estén cap al sud de la conca hidrogeològica.  
 
Modelització numèrica 
 
Amb les dades disponibles es va intentar fer una modelització numèrica que pogués 
donar una idea de la porció d’aqüífer que alimenta les captacions amb el programa 
ASMWIN.  
 
L’aqüífer es considerava lliure i això ja suposava un primer problema ja que la part 
confinada situada al Nord dels pous no es prenia en compte. Un altre problema 
estava en el cabussament que presenta el sistema, és a dir, que la base del aqüífer 
no és constant. Aquest fet, en un programa senzill com ASMWIN, que només simula 
sistemes d’una sola capa, és difícil de prendre en compte. A més a més les dades 
sobre la geometria del aqüífer en la zona no són suficients. Els nivells margosos 
impermeables que hi ha intercalats entre les calcàries del Batonià no es coneix amb 
exactitud on estan i quina extensió tenen. Finalment el rierol de la Muance no es 
sabia com introduir-lo, si com una línia de nivell constant o bé com un rierol ab un 
coeficient d’intercanvi. Tots aquests aspectes van provocar que en cap simulació 
amb ASMWIN s’arribés a obtenir una piezometria satisfactòria. Possiblement la 
solució més satisfactòria per a la delimitació s’obtindria amb una modelització 



 

numèrica complexa, multicapa, feta amb un programari més potent, com ara 
MARTHE o MODFLOW.  
 
Solució analítica 
 
Una eina Excel desenvolupada pel BRGM permet calcular la solució analítica de la 
porció d’aqüífer que alimenta les captacions. Entre les seues possibilitats hi ha la 
possibilitat de prendre en compte les incerteses dels paràmetres (permeabilitat, 
orientació de l’escolament subterrani, gradient) amb un anàlisi estocàstic del tipus 
Montecarlo. A més a més existeix la possibilitat d’ampliar l’amplada de la zona per 
prendre en compte d’aquesta manera els efectes de la dispersió.  
 
El resultat obtingut amb aquesta eina s’estén cap al sud del sector, fins al límit del 
aqüífer. Les influències sota els materials del Calovià són molt febles. El coeficient 
d’ampliació és de 1,5.  
 
Una altra delimitació pot ser feta amb Whaem, que calcula també una solució 
analítica. L’aventatge d’aquesta aplicació és que aquí es poden prendre en compte 
els dos pous (Punay i Ingouville) bombejant a la vegada. Els resultats mostren que 
no hi ha interferències entre els dous pous i que de fet els dos exploten dos conques 
hidrogeològiques diferents. La limitació d’aquests càculs és que es suposa un medi 
molt simple, homogeni, amb un gradient sense massa variacions, sense haver-hi 
rius, etc.  
 
No havent-hi cap altra solució que no sigui una modelització numèrica complexa, es 
prendrà com a zona d’alimentació final la que s’ha obtingut amb el càlcul analític de 
l’aplicació Excel, tot sabent que només es tracta d’una primera aproximació.  
 

 
Figura 19: delimitació de la porció d’aqüífer que alimenta el pou a partir d’una solució analítica.  



 

 
Figura 20: comparació de resultats obtinguts amb WHAEM (en blau per a les captacions de Punay i 
Ingouville) i amb l’aplicació Excel (en vert i en lila).   

3.2 Zones d’exportació 
 
A Infoterre, diferents captacions agrícoles o industrials s’identifiquen. Per contra, la 
seua profunditat rarament depassa els 5 metres, tractant-se doncs de pous que 
explotarien els nivells del Batonià superior. Les dades del cabal d’explotació 
d’aquests pous són desconeguts. Les influències que tinguin aquests sobre el pou 
de Punay i Ingouville sembla que no hagin de ser massa importants.  
 
L’informe de Pierson (1994) diu sobre el drenatge agrícola a les proximitats del pou 
de Punay que: un sol drenatge antic ha estat identificat en riba dreta de la Muance, 
entre les parcel·les 16 i 1. En les parts baixes dels prats naturals de la vall de la 
Muance hi ha rases poc profundes que les drenen superficialment. En la resta de la 
zona, sobre els materials del Batonià, no es va identificar cap drenatge agrícola i així 
ho confirmà un propietari de Fréville.  

3.3 Projecció en superfície  
 
Les formacions del Batonià afloren en el sector Sud del pou de Punay, en els turons 
situats en riba dreta i esquerra de la vall de la Muance, estenent-se fins més avall de 
la carretera nacional, on es situa el límit del aqüífer. Sobre la delimitació de la porció 
d’aqüífer que alimenta el pou no hi ha cap capa impermeable i per tant la zona 
d’alimentació serà la projecció en superfície del terreny de la delimitació feta 
anteriorment.  
 



 

En els materials del Cal·lovià es poden produir dos fenòmens. L’infiltració de les 
aigües que pot alimentar l’aqüífer del Batonià, però que es produeix lentament ja que 
es fa a través de margues i argiles. També pot tenir lloc un escorriment en aquesta 
zona que vagi a infiltrar-se a la plana al·luvial de la Muance, on es troba el pou de 
Punay. En el primer cas és una infiltració sobre uns materials que no estarien dins de 
la porció d’aqüífer que alimenta el pou que es fa servir però que no s’hauria d’oblidar 
en el cas d’una modelització numèrica més complexa. El segon cas  no sembla que 
sigui un fenomen massa important després de les observacions sobre el terreny i 
més tenint en compte que aquesta infiltració es produiria sobre materials argilosos.  

4. Vulnerabilitat 
 
4.1 Pluja eficaç, P 
 
Pierson (1994) va estimar la pluja eficaç sobre la conca de la Muance en 142 mm 
anuals. Aquest valor correspondria a un índex 2.  
 
4.2 Sòl, S 
 
Els sòls situats sobre les calcàries del Batonià, que ocupen bona part de la conca, 
són llimonosos, amb còdols calcaris i amb un espessor inferior a un metre. Estarien 
indexats amb un 3.  
 
Els sòls sobre els materials al·luvials de la Muance són l’altra formació pedològica 
del sector. Són més profunds, de més d’un metre, argiloso-llimonosos i de vegades 
turbosos. L’informe de Pierson (1994) diu que es tracta d’un sòl protectot de l’aqüífer 
del Batonià. El conjunt dels al·luvions de la Muance estarà indexat amb un 1.  

 
Figura 21: mapa del paràmetre S (fons mapa geològic BRGM). 



 

 
4.3 IDPR 
 
A partir de l’iDPR s’ha calculat el valor mitjà sobre cadascun dels polígons de les 
formacions geològiques. A continuació aquestes mitjanes han estat classificades en 
5 intervals i finalment s’obté el mapa raster del paràmetre IDPR en 5 classes.  
 
En general s’observa el caràcter infiltrant de les calcàries del Batonià a diferència 
dels materials al·luvials de la Muance.  

 
Figura 22: mapa del paràmetre IDPR. 
 
4.4 Espessor de la ZNS, H 
 
Tres mapes piezomètrics de l’Atlas Hidrogeològic digital del Calvados són 
disponibles, en nivell alt, baix i mitjà. El cirteri ha estat avaluat en alt nivell ja que ens 
situat del costat de la seguretat.  
 
La diferència entre el MDT i aquest mapa d’isopiezes dóna l’espessor de la ZNS. Els 
valors els més fàcils apareixen als fons de la vall de la Muance.  



 

 
Figura 23: mapa del paràmetre H. 
 
 
4.5 Permeabilitat, K.  
 
Els valors de la transmissivitat dels assajos de bombeig de les captacions de Moult 
varien entre 3.5*10-3 i 1.46*10-2 m²/s, que fa una permeabilitat de l’ordre de 10-5 à 10-

4 m/s.  
 
Existeix la possibilitat que als fons de vall la permeabilitat sigui més gran, però 
aquesta hipòtesi no ha estat confirmada per valors sortits d’assajos de bombeig i per 
precaució el paràmetre ha estat considerat igual sobre tota la zona.  
 
Les permeabilitats trobades corresponen a una classe que està entre 2 i 3. Es 
prendrà el valor més gran sobre tota la zona, és a dir, 3.  
 
4.6 Vulnerabilitat 
 
El mapa de vulnerabilitat obtingut presenta valors entre 1,3 i 3,4, és a dir, entre 
vulnerabilitat feble i molt elevada.  
 
Les zones més vulnerables corresponen en els indrets on coincideix que l’aqüífer del 
Batonià està poc profund, que s’està sobre materials del Batonià i no pas sobre els 
al·luvions de la Muance.  
 
Els terrenys més vulnerables estan en els al·luvions de la Muance. 



 

 
Figura 24: mapa de vulnerabilitat  (fons IGN 1/25 000).  
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Annexe I (cas de Moult) 
 

Fotografies 



 

 
Fotografia 1 : instakl·lacions del pou Punay, a Moult.  
 

 
Fotografia 2: la Muance a nivell d'Ingouville. 
 



 

 
Fotografia 3: terrenys als voltants del pou. 
 

 
Fotografia 4: tall mostrant el contacte entre el sòl i les calcàries del Batonià a nivell de Fréville.  



 

 

 
Fotografia 5: mostres de sòl als voltants del pou de Punay. Es pot veure un primer horitzó de sòl bru i un 
altre de sorra carbonatada.  
 

 
Fotografia 6: mostra de sòl sobre substrat del Batonià. 
 



 

 
Fotografia 7: altiplans sobre el Batonià, al límit Oest de la zona (Poussy la Campagne). 
 

 
Fotografia 8: vista cap al Sud des dels turons dels materials del Cal·lovià. 
 



 

 
Fotografia 9: aflorament de calcàries del Batonà en una granja al sud d’Airan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe II (cas de Moult) 



 

 
Llegenda del mapa de formacions superficials. 



 

 
 
Llegenda del mapa geològic del BRGM 1/50 000, fulla  de Mézidon.  

 
 
 
 



 

1. Presentació del cas 3: St-Antoine-la-Forêt i La Ferme 
St-Marcel 

 
 Generalitats sobre les captacions 
 
La zona d’estudi cobreix el territori de la comarca de Bolbec, al departament de 
Seine-Maritime, al Nord de França, a la regió d’Alta Normandia. Els municipis 
afectats Saint Antoine la Forêt i Gruchet le Valasse, situats al Sud de Bolbec, que és 
la capital de la comarca.  

 
Figura 1 : mapa de situació de les captacions d’aigua potable i el sector d’estudi (fons IGN 250 000).   
 



 

 
Figura 2: mapa de situació de les captacions (fons IGN 25 000).  
 
Les captacions d’abastament d’aigua estudiades són el pou de Saint Antoine la Forêt 
i els pous F1, F2 i F3 de la Ferme Saint Marcel dins del terme municipal de Gruchet 
le Valasse. Són explotats per la mancomunitat de Bolbec-Gruchet le Valasse i pel 
municipi de Saint Antoine la Forêt.  
 
Nom F1 St Marcel F2 St Marcel F3 St Marcel Pou municipal 
Municipi Gruchet-le-Valasse Saint Antoine 

la Forêt 
Codi BSS 0075-6X-0004 0075-6X-0005 0075-6X-0139 0075-6X-0039 
Profunditat 
(m) 

40 40 52,5 50 

Any 1963 1963 1987 1954 
X Lambert II 
estés  

466 404 466 418 466 684 466 255 

Y Lambert II 
estés. 

2 506 617 2 506 586 2 506 448  2 507 114 

Z (m NGF) 32 32 30 25 
Taula 1: característiques dels pous estudiats (GINGER, 2005a).  
 

- Captació de St-Antoine-la-Forêt. 
 

Aquest pou està equipat d’un tub ple de diàmetre 1500 mm fins a 30 metres de 
profunditat i de 30 a 50 metres està perforat (interval productor). Posseeix dos 
bombes immergides de 80 i 100 m3/h que funcionen alternativament.  
 



 

- Captacions de la Ferme de St-Marcel.  
Es tracta de tres pous. Els pous F1 i F2 estan equipats de tubs plens fins els 20 
metres de profunditat i perforats dels 20 fins els 40 metres. El pou F3 està perforat 
dels 28 als 52,5 metres de profunditat.  
 

- Productivitat  
 
Durant el període 2000-2005 la productivitat mitjana de les quatre captacions va ser 
de 1 371 545 m3 anuals. El pou de St Antoine fou el més sol·licitat amb una mitjana 
de 546 300 m3/any.  
 
El cabal autoritzat d’explotació de la captació de Saint Antoine és de 1200 m3/d amb 
un cabal màxim de 100 m3/h. 
. 

 
 Context climàtic i hidrològic 
 
L’estudi del despatx GINGER (2005a) aporta una sèrie de resultats dels diferents 
càlculs de la pluja eficaç sobre el sector, trobats en estudis precedents i calculats 
amb diversos mètodes. L’atlas hidrogeològic de Seine-Maritime aporta valors que 
varien entre 388 i 443 mm/any.  
 
A l’Est de les captacions, el rierol de Bolbec circula en direcció NW-SE. Aquest rierol 
pren el nom de Commerce en avall de la localitat de Lillebonne. El seu cabal mitjà el 
durant el període 2000-2004 fou de 286 l/s segons la Banque Hydro. Aquest cabal 
correspon a una làmina d’aigua de 121 mm per la conca hidrològica de Gruchet, que 
té 74,6 km². El Commerce desemboca al Sena, que circula més al Sud de la zona 
d’estudi.  

 
 Context geològic 
 
Sobre la zona es diferencien tres grans grups de formacions geolèogiques, que són 
les següents, de més recents a més antigues: 

- les formacions superficials, llims d’altiplà, al·luvions i col·luvions. 
- les argiles amb sílex del Terciari, que recobren la creta, amb una potència de 

15 a 20 metres.  
- la creta amb sílex del Secundari, amb una potència entre 150 i 200 metres. 

 
Les formacions superficials són els al·luvions sobre les valls amb un rierol i 
col·luvions a les valls seques i als vessants. Els col·luvions poden arribar a tenir una 
vintena de metres d’espessor, com és el cas del pou F1. Els al·luvions poden arribar 
a tenir 10 metres d’espessor a la vall del Commerce.  
 
Els llims d’altiplà cobreixen les superfícies planes. Els espessors sobre la regió 
varien entre 5 i 10 metres. Segons el llibret del mapa geològic de Bolbec (BRGM), 
una columna litostratigràfica típica d’aquesta formació seria: 
 

- Lehm superficial, llim rogenc argilos (sobre 1 metre).  
- Llims loessics de groc a beige verdós (sobre 2 metres).  
- Nivell amb petits còdols angulosos de sílex (entre 0,1 i 0,2 metres).  



 

- Lehm, llim rogenc argilós (sobre 1 metre).  
 
L’argila amb sílex del Terciari és una formació pràcticament impermeable que 
recobreix la creta amb espessor mitjà de 15 a 20 metres. Els afloraments d’aquestes 
argiles es troben als vessants, allà on es talla la capa dels llims d’altiplà. Aquesta 
capa pot estar molt erosionada en algunes valls.  
 
La creta amb sílex del Senonià aflora a les valls i té un espessor al voltant de 120 m. 
És tova en superfície i passa a una roca més dura en profunditat. Reposa sobre la 
creta del Turonià, massiva i pobra en sílex, de 40 metres, que aflora a Val Eglantier, 
a l’Est de la zona d’estudi. Sota aquetes formacions es troba la creta del Cenomanià, 
més argilosa, amb una potència de 60 metres. Aflora a la riba esquerra de la 
Commerce, entre les localitats de Lanquelot i Lillebonne. A la base d’aquesta 
formació estan les argiles negres de Gault. Les capes de la creta presenten un 
lleuger cabussament cap a l’Est.  
 

 
Figura 3: mapa geològic de la zona (BRGM 1:50000, llegenda al final del informe).  
 
La interpretació de les fotos aèries del Landsat ha permés identificar dos famílies de 
de lineacions perpendiculars: de direcció N010-020 i N100-110. Hi ha una tercera 
família que correspon a la direcció d’algunes valls, com la de la Ferme St-Marcel 
(GINGER, 2005a).  
 
Una gran falla travessa el sector en direcció NW-SE, anomenada la falla de 
Lillebonne-Bolbec. El salt de la falla és entre 100 i 150 metres. És la responsable de 
l’orientació de la vall de Bolbec. A l’Est d’aquesta falla hi ha un anticlinal paral·lel a 
ella i possiblement de la mateixa edat (GINGER, 2005a; BRGM).  



 

 
El tall litoestratigràfic dels pous F1 i F2 és el següent (GINGER, 2005a): 

- 20 metres de col·luvions argilosos amb alguna passada de sorres al·luvials.  
- 18,6 metres de creta del Turonià.  
- 1,4 metres de glauconia del Cenomanià.  

 
Al pou F3 el tall és (GINGER, 2005a): 

- 17 metres d’argiles amb un nivell de torba.  
- 19,5 metres de creta grisa amb una diàclasi plena d’argila i amb sorra. 
- 27 metres de creta grisa glauconiosa.  

 
Figura 4: tall geològic Oest-Est passant pel pou de St (fet per GINGER, 2005a). 
 
