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Es presenten els contingllts i la distribll

ció espacial d'alguns paramerres büsics 
de la superfície dels sois de la conca 

hidrológica de Torre Murilllon (Caldes 
de Montbuil. S'estudien en primer 1I0c 
e1s continguts de maleria orgünicl, 
nilrogen iCaCO, totals, j la distríbució 

granulometrica de 104 mostres de 0-20 
cm, que penneten valorar i campar:1\' la 
qllalit;1I del soIs en funció del seu tipus 
d'ús. D'altra banda, ;] pmtir de I'existen

cia d'índkadors de redistribució del sol 
en la canea, es valora la relllobilització 
de l'horitzó Uaurat del sol a escala de 
canea (om a conseqüencia d'un episo
di pluvioJ\letric erosiu de tardor. 
Apareixen de forma alterna arees d'ero

sió i de sedimentació i es lllobi!itzen 
dins de la mateixa canea 19 t ha·1 de 

material. Les arees afeclades suposen 
peroues de sbl discontinues en un 1% 
de la superfície de la con ca i aculllula
ció en un 1,8% d'aquesta superfície 

L'analisi cal'logriifica pa m Hela de les 
caracterísliqlles químiques i físiques de 
I'horilzó de superfície de la conca, per

met conclolll'f' que aqllests processos 
no suposen un eUlpobriment impoI1ant 
deIs paramelres indicadors de la fertili
lal deis sóls, que estan relacionats amb 
1'(ls i les pracliques de lIlaneig agrícola 

en cada parcel'la estudiada. 

Mots dau 

Se presenta 11 los contenidos y la distri

bución espaCÍ;ll de algunos par;Ímeuos 
b:ísicos de b slIperficie de los suelos de 
la cllenea hidrológica de Torre ¡,,¡ari
mon (Caldes de Montblli, l3arcelona). 

Se estudian en primer lugar los conte
nidos en materi,l orgánica, nitrógeno y 
CaCO, totales y la distribución gmnu
lométrica de liYi llIuestras de 0-20 cm, 

que permiten valor;rr y compar;n la 

calidad de los suelos en función de su 
lÍpo de uso. Además, a pan;r de la c'xis
tenckl dé' indicadores de redistribución 
del suelo en la cuenca. se v;llora la 
removilización del horizonte labrado a 
ese,,'" ele ('llenca C0l110 consecuencia 
de un episodio pluviométrico erosivo 

de otorio. Aparecen de forma alterna 
;heas de erosión y de sedimentación y 
se lIIovilizan en J;¡ mislll;J cuenca 19 I 

h;¡- 1 de lIIaterial. Las áre:ls afectadas 

suponen pérdidas discontinuas de 
slIelo en un 1% de la stlperficie de b 

cuenca y acullItlbción en un 1.8%, de 
éSla. El análisis cartográfico paral",lo de 
\;IS características químicas y físicas del 

horizonte de superficie de la cuenca, 
permite conclu ir que estos procesos no 
sllponen \In empobrecimiento irnpor
!ante de los par;íllletros inclicadores de 
la fertilidad de los suelos, que están 

relacionados con el uso y las prácticas 
ele manejo agrícola en caela parcela 

estudiada. 

Coments and spatial distriblllÍon of 
some basic topsoil para meters al the 
Torre Marimon calchmem (Caldes de 

Montbui, NE Spain) are presenled. 
Organic maller, total nitrogen, CaCO" 
contents and parlicle size distriblllÍon 
are me3smed in 104 topsoil sal1lples 10 
cm - 20 cm) to assess "nd compare soil 
quality as a funclion o/' land ust>. 
Moreover, as a conseq\lence of ¡he pre
st>nce of SOIlJe soil redistriblllion indiea

tors, the effects of a heavy rainfall event 
on lhe lopsoil erosion proeesses at 
catchment scale are evaluated A COlll

bined panern of diseontinllolls eros ion 
ancl accumulation areas (1% alld 1.8% 

01' the catchlllent respectively) appears 

wíthin the catchment and 19 t of soil 
Illaterial per hectare ,He removed. The 
carlogwphic represenlalion of the ehe
mical and physkal topsoil characteris
tics shows thal Ihis process does not 
decrf'ase Ihe soil ferlility, which is reb
ted lO plot use and management. 

worcls 

SóIs, horilzó Ap, caracterÍstiques quími Suelos, horizonte Ap, crranerÍsticas TopsoiL chellliol and physical chauc
ques i flSiql1eS, variabilitat espacbl. ero químicas y físicas, varbbilidad espacial, teristics, spatial variability. a gricultumI 
sló agrkola. erosión agrícola, erosion, 