 Context hidrogeològic 
 
El principal aqüífer del sector és el de la creta del Senonià, del Turonià i del sostre 
del Cenomanià. Aquesta formació té un espessor total de 200 metres i reposa sobre 
les argiles de la base del Cenomanià i de l’Albià (argiles negres de Gault). Quan 
aquest contacte aflora en superfície això es tradueix en l’aparició de surgències, com 
és el cas del bloc Est de la falla de Bolbec (GINGER 2005a).  
 
El nivell piezomètric als fons de vall tendeix a acostar-se al dels cursos d’aigua (la 
Commerce i el Sena), és a dir, entre 5 i 15 metres NGF. Sobre els altiplans el nivell 
oscil·la entre 40 i 100 metres (BRGM).  
 
La sola piezometria que es coneix és la del Atlas Hidrogeològic del departament de 
Seine-Maritime. La falla de Bolbec i la vall del rierol hi apareixen com un eix de 
drenatge principal de l’aqüífer de les calcàries. En el compartiment Oest de la falla, 
dos eixos de drenatge són convergents cap al sector de St-Antoine. Al bloc Est de la 
falla hi apareixen diferents surgències i l’aqüífer és drenat pel rierol de Bolbec. El 
bloc Oest té com sortides les surgències de Radicatel (més a l’Oest de la zona) i el 
propi rierol de Bolbec (GINGER 2005a).  
 
A l’Est de la falla s’hi observen grans gradients hidràulics, deguts a formacions 
geològiques menys transmissives. Per contra a l’Oest els gradients són més febles 
perquè la roca és més transmissiva. El rol de la falla de Bolbec ha estat discutit en 
diferents estudis (GINGER 2005a). Hi ha qui pensa que es tracta d’una simple 
augmentació del gradient i d’altres parlen d’una ruptura piezomètrica. De totes 
formes sembla clar que l’alimentació de les captacions prové del compartiment Oest 
de la falla i no està afectat pel compartiment Est (GINGER 2005a).  



 

 
Figura 5: mapa extret de l'Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime (GINGER 2005a).  
 
Carstologia 
 
La creta del sector de Bolbec està carstificada. El pas de l’aigua per les fissures les 
ha engrandit i ha fet aparèixer cavitats en la superficie. Aquestes cavitats poden ser 
profundes i connectades amb la xarxa càrstica o bé ser més superficials i lligades a 
la morfologia de contacte de la calcària i les argiles (Equilbey 2003).  
 
Els bétoires, que és el terme amb que es coneix a Normandia aquestes cavitats que 
arriben fins a la superfície, constitueixen la principal via d’alimentació del aqüífer. La 
roca té triple porositat, d’intersticis, de microfissures i càrstica (Equilbey 2003).  
 
GINGER (2005b) va efectuar una campanya d’identificació d’aquests punts 
d’infiltració ràpida. Aquesta identificació fou el document base per a la visita del lloc a 
finals d’agost de 2007.  
 
El treball de GINGER va classificar els punts de la següent manera:  
 
Sota el terme de bétoires, estan classificades les depressions situades en l’eix del 
talweg o a la proximitat immediata i presentant un o més d’un orifici visible.  
 
Els indicis de bétoire són les depressions situades en l’eix del talweg però que no 
presenten un orifici visible. Pot tractar-se igualment de formes d’erosió particular.  
 



 

Les esquerdes d’erosió de 0,1 a 1,5 metres de llargada, degudes a trencaments de 
pendent.  
 
Finalment els dipòsits de retenció d’aigües de pluja també van ser censats.  
 
Els bétoires o indicis repertoriats per GINGER van ser referenciats de A1 a A59 i els 
que ja estaven identificats en estudis precedens són anomenats C.  

 
Figura 6: mapa dels bétoires i els indicis en la zona d’estudi. Els punts A41 i A53 són els llocs on es va fer 
l’injecció del traçador en l’assaig de traçadors (fons IGN 1/25 000). 
 
El març de 2002 es van fer assajos de traçadors a la zona en diferents punts i 
mesurant l’arribada a les quatre captacions. Els punts d’injecció van ser els bétoires 
A41 i A53 (GINGER, 2006a).  
 
L’assaig fou realitzat després d’un període de fortes pluges, és a dir, en condicions 
ideals. Els resultats van ser negatius per al cas del punt A53 i positiu en tots els pous 
per al punt A41.  
 
En el cas del punt A41 la velocitat de la primera partícula de traçador en arribar va 
ser de 100 m/h. La restitució del traçador fou completa al cap de 27 hores. La corba 
de restitució (Figura 7) és bimodal, deixant entendre l’existència de diferents 
conductes.  
 
El resultat en l’altre punt va ser negatiu, demostrant que aquest bétoire no estava 
connectat amb les captacions. Sembla més aviat que estigui connectat amb una 
xarxa de cavitats més superficial que aboca directament al riu.  
 



 

 
Figura 7: restitució del traçador al pou de Saint Antoine el març de 2002 (GINGER, 2006a). 
 
Un anàlisi de la correlació entre la terbolesa a les captacions de St-Antoine i la 
Ferme St-Marcel i el cabal del rierol de Bolbec demostra que al cap de 7 dies d’una 
crescuda del riu encara hi ha terbolesa en l’aigua de les captacions. Que s’hagi 
utilitzat el cabal del rierol per correlar-ho no significa que hagi de ser del rierol que ve 
l’aigua dels pous. S’ha utilitzat el cabal del Bolbec com indicador de la pluviometria. 
També s’ha fet un anàlisi de la correlació amb la pluja i els efectes de la terbolesa 
s’allarguen fins a 8 dies després de les precipitacions (Fig. 8) (GINGER 2006a).  
 
 
 

 
Figura 8: Correlació entre la pluja i la terbolesa als pous de la Ferme St-Marcel. L’efecte de la pluja en la 
terbolesa s’allarga fins a vuit dies després de la precipitació (coeficient de correlació superior a 0,1)  
(GINGER, 2006a). 



 

 
Durant la visita dels terrenys, es va poder observar com alguns bétoires podien 
constituir vertaderament punts d’infiltració dins del sistema, com ja es desprenia dels 
assajos de traçadors. Per contra, alguns dels punts que havien estat repertoriats per 
GINGER (2005b) com indicis d’avencs o marques d’erosió semblen ser únicament 
obertures molt superficials que a priori no constitueixen punts d’infiltració puntual 
dins del aqüífer.  
 
Un anàlisi de l’IDPR sobre la zona d’estudi fa aparèixer molt clarament que a les 
valls seques, on es situen majoritàriament aquests bétoires, l’índex té un valor molt 
feble, que significa una clara preponderància de l’infiltració.  

 
Figura 9: mapa de l'IDPR sobre el sector (fons IGN 1/25 000).  
 
Relació riu - aqüífer 
 
Les relacions entre el aqüífer i el rierol Bolbec-Commerce han estat estudiades per 
diferents estudis, trobant-hi arguments a favor i en contra d’una alimentació del 
aqüífer per part del curs d’aigua.  
 
El 1982 uns assajos de traçacors al riu Bolbec foren realitzats, amb resultats positius 
en tots els casos. En un cas el traçador va aparèixer en menys de 24 hores en tots 
els punts d’observació. Al llit del Bolbec i la Commerce no hi apareixen fenòmens de 
pèrdues localitzades i sembla que les comunicacions entre l’aqüífer i el riu estan 
repartides (GINGER 2005a).  
 
La comparació dels nivells piezomètrics del aqüífer i el nivell del rierol al seu pas a 
prop de les captacions permet veure que el nivell piezomètric està entre 3 i 4 metres 
per sota del nivell del rierol. Sembla doncs que el riu està penjat localment en relació 
a l’aqüífer i que per tant no juga el rol de barrera hidràulica (GINGER 2005a).  



 

 
Per contra les campanyes d’aforament en amunt i en avall de la Commerce van 
demostrar que l’aqüífer alimentava el rierol. Es va estimar un cabal d’alimentació de 
108 l/s per km de trajecte en període d’estiatge entre Gruchet le Valasse i Lillebonne 
(GINGER 2005a).  
 
Un estudi de la CPGF de 1982 resumeix aquesta dualitat de les relacions entre el 
curs fluvial i l’aqüífer. La pròpia piezometria mostra que existeix un drenatge del 
aqüífer pel rierol gràcies al augment del cabal del mateix. En cas de bombejos 
intensius dels pous o de molta crescuda del rierol es pot invertir el sentit de la 
circulació del aigua i ser el rierol el que alimenta l’aqüífer (GINGER 2005a).  
 
Paràmetres hidrodinàmics 
 
Els resultats dels paràmetres hidrodinàmics surten dels assajos de bombeig 
realitzats entre 2004 i 2005 (GINGER 2005a).  
 
Pou F1 F2 F3 St Antoine 
Nivell estàtic (m/sol) 19.87 19.59 17.04 19.39 
Cabal crític (m 3/h/m) 175 220 ? ? 
Cabal específic 
(m3/h/m) 

73.3 120.7 14.2 31.5 

Transmissivitat(m²/s)  2,5 E-02 2.2 E-02 6,5 E -02 4,5 E -02 
Coeficient 
emmagatzemament 
piezòmetre) 

3,8 E -0.3 2,2 E -02 4,6 E -04  

Taula 2 : Taula dels paràmetres hidrodinàmics dels pous (GINGER, 2005a).  
 
 Context pedològic 
 
Sobre el sector no existia cap mapa pedològic de l’INRA. Per contra el mapa 
geològic donava completes informacions pel que fa a formacions superficials.  
 
En general es distingeixen tres formacions: 
 

• Els llims d’altiplà estan situats sobre les zones de pendent feble i estan 
constituïts en el seu primer metre de llims argilosos. Reposen sobre les 
argiles.  

 
• Es troben també els col·luvions derivats dels llims, fruit de la solifluxió. 

Aquests col·luvions representen una mescla de llims argilosos i còdols de 
sílex.  

 
• Els al·luvions del Bolbec són argilosos.  

 

2. Discussió del medi 
 
La descripció hidrogeològica de la calcària en el sector de Bolbec parla d’una triple 
porositat, intersticial, de micro-fissura i càrstica.  
 



 

Sobre la zona hi ha diferents avencs, anomenats bétoires. En un d’aquests punts un 
assaig de traçadors va posar en evidència la connexió amb les captacions, amb una 
velocitat de 100 m/h. Després dels fenòmens de pluja intensa la terbolesa de les 
captacions augmenta i resta important fins a una setmana després.  
 
L’alimentació del aqüífer explotat és majoritàriament a partir dels bétoires, és a dir, 
infiltracions ràpides i localitzades en un punt.  
 
Tots aquests indicis fan pensar en que l’aqüífer explotat és un medi càrstic.  
 

3. Delimitació de la zona d’alimentació  
 

 Delimitació de la porció d’aqüífer que alimenta la  captació  
 
El despatx GINGER (2005a) va fer una primera delimitació de la porció d’aqüífer que 
alimenta la captació a partir de la piezometria que hi havia en el Atlas hidrogeològic 
del departament de Seine-Maritime, que és la única de la que es disposa. Aquesta 
primera delimitació tenia una superfície de 3 km².  
 
Després d’un balanç hidrològic GINGER (2005a) va estimar que la superfície 
màxima necessària per equilibrar el volum total d’aigua explotat per totes les 
captacions és de 6,4 km². Tot i que les relacions entre el rierol i el aqüífer poden ser 
suficients per igualar aquesta diferència, GINGER va decidir prendre una porció 
d’aqüífer de 6,4 km².  
 

 
Figura 10: mapa de la porció d’aqüífer que alimenta les captacions (fons mapa geològic 1/50 000 BRGM, 
fulla Bolbec). 

 



 

  Delimitació de la zona d’alimentació 
 
Els assajos de traçadors de 1982 van demostrar que el riu alimentava l’aqüífer. 
Després dels anàlisis radioactius del contingut en UT, GINGER (2006a) va arribar a 
demostrar que el rierol de Bolbec participava en un 15% a l’alimentació de l’aqüífer 
de la creta. Es pot considerar que aquest valor no és molt significatiu i que a més les 
relacions entre el rierol i els pous són canviants al llarg de l’any. Per tant només es 
prendrà la projecció en superfície de la porció d’aqüífer que alimenta les captacions i 
les conques hidrogràfiques dels bétoires que connecten amb els pous.  
 
Els bétoires que risquen d’estar connectats amb les captacions són el conjunt de 
punts situats a la vall entre La Mare aux Boeufs i la rue de Corneville, al Nord de St-
Antoine-la-Forêt. En les altres valls les esquerdes en el terreny semblen molt 
superficials i corren el risc de connectar amb l’aqüífer. D’aquestes valls només es 
prendrà dins de la zona d’alimentació les parts que ja hi estaven dins per estar sobre 
la projecció de la porció d’aqüífer que alimenta les captacions.   
 

 
Figura 11: mapa de la zona d’alimentació de les captacions i de la conca hidrològica dels punts que 
connecten amb les captacions (fons IGN 1/25 000). 
 

4. Vulnerabilitat 
 
4.1 Paràmetre I.  
 
Les quatre classes de pendent han estat definits a partir del MDT. El conjunt de les 
conques hidrogràfiques dels bétoires que comuniquen de manera ràpida amb les 
captacions seran indexats amb un 4  



 

 
Figura 12: mapa del paràmetre I en format raster (fons IGN 1/25 000). 
 
4.2 Paràmetre P.  
 
Cap dada referent al sòl existeix sobre el sector. Així, el paràmetre S ha estat avaluat 
en funció del mapa geològic i d’algunes reconeixences geològiques sobre el terreny. 
El mapa geològic facilitava moltes informacions en quant a les formacions 
superficials. A partir de la visita de la zona es va veure que els sòls llimonosos o 
llimono-argilosos són dominants, havent-hi de tant en tant còdols de sílex.  
 
La natura d’aquest sòl, després de la classificació del mètode, és N1, és a dir, entre 
llim i argila amb alguns còdols. L’espessor d’aquests sòls no depassava un metre.  
 
A pesar de trobar-hi majoritàriament la mateixa natura s’han distingit dos grups del 
paràmetre. Els sòls que reposen sobre les argiles amb sílex, que estan considerades 
com una capa molt impermeable, s’indexen amb un 0. Els que estan a sobre dels 
al·luvions, col·luvions o directament a sobre de la roca aqüífer, s’indexen amb un 2. 
Sobre la zona no es va identificar l’epicarst i per tant és el sòl el paràmetre més 
protector.  



 

 

 
Figura 13: mapa de la distribució del paràmetre S (fons IGN 1/25 000).  
 
 
4.3 Paramètre K 
 
Aquest paràmetre indica el grau de carstificació del medi. L’aqüífer explotat és un 
sistema binari, ja que hi ha una doble alimentació, localitzada i difusa.  
 
La funcionalitat del sistema pot ser determinada mitjançant les velocitats de 
circulació. Després dels assajos de traçadors al punt A41 es va determinar una 
velocitat de circulació del aigua de 100 m/h. Quan les velocitats són majors a 75 m/h 
s’està en un sistema funcional.  
 
La correlació entre el cabal del rierol, la pluja i la terbolesa de les aigües explotades 
té un efecte memòria de fins a 7 dies, fet que confirma novament la funcionalitat del 
sistema.  
 
La classificació de tot el conjunt de la zona per al criteri carstificació (K) ha d’estar 
entre 3 i 4.  
 
4.4 Paramètre R 
 
Aquest paràmetre descriu la fracturació i la natura de la roca aqüífer, és a dir, la 
creta. En el sector d’estudi la roca està molt fracturada, entre R3 i R4.  
 
 



 

4.5 Vulnerabilitat 
 
En una primera versió del mapa R i K s’han pres iguals a 3 (Figura 14).  
 
Aquest mapa mostra com la zona més vulnerable és la conca dels bétoires 
connectats amb les captacions, degut al fort pes del paràmetre I. La resta de zona té 
una vulnerabilitat mitjana, resultat de la protecció de les argiles sobre l’altiplà i del fort 
pendent sobre els materials més grollers.  

 
Figura 14: mapa de vulnerabilitat, primera versió, amb R i K iguals a 3 (fons IGN 1/25 000).    
 
Una segona versió de la vulnerabilitat s’ha calculat amb K igual a 3 i R igual a 4 
(Figura 15). Es tracta de dos capes homogènies sobre tota la zona i per tant aquest 
canvi només fa que augmentar globalment la vulnerabilitat. La conca dels bétoires 
connectats amb les captacions té una vulnerabilitat molt elevada. Les altres zones 
estan entre moderada o elevada.  



 

 
Figura 15 : mapa de vulnerabilitat, segona versió, amb igual a 4 i K igual a 3 (fons IGN 1/25 000).      
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Annexe I (cas de St Antoine la Forêt i la Ferme St Marcel) 
 

Fotografies 



 

 
Fotografia 1 : instal·lacions de la captació Saint Antoine la Forêt.  
 

 
Fotografia 2 : vista de la construcció d’una bassa de retenció de les aigües pluvials.  
 



 

 
Fotografia 3 : esquerda en el sòl o indici de bétoire a la zona de les Côtières.  
 
 

 
Fotografia 4 : vall de Côtières. Bétoire A43.  
 



 

 
Fotografia 5 : part en amunt de la vall de Cotières. 
 

 
Fotografia 6 : sòl argilós a la base, amb pedres de sílex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Presentació del cas 4: Saint-Martin-la-Garenne i  
Guernes. 
 