Arxius de I'Escola Superior d'Agricultura I 3 
Serie CÍI/quena, uny 2001, número 5 



Introducció 

L'any 1993, un grup de professors de l'ESAB, 
aplegats en la Unitat de Conservació del. Sol, 
Climatología i Agroecologia (UCSCA), va co
menpr a treballar en una conca experimental de 
Torre !vfarimon (CETM), situada a uns 30 km al 
NE de Barcelona. Els objectius generals se cen
traven inicialment a caracteritzar e! funcíona
ment hidrologic de la conca agrícola, avaluant, 
entre d'altres, les transfonnacions que l'activitat 
antropica provoca en la reserva hídrica i la dina
mica dels processos erosius. ParaHelament es 
pretenia estudiar les interaccions del sol amb el 
seu ús i, de manera palticular, les conseqüencies 
edafiques de la progressiva introduccíó de prac
tiques de treball de conservacíó del sol i d'aban
donament de terres que la P AC afavoreix. Es pre
tenia en aquesta línia comparar els efectes de la 
utilització de sembra directa i mínim cultiu da
vant de l'lIs de tecniques de conreu tradicional. 
Els cultius utilitzats en aqllest objectiu concret 
són una rotació de !leguminosa i cereals. EIs di
ferents treballs realitzats han permes la col·labo
ració amb diferents grups del CSTC de Barcelona, 
Saragossa i Almeria, la UB i la UPC 

En l'elecció d'aqllesta conca es van tenir en 
compte diversos factors. Per una banela, la pos
sibilitat eI'instrumentació i seguiment es veia afa
vorida pel fet de ser una finca peltanyent a la 
Diputació de Barcelona i on l'Escola d'Agricul
tura de Barcelona realitza les seves practiques. 
Per altra banda, els usos actuals dels sois, la 
representativitat edatka en relació amb l'area del 
seu entorn i les característiques climiHiques n'as
seguraven la idone'itat en el context geográfic de 
la zona (JOSA i HERETER 2000). En e! treball citat 
se sintetitzen les plincipals característiques de la 
conca així com els estudís eelafologics que s'hi 
han dut a tenne des de l'any 1993. Així mateix, 
com a flUit de les línies de trebaIl realitzades a 
diferents escales en la conca (e&üdógics, hi
drologics, dinamica de la vegeta ció i producció 
agrícola), s'han fet drferems treballs de fi de ca
rrera deIs estueliants de I'ESAB (vegeu l'annex). 

En aqllest articIe es presenten les característi
ques i la cartografía d'alguns par~llnetres edatks 
ele superfície, donada la importáncia de la dina
mica i la composició deis primers centÍlnetres de 
sol en un medí agrícola. així com una quantifi
cació de les arees que generen sediments en la 
conca, com a exemple d'indicador físic de degra-
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dació del sol en relació amb episoelis pluviome
tries intensos de tardor. 

Localització característiques generales 
de la conca 

La CETM esta situada a la Comarca del Valles 
Oriental (Caldes de Montbui) i té una superfície 
total de 27 ha. Está integrada en la conca del riu 
Besos, de! qual és tributaria de primer ordre i 
aporta les seves aigües directament a la riera ele 
Caldes (tributaria de segon ordre). Forma palt 
del sistema medirerrani carala (Depressió Pre
litoral} El substrat geologíc está format per dipo
sits de I'oligoce i del mioce que aBoren en 
superfície. Es tracta eI'una facies d'argiles i pe
dres arenoses arcósiques (l(JME 1994). 

Morfologicament és una conca parcel'lada i 
fOltament aterrassada, amb bancals de desnivells 
entre 0,5 m i 2 !TI d'ah;ada. En la figura 1 es pre
senta el model digital del terreny (J\1DT) de la 
conca. Climaticament peltany a I'ambit medite
rrani sec La irreglllaritat pluviometJ~ca intermen
sual i interanual és molt alta, amb episodis de 
precipitacions elevades que poden propiciar 
fenomens erosius de perioelicitat superior a I'a
nuaL Les principals dades geomet:riques i geo
morfológiques de la conca, la caracterització 
hidrológica i la seva instrumentació estan des
crits amb detall en un alticle anterior (CA."rAf,lERAS 
etal. 1998). 

EIs LISOS actuals en la CETM (figura 2) corres
ponen majoritariament a cultius tradicionals del 
Mediterrani, amb una representació forestal, pi
neda plantada entre 1940 i 1958 segons VERDÚ 
(1999), que ocupa un 11% de la superfície. 