Les captacions estudiades en aquest cas estan situades al departament dels 
Yvelines, en una plana al·luvial del Sena, entre les localitats de Mantes la Jolie i La 
Roche Guyon, dins de l’anomenat meandre de Guernes. Les captacions ocupen els 
termes municipals de Saint Martin la Garenne i Guernes.  

 
Figura 1: mapa de situacó de les captacions d’aigua poTaula sobre el meandre de Guernes (fons IGN 
1/250 000). 

1.1 Característiques de les captacions 
Sobre el meandre de Guernes es troben (BURGEAP 2006):  
 

2. 8 punts d’extracció d’aigua que pertanyen a la CAMY (Communaté 
d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines); 

3. 2 captages destinés à l’alimentation en eau poTaula de Saint-Martin-la-
Garenne ;2 captacions destinades a l’alimentació en aigua poTaula de Saint 
Martin la Garenne; 

4. 1 pou a nivell del port de l’Ilon, al sud del llac, que capta 1,25 m3/j. 
 
Les principals característiques dels pous estan a la taula 1. Els elements 
hidrogeològics estan presents en el capítol 1.4. Els cabals explotats indicats en la 
taula són una mitjana dels volums extrets en 10 anys (avaluat a partir de les dades 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie).  
 
 



 

Codi BSS Designació 
pou 

X (m) 
Lambert 
II estès 

Y (m) 
Lambert 
II estès 

Z (m) Nom del 
lloc 

Prof. 
(m) 

Q ext. 
(m3/j) 

Explotant 

01517X0061 G1 549834 2447258 34 Bois des 
Barifosses 
(Guernes) 

50 1500 CAMY 

01517X0088 G2 550083 2448149 24 Au sud de 
Sandracourt 
(St. Martin) 

30,5 1800 CAMY 

01517X0067 G3 550584 2447589 37 Les 
Poultières 
(St Martin) 

 4700 
(autorisé 
par la 
DUP) 

CAMY 

01517X0069 Port au vin 552244 2450021 18 La 
Villeneuve 
(St Martin) 

30 180 Municipi de 
Saint Martin 
la Garenne 

01518X0158 Source 
d’Herville 

554536 2449432 116 Bois de 
Chesnais 

 70 Municipi de 
Saint Martin 
la Garenne 

01517X0091 SM1 550994 2449060 20 Bois des 
Criquets 

30 6000 (1) CAMY 

01517X0155 SM2 551100.7 2449271.2 19.1 Bois des 
Criquets 

30.65 6000 (1) CAMY 

01517X0156 SM3 551103.7 2449357.3 20.5 Bois des 
Criquets 

32,8 6000 (1) CAMY 

01517X0157 SM5 551804.2 2449516.7 23.91 Bois des 
Criquets 

35 6000 (1) CAMY 

01517X0158 SM6 550705.5 2449158 21.76 Bois des 
Criquets 

31 6000 (1) CAMY 

Taula 1 : llista de les captacions en aigua potable situades sobre meandre de Guernes (Hydroexpert 2005; 
BURGEAP 2006).  
(1El cabal indicat correspon al que aconsella Hydroexpert (2005) en el seu informe definitiu per a la 
posada en marxa dels pous SM.  
 
Les captacions anomenades “SM”, que formen el camp captant de Saint Martin la 
Garenne, han entrat en funcionament a finals de 2006 principis de 2007 (Infoterre, 
agost de 2007). Per aquest motiu els cabals d’explotació d’aquests pous no és el 
mitjà en els seus últims anys sinó l’aconsellat per l’estudi de posada en funcionament 
del camp captant.  
 
Al sud del meandre, en riva esquerra del Sena, es troben situats uns altres pous 
també explotats per la CAMY. Aquest camp captant, conegut com Rosny-Buchelay, 
està composat per tres pous. Els seus cabals mitjans anuals el 2003 eren, 
transformats a m3/h : 165, 164 i 66 (Hydroexpert 2005).  



 

 
Figura 2: mapa de situació de les captacions al meandre de Guernes (fons IGN 1/25 000). 
 

 
Figura 3: mapa de situació dels pous SM (fons IGN 1/25 000). 



 

1.2 Context hidrogràfic i climàtic  
 
Les captacions estan situades al meandre de Guernes en riba dreta del Sena. La 
llargada del tram de riu que envolta el meandre, entre Mantes la Jolie i Vétheuil, fa 
17 km de llargada. El nivell del riu està regulat per la presa de Méricourt, emplaçada 
a l’extrem Oest del meandre. Les cotes normals de l’embassament (BURGEAP 
2006): 
 

- en amunt : 17,48 m IGN69. 
- en avall: 12,35 m IGN69. 

 
En cas de crescudes, el Sena arriba a inundar les dos ribes, podent arribar l’aigua 
fins a una distància de 500 metres a l’interior del meandre. Les captacions SM no 
estan afectades per aquesta àrea d’inundació (BURGEAP 2006).  
 
El meandre està cobert per diferents estanys, la superfície total dels quals és 85 ha. 
Aquests estanys estan tots emplaçats a la part Oest del meandre, on es troben les 
graveres, algunes de les quals estan encara explotades. L’estany de l’Ilon és el més 
gran d’entre ells. Està explotat pel municipi de Saint Martin la Garenne com zona 
d’oci. Aquests estanys comuniquen amb el Sena en amunt de la presa de Méricourt, 
sent el seu nivell d’aigua el mateix que correspon al riu en aquest punt (Hydroexpert 
2005).  
 
El cabal mitjà del Sena, el cabal d’estiatge quinquenal i el cabal de crescuda decenal 
a nivell de la presa de Poissy (en amunt del meandre de Guernes, punt d’aforament 
de l’AESN), són en la taula següent (BURGEAP 2006):  
 
 Ge.  Feb.  Març Abril Ma. Juny Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des.  Any 
Mòdul 
(m3/s) 

777 846 723 667 484 351 295 249 251 321 408 603 496 

 
Q estiatge quinquenal (m3/s) 170 
Q crescuda decenal (m3/s) 2300 
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Histograma dels cabals mitjans del Sena a la presa de Poissy (BURGEAP 2006).  
 



 

 
El gabinet Hydoexpert (2005) va estimar la pluja eficaç sobre el meandre de 
Guernes. La estació meteorològica més propera és la de Magnanville, que disposa 
d’una crònica de pluja i d’evaporanspiració potencial (ETP) entre 1996 i 2003. 
Aquesta estació es troba a 8,5 km al sud del meandre. Com les dades disponibles 
abarquen un curt període, Hydroexpert va decidir utilitzar les dades de pluja de 
Méricourt (1989-2003) i les d’ETP de l’estació de Trappes (a 37 km al Sudest de 
Saint Martin la Garenne). 
 
Aquestes dos sèries de 15 anys de pluja i ETP han servit per determinar la pluja 
eficaç amb el mètode del balanç hídric Thornthwaite, prenent una reserva fàcilment 
utilitzable (RFU) sobre tota la zona de 100 mm.  
 
La pluja eficaç anual mitjana s’eleva fins a 204 mm mentre que la pluja eficaç 
quinquennal humida i seca són respectivament de 292 i 115 mm. Aquestes dos 
darrers valors van ser determinats amb el mètode estadístic de Gumble.  
 
Hydroexpert (2005) va considerar la pluja eficaç homogènia sobre tota la zona. A 
falta d’una xarxa de punts de mesura més densa o d’un mapa de la RFU dels sòls, 
no hi ha altre remei que acceptar aquesta hipòtesi.  

1.3 Context geològic 
 
La zona d’estudi correspon a un meandre del Sena anomenat boucle de Guernes. 
Sobre la majoria del meandre els sediments que afloren són els al·luvions del Sena, 
que reposen directament sobre la creta. La creta només aflora localment a la part Est 
del meandre, sota una cobertura argilosa o dipòsits de vessant. La creta aflorant és 
la del Campanià. Sota els al·luvions del Sena la creta és la del Santonià. A l’extrem 
Est la creta està coberta per formacions terciàries (de dalt cap avall: argiles de 
l’Ypresià, sorres de Cuise, calcàries del Lutecià i sorres). Alguns d’aquests materials 
té a sobre algun dipòsit al·luvial del Sena d’alta terrassa (BURGEAP, 2006).  
 

- La creta.   
 
La creta del Campanià i del Santonià, d’edat cretàcica, es presenten en bancs, són 
de color blanc i bastant toves, amb presència de sílex. La del Santonià té una base 
dolomica. L’espessor total del conjunt és de 150 metres. Sota la creta del Santonià 
es troben els altres conjunts cretosos del Cretaci, que tenen un espessor total entre 
100 i 150 m.  
 
Les campanyes de geofísica fetes el 1969 i el 1991 (BRGM 1982) senyalen diferents 
eixos conductos (fissurats) sobre el meandre (Figura 4) : 
 

- Un eix conductor de direcció SW-NE està situat al Bois des Criquets (pous 
SM1, SM2, SM3, SM5 et SM6). Està limitat per dos zones menys conductives, 
al Nord degut a una creta més margosa i al Sud per estar més compacta.  

- Dins del bois de la Garenne, al sud de la zona compacta citada a sobre, hi ha 
un eix conductor que pot correspondre també a una zona de fracturació de la 
roca.  



 

- Al sud del nucli de Sandracourt, a les parts conegudes com Les Jubgés i la 
Ville de Cléry, s’observa un creuament d’un eix de direcció N-S, d’extensió 
limitada al Sud, amb un eix de direcció NW-SE, a nivell del qual es va fer el 
pou G2.  

- Al Sudoest de la carretera de Dennemort a Sandracourt hi ha un eix de 
direcció NE-SW al mig d’una gran zona conductiva, on es va perforar el pou 
G3.  

- Al sud del bosc de Barifosses, hi ha una zona fissurada de direcció NNW-
SSE, a nivell del pou G1.  

 
Fora d’aquests eixos conductors (fissurats) la creta és compacta i poc fissurada. El 
seu grau de fissuració disminueix en profunditat (el pes dels terrenys subjacents no 
permet l’obertura de les fractures): d’aquesta manera, a l’Est de Sandracourt, sota 
els al·luvions, la creta fissurada només està desenvolupada en els primers 10 – 15 
metres.  
 

 
Figura 4: mapa de situació de les zones prospectades per sondejos elèctrics on la fissuració de la creta és 
més important (BRGM 1982). 
 

- Les  argiles de l’Ypresià.  
 
L’argila plàstica de l’Ypresià és una argila d’una desena de metres d’espessor. Sobre 
el sector apareixen a l’Est del meandre, a sobre de la creta. L’unitat estratigràfica 
situada a sobre de les argiles són les sorres de Cuise  que no apareixen sobre el 
sector ja que tenen un espessor molt petit (BRGM 1980; BURGEAP 2006).  
 
 



 

- La calcària del Lutecià . 
 
La calcària grollera del Lutecià és una calcària bioclàstica lleugerament quarsosa, 
glaucuniosa i sorrenca a la base. El seu espessor total és de 20 a 30 metres (BRGM 
1980).  
 

- Els al·luvions del Sena.  
 
Els al·luvions antics, d’edat quaternària, reposen sobre la creta. Estan constituïts per 
nivells succesius de materials grollers, compostos per sorres i graves. Es 
distingeixen els nivells següents (BRGM 1980; BURGEAP 2006): 
 

- Els al·luvions de baixa terrassa, situats entre 5 i 12 metres per sobre 
del nivell del Sena. Estan presents sobre tot el meandre.  

- Els al·luvions de terrassa mitjana-baixa, situats entre 2O i 30 metres 
per sobre del llit menor del riu. Estan al centre del meandre, reposen 
sobre la creta i presenten una inclinació cap el Nordoest.  

- Els al·luvions d’alta terrassa, situats entre 45 i 55 metres per sobre del 
nivell del llit menor del riu. Estan formats per còdols de sílex.  

- Els dipòsits de la terrassa molt alta. Estan formats per sorres 
remodelades pel vent i per còdols de sílex, reposant sobre les calcàries 
del Lutecià.  

 
L’espessor del conjunt dels al·luvions de baix nivell, moderns i antics, és de diversos 
metres: 4,5 metres al pou G2, 11,5 al nord del pou SM1. Els al·luvions de nivell mitjà 
no tenen més que algun metre d’espessor al centre del meandre i al sudest de la 
plana al·luvial de Saint Martin.  
 
Els al·luvions recents, holocens, estan dipositats en el llit major del Sena i es 
constitueixen de materials fins llimonosos, sorrencs i argilosos. El seu espessor és 
de 6 metres a nivell del pou SM1.  
 

- Les argiles amb sílex.  
 
Són un producte de l’alteració de la creta. Aquesta argila amb sílex no està en cap 
lloc intercalada entre la creta i les formacions tericiàries subjacents.  

 
- Els col·luvions.  

 
Existeixen sobre la majoria de pendents pronunciats de la creta i de les calcàries del 
Lutecià, però la seua extensió és limitada. Són fragments o blocs que resulten de les 
esllevissades de la calcària fortament diaclassada.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 5: mapa geològic del meandre de Guernes  (BRGM, fulla Mantes la Jolie).  
 

1.4 Contexte hidrogeològic 
 
Dos aqüífers distints són explotats per a l’alimentació en aigua potable al meandre 
de Guernes:  

- Les calcàries del Lutecià, amb la surgència d’Herville.  
- La creta i els al·luvions del Sena, per la resta de captacions del meandre. 

Aquest darrer aqüífer és de doble capa. Està en comunicació hidràulica amb 
el Sena.  

  
Les calcàries grolleres del lutecià 
 
Aquestes calcàries formen un aqüífer penjat en relació al nivell del aqüífer de la 
creta. La base d’aquest aqüífer són les argiles de l’Ypresià. Al contacte d’aquestes 
argiles apareixen algunes surgències, com la d’Herville que alimenta el municipi de 
Saint Martin la Garenne. Aquest aqüífer pot realimentar el de la creta, per drenatge 
vertical a través de les argiles o bé per reinfiltració de l’aigua que brolla de les 
surgències. BURGEAP (2006) considera que aquests aports eventuals (des del 
punts de vista de l’aqüífer de la creta i els al·luvions) és negligeable.  
 
L’objecte de l’estudi són les captacions de l’aqüífer de la creta i l’aqüífer del Lutecià 
no serà descrit a continuació.  
 
 
 



 

Els al·luvions i la creta 
 

- Els al·luvions. Estan saturats només a la part més baixa del meandre, sobre 
una banda de 300 a 400 metres al llarg del riu. Formen un aqüífer lliure en 
relació amb el riu i els estanys. Aquesta relació depèn de la colmatació del 
fons del llit del Sena. Reposen sobre la creta (Hydroexpert 2005; BURGEAP 
2006).  

- La creta. Forma un aqüífer d’extensió regional. És un aqüífer lliure sobre tot el 
sector de meandre excepte sota els al·luvions recents, on es semicaptiu. A 
l’Est del meandre està cobert pels materials terciaris, impermeables 
(Hydroexpert 2005; BURGEAP 2006).  

 
Paràmetres hidrodinàmics 
 
Dins de l’aqüífer bicapa, la creta jugarà el rol de nivell productor (bona 
transmissivitat), mentre que els al·luvions intervendran més aviat com a nivell 
capacitiu (bona porositat eficaç) i com a nivell que posa en contacte el riu i la creta. 
Interessarà la transmissivitat de la creta i la permeabilitat vertical dels al·luvions 
(capacitat dels al·luvions de transferir aigua al nivell de sota).  
 
La permeabilitat vertical dels al·luvions sobre el sector de Sandracourt és igual a 
1,1*10-4 m/s al pou SM1 i 1,8*10-5 m/s en un pou de reconeixement. Hydroexpert 
(2005), en la seua modelització numèrica del sistema, va utilitzar valors més febles, 
entre 1*10-6 m/s en avall de la presa i 1*10-9 m/s en amunt. En el sector en amunt de 
la presa, on la càrrega hidràulica imposa una circulació del riu cap als al·luvions, la 
colmatació del llit és major, ja que els fins tenen tendència a quedar atrapats a les 
ribes.  
 
La transmissivitat de la creta depen del seu grau de fissuració. A les captacions G1, 
G2, G3 i SM1, varia entre 1*10-2 m²/s i 1*10-1 m²/s. Aquestes zones de fissuració, on 
es troben les captacions, corresponen als eixos conductos trobats en les campanyes 
de geofísica. A l’expetior d’aquestes zones la transmissivitat és més feble, de l’ordre 
de 10-4 m²/s (BURGEAP 2006). 
 
El coeficient d’emmagatzemament de la creta és feble, és de l’ordre de 1,4% per al 
pou G2 i entre 0,25 i 0,1% per al pou SM1 (Hydroexpert 2005; BURGEAP 2006).  
 
Piezometria 
 
Els mapes piezomètrics existents (1982, abril 2003 en altes aigües, setembre 2004 
en baixes aigües) mostren clarament la perturbació provocada per la presa de 
Méricourt i els estanys de les graveres. La diferència de nivell del Sena a la presa 
(igual a 5 metres en mitjana) provoca un curt circuit hidràulic subterrani. Els estanys, 
que estan al mateix nivell que l’embassament, alimenten l’aqüífer.  
 
Aquestes condicions fan aparèixer sobre el meandre un escolament subterrani 
general de direcció SSW-NNE, de del sector dels estanys i l’embassament cap a la 
plana al·luvial de Saint Martin la Garenne. Els nivells piezomètrics sobre el meandre 
varien entre 17 i 13 m NGF.  



 

 
Figura 6: mapa piezomètric del meandre en altes aigües l’abril de 2003 (modificat de Burgeap(2006)). 
 

 
Figura 7: mapa piezomètric del meandre en baixes aigües el setembre de 2004 (modificat de Burgeap 
(2006)). 



 

 

 
Figura 8: mapa piezomètric del meandre el 1982 (modificat de BRGM (1982)). 

 
Figura 9: tall hidrogeològic de direcció N-S a través del meandre de (BURGEAP, 2006). 
 
Circulació de l’aigua dins de l’aqüífer 
 
La pluja eficaç mitjana en any normal és de 204 mm. Hydroexpert (2005) considera 
que sobre el meandre, l’escolament superficial és feble i que està sobretot lligat a les 



 

estructures viàries. L’infiltració es considera com del 75% de la pluja eficaç sobre la 
majoria de terrenys del meandre i del 50% sobre els materials del Terciari de l’Est 
del meandre.  
 
Les modelitzacions numèriques realitzades per Hydroexpert (2005) per a diferents 
contextes pluviomètrics (mitjà, humit i sec) sobre un domini més extens que el 
meandre de Guernes, que s’extenia tant cap al Nord com cap al Sud (captacions de 
Buchelay, a l’Oest de Mantes la Jolie) mostren els resultats següents pel que fa al 
balanç hídric: 
 
Abans de l’explotació del nou camp captant de Saint Martin la Garenne (pous SM).  
 

- En règim mitjà o excendetari, és la creta que alimenta els al·luvions per 
drenatge vertical. És el contrari en règim deficitari on hi ha una augmentació 
dels aports del Sena per compensar el dèficit de l’alimentació per aigua de 
pluja.  

- L’aigua explotada per totes les captacions prové entre un 42 i un 79% del 
Sena. Els estanys aporten molt poca aigua a la creta (entre el 1 i el 2%). Els 
al·luvions de les dos ribes del riu canalitzen entre un 39 i un 75% de l’aigua 
del riu que alimenta la creta.  

- La creta aporta entre un 21 i un 58% del volum explotat per totes les 
captacions del domini.  

- Els al·luvions en la part en avall de la presa de Méricourt no participen a 
l’alimentació de les captacions.  

 
Després de la posada en marxa del camp captant de Saint Martin la Garenne (pous 
SM). 
 

- En els tres règims simulats, els al·luvions alimenten la creta, no existint més 
un drenatge vertical de la creta cap als al·luvions.  

- El Sena en avall de la presa participa a l’alimentació de les noves captacions 
de Saint Martin la Garenne.  

- L’aportació dels estanys continua sent negligible. Per contra els al·luvions de 
les dos ribes del Sena contribueixen a la major part dels aports del riu a 
l’aqüífer de la creta.  

- La creta aporta entre un 30 i un 45% de l’aigua explotada (aigua provinent de 
la recàrrega). La resta prové del Sena.  

 
A partir d’aquestes dades sobre tot el conjunt del domini, s’ha fet un balanç hídric 
sobre el meandre de Guernes per veure l’importància dels aports que venen de la 
recàrrega sobre el meandre i els aports que venen de fora del meandre. En realitat 
es tracta de veure si els aports que venen de fora el meandre són suficientment 
significatius com per extendre’n la zona d’estudi a l’altre costat de riu.   
 
La superfície total del meandre de Guernes entre els al·luvions, els col·luvions i els 
afloraments de creta és de 25 km² (no s’hi compten els materials del Terciari). Sobre 
aquesta zona l’infiltració es va estimar com el 75% de la pluja eficaç (Hydroexpert, 
2005). Es faran tres càlculs, per a una situació normal, seca i humida, amb els tres 
valors de la pluja eficaç anteriorment esmentats.  
 



 

El balanç sobre el meandre es basa en els resultats de la modelització d’Hydroexpert 
(2005) en règim d’explotació màxim (totes les captacions en funcionament). Aquesta 
modelització dóna els aports totals del Sena, dividits en cinc seccions: llit del Sena 
en amunt de la presa, llit en en avall, estanys, al·luvions riba esquerra i al·luvions riba 
dreta. Del volum total aportat per aquestes cinc seccions, es considera que totes 
alimenten les captacions de Saint Martin excepte els al·luvions en riba esquerra, que 
alimentaran les captacions situades en aquest costat del riu (camp captant de 
Buchelay).  
 
Els resultats demostren que sobre totes les captacions del meandre de Guernes 
l’aigua provenint del Sena i de la pluja sobre el propi meandre és suficient per 
alimentar totes les captacions. En règim deficitari (quiquenal) el volum explotat pels 
pous és superior a les entrades d’aigua dins del meandre. L’aigua que hauria de 
provenir de la creta de la riba esquerra del Sena significaria un 13%. En règim 
normal el balanç està pràcticament igualat. Per tant sembla que centrar-se 
ùnicament en el meandre de Guernes com a zona d’estudi és correcte, ja que 
l’alimentació que prové de fora no és significativa. A més a més cal tenir present que 
havent-hi un camp captant a l’altra riba (Buchelay), un altre estudi de vulnerabilitat es 
durà a terme.  
 
 
Règim hídric Recàrrega 

mm/any 
Total recàrrega 
sobre el meandre 
(m3/d) 

Total  aports 
Sena (m3/d) 

Aports Sena + 
recàrrega 
sobre 
meandre 
(m3/d) 

Volum 
explotat 
sobre el 
meandre 
(m3/d) 

Mitjà 204 10791 27092 37883 38010 
Deficitari  115 6143 29000 35143 38010 
Humit 292 15600 24650 40250 38010 
Taula 2 : balanç hídric sobre el meandre de Guernes en tres règims.  
  

1.5 Pedologia 
 
L’únic mapa pedològic del sector és un mapa regional de l’INRA a 1:250 000 (INRA 
2003) (Fig. 8). A partir d’aquest mapa es troben tres formacions de sòl sobre la zona.  
 

- Els sòls llimonosos o argilosos amb fragments de calcària, mitjanament 
espessos, sobre la creta i els materials terciaris. Tenen una feble reserva en 
aigua 

- Els sòls sorrencs o sorrenco-argilosos àcids. Estan sobre els al·luvions de 
mitjana terrassa del meandre.  

- Els sòls sorrencs no calcaris amb pedres. Feble reserva en aigua. Comprenen 
la zona més propera al Sena, sobre els al·luvions recents i de baixa terrassa.  

 
Globalment aquests sòls són propicis a l’infiltració de l’aigua degut a la seua feble 
reserva en aigua, del seu feble espessor i de la presència de fragments de roca i de 
sorres.  



 

 
Figura 8: mapa pedològic del meandre de Guernes (modificat de INRA 1/250 000) i informacions dels 
sondejos pedològics fets al sector. En verd sòls sorrencs – argilosos, en groc els sòls sorrencs sobre substrat 
calcari i en roig els llims argilosos sobre la creta. Els triangles negres representen els sondejos fets en 2007, 
sorra amb còdols (sable-cailloux), sorra (sable) i llim sorrenc amb pedres (limon sableux-cailloux).  
 
Després de la visita del sector el setembre de 2007, es van fer diferents sondejos 
pedològics, per tal de contrastar les informacions del mapa de l’INRA, del que no cal 
oblidar que està a una escala un tant inapropiada per a aquest cas.  
 
El contrast entre els sòls de baixa terrassa i els d’alta i mitjana està molt clar. Els sòls 
de la part més baixa són sorrencs i amb còdols, però aquests són d’origen diversos i 
no pas de la creta. Per contra els sòls de les zones més elevades tenen fragments 
de silex que provenen de la creta. De totes formes ambdós sòls són molt sorrencs i 
per tant molt infiltrants.  
 
El tercer tipus de sòl és més argilós i llimonós. Es troba a la part Est del meandre, 
sobre les formacions del Terciari i de la creta. En aquestes formacions els fragments 
de sílex i de creta estan també presents. Segons el mapa de l’INRA al Sud del 
meandre també hi ha aquest sòl sobre al·luvions i col·luvions, però els sondejos fets 
en aquesta zona han trobat un sòl més sorrenc, molt proper dels que s’han descrit 
en el paràgraf anterior.  

2. Discussió del medi 
 
El càlcul del temps de semi-decreixement s’ha fet amb les dades del piezòmetre de 
control situat a Issou, localitat aigües avall del Sena (a 11 km en línia recta de Saint 
Martin la Garenne). Aquest piezòmetre mesura també el nivell en l’aqüífer de la creta 



 

connectat amb els al·luvions del Sena, amb una mesura diària. Si els temps de 
decreixement són curts significa que el sistema reacciona ràpid a les variacions del 
nivell, i pot ser un indici d’un medi càrstic/fracturat.  
 
Amb les ades del piezòmetre d’Issou en el període entre gener i desembre de 2000, 
el temps de semi-decreixement va ser de 244 dies, amb un coeficient de correlació 
de 0,87.  
 
Es veu que el sistema segueix cicles anuals i que no s’observen variacions molt 
ràpides del nivell o d’altres fenòmens que facin pensar en una circulació molt ràpida 
de l’aigua dins del sistema.  
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Figura 9: gràfic de la corba ajustada i de l’observada en un període de descens del nivell piezomètric 
(gener – desembre 2000) al piezòmetre d’Issou (font ADES).  
 
La metodologia parla de medi fracturat quan es troben fractures connectades a la 
superfície del terreny que representen vies d’entrada ràpida i preferencial de l’aigua. 
En aquest cas del meandre de Guernes, les fractures identificades amb la campanya 
de geofísica són zones de productivitat elevada però no són zones d’infiltració 
preferencial d’aigua. Sembla més assimilar aquest sistema a un medi continu i 
prendre les zones fracturades delimitades amb la geofísica com zones de 
permeabilitat més elevada dins del paràmetre permeabilitat de la metodologia de 
medi continu.  
 

3. Delimitació de la zona d’alimentació. 

3.1 Delimitació de la porció d’aqüífer que alimenta  les captacions 
 
L’informe de BURGEAP (2006) tenia per objectiu l’estudi de la zona d’alimentació de 
les captacions del camp captant de Saint Martin la Garenne, proposava com zona 
d’alimentació tot el conjunt del meandre del Guernes. No consideraven la riba 
esquerra del Sena dins de la zona perquè ja hi havia un estudi mediambiental de 
cara a protegir les captacions de Buchelay. Hydroexpert (2005), després de la 
modelització numèrica, no considera necessari el definir un perímetre de protecció 
allunyat a no ser que es prengui tot el meandre. Després del balanç hídric fet sobre 



 

la zona s’ha estimat que la significació de l’aigua que pot provenir de l’altre costat de 
riu és escassa (13% en el pitjor dels casos). Per tant es prendrà només el meandre 
de Guernes com a zona en la que centrar-se.  
 
Donat que s’han trobat diferents captacions d’aigua potable sobre el meandre, es pot 
plantejar-se la qüestió de treballar per a cadascú individualment o bé de manera 
conjunta. En un contexte com aquest, amb diferent pous que exploten el mateix 
aqüífer, amb una profunditat similar, i amb distàncies no massa grans entre ells, 
sembla lògic tractar tots els pous de manera conjunta. Per tant es delimitarà una 
única porció d’aqüífer que alimenta les captacions.  
 
S’han realitzat diferents simulacions amb ASMWIN per determinar-ne la porció 
d’aqüífer que alimenta les diferents captacions del sector. Tots els pous d’aigua 
potable han estat simulats, és a dir, els pous “SM”, els pous “G” i el pou del Port au 
vin. Els cabals dels bombejos són els indicats a la taula 1. Les simulacions han estat 
en règim permanent.  
 
El que s’ha fet és simular la capa de la creta que és la que està sobre tot el meandre. 
Les zones de fissuració de la creta se’ls ha donat una transmissivitat de 0,08 m²/s i 
de 0,02 m²/s per a la resta de zones (Figura 12),. En una segona simulació (Figura 
13) s’ha donat un tercer valors de transmissivitat per a la zona a l’Est del meandre, 
sota el recobriment del Terciari (menys fracturada) de 0,001 m²/s. Tots els valors de 
transmissivitat han estat presos del treball de Hydroexpert (2005) 
 
Les condicions de contorn han estat de nivell imposat per al Sena i per als estanys 
de les graveres. Contretament les cotes que s’han pres són 16,9 en amunt de la 
presa i 12,5 en avall d’ella. No es disposaven de mesures del grau de colmatació del 
llit del riu, només unes referències qualitatives. En el model no s’ha introduït cap 
valor de permeabilitat del fons del riu.  
 
La recàrrega que s’ha aplicat sobre tota la zona és la mateixa que havia estat 
calculada per al balanç hídric en règim normal.  
 
El programa ASMWIN no permet fer un model de dos capes, una per als al·luvions i 
una altra per a la creta. Per tant ha hagut de fer-se un model d’una sola capa. Els 
al·luvions són una capa que posa en contacte la creta i el riu, no havent-hi cap 
discontinuïtat hidràulica.  
 
Un cop obtinguda una piezometria que més o menys s’assembla a les observades i 
les obtingudes per Hydroexpert en la seua modelització, es fa el traçat del recorregut 
purament convectiu de les partícules que convergeixen cap als pous. Aquesta tasca 
dóna una primera idea de la porció d’aqüífer que els alimenta. Es veu clarament 
(Figures 12 i 13) que els escolament Sud-Nord són majoritaris sobre el conjunt del 
meandre i els clars efectes de la diferència de nivell de la presa i els estanys.  
 
Aquesta delimitació convectiva ja ocupa bona part del meandre. Si es fa una 
amplificació de l’amplada d’aquestes porcions per prendre en compte els efectes de 
la dispersió d’un contaminant pràcticament s’obté que les porcions es toquen entre 
elles. Per tant la hipòtesi inicial plantejada per BURGEAP (2006) i Hydroexpert 
(2005) de considerar com el conjunt del meandre com zona d’alimentació és ben 



 

vàlida. A més a més, si es pensa en la d’incògnites que hi ha (permeabilitat, canvis 
en funció del nivell de la presa, heterogeneïtats del medi, etc.) aquesta decisió és 
cautelosa.  
 

 
Figura 10: resultat de la primera simulació sobre el meandre de Guernes (amb dos permeabilitats de la 
creta). En roig el recorregut de les partícules que convergeixen als pous.  
 



 

 
Figura 11: resultat de la segona simulació (3 valors de transmissivitat) sobre el meandre de Guernes. En 
roig està el recorregut de les partícules que convergeixen cap a les captacions.  
 
Una altra delimitació ha estat feta amb el programa WHAEM, que treballa en 
elements analítics (Figura 14). Aquest programa s’adapta força bé a medis al·luvials.  
 
En el Sena i les graveres s’han pres els mateixos nivells que per a la modelització de 
ASMWIN i s’han considerat com una línia de nivell constant. En aquest cas només 
s’ha pres una transmissivitat mitjana ja que la forma de les zones fissurades dóna 
problemes d’estabilitat de càlcul. El resultat, sense ser igual al que s’ha obtingut amb 
ASMWIN, permet extreure’n una conclusió similar, tot el meandre de Guernes forma 
part de la zona d’alimentació.  



 

 
Figura 12: mapa dels recorreguts de les partícules que convergeixen cap a les captacions obtingut amb 
WHAEM.  
 
3.2 Zones d’exportació 
 
Sobre el conjunt del meandre de Guernes, l’agricultura ocupa el 26% de la 
superfície. No hi ha informacions sobre l’existència de drenatge agrícola sobre la 
zona i durant la visita de terreny no es va identificar en cap parcel·la.  
 
Sobre el meandre hi ha alguns pous agrícoles o industrials (Infoterre agost de 2007) 
però no ha estat possible saber-ne el seu cabal. Cap dels treballs anteriors en fa 
esment i per tant es suposa que deuen ser poc importants.  
 
Per conseqüent no hi ha zones d’exportació.  
 
3.3 Delimitació de la zona d’alimentació 
 
L’alimentació del sistema amb aigua provinent del Sena ha estat demostrada, tant 
per la mateixa piezometria que així ho indica, com per les simulacions numèriques 
de Hydroexpert (2005) i algunes mesures químiques a l’aigua dels pous (BURGEAP, 
2006). Estrictament s’hauria de pendre el conjunt de la conca del Sena al nivell de 
Guernes dins de la zona d’alimentació. Però això és completament inviable ja que la 
zona esdevé gegantesca i no es pot aplicar cap metodologia d’avaluació de la 
vulnerabilitat a aquesta escala, ja que no té cap sentit. En aquest sentit cal fer 



 

esment més aviat en l’amillorament de la qualitat de les aigües superficials, en la que 
hi intervenen altres actors i de manera diferent que en les aigües subterrànies.  
 
De totes formes i malgrat la significativitat de la participació del riu en l’alimentació de 
les captacions, sempre existirà una porció d’aqüífer que les alimenta. La delimitació 
que s’ha fet anteriorment en superfície es correspon amb afloraments d’al·luvions i 
col·luvions que són permeables. Per tant tots aquests afloraments sobre el meandre 
formaran la zona d’alimentació de les captacions. Només queda discutir el límit Est 
de la zona.  
  