EIs soIs més representatius són els erocrepts 
ca!cixeról·lics (SSS 1992) i les seves característi
ques depenen principalment de la posíció que 
ocupen en el paisatge: en les parts fondes i en 
les zones externes deIs talussos presenten un 
horitzó Ap profund (fins de més de 0,5 m) men
tre que en les arees d'exportació es pot observar 
la presencia en superfície de I'horitzó Bca. 

Característiques edafiques de l'horitzó 
superficial de la conca 

Les dades basiques de la superfície deIs soIs 
s'han obtingut a partir d'un mostratge sistematic 
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Figural. Model digital del terreny de la CETM <projecció UTM). 
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de l'horitzó superficial (O cm - 20 cm). El disseny 
de la presa de Inostres va fer-se ::1 pal1ir eI'una 
xarxa ele 50 x 50 In, Es van recollir en total lO:! 
mosO-es i es van ::Inalitz::lr e! percentatge de mate
ria org?mica, el nitrogen total, e! percentatge de 
CaC03 totals i la granulometria de la terra nna 
(sistema USDA), El contingut de C i N total es va 
determinar amb un analítzador elemental auto
Im1tic (CE Instruments NA 1500) i e! percentatge 
de carbonats totals per calcimetria, El carboni 
org:'míc es calcula com a diferencia entre el ear
boni total i I'inorganíc, Per a I'analisi granulome
trica es va utilitzar un eomptador de partícuIes 
de raig laser CMavern), 

tes dades obtingudes han permes caraeterit
zar les propietats de l'horitzó superficial de Glcb 
una de les 18 paree!'les de la eonca (GOl\IlL\ 

2000) i, a més, s'han utílitzat per establir-ne la 
distribució espacial i la relació entre variables a 
escala ele eonca, S'han utilitzat programes infor
maties que mitjans;ant eines geoestadístiques 
(metode ele KriggingJ permeten cartogratbr 
aql1esW distribució (HERETER et al. 2000 J_ Per 
comparar els resultats entre els sóls agrupats pe! 
seu liS s'ha aplicat una análisi ele la variáncia i el 
test SNK per a la separació de mitj:mes amb el 
programa SAS (SAS Il"STlTUTE 1992) a un níveIl de 
probabilitat ele 0,05_ 

La classe textural preelominant (70% ele les 
mostres) és franeollimosa amb un de 
pal1ícules de mida llim, La resta es classifiqllen 
com a franques i franeo;¡renoses (figura .3l. t'ho
ritzó superficial en les parcel-Ies estudiacles té 
continguts de carbonat calcic heterogenis pero 
alts en general. La ImIjor extensió ele la conca 
presenta sois amb un 10%-25% de CaC03, enca
ra que eh algunes zones, al límit N\V-SE, arriba 
fins al Las variacions natui-als del material 
carbonaLat original expliquen I'alta heterogene'i
tat espacial en aquest parámetre, 

EIs continguts de materia organica (!vIO) són 
habítuals per als sois cultiv<1ts ele la zona, La mei
tat de les parcel'les agrícoJes tenen continguts 
mitians del 2% al 3% i una tercera part en té 
entre un lo/¡J i un 2%. Les paree!' les c1edicades él 

cultius d'oliveres i vinya presenten els sois 
menys orgünics, COlll es logic, el s61 forestal té 
el contingut mitiü més alt, :Imb el 9% de 1\10, 
encara que amb una variabilit:lt elevada entre les 
I110stres de la parcel'la (CV El percentatge 
de N en els sois amb cultius oscil,la entre 0,08% 

i e1s valors mitjans més freqüents son de 
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MOlLA 

Figura 3, Textura (USDA) de les mostres deis horitzons de 
superfkie (20 cm) deis sóls de les pareeI,les de la conca expe
rimental de Torre Marimon, 

0,1% a 0,15% N, ta relació C/N de les parcel'les 
és entre 6 i 12, excepte en el sol forestal, que té 
valors més e1evats (18), 

En la taula 1 es presenten e1s resultats mitjans 
obtinguts en cada parametre amb les parcel'les 
agrupaeles segons el seu ripus d'ús, Per a tots els 
indicaelors s'observen les diferencies entre els 
sóls clllrivats i els d'ús forestal. En general en la 
conca, excepte per a la relació C/N, les parce1'les 
dedicades a cllltius extensills tenen els valors 
més homogenis, En les parcel-les amb cllltius ar
boris, les diferencies de variabilitat s'alribueixen 
él la major riquesa en materia orgánica i nitrogen 
de la parce\,la d'avellaners en comparació amb 
la deIs alrres cultius (olivar i vinya), Encara que 
els soIs deelicats a cllltius extensius tenen un 
contingl1t total superior en materia orgánica i ni
trogen que els deis cllltius arboris, les diferencies 
trobades no són signifkativament diferents (per 
a p < 0,05) entre els dos ti pus d'usos, 