L’aqüífer del Lutecià situat a l’Est del meandre dóna lloc a algunes surgències, com 
la d’Herville, que s’explota per aigua potable. Aquest aqüífer pot localment alimentar 
l’aqüífer de la creta bé per drenatge a través de les argiles de l’Ypresià o bé per 
reinfiltració de l’aigua que brolla en aquestes surgències. L’importància d’aquesta 
alimentació ja s’ha dit que no és massa gran en relació a l’infiltració directa sobre el 
meandre i l’aigua que prové del Sena. L’estiu de 2007 no es va observar en cap de 
les valls de la zona Est cap rierol que sigués fruit d’una surgència de les calcàries del 
Lutecià. Per tant es considerarà que aquest sistema no participa en l’alimentació de 
les captacions del meandre de Guernes. El límit Est de la zona serà el contacte 
geològic entre la creta i les argiles de l’Ypresià.  
 
La zona d’alimentació serà doncs una zona limitada pel riu Sena al Nord, Oest i Sud 
sobre tot el meandre de Guernes i pel contacte geològic entre la creta i les argiles de 
l’Ypresià a l’Est del meandre.  

4. Vulnerabilitat.  
 
4.1 Sòl, S 
 
Un mapa pedològic estava inclòs dins del informe de BURGEAP (2006), basat en un 
mapa del INRA a 1:250 000.  
 
Tres tipus de sòl hi estaven identificats. BURGEAP (2006) diu:”globalment sobre el 
sector, aquests sòls són popicis a l’infiltració de l’aigua degut a la seua feble reserva 
útil, el feble espessor i la presència de sorres i de pedres”.  
 
Després de la visita sobre el terreny, s’ha vist clarament que els sòls sorrencs són 
molt infiltrants i per tant molt vulnerables. El sòl més argilós trobat a l’Est de la zona 
semblava que tenia una capacitat de retenció major sense arribar a ser un sòl 
protector.  
 
Veient que els sòls segueixen més o menys la geologia, sobre les formacions 
al·luvials i col·luvials hi haurà sòls sorrencs amb còdols i sobre la creta, el terciari i 
les argiles amb sílex hi haurà un sol llimonós-argilós amb còdols.  
 
Els sòls sorrencs tindran una natura N3 (sorra amb pedres). Estan situats sobre un 
horitzó geològic permeable i el seu espessor és d’1 metre. Per tant estaran indexats 
amb un 4.  
 



 

El sòl llimonós-argilós amb còdols és de natura N2. El seu espessor és inferior a 50 
cm, i per tant s’indexa amb un 3.  

 
Figura 14: mapa del paràmetre S. 
 
4.2 Pluja eficaç, P 
 
La densitat de punts de mesura de pluja i de l’ETP no és suficient per arribar a 
delimitar les zones amb una pluja eficaç diferent. El valor en un any normal s’ha 
estimat en 204 mm. Aquest valor correspon a un índex 3 per al paràmetre “P”.  
 
4.3 IDPR.  
 
Després d’un anàlisi estadístic zonal de l’IDPR sobre els polígons de les formacions 
geològiques s’arriba a una caracterització de les zones amb una zona no saturada 
més o menys infiltrant.  
 
Es pot observar que els al·luvions recents (els més propers al riu), més argilosos, 
tenen un valor entre 1 i 2 en el paràmetre. En canvi les formacions al·luvials més 
antigues i les col·luvials, formades per sorres i graves, estan classificades amb un 
índex més elevat. La zona on la creta aflora directament també presenta un índex 
fort.  
 



 

 
Figura 15 : mapa del paràmetre IDPR.   
 
4.4 Permeabilitat, K 
 
La creta fissurada és la principal roca aqüífer del sector. Les zones on la fissuració 
és més intensa han estat delimitades gràcies a una campanya de sondejos elèctrics. 
En aquestes zones es situen gran part dels pous del meandre. Aquestes zones més 
permeables (de l’ordre de 2*10-4 m/s) seran indexades amb un 3. La resta de zones, 
menys fissurades (entre 10-5 m/s i 10-4m/s) els hi correspondrà un índex 2. Finalment 
la part més a l’Est, sota els turons dels materials terciaris, es classifica amb un 1. 
Aquesta zona s’ha traçat a partir del MDT.  



 

 
Figura 16: mapa del paràmetre K (fons IGN 1/25 000). 
 
4.6 Espessor de la zona no saturada, H 
 
Sobre el meandre de Guernes es disposava de diferents dades de la piezometria. 
L’avaluació del paràmetre s’ha basat en el mapa en altes aigües d’abril de 2003 
realitzada per BURGEAP (2006). Considerar el nivell més alt ens situa del costat de 
la seguretat.  
 
Aquest mapa ha estat transformat a raster, amb el MDT i aquest s’ha obtingut la 
profunditat de la zona no saturada i posteriorment s’ha reclassificat en les classes 
especificades en el mètode. El que es veu és que les zones més elevades (parts 
Sud i Est del meandre) tenen el nivell a una profunditat considerable, cosa que no 
succeeix al Nord, a la plana al·luvial de Saint Martin la Garenne.  



 

 
Figura 17: mapa del paràmetre H. 
  
4.7 Vulnerabilitat 
 
La variabilitat de quasi tots els paràmetres sobre el meandre de Guernes dóna uns 
resultats molt interessants en l’avaluació de la vulnerabilitat.  
 
Les zones de vulnerabilitat més elevada es situen en una part de terrassa al·luvial de 
mitjana a baixa, on la profunditat de l’aqüífer no és massa gran i que coincideix de 
vegades amb les zones d’alta fracturació.  
 
Els afloraments de la creta tenen una vulnerabilitat moderada. Això és degut a que a 
sobre té un sòl més protector, a que el nivell piezomètric està molt profund i que la 
fracturació és més feble. Aleshores, tot i tenir un IDPR elevat, aquesta condició no és 
suficient per a que sigui una zona vulnerable.  
 
En general el conjunt del meandre té una vulnerabilitat elevada perquè les zones on 
aquesta val entre 2,4 i 3,2 són majoritàries.  
 
BURGEAP (2005) en el seu estudi de vulnerabilitat de la zona d’alimentació del 
camp captant de Saint Martin la Garenne va dir:”la vulnerabilitat cara a les 
infiltracions és homogènia sobre el territori (cap zona preferencial ha estat 
identificada). No és possible doncs distingir les zones de vulnerabilitat diferent”. Si 
només ens interessem al fenomen de l’infiltració l’afirmació és correcta ja que els 
sòls sobre el conjunt són bastant homogenis, però si es considera que la 
vulnerabilitat depen també de la profunditat de l’aqüífer, de la natura de la zona no 



 

saturada és ben possible anar més enllà i identificar zones més vulnerables que 
altres.  

 
Figura 18: mapa amb la vulnerabilitat calculada per al meandre de Guernes (fons IGN 1/25 000).       
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Annexe I (cas del meandre de Guernes) 
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Fotografia 1 : captatge SM2.  
 

 
Fotografia 2 : estany d’una antiga gravera.  



 

 

 
Fotografia 3: plana al·luval on es troba el nou camp captant de Saint Martin la Garenne. 
 

 
Fotografia 4: sòl sorrenc de baixa terrassa al·luvial. 
 



 

 
Fotografia 5: sòl sorrenc amb pedres de sílex. 

 

 
Fotografia 6: sòl llimono-argilós sobre substrat terciari. 

 



 

 
Fotografia 7: extrem Sud del meandre de Guernes, vista de Mantes la Jolie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe II (cas del meandre de Guernes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Llegenda del mapa geològic del BRGM 1/50 000, fulla  de Mantes la Jolie.  



 

1. Presentació del cas 5: Nangis 
 
El municipi de Nangis es troba al departament de Seine et Marne, dins de la regió Ile 
de France, al sud-est de París. La localitat forma part de la zona coneguda com la 
Brie.  

 
Figura 1: situació del sector de Nangis (fons IGN 1/250 000).   

- Característiques de la captació 
 
El municipi de Nangis s’abasteix en aigua potable gràcies a dos pous: el pou 
conegut com “Nangis 3”, realitzat el 1992 i el pou “Nangis 4”, fet el 2004 com a 
auxiliar del primer. Les principals característiques dels pous són les següents 
(ANTEA 2005; Infoterre 2007): 
 
Pou « Nangis 3 »  
Index BSS : 02592X0075F3 
Coordenades Lambert II estès 
X = 650817 m 
Y = 2395811 m 
Altitud : 125 m 
Profunditat assolida (m) : 66 
Interval de tub perforat -46 et -65.3 m.  
 
Pou “Nangis 4”  
Indice BSS : 02592X0116/F4. 
Coordenades Lambert II estès 



 

X = 650747 m 
Y = 2395783 m 
Altitud: 125 m 
Profunditat assolida (m) : 65.3 m.  
Interval de tub perforat -46 et -63.5 
 
Els dos pous són explotats alternativament. El cabal horari punta està fixat per les 
característiques de les bombes: és de 190 m3/h en total per les dos bombes. Els dos 
pous tenen una cimentació anular que aïlla l'aqüífer profund (calcàries de 
Champigny) del somer (calcàries de Brie) (ANTEA 2005).  
 
Els paràmetres d'explotació dels pous, explotats en alternança, són els següents 
(Antea 2005):  
 

5. Cabal horari mitjà : 166 m3/h. 
6. Cabal horari punta : 190 m3/h. 
7. Cabal diari mitjà : 1660 m3/j.  
8. Volum anual explotat : 606000 m3/any.  

 

 
Figura 2: mapa de situació de les captacions de Nangis 3 i 4 (fons IGN 1/25 000).   
 

- Característiques hidrogràfiques i climàtiques 
 
Una estimació de la pluja eficaç ha estat realitzada per l'associació AQUI’Brie el 
2007. Les dades de pluja són les de la estació de Météo France de Melun, que 
posseeix un llarg historial de precipitació i ETP.  



 

 
La pluja eficaç anual estimada és de 183 mm en mitjana, al llarg del període 1979-
2006. Aquestes dades demostren que les campanyes de mesura del cabal dels rius 
de la zona efectuada per AQUI’Brie els últims tres anys (veure a continuació) han 
estat efectuades en un període sec, amb valors per sota de la mitjana. Les 
campanyes de febrer i maig han tingut lloc en períodes on l’escorriment era més 
important i més influenciat pel drenatge agrícola.  
 
 

Recharges annuelles estimées en lame d'eau (mm) au 24 mars 2007
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Figura 3: recàrrega estimada en mm (Lame d’eau) estimada per al període 1979-2007 a l’estació 
meteorològica de Melun (font AQUI'Brie 2007). 
 
Dins del sector es troben diferents cursos d’aigua (AQUI’Brie 2007): 
 

9. El rierol de Courtenain s’escola de Nord a Sud a 750 m al Est de les 
captacions estudiades.  

10. El rierol d’Effervettes s’escola de l’Est a l’Oest a 2500 al Sud de les 
captacions. Aquest rierol presenta una pèrdua d’aigua en avall.  

11. El rierol de Tanneries. Circula un kilòmetre a l’Oest de les captacions, en 
direcció Sud-oest.  

12. El rierol de Vieilles Vignes s’escola cap al Nord-oest a 4700 m al Sud dels 
pous de Nangis.  

13. L’avenc de Rampillon és alimentat per un curs d’aigua que circula en direcció 
NE-SW. Està situat al sud del nucli de Rampillon.  

 
 
El rierol de Courtenain presenta un cabal mitjà de 42 l/s a la intersecció amb la 
carretera D12 (amb cabals de 200 l/s al febrer i 10 l/s a la tardor). La superficie de la 
seua conca hidrogràfica és en aqueix punt de 30 km². En estiatge aquest rierol té un 
cabal degut a vessaments de la zona industrial.  
 



 

L’avenc de Rampillon funciona sempre en pèrdua total, és a dir, tota l’aigua que 
circula per el rierol es perd en profunditat. El cabal estava entre 40 i 50 l/s en febrer 
de 2005 i 2007. L’avenc d’Effervettes funciona en pèrdua parcial d’aigua en febrer de 
2007, dels 89 l/s que hi arribaven se n’infiltraven 40 l/s. Fora d’aquests períodes 
plujosos, aquests rierols presenten un cabal nul ja que no són sostinguts per cap 
vessament d’origen antròpic.  
 
El rierol de Tanneries, on s’aboquen les aigües de la depuradora de Nangis, el cabal 
resta sostingut en estiatge. En època humida el cabal pot arribar als 170 l/s.  
 
El rierol de Vieilles Vignes s’escola a nivell d’un sector on les calcàries de 
Champigny afloren o són subaflorants. Les mesures del cabal han identificat una 
infiltració difusa del rierol al llarg del seu curs. Aquestes infiltracions arribaven a ser 
de 127 l/s en febrer de 2007.  
 

 
Figura 4: Localització de les 5 estacions de mesura de cabal dels rierols (punts blaus) i de les estacions 
d'extracció (cercles rojos) de l'associació AQUI’Brie  (fons MDT, AQUI’Brie 2007).   

- Geologia 
 
Nangis està situat sobre un altiplà calcari format per les anomenades calcàries de 
Brie. Les capes geològiques estan disposades de manera tabular i presenten un 
lleuger cabussament cap a l’Oest de l’ordre de 2-3% (ANTEA 2005).  
 
Les formacions geològiques que apareixen dins de la zona són les següents, de les 
més recents a les més antigues (ANTEA 2005; BRGM):  
 



 

1. Els llims d’altiplà, que formen una pel·lícula d’un espessor variable entre 0,5 i 
5 m sobre les calcàries de Brie.  

2. Les sorres de Fontainebleau apareixen de manera residual a la zona, amb 
menys de 10 metres d’espessor.  

3. Les calcàries de Brie, que constitueixen l’esquelet de l’altiplà de Brie. Es tracta 
de calcàries silificades i carstificades, entre 5 i 7 metres d’espessor.  

4. Les margues verdes. Es tracta de nivells semipermeables o impermeables, 
presents en les depressions i valls de la zona. Recobreixen per complet les 
calcàries de Champigny excepte en alguna vall.  

5. Les calcàries de Champigny. Es tracta d’una calcària silicificada amb 
passades margoses, amb una potència entre 15 i 20 metres. Afloren en els 
fons de vall.  

6. Les calcàries de Saint-Ouen, amb alternances de margues i calcàries 
silicificades, amb un espessor entre 10 i 15 metres.  

7. Les sorres de Beauchamp. Aquest horitzó és essencialment argilós al sector.  
8. Les formacions conegudes com Margues i calcàries del Lutecià. Estan 

presents a les valls de la conca de Provins i reposen sobre les argiles 
impermeables de l’Ypresià.  

 
 

De a  

0 m 0.2 m Terra vegetal QUATERNARI 

0.2 
m 11 m Llim argilós amb matèria orgànica QUATERNARI 

11 
m 

15 m Sorres de Fontainebleau amb grànuls de calcària de Brie STAMPIÀ 

15 
m 25 m Calcària de Brie, margues verdes de STAMPIÀ a 

LUDIÀ 

25 
m 

46 m CALCAIRE DE CHAMPIGNY, NIVEAU MARNEUX A LA BASE 
Calcària de Champigny, nivells margosos a la base LUDIÀ 

46 
m 59 m Calcàries de Saint-Ouen i sorres de Beauchamp  MARINESIÀ 

59 
m 

65.3 
m 

Margues LUTECIÀ SUP. 

Taula 2 : tall litoestratigràfic del pou Nangis 3 (font Infoterre).  



 

 
Figura 5: mapa geològic del sector de Nangis (mapa geològic BRGM 1:50 000). Llegenda al annexe.      

- Hidrogeologia 
 
Sobre el sector d’estudi es troben dos aqüífer, el de les calcàries de Brie i el de les 
calcàries de Champigny.  
 
Les calcàries de Brie formen un aqüífer superior, de feble espessor. Es alimentat per 
les precipitacions que s’infiltren directament i pels drenatges agrícoles. El nivell 
piezomètric es troba entre 2 i 3 metres per sota del sòl (Vernoux 2003).  
 
L'aqüífer de les calcàries de Champigny és el principal aqüífer de la regió, dins del 
qual són reagrupades les calcàries de Champigny, les calcàries de Saint-Ouen i les 
calcàries del Lutecià. A diferència del Nord de la regió de Brie, aquí les tres 
formacions formen el mateix sistema aqüífer, ja que cap de les formacions margoses 
que separen les calcàries de Champigny de les de Saint-Ouen és present (Vernoux 
2003).  
 
La porositat de l'aqüífer de Champigny és del tipus fissurat amb alguns indicis de 
carstificació (Vernoux 2003).  
 
Les calcàries de Champigny afloren en alguns valls dins de la zona, especialment a 
l’Est de Nangis, a la vora de Donnemarie-Dontilly. En aquestes zones l'aqüífer és 
lliure. Sota les margues verdes és difícil demostrar el caràcter confinat del aqüífer, ja 
que el nivell piezomètric rarament arriba fins al sostre del aqüífer (ANTEA 2005).  
 
 



 

Alimentació de l'aqüífer de Champigny 
 
Malgrat que l'extensió de les margues verdes es presenta a nivell de la regió de Brie, 
no es pot excloure una alimentació directa de l'aqüífer Champigny per les calcàries 
de Brie. Els diferents mecanismes d'alimentació del sistema són els següents 
(Megnien 1979): 
 

9. Per reinfiltració de l’aigua de l'aqüífer de Brie que surt en alguna surgència en 
fons de vall i es reinfiltra al Champigny.  

10. Per infiltració directa de l’aigua de pluja o l’aigua recollida pels drenatges 
agrícoles en els sectors on les margues verdes han estat erosionades o bé on 
el Champigny aflora directament.  

11. A través d’avencs que comuniquen la superficie del terreny amb les calcàries 
de Champigny.  

 
En la figura 6 es resumeixen gràficament alguns d’aquests mecanismes.  

12.  
Figura 6: Esquema de les diferents formes d'alimentació de l'aqüífer de Champigny (Megnien 1976).   

 
El principal mecanisme d'alimentació de l'aqüífer són les pèrdues d’alguns rius i 
rierols dins de les calcàries aflorants o subaflorants (Megnien 1979; Vernoux 2003).  
 
L’avenc el més proper als pous de Nangis és el de Rampillon; està situat al Sud del 
nucli del mateix nom. La conca que l’alimenta ha estat delimitada per a definir els 
perímetres de protecció dels pous.  
 
El març de 2005 un assaig de traçadors va ser efectuat al avenc de Rampillon 
(Lauverjat 2006). El resultat va ser negatiu. El resultat als pous de Nangis va ser 
negatiu i cap altre punt va ser objecte de mesura. A més a més cal tenir present que 
aquest assaig va tenir lloc en un mes sec, que no són les condicions idònies per fer-
ho. Per tant no es pot afirmar categòricament que no existeix una connexió entre 
aquest avenc i els pous de Nangis.  
 
Per altra banda, a l’avenc de Rampillon hi té lloc un projecte pilot concernant l’estudi 
de la depuració agrícola, per tal de reduir l’entrada de productes fitosanitaris al 
subsòl. És dins aquest projecte pilot que tota la conca hidrogràfica de l’avenc està 
dins del perímetre de protecció allunyat dels pous de Nangis (Lauverjat 2006).  
 



 

 
Figura 7: Esquema hidrogeològic de l'aqüífer de Champigny a nivell de la conca del riu Yrres, més al 
Nord de Nangis (Magnien 1979).    
 
 

 
Figura 8: tall geològic del sector (Vernoux 2003).   
 
 



 

 

 
Figura 9: mapa amb la situació dels avencs repertoriats per l'associació AQUI’Brie (fons mapa geològic 
BRGM).  
 

 
Figura 10: conca hidrogràfica del rierol que es perd al avenc de Rampillon (fons IGN 1/25 000).  



 

Piezometria 
 
El flux de l'aqüífer de Champigny és globalment de l’Est cap a l’Oest al sector de 
Nangis. L'associació AQUI’Brie disposa de diferents mapes piezomètrics de tot el 
sistema, realitzat amb la interpolació de diferents punts de mesura. La densitat 
d’aquests punts no és massa gran, de fet la malla de l’interpolació feta és de vora 
800 metres.  
 

 
Figura 11: mapa piezomètric (abril 2004) de la zona i delimitació de la porció d'aqüífer que alimenta les 
captacions amb un mètode gràfic (fons mapa geològic BRGM). 
 
Paràmetres hidrodinàmics 
 
Les dades dels paràmetres hidrodinàmics de l'aqüífer es coneixen gràcies als 
assajos de bombeigs fets per la posada en marxa dels pous de Nangis (ANTEA 
2000; ANTEA 2005).  
 
Per al pou Nangis 4 es va determinar un cabal crític superior a 298 m3/h, que era el 
màxim cabal provat. La transmissivitat en aquest pou era de 7*10-2 m²/s, per tant, 
una permeabilitat de l’ordre de 3,5*10-3 m/s. El coeficient d’emmagatzemament és de 
0,02.  
 
Per al pou Nangis 3 el cabal crític és superior a 288 m3/h, que va ser el màxim cabal 
provat en l’assaig. La transmissivitat era igual a 6,9*10-3 m²/s i K de l’ordre de 3,6*10-

3 m/s.La distribució d’aquests valors sobre el conjunt del sistema és prou 
desconeguda ja que es tracta d’un medi molt heterogeni.  
 



 

- Pedologia 
 
La cambra d’agricultura del departament està el·laborant un mapa pedològic de 
Nangis a escala 1:50000, però encara no està publicat i per tant no ha pogut ésser 
utilitzada en aquest estudi.  
 
Durant la visita del sector en agost 2007, es van efectuar alguns sondejos 
pedològics. Sobre qualsevol substrat geològic (calcàries de Brie, de Champigny o 
margues verdes) els sòls són sorrencs-llimonosos, castany clar i d’espessor superior 
a 50 cm.  

2. Discussió del medi 
 
Les calcàries de Champigny formen un aqüífer molt heterogeni, amb una porositat 
fissural i una alimentació difusa i puntual.  
 
Un estudi hidrogeoquîmic del sistema a escala regional l’any 1976 va demostrar que 
l'alimentació del sistema es basava en les aigües de superfície i que en nombroses 
zones les relacions hidrogeoquímiques entre els avencs i les surgències eren 
ràpides. Aquest estudi va permetre calcular una taxa de renovació de l’aigua entre 
un 5 i un 10% (Vernoux 2003).  
 
ANTEA (2005), en la definició dels perímetres de protecció dels pous de Nangis, ha 
fet un càlcul de les isòcrones amb el mètode de Wyssling. L’isocrona de 90 dies es 
troba a 27 km aigües amunt dels pous de Nangis, que correspondria a una velocitat 
mitjana de 300 m/d. També dins d’aquest estudi es va fer un assaig de traçadors, 
com s’ha explicat anteriorment. El resultat fou negatiu entre l’avenc de Rampillon i 
els pous, però les condicions en que fou realitzat no foren les idònies.  
 
Un piezòmetre de control de l'aqüífer està a Nangis (ADES). En la seua crònica 
anual, amb una mesura diària, s’hi observen molt bé els cicles anuals corresponents 
a l'estació seca i a l’humida. Al març de 2002 s’hi observa una gran variació del 
nivell, que possiblement es tracti d’un error de mesura. La resta de dades no 
presenten cap variació sobtada molt important del nivell.  
 
Des del punt de vista del mètode a aplicar en la cartografia de la vulnerabilitat, es 
podria considerar un mètode híbrid, per a un medi continu per a la major part de la 
zona d'alimentació i per a les conques hidrogràfiques dels avencs una metodologia 
adaptada a un medi càrstic (testimoni oral Dörfliger, 2007). Tractar tot el conjunt com 
un medi càrstic no sembla que sigui la millor idea ja que el caràcter funcional no ha 
estat demostrat. El fet que la transmissivitat sigui molt elevada no és un criteri 
suficient per a utilitzar el mètode de carsts. A més a més són escasses les 
morfologies típiques d’un carst que es poden veure sobre el sector.  
 



 

 
Figura 12: carte de situation du piézomètre ADES (fond IGN 1/25 000). 
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Figura 13: variació del nivell piezomètric en un piezòmetre de Nangis (font ADES). 



 

3. Delimitació de la zona d'alimentació 

3.1 Delimitació de la porció d'aqüífer que alimenta  la captació 
 
Els valors de la transmissivitat molt forts de ls calcàries de Champigny, així com les 
heterogeneïtats desconegudes del medi fan que una delimitació basada en mètodes 
analítics o numèrics no sigui massa adaptada. Per exemple ANTEA (2005) es va 
trobar en grans problemes per calcular l’amplada de la porció d’aqüífer que alimenta 
la captació.  
 
Per conseqüent, i considerant les isopiezes d’AQUI’Brie en alt nivell (abril 2004), s’ha 
fet una delimitació de la porció que alimenta les captacions emprant el mètode gràfic. 
Aquesta delimitació s’estén cap a l’Est i el Nord-est i s’acaba a nivell de la línia 
divisòria d’aigües subterrània (Fig. 10). Aquest mapa no és massa precís, però 
tractant-se de la única dada utilitzable no hi ha hagut altre recurs que basar-se en 
ella.  

3.2 Zones d'exportació 
 
Després d’unes conversacions amb l'associació AQUI’Brie, el drenatge agrícola 
sembla ser una pràctica corrent a la regió de Brie. Als informes disponibles se’n fa 
esment però no existeix cap referència precisa concernant la localització d’aquests 
drenatges. Els dos avencs visitats a finals d’agost de 2007 estan alimentats per 
diferents sortides de drenatges agrícoles.  
 
L’avenc de Rampillon recull les aigües dels drenatges agrícoles de les parcel·les 
veïnes, que a la vegada estan dins de la conca hidrogràfica del rierol que recull 
aquests drenatges. Per tant aquestes parcel·les han de restar dins de la zona 
d'alimentació.  
 
L’altiplà entre Nangis i Maison Rouge té diferents pous, d'ús agrícola, industrial o no 
especificat (Infoterre juliol 2007). Al sud des pous de Nangis es troben les velles 
captacions municipals F1 i F2 que només s’exploten en cas de necessitat. A l’Oest 
de les captacions de Nangis 3 i 4 hi ha alguns pous industrials. El 2002 van explotar 
un volum total de 104 000 m3, que representa una sisena part del volum explotat per 
a consum d’aigua potable pels pous Nangis 3 i 4 (ANTEA 2005). En el cas de dur a 
terme una modelització numèrica aquests bombeigs haurien de ser presos en 
compte però com la delimitació ha estat efectuada de manera gràfica no és possible 
fer-ho.  

2.4 Delimitació de la zona d'alimentació 
 
Les margues verdes sota les calcàries de Brie constitueixen a priori una capa 
impermeable, però que poden alimentar localment el sistema explotat. A efectes de 
la delimitació de la zona d'alimentació aquestes margues no es consideraran 
completament impermeables. Per tant tota la projecció en superfície de la porció 
d'aqüífer que alimenta les captacions estarà dins de la zona d'alimentació.  
 



 

El flux subterrani té una direcció global Est-Oest, de manera que els avencs i 
pèrdues situats a l’Oest de les captacions de Nangis no seran considerats. Els 
avencs afectats i susceptibles d’alimentar els pous són el de Rampillon, de Poplins, 
de Maison Rouge i de Leudon-en-Brie.  
 
La connectivitat d’aquests punts amb els pous no ha estat confirmada. Un sol assaig 
de traçadors ha estat realitzat (avenc de Rampillon) i el resultat fou negatiu, però les 
condicions en que es va fer no eren bones. Aquest avenc s’infiltra a les calcàries de 
Champigny i és susceptible d’alimentar els pous de Nangis. Conseqüentment la seua 
conca hidrogràfica estarà dins de la zona d'alimentació.  
 
L’avenc de Maison Rouge té una mida considerable i recull aigües de diferents 
drenatges agrícoles (vora 200 ha segons un dels propietaris). Aquest avenc sembla 
abocar l’aigua directament a les calcàries de Brie i no pas a les de Champigny i per 
tant la seua conca hidrogràfica no estarà dins de la zona d'alimentació, excepte la 
part que ja ha estat presa en la simple projecció de la porció d'aqüífer que alimenta 
les captacions. Els altres dos avencs tampoc semblen infiltrar-se al contacte de les 
margues i el Champigny i per tant se’ls aplicarà el mateix que per al avenc de 
Maison Rouge.  
 
Les calcàries de Brie puntualment poden presentar surgències que es reinfiltren 
sobre les calcàries de Champigny. La possible existència d’aquest fenomen en el 
sector de Nangis no ha pogut ésser confirmada.  

4. Vulnerabilitat 
 
Després de la discussió del medi i de la delimitació de la zona d'alimentació de les 
captacions, el mètode de cartografia de la vulnerabilitat serà un híbrid entre el que 
s’aplica als medis continus (per a la projecció de la porció d'aqüífer que alimenta els 
pous) i el mètode d’un medi càrstic per a la conca hidrogràfica del avenc de 
Rampillon.  

4.1 Pluja eficaç, P 
 
L'estimació de la pluja eficaç mitjana anual realitzada per AQUI’Brie és de 183 mm 
amb dades del període 1976-2006. No es disposen de més dades com per poder fer 
una zonificació. El conjunt de la zona estarà indexat amb 2 al paràmetre P.  
 
4.2 IDPR 
 
El criteri IDPR en el cas d’aquests pous no pot ser utilitzat directament. El criteri 
serveix per indicar el caràcter infiltrant de les formacions geològiques de la zona no 
saturada respecte el primer aqüífer. Com en gran part de la zona el primer aqüífer és 
el de Brie, l’IDPR no pot ésser emprat directament.  
 
Per solucionar-ho s’ha operat de la manera següent: sobre els afloraments de les 
margues i de les calcàries de Champigny (fons de vall), el criteri IDPR pot ser utilitzat 
ja que en aquestes zones sí que és el primer aqüífer el format per les calcàries de 
Champigny. Sobre les calcàries de Brie, les sorres de Fontainebleau i els llims, el 
paràmetre serà indexat 0, que significa la sensibilitat mínima en el paràmetre. Això 



 

no vol dir que aquestes formacions siguen molt impermeables sinó que senzillament 
l’intercepció que pateix l’aigua per arribar fins el aqüífer de Champigny és molt gran.  
 
En les formacions on l’IDPR és utilitzable, s’ha fet un anàlisi estadístic de superfície 
per trobar-ne un valor mitjà. Després, en funció del valor mitjà sobre cada polígon, es 
reclassifica en els intervals establerts pel mètode i després s’indexa.  

 
Figura 14: mapa del paràmetre IDPR. 
 
4.3 Espessor de la zona no saturada,  H.  
 
L'únic mapa d’isopiezes disponible sobre la zona de Nangis té una malla de 850 
metres. Treballar directament sobre aquesta malla no és possible i és necessari fer-
hi modificacions.  
 
Primer s’ha obtingut un mapa en format raster fruit de la diferència entre el MDT i la 
superficie piezomètrica. Després aquest mapa s’ha classificat en els intervals 
marcats pel mètode i s’ha transformat a format poligonal, amb polígons per a 
cadascuna de les classes. Finalment aquest mapa és novament transformat a restar, 
però amb una mida del pixel molt més fina, de 25 metres. Amb aquestes operacions 
no és guanya precisió, ja que la densitat de la mesura resta la mateixa. Únicament 
es fan transformacions per adaptar les capes a l’escala de treball.   
 



 

 
Figura 15: mapa de la distribució del paràmetre H. 
 
4.4 Permeabilitat, K 
 
Es coneixen dos valors de transmissivitat als pous de Nangis. Aquests valors, 
transformats a permeabilitat, són superiors a 10-3 m/s. Sense existir cap altre tipus 
de dada, el paràmetre serà homogeni sobre tota la zona i indexat igual a 4.  
 
4.5 Sol, S.  
 
Els sondejos pedològics efectuats no han arribat a fer una cartografia del sòl. Sobre 
tots els substrats el sòl aparegut és més o menys el mateix, un sòl sorrenc - llimonós 
i d’espessor superior a un metre.  
 
La natura del sòl, amb aquestes característiques és N2 i amb el seu espessor, el 
paràmetre val 2.  Com no s’ha pogut espacialitzar, serà homogeni sobre tot el sector.  
 
 
4.6 Vulnerabilitat del avenc de Rampillon 
 
L’avenc de Rampillon suposa una entrada puntual de les aigües d’escolament 
superficial a les calcàries de Champigny. Sobre tota la conca hidrogràfica del rierol 
que l’alimenta s’hi aplicarà un mètode propi d’un medi càrstic.  
 
El paràmetre I serà igual a 4 sobre tota la conca, ja que tot l’escorriment de la conca 
convergeix al avenc.  
 



 

El paràmetre K, grau de carstificació, serà igual a 1. Es tracta d’un medi amb algun 
indici de carstificació però la seua funcionalitat és baixa.  
 
Els sòls no presenten cap variació en la seua tipologia al llarg de la conca i són 
avaluats de la mateixa manera que per al mètode de medi continu, és a dir, indexat 
igual a 2.  
 
El paràmetre R, de la natura de la roca aqüífer, valdrà 2 sobre tota la conca del 
rierol.  
 
Tota la conca tindrà la mateixa vulnerabilitat ja que cap dels paràmetres varia. El 
valor total de la vulnerabilitat és de 2,9 que correspon a un valor elevat.  
 
4.7 Vulnerabilitat 
 
El mapa de la vulnerabilitat serà una superposició del mapa obtingut per a la conca 
del avenc de Rampillon sobre el mapa obtingut amb un mètode de medi continu. En 
generals els afloraments de calcàries de Brie, de sorres de Fontainebleau i dels llims 
tenen una vulnerabilitat feble. Això és lògic sabent que sota aquests materials estan 
les margues verdes que suposen una capa molt protectora del aqüífer de 
Champigny.  
 
Les zones de fons de vall, allà on s’hi troben directament les calcàries de Champigny 
i les margues verdes, presenten una vulnerabilitat que varia entre mitjana i molt 
elevada. La part més vulnerable és la part amb un nivell piezomètric més elevat i que 
correspon a la vegada amb un fons de vall.  
 