Cartografia detallada de propietats deis 
horitzons superficials deIs sóls de la 
conca 

En la figura 4 es mostra la distribució espacial 
granulometrica mitjans;:mt la proporció entre les 
partícules < 50 11 í les de mida aren;¡, L'índex 
oscil' la en la conca entre 1 i i retlecteix les 
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Taula 1. Valors mitjans i par311letres de variabilitat en els horilzons de s\lperficie (1) cm - 20 cm) deis sóls de la cOllca de Torre 
Marimon segons el seu tipus d"(15. N: nombre de lllostres DE: desviadó estándard. CV: coeficient de variacio 
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Figura 4. DistribuCÍó de la propordó entre les fracCÍons < 50 m i les arenes en els 20 cm superficials dels sois de: la conca de Torre: 

Marimon. 

lextures USDA entre miljancs i moderacbment 
gros ses de I'horitzó de su perlkie. La m,'ixima 
concentració de partícules més fines es elóna en 
dos punts de la CETM: en \';lrea ele sortiela ele 
l'aigua de la conca (extrem SE) i en la zona més 
nord-occidental, amb pendents 'llls. Dues causes 
poden explicar aquesta clistribució: les Gll'aC
lerístiques granulomelriques própies clelmalerial 
original i, també en les zones cl'exportació, 1';1
cumulació de malerial.s fins transportats, 

El contingut i la qualitat (re lació e/N) de la 
materia organíca i e! nitrogen deis sóls de la 
conel rellecteix el seu llS i maneig, Ambdós indi
caclors, com a conseqüencia de la seva estreta 
relació, presenten una distribució espacial simi
lar (figura 5). En P,lrea ocupada pe! bose es tro
ben els valors mes alts ele MO, sllperiors al 4% i 
en algllnes zones amb eontingllts > í també 
rel,leiol1S C/N superiors a 12, En e!s sóls dedícats 
a cllltius, les superfícies més extenses presenten 
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DE %CV Mifjt1rla DE %CV 

0,0,) 23,1 9,3 b 3,53 38,0 
0,05 45,5 9,6 b 331 34,5 
0,11 39.3 18,,2 a 4,57 25,1 

0,0001 



percentatges de materi:l org?mica entre 2% i 4%. 
AIgunes zones tenen conlingllts inferiors (1%~2% 
MO), Iligats als darrers usos (més ele 10 anys) 
d'aquestes pareel·les. Es tI'acta de eullÍlls de 
vinya i olíveres amb una produeció de res idus 
vegetals gairebé ínexistent í on la zona superfi
cial del sol no rep ni incorpora de manera con
tinuada restes vegetals fresques signít1catives. 

Les cl!';1Clerístíques químiques ed:lfic¡ues me
surades en les pareel'les í la seva distribució es
pacial a escab ele conca no mostren evidencies 
remarca bIes de redistribució deis sois. Els ineli
cadors I1igats amb la materia organica no dite
reixen en gran manera en funció ele la posició to~ 
pografica ele la zona dins de la conca. Hi ha can
vis bterals en la superfície del sol pero es poden 
atribuir :1 les conclicions local s rebcionacles amb 
l'ús i les prikliques de maneig (efectes ele la 
reclistribllció pel treball del sol>. Aquestes lIeuge
res heterogene'itats no suposen un procés gene
ral de perdua de nutrients en la conca estudiada, 

Els processos d'erosió en la conca 

El seguimenl clurant alguns anys de la CETM ha 
permes vcure que en la zona d'estucli es donen 
processos c!'erosió i, més concretament, ele redis
tribució de ll1ale rÍ:lI en la direcció del penden!. 
El procés comporta en realital un conjunt de 
processos continus a la mateixa conca: perclua 
de sol í transport i deposició del material. 