 
Figura 16: mapa de vulnerabilitat final per a les captacions de Nangis (fons IGN 1/25 000).   
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Annexe I (cas de Nangis) 
 

Fotografies



 

 
Fotografia 1 : rierol que alimenta l’avenc de Rampillon 
 
 

 
Fotografia 2 : avenc de Grenouillère, que rep diversos drenatges agrícoles.  
 



 

 
Fotografia 3 : collector que aboca al rierol de Rampillon. 
 

 
Fotografia 4 : imatge dels terrenys de la conca del avenc de Rampillon.  
 



 

 
Fotografia 5 : sòl llimono-sorrenc present sobre el conjunt de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe II (cas de Nangis) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Llegenda del mapa geològic de Nangis (BRGM 1/50 000 ).  

 



 

1. Presentació del cas 6: Rupt aux Nonains 
 
1.1 Característiques generals sobre la captació  
 
El municipi de Rupt-aux-Nonains està situat a l’Oest del departament de Meuse, a la 
regió de la Lorena, a l’Est de França. La zona d’estudi es troba al sud de la capital 
del departament, Bar le Duc, a les valls dels rius Saulx i Orge, que desemboquen al 
riu Marne, que alhora és afluent del Sena.  
 
Al pas per Rupt-aux-Nonains, diferents surgència alimenten la Saulx. Aquestes fonts 
són explotades per alimentar la població en aigua potable, per moure molins o per 
altres activitats artesanals. La surgència estudiada és captada per la Mancomunitat 
de Stainville que agrupa 22 municipis (Jaillet; GEO KARST 1998).  
 
L'índex de la surgència a la BSS (Base de dades del Subsòl) és 02275X0026/HY. 
 
Coordenades  (Lambert 2 estès) 
X = 804392 m 
Y = 2411341 m 
Altitud : 195 m 
 

Figura 1: situació de la captació i de la zona d’estudi (fons IGN 1/250 000). 
 



 

Figura 2: situació de la surgència de Rupt-aux-Nonains.  
 
1.2 Contexte hidrològic i climàtic  
 
Els dos cursos d’aigua principals de la zona d’estudi són la Saulx i l’Orge. Tots dos 
circulen cap al Nord-oest.  
 
Pel que fa a la pluviometria, Rupt-aux-Nonains s’inscriu en un dom pluviomètric, amb 
precipitacions mitjanes anuals pròximes a les observades a l'estació de mesura de 
Saudrupt (1068 mm). Aquest dom s’estén al llarg de la vall de la Saulx. Fora 
d’aquesta vall, tant a l’Est com a l’Oest, la pluviometria mitjana anual decau entre 
800 i 900 mm. La conca d'alimentació de les surgències de Rupt-aux-Nonains es 
situa dins d’aquesta zona de major pluviometria. El període 1969-90, majoritàriament 
humit, s’organitza en alternances de sèries d’anys secs i d’anys humits, amb un 
coeficient de variació interanual del 17% (GEO KARST 1998).  



 

Figura 3: mapa amb la conca hidrològica de la Saulx et l'Orge a nivell de Rupt aux Nonains (fons IGN 
1/250 000).  
 
1.3 Context geològic  
 
El sector d’estudi es situa a l’extrem Est de la conca sedimentària de París. La zona 
es divideix en dos grans parts: 

- Els altiplans del Barrois, formats per calcàries del Portlandià, que reposen 
sobre les margues calcàries del Kimmeridgià fortament erosionades. El 
conjunt ocupa la majoria de la regió de l’estudi.  

- La zona fracturada de la doble falla de la vall de la Marne (a l’Oest de la zona 
d’estudi), on els terrenys cretàcics (Valanginià-Albià) s’han conservat gràcies 
a l’enfonsament provocat per la gran falla que es troba a l’Oest del sector 
estudiat.  

 
Els materials que es troben són els següents, ordenats de més recent a més antic 
(Terralis Suez 2007; BRGM): 

 
- Els al·luvions fluvials moderns (Fz). Omplen els fons de vall, estrets i 

profunds. Recobreixen d’una fina capa els al·luvions antics.  
- L’Albià (C1b). Les margues de l’Albià (argiles de Gault) grisoses-blavoses, 

compactes, plàstiques, només s’observen que gràcies a la falla de la Marne.  
- L’Albià inferior (C1a). Aquestes sorres verdes només afloren a la falla de la 

Marne, a l’Est del sector. Són sorres argiloses.  
- L’Aptià (n6). Està constituït per sorres que esdevenen més argiloses a la 

base.  



 

- El Barremià superior (n5). Només es conserva a la falla de la Marne i està 
compost per argiles negres.  

- El Barremià superior (n4b). És una formació de composició variable, amb 
capes de calcària, d’argila, de sorra i de gres. El seu espessor és molt 
variable, entre 3 i 15 metres.  

- El Barremià superior (n4b). Està composat per argiles plàstiques, compactes, 
de vegades sorrenques. L’espessor total està entre 17 i 10 metres.  

- El Hauterivià (n3). Aquesta formació està formada per calcàries grolleres 
heterogènies. La seua base és més o menys margosa i conglomeràtica i no 
depassen els 15 metres d’espessor.  

- El Valenginià (n2). Està format per terrenys argilo-sorrencs, sorrencs i 
gresosos, ferruginosos. Ocupa una gran part del sector, reposant sobre el 
Portlandià inferior.  

- El Portlandià inferior, Bononià inferior (j9b). Està constituït per calcàries 
margo-gresoses i per calcàries oolítiques. Són de color blanc grisenc pperò de 
vegades la roca és negra. El seu espessor és molt variable.  

- El Portlandià inferior, el Bononià superior (j9b). Està compost únicament de 
calcàries de color blanquinós. Es retroben les calcàries oolítiques molt dures i 
nivells més o menys margosos, més tendres. Aquestes calcàries són 
explotades el algunes canteres i la seua potència pot arribar als 100 metres.  

- El Kimmeridgià superior i mitjà (j8b). Tot el conjunt es composa de calcàries 
margoses i de margues grises, amb un espessor de 100 metres.  

 
Els mapes geològics es troben disponibles al annex.  
 
La disposició estructurals dels materials és la següent. El Portlandià s’enfonsa 
progressivament cap a l’Oest sota les formacions del Cretaci (cabussament entre 1 i 
2%). La Saulx retalla els dos grans eixos ondulatoris, el sinclinal de Treveray i 
l’anticlinal de Bar le Duc. El sinclinal de Treveray es situa al Sud-oest de les 
surgències de Rupt-aux-Nonains. La zona d’estudi està al bloc Est de la falla de la 
vall de la Marne.  
 
1.4 Context hidrogeològic  
 
La surgència explotada a Rupt-aux-Nonains es situa en les calcàries del Portlandià 
inferior, a la riva esquerra de la Saulx, al peu del tal·lús que formen aquests materials 
a Rupt. Aquesta surgència brolla a través dels col·luvions de vessant, havent estat 
necessària la construcció d’unes galeries. No massa lluny d’aquesta surgència se’n 
troben d’altres, com ara la que es coneix com Source du Moulin (font del Molí) (GEO 
KARST 1998).  
 
Les calcàries del Portlandià són molt potents i prou homogènies, amb una 
permeabilitat de fissura dominant. Alguns nivells més margosos o més compactes 
constitueixen nivells impermeables. Les calcàries de Dommartin, la base de les quals 
és la pierre Châline (alternança de margues i calcàries) és el principal reservori 
d’aigua subterrània de la zona. L'aqüífer presenta nombrosos indicis de carstificació, 
com és l’existència d’avencs o de dolines (Jaillet; GEO KARST 1998).  
 
L'alimentació d’aquest aqüífer es pot fer de diferents formes. A la riva dreta de la 
Saulx, té lloc per infiltracions directes dins de les calcàries de Dommartin. A la riva 



 

esquerra, té lloc per infiltracions ràpides i localitzades a nivell del contacte 
estratigràfic entre el Portlandià i el Cretaci, que es tradueix per l'aparició de dolines i 
avencs. També s’alimenta via els aqüífers superiors de les formacions del Cretaci 
(aqüífers penjats), que actuen com una compressa humida (infiltració difusa i 
retardada) (GEO KARST 1998).  
 
Quan la Saulx retalla el sinclinal de Trevery, el riu està suspès sobre les calcàries de 
Dommartin. Al llarg del seu recorregut el riu pateix pèrdues difuses i localitzades que 
van a parar al sistema càrstic. En el sector de riu entre Lavincourt i Rupt-aux-
Nonains en canvi és l’aqüífer que aboca l’aigua al riu, bé sigui via emergències com 
la que s’estudia o bé via els al·luvions del riu.  
 
La particularitat de les surgències de Rupt-aux-Nonains resideix en la seua 
alimentació mixta, lateral (infiltracions difuses i localitzades) i longitudinal 
(escolament subterrani del sinclinal de Treveray cap a l’anticlinal de Bar le Duc).  
 

 
 

Figura 4: tall esquemàtic al llarg del surs de la Saulx (GEO KARST 1998).  
 



 

Figura 5: bloc diagrama de les fonts de Rupt-aux-Nonains, en riva esquerra de la Saulx (GEO KARST 
1998). 
 
Dos surgències de Rupt-aux-Nonains, la font del molî i el bouillon d’Artouze, han 
estat controlades durant un temps, amb mesures de cabal, temperatura, 
conductivitat elèctrica i terbolesa durant el període 1997-98 i aprofitant a la vegada 
les dades d’un aforament fet pel BRGM entre 1976 i 1978 (GEO KARST 1998).  
 
La font del Molí, que està al mateix nivell de la estudiada, no està mai seca, fins i tot 
en els anys molt secs. Els cabals mitjans diaris mesurats es divideixen en dos grups: 
un que correspon als cabals d’estiatge (al voltant de 50 l/s) i un segon grup d'estació 
freda (169 l/s). Els escolaments extrems, més enllà de 200 l/s, es correlen molt bé 
amb la trama pluviomètrica diària, amb un decalatge màxim de dos dies.  
 
El Bouillon d’Artouze està situat en un con de dejecció d’una vall seca, a una cota 
més alta que les surgències del Molí i l’explotada per aigua potable. Aquesta font 
obeeix ràpidament a les precipitacions d'estació humida. Al cap d’uns dies d’aquests 
episodis plujosos aquesta font ja està seca. Fan falta 40 mm de pluja en 4 dies 
consecutius i més de 100 l/s a la font del Molí per a que aquesta font brolli. Entre els 
cabals mesurats es distingeixen dos grups, un entre 0 i 200 l/s, que correspon al 
esgotament hivernal, i un altre grup entre 200 l/s corresponent als fenòmens de 
grans pluges.  
 
L’anàlisi de la terbolesa de la captació mostra que els fenòmens de pluja en hivern 
es tradueixen en pics de terbolesa a les surgències de Rupt-aux-Nonains. El temps 
entre aquest pic de terbolesa i el pic de pluja és de l’ordre d’una jornada com a 
màxim. La desaparició total de terbolesa és també ràpida, al cap d’un dia, a 
diferència dels cabals que continuen seguint importants fins passats un quants dies, 
durant la fase de decreixement.  
 
 
 



 

Un estudi del decreixement i de l’exhauriment del cabal a la font del Moli i de 
l’Artouze fou realitzat per GEO KARST (1998). La surgència de l’Artouze no presenta 
vertaderament una fase de decreixement i no va poder ser estudiada. A la font del 
Molí els resultats mostren una juxtaposició de diferents tipus de porositat 
corresponent a les diferents parts del carst (zona epicàrstica, zona d'infiltració 
vertical i zona d’escolament saturat). De totes formes els resultats posen de manifest 
l’importància del reservori aqüífer de les calcàries de Dommartin.  
 
A la Saulx es va realitzar una campanya de tres assajos de traçadors per veure’n la 
connectivitat amb les surgències estudiades. Els punts d'injecció foren dos a Ménil 
sur Saulx i un altre riu amunt, a Merley. Aquests tres assajos van ser positius a les 
surgències de Rupt-aux-Nonains, significant aleshores que tots els cursos d’aigua en 
amunt d’aquests punts participen en l'alimentació de les surgències estudiades. 
D’altra banda, en un avenc situat al Sud de Rupt-aux-Nonains, al municipi d’Aulnois-
en-Perthois, un assaig de traçadors va ser negatiu a les fonts de Rupt. En canvi el 
resultat fou positiu en les surgències càrstiques de Cousances les Forges, ja a la vall 
de la Marne, al Sud de la vall de la Saulx. Un segon assaig en un punt situat al bosc 
de Rupt, més al Nord que el punt anterior i per tant més proper a les surgències que 
ens concernen, va ser negatiu en tots els punts de mesura, tant a Rupt com a 
Cousances.  
 
L'alimentació de les surgències de Rupt-aux-Nonains sembla tindre lloc de dos 
maneres (Jaillet; GEO KARST 1998):  

1. Ràpida, explicat per les aigües turbides i lligat al carst d'infiltració del 
qual la manifestació en superfície són les dolines i els avencs.  

2. Més lenta i difusa, lligada als aports de la zona saturada. Aquesta zona 
és alimentada a la vegada per les pèrdues al llarg de la Saulx i per 
infiltracions en les zones més allunyades.  



 

Figura 6: mapa amb els resultats positius dels traçadors a la Saulx, en roig (fons IGN 1/250 000).  
 
1.5 Pedologia 
 
Es disposa d’un mapa pedològic de la regió de la Lorena, que identifica tres sòls en 
el sector d’estudi en funció del seu caràcter hidrodinàmic. Els uns ocupen les fons de 
vall i estan lligats als al·luvions dels rius. Els altres més o menys es poden correlar 
amb la geologia, en les parts més altes, situades sobre materials cretàcics, hi ha uns 
sòls argilosos de bona reserva en aigua. En les parts més baixes, sobre les calcàries 
del Portlandià, el sòl no es tan potent i amb una RFU feble.  
 
Després de la visita de la zona, es feren diferents sondejos pedològics i efectivament 
es va comprovar la directa relació entre els sòls i la geologia com indicava el mapa 
de sòls de la Lorena. Sobre el Cretaci els sòls tenen una profunditat sovint superior a 
un metre i són bàsicament argilosos. Sobre el Portlandià el sòl és argilós, amb 
nombrosos còdols de calcària i amb una profunditat que no va més enllà dels 50 cm.  
 

2. Discussió del medi 
 
Són nombrosos els indicis que fan del aqüífer explotat a Rupt-aux-Nonains un 
aqüífer càrstic. La funcionalitat del sistema queda provada amb els assajos de 
traçadors de resultat positiu, els anàlisis de la correlació entre la pluja i el cabal de 
les surgències i la terbolesa. En alguns casos el temps de resposta a un pic de pluja 
és inferior a un dia. A més a més són nombrosos els fenòmens càrstics observats en 
la zona, com ara avencs i alguna dolina.  
 
 



 

3. Delimitació de la zona d'alimentació  
 
Els assajos de traçadors han demostrat que hi ha una alimentació de les surgències 
difusa al llarg de la Saulx. No es disposa de més dades sobre la significació 
d’aquesta alimentació al llarg de l’any (hidrogeoquímica) però de totes formes es 
prendrà en compte aquesta alimentació. El punt d'injecció de traçador situat més 
avall a la Saulx marcarà el punt de sortida de la conca hidrogràfica que alimenta la 
surgència. Tota la conca en amunt d’aquest punt, situat a Menil, estarà dins de la 
zona d'alimentació. Aquesta conca té una àrea de 260 km².  
 
La zona on pot tenir lloc una alimentació difusa és més difícil de delimitar. Els 
assajos de traçadors fets sobre l’altiplà al Sud de les surgències de Rupt han estat 
negatius, comunicant més aviat cap a la vall de la Marne. De totes formes s’ha pres 
una zona que discorre entre la surgència explotada i el punt de Menil sur Saulx. Els 
límits d’aquesta delimitació són la mateixa Saulx al Nord i una cresta topogràfica al 
Sud.  
 
Si es vol calcular un balanç hídric es fa complicat degut a la manca de dades de 
cabal mitjà del conjunt de les surgències de Rupt-aux-Nonains.  
 

4. Vulnerabilitat  
 
4.1 Paramètre I.  
 
La conca hidrogràfica de la Saulx i l’Orge en amunt del punt marcat a Ménils sur 
Saulx, on ha estat demostrat una alimentació hidràulica amb la surgència, està 
indexat igual a 4. En el paràmetre I se li dóna el valor més sensible a les zones les 
aigües d’escorriment de les quals s’infiltra en una pèrdua.  
 
La resta de la zona d'alimentació està classificada en funció del pendent, ajudant-se 
del MDT.  



 

Figura 7: mapa del paramètre I. 
 
 
 



 

4.2 Paramètre P.  
 
Ja s’ha explicat en l’apartat de pedologia que existeix una molt bona correlació entre 
els sòls i la geologia.  
 
Sobre els polígons de geologia que corresponen a formacions del Cretaci se’ls 
aplicarà un coeficient igual a 1. Aquest valor correspon a un sòl profond, que reposa 
sobre un horitzó geològic protector i de natura argilosa. Els sòls situats sobre les 
formacions al·luvials també tenen un coeficient igual a 1, per tractar-se de sòls 
profonss i argilosos.  
 
Els sòls que estan sobre el Portlandià, tenen una profunditat més feble, que 
rarament depassa els 50 cm. Són argilosos però tenen un important contingut en 
còdols de roca calcària. A més a més reposen sobre un horitzó geològic que no és 
gens protector, ja que es tracta de la mateixa roca aqüífer. Per tant aquests sòls 
estaran indexats amb un 3.  
 
No s’ha pogut identificar cap epicarst a la zona d’estudi. Per tant només la capa de 
sòl serà considerada en el paràmetre protector.  
 



 

Figura 8: mapa del paramètre S. 
 
 
 



 

4.3 Paramètre K.  
 
El sistema és un carst binari ja que s’hi ha trobat una alimentació localitzada i 
puntual i a la vegada difusa. A més a més els hidrogrames de la surgència del Molí 
de Rupt-aux-Nonains, associada a la que s’estudia, presenten temps de resposta 
molt ràpids als fenòmens plujosos. El grau de carstificació del sistema es suposarà 
igual a 3 sobre tota la zona d'alimentació.  
 
4.4 Paramètre R.  
 
La roca aqüífer de la zona és la calcària del Portlandià, que rep el nom de calcària 
de Dommartin. Se li podria assignar un valor entre 3 i 4 sobre el conjunt de tota la 
zona.  
 
4.5 Mapa de vulnerabilitat de les surgències  
 
Totes les capes han estat transformades a raster, amb una malla de 25 metres.  
 
Una primera versió del mapa (Fig. 9) ha estat obtingut prenent un valor del 
paràmetre R igual a 3. El mapa demostra clarament que el pes del paràmetre I és 
molt important i que tota la conca de la Saulx i de l’Orge és molt vulnerable. A la 
zona on el paràmetre I depèn del pendent, es troben algunes zones de vulnerabilitat 
elevada el mes zones més planes (I = 3) situades sobre les calcàries del Portlandià 
(S = 3).  
 
La segona versió del mapa només canvia el valor de R, que ara val 4. El que passa 
és que la vulnerabilitat puja globalment.  



 

Figura 9: primera versió del mapa de vulnerabilitat.     
 



 

Figura 10 : segona versió del mapa de vulnerabilitat.   
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Fotografia 1 : instal·lacions de la captació d’aigua potable de Rupt-aux-Nonains.  
 

 
Fotografia 2: surgència del Molí a Rupt-aux-Nonains, a tres-cents metres de la surgència explotada per 
alimentar la població. 
 



 

 
Fotografia 3: plana sobre materials del Portlandià.  
 

 
Fotografia 4: aflorament de les calcàries del Portlandià (j9a) a la carretera a nivell d’Ecurey.   



 

 
Fotografia 5: imatge d’un sòl argilós sobre el substrat cretàcic. 

 
Fotografia 5: imatge d’un sòl sobre un substrat del Portlandià, amb pedres carbonatades.  



 

 
Fotografia 6: imatge del avenc d'Aulnois en Perthois, comunicat amb les surgències de Coutences i no pas 
amb les de Rupt.  

 
Fotografia 7: tall pedològic sobre el substrat cretàcic amb un espessor important. 
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Llista d’estudis facilitats per l’Agence de l’Eau S eine-Normandie 
 
Nº Nom del estudi Data Redactor estudi 
1 études du bassin d'alimentation du captage 

AEP la source des Gondards à SAINTS (89) 
déc.-05 C.A de l'YONNE 

2 CCTP Protection des captages d'eau potable 
dans le département des YVELINES (78) - 8 
lots (1 par captage) 

juin-05 CG des YVELINES 

3A CCTP pour étude du bassin d'alimentation 
des captages et étude environnementale du 
champ captant de ST MARTIN LA 
GARENNE 

déc.-99 CAMY (Communauté 
d'Agglomération de 
Mantes en Yvelines) 

3B CCTP pour étude du bassin d'alimentation 
du champ captant de BUCHELAY et 
ROSNY-SUR-SEINE 

avr.-05 CAMY (Communauté 
d'Agglomération de 
Mantes en Yvelines) 

4 étude des bassins d'alimentation des 
ressources actuelle et future du SIAEP de 
PINEY/LESMONT 

juil.-05 BURGEAP 

5 Etude de 3 BAC de Cote d'Or  janv.-06 SAFEGE 
6 Département de la Marne. District de la 

région de Mourmelon étude du Bassin 
d'alimentation du captabe de BOUY indice 
national 159-1X-0002 Département de la 
marne 

avr.-02 GAUDRIOT 

7 Département de la Marne S.I.D.E.P. de 
CHENAY  MERFY étude du Bassin 
d'alimentation du captage de CHALONS 
SUR VESLE indice national 131-4X-0061 

févr.-03 GAUDRIOT 

8A+
8B 

Ville de CLAMECY étude des bassins 
d'alimentation des captages AEP rapport 
Phase 1 et 2 

nov.-05 TAUW Environnement  

8C Ville de CLAMECY étude BAC 6007104 
Phase 3 (version finale) 

mars-
06 

TAUW Environnement  

9A Captage Pierre-Fiche (code BSS : 0125-7X-1001), 
Bray-et-Lû (95) - Etude du bassin versant 
d’alimentation du forage et des différentes origines de 
pollution - Rapport final de phase 1 

BURGEAP 

9B Captage Pierre-Fiche (code BSS : 0125-7X-
1001), Bray-et-Lû (95) - Etude du bassin 
versant d’alimentation du forage et des 
différentes origines de pollution - Rapport de 
phase 2 

déc.-06 BURGEAP 

11 Etude des bassins d'alimentation des 
captages d'eau potable de la commune de 
MIGENNES rapport définitif 

mars-
06 

Sciences 
Environnement 

12 Etude du bassin d'alimentation du puits de 
captage en eau potable des LATTEUX de 
BLEURY rapport définitif (commune de 
POILLY SUR THOLON 

juil.-06 Sciences 
Environnement 



 

13 Captage d'alimentation en eau potable de 
COURCY (MARNE) étude du bassin 
d'alimentation 

oct.-01 ANTEA 

14 Etude du bassin d'alimentation du captage 
du Syndicat des eaux de Somme - Vesle - 
Courtisols (51) 

févr.-04 ANTEA 

15 Etude du bassin d'alimentation du champ 
captant de production d'eau potable ville de 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

oct.-02 BURGEAP 

16 Etude du bassin d'alimentation du captage 
du SIAEP de Chamoy Saint Phal version 
finale 

avr.-04 BURGEAP 

17A SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse Réalisation 
d'une étude de protection des captages de ST 
MARCEL et ST ANTOINE LA FORET afin de définir 
des esures préventives our letter contre la turbidité et 
les produits phytosanitaires observés aux captages 
CCTP 

GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

17B SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse 
rapport de fin de Phase 1 synthèse des 
données générales. Réalisation d'une étude 
de protection des captages de ST MARCEL 
et ST ANTOINE LA FORET  

sept.-
05 

GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

17C SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse 
rapport de Phase 2 diagnostic des ouvrages 
de captage. Réalisation d'une étude de 
protection des captages de ST MARCEL et 
ST ANTOINE LA FORET (rapport N°2 
version 1) 

nov.-05 GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

17D SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse 
rapport de Phase 2.2. climatologie, 
fonctionnement hydraulique occupation et 
utilisation du sol. Réalisation d'une étude de 
protection des captages de ST MARCEL et 
ST ANTOINE LA FORET (Rapport n°2.2 
version 1) 

déc.-05 GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

17E SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse 
rapport de Phase 3 version provisoire 
analyse des risques et propositions d'actions. 
Réalisation d'une étude de protection des 
captages de ST MARCEL et ST ANTOINE 
LA FORET (rapport N°4 version N°2) 

déc.-05 GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

17F SIDEDA de Bolbec - Gruchet le Valasse 
rapport de Phase 3 - Propositions d'actions 
et hierarchisation - Réalisation d'une étude 
de protection des captages de ST MARCLE 
et ST ANTOINE LA FORET (Rapport N 4.2 
version N°5) 

oct.-06 GINGER 
ENVIRONNEMENT 28 
CHARTRES 

18 ANTEA AEE - Etude de vulnérabilité, 
d'incidence et d'évaluation des risques de 

févr.-99 ANTEA + BE 
Agriculture, Eau, 



 

pollution -Forage de HOTOT à CREANCES  Environnement de 
Lessay 

19 Département du Calvados SIAEP d'Argences 
commune de MOULT captage de PUNAY 
Synthèse hydrogéologique et 
environnementale préalable à la délimitation 
des périmètres de protection 

juin-94 Bureau d'études 
Géologiques G. 
PIERSON  (TOURS) 

20 Conseil général du Calavados  
Hyrdogéologie générale de l'aquifère du trias 
dans la région du sud Bessin (bassin de 
Saon) Etude géologique et pédologique 

sept.-
00 

SOGREAH (A) + 
document DDASS (B) 

21 Conseil général du Calavados   étude 
Hydrogéologique et d'environnement du 
bassin du forage d'ARGANCHY (Calvados) 

févr.-02 ANTEA 

22 Chambre d'agriculture de l'Orne Protection 
de la ressource en eau potable du SIAEP de 
SEES Etat des lieux des pratiques agricoles 
et repérage des points sensibles sur le 
bassin d'alimentation des captages SEES 
(captage de la Luzerne) 

nov.-00 Chambre d'agriculture 
de l'Orne 

23 Délimitation des bassins d'alimentation des 
captages publics de 
MONFAUCON/MONTLEVON, PARGNY LA 
DHUYS, LA CHAPELLE-MONTHODON, 
COURTEMON-VARENNES (Aisne) avis de 
l'hydrogéologue agréé 

sept.-
05 

M. Caudron, 
hydrogéologue agréé 

24A Synthèse des données nécessaires à l'étude 
du bassin d'alimentation du champ captant 
de COURAUX Proposition du déroulement 
des investsigations dans le cadre de cette 
étude. Communes de TAISSY et PUISIEULX 
(Marne)  

août-06 CALLIGEE HYDRIAD 
VOLUME 1 

24B Synthèse des données nécessaires à l'étude 
du bassin d'alimentation du champ captant 
de COURAUX Proposition du déroulement 
des investsigations dans le cadre de cette 
étude. Communes de TAISSY et PUISIEULX 
(Marne)  

août-06 CALLIGEE HYDRIAD 
VOLUME 2 

25 Etude de 3 BAC de Cote d'Or - captage de 
Gissey-sous-Flavigny : source des 
Baudouines 

janv.-06 SAFEGE 

26 Etude de 3 BAC de Cote d'Or - captage de 
Saint-Germain-lès-Senailly : puits Bricard 

janv.-06 SAFEGE 

27 Communauté d'agglomération de Mantes en 
Yvelines Etude hydrogéologique du champ 
captant d'eau potable de Saint Martin la 
Garenne 

févr.-05 HYDROEXPERT 

28 l'étude "phyto" d'Auffay Tôtes   
29A Etude de Bassin d'Alimentation des 

Captages AEP de Vulaines-sur-Seine (La 
nov.-06 SAFEGE 



 

Touffe 1 et 2) et Héricy 

29B Etude de Bassin d'Alimentation des 
Captages AEP de Vulaines-sur-Seine (La 
Touffe 1 et 2) et Héricy. Annexes et figures 
en format numérique. 

nov.-06 SAFEGE 

30 CCTP / Syndicat mixte de production d'eau 
potable de la région de Caen. Etude 
préalable à la définition de programmes de 
restauration et de préservation de la qualité 
des ressources en eau exploitées dans la 
région de Caen. 3 lots 

mai 
2006? 

Syndicat mixte de 
production d'eau 
potable de la région de 
Caen. 

31 CCTP / DDAF de l'Oise. Etude du bassin 
d'alimentation du captage d'alimentation en 
eau potable de Chaumont-en-Vexin 

non 
finalisé 
début 
dec 
2006 

DDAF de l'Oise 

32 les bassins d'alimentation des captages AEP: bassins 
des Trois-doms, de l'Aronde, de l'Arré et de la Brèche 

B. Pomerol, 
hydrogéologue agréé 

33 Champ captant de Couraux - Diagnostic de 
la contamination de la nappe en vue de 
l'élaboration de mesures de protection de la 
ressource en eau 

juil.-98 Anjou Recherche 

34 Communauté de Communes de la région de 
Château-Thierry - Délimitation des bassins 
d'alimentation des captages publics de 
Coincy-l'Abbaye, Rocourt-Saint-Martin, Mont-
Saint-Père, du champ captant de la plaine de 
la Marne à Essômes-sur-Marne et de 
Nogentel 

déc.-03 M. Caudron, 
hydrogéologue agréé 

35 Etude du bassin d'alimentation des captages 
de Vincelles (51) 

avr.-02 BURGEAP 

36 Programme pour l'amélioration de la qualité 
de l'eau du champ captant de Couraux (51) - 
Synthèse des études menées sur le bassin 
versant du champ captant de Couraux - 
Rapport intermédiaire 

juin-02 FREDONCA 

37 Synthèse des études menées sur le bassin 
versant du champ captant de Couraux 
(Marne) 

juin-02 BRGM 

38 Rapport de stage de DEA Environnement-
Sociétés - De l'évaluation à la maîtrise des 
risques de transferts de polluants agricoles 
vers la ressource en eau de la plaine 
d'Alençon : l'exemple du secteur de Sées 

2001-
2002 

Conseil Général de 
l'Orne et Syndicat 
Départemental de 
l'Eau de l'Orne 

39 Etude de vulnérabilité et d'évaluation des 
risques de pollution - Commune de Sées - 
Captage de la Luzerne 

mai-93 GEOTHERMA 

40 Etude géophysique à Roncheville - 
Prospection électromagnétique et bilan 

1993? TECHSOL 



 

hydrogéologique 
41 Etude hydrogéologique de synthèse - Rive 

gauche de l'Orne - Région de Ouistreham 
? Compagnie de 

Prospection 
Géophysique 
Française 

42 Etudes préalables à la définition de 
programme de restauration et de 
préservation de la qualité des ressources en 
eau exploitées dans la région de Caen - Lots 
1, 2 et 3 - Phase 1 

déc.-06 SOGETI 

43 Captage d'Alimentation en Eau Potable de 
Saint-Remy-sur-Bussy (Marne) - Etude du 
bassin d'alimentation 

mars-
02 

ANTEA 

44 Etude des bassins d'alimentation des 
captages de la région de Provins gérés par 
EAUDEPARIS 

mai-06 EAUDEPARIS 
(SAGEP) 

45 Etude phytosanitaire du SYMPEC févr.-07 PLANIS 
46A Nouveau captage AEP Nangis 4 et ancien 

captage AEP Nangis 3 de la commune de 
Nangis (77) Version B 

mars-
05 

ANTEA 

46B Délimitation des perimètres de protection des 
forages AEP F3 et F4 n° BSS 259-2X-0075 
et 0116 

avr.-06 Jacques LAUVERJAT, 
Hydrogéologue agréé 

47A Etude d’environnement préalable à la mise 
en place des périmètres de protection du 
champ captant des Hauts-Près (rapport de 
fin de phase 1) 

juin-05 SAFEGE 

47B Champ captat des Hauts-Près à Val-de-Reuil sept.-
05 

Robert Meyer, 
hydrogéologue agréé 

47C Evaluation des dispositions financières 
preconisées dans le cadre de la protection 
du champ captant des hauts-Près 

févr.-06 SAFEGE 

47D Champ captant des Hauts-Près, commune 
de VAL DE REUIL, document d'incidence sur 
l'eau 

juil.-06 ANTEA 

47E Complement étude incidence champ captant 
Hauts-Près 

juil.-06 ANTEA 

48A Etude de vulnérabilité d'un ouvrage de 
production d'eau potable. Captage de 
Bocquence, lieu-dit "les Brocteux". SIAEP de 
Bocquence-la Gonfriere 

janv.-98 BET SOGETI 

48B Réalisation de traçages sur le bassin 
d'alimentation du forage des Brocteux. 
SIAEP Bocquencé - La Gonfrière 

mars-
00 

GAUDRIOT 

49A Etude de vulnérabilité et d'evaluation de 
risques de pollution. Forage de la 
Trigardière, commune d'Anceins 

avr.-00 ECOGEE 

49B Résultat de l'eeai du double traçage entre les 
zones de doline et d'effondrement A et B et 
le forage de laz Trigardière. Commune 

mars-
02 

Lithologic 



 

d'Anceins, dep de l'Orne 

50A Etude de vulnérabilité et d'évaluation des 
risques de pollution - Foarge AEP de ST 
Pierre du Regard (Orne) 

sept.-
93 

J. Bienvenu et N. 
Cauliez, géologues 
conseils 

50B Commune de St Pierre du Regard, forage de 
l'Etre, Document d'incidence 

nov.-95 B. Lemoine, 
hydrogéologue agréé 

50C Commune de St Pierre du Regard, forage de 
l'Etre, nothe synthetique des travaux et des 
essais de pompage 

avr.-94 B. Lemoine, 
hydrogéologue agréé 

51 Détermination des périmètres de protection 
des nouveaux captages d'alimentation en 
eau potable n° 132-2X-65 et 132-2X-66 
Commune de Witry-les-Reims (Marne) 

févr.-01 F. Chiesi, 
hydrogéologue agréé 

52 Usine de traitement d'eau potable de Fains-
les-sources, amélioration Unité de filtration 
de Bar le Duc 

? ? 

 