En I'ümbít geogrMIc de la zona, amb clilll~l 

meclitcrrani, I'agent erosiu que aclua fonamel1
talment és I'aigua. Els factors lisies del medí, les 
característiques de la pluja, ele la cobel1a vegetal, 
topografiqlles i eel8fic¡ues, regulen l'acció més o 
menys erosiva de I'aigua. La distribllció anual de 
la pluviometria presenta usualmcnt dos müxims 
a la primavera i b tmelor. podent ser en aquesta 
última estació d'alta intensitat (ALflE:--iTC)S,\ 1989). 
PÁEZ (1998) lllostra COlll dos únícs episodis en la 
lardor de 199) van contribuir en un 8)(}ó a l'ero
sivitat de la pluja d'ac¡uel1 any a Torre i\brímon 
(R = 1,582 :\1j mm ha-llt'l any-l). 

QU;lI1 es clonen aquests processos c!'erosió 
híclrica ilabitualment es presenten signes visuals, 
Inés evidents en les arees amb pendent en les 
posicions convexes, com són, entre d'altres, la 
fonnació de canals a la superfície eleI sol i la 
c1eposició de marerials a la base deis vess;mts. 
Nlalgrat aixo, en les arees cultivades I'erosió no 

Arxius de I'EscoJa Superior d'Agriculmra 
Serie t'Íl/quma, al/y 2001, número 5 

és sempre visible perque els trebaIls agrícoles 
puden emma~carar-J1e els signes (L:SDA-NCRS 
2001l. 

A la conca s'han dut a lerme diversos estudis 
que prctenien, per una banda, constatar I'e
xistencia cI'aquests processos (JIERETIR et al. 

20(0) i, per una altr;l, c¡uantifiGlr les :lrees afec
!ades a partir de les consec¡üencies d'ul1 episodi 
pluviometric de l'any 1999 (JOSA et al. 2(02), 

Per al primer objectiu, s'ha analitzat la con
centració i disrribució elel radioisotop mcs en les 
mostres de superfície de la conca, ;Jixí COI11 la 
susceptibilitat magnetica. A partir de mitjans deis 
anys amb les explosions nuclears es ~van pro
duir emissions atl110sferiques d'elemenls radioac
tius de baixa aClivirat (p, ex. U7CS, entre aItres). 
La seva incorporació lenta al terra es fa de fonna 
uniforme i cls processos d'erosió í transport pos
teriors en fan la redistribució. La intensitat de les 
radiacions emeses per ac¡uests elements (en els 
llocs d'aC1lll1ulació o de perdua) ens ¡nlonna de la 
dinümica erosiva més recent. Segons PENNOCK 

0997> són indicadors ütils de mesura ele proces
sos ele reelislribució i identificació d'erosió del sol. 

L'anülisi sistem{¡tica d'aquest radioisótop ha 
demostrat que s'acul11ula en les parrícllles més 
fines i que la seva distribució espaci:ll a escala 
ele COnGI coincíeleix amb l'obtinguda en les lrac
cions texturals (vcgeu tlgura 4). A més, els 
nivells actuals de U7CS són inferiors als trobats 
en el perfil ele referencia, és a dir, en un sol amb 
coberta vegetal estable i que pot considerar-se 
no erosionat en un procés el'acreció, 1;1 qual cosa 
indica pcrdua ele sol (figura 6). 

Durant el mes de setembre de 1999 es va 
donar un episoeli pluviometric ele particular im
portancia qu:mt a intensitat, encara que no infre
qüenL en I';'¡rea mediterr:lnia, La prccipitació 
recollicla en 24 llores el 14 de setembre va repre~ 
sentar ell de la mitjana anual. COIn a con
sec¡üencia, a la conca es van veure afeclacles 
diverses zones dedicades a cuJtius, cosa que va 
suposar I'aparició cI'arees amb acull1ubció de 
sedimenlS i d'altl'es on es va perdre completa
ment I']¡oritzó Ap superficial. Segons l\loussA et 

al (1998), b profundit;lI del lreball del sol i els 
efectes ele la mecanització sobre l'horitzó per 
sota elel Iburat condicionen els processos ero
sius en les arees agrícoles mediterranies. A les 
parcel-Ies de Torre Marimon afectades, la fonna
ció de la sola de Jlaurat ha crear en el perfil edá
fic una discontinu'itat mecánica (esfon;: de torsió, 
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Figura 5. Distribuci() del conringul de materia orgünicl i nitrogen en eb horitzons de superfície del:; ,(')1:; de la cunea de Torre 
Marimon. 
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ínclex de conus) i hidrológica (COndllctivirat hi
dri'lUlica) a aproximadament 15 cm de fondaria, 
que actlla com a superfície de desplat;:ament d~ 
l'lloritzó ele sllperfície si les conelicions hidroló
giques són adequades (TOSA et al. 2000). 

L'eswdi concret reJlitzat consistiJ en la 111oni
torilzadó de la pluja amb un pluviómetre DMP
0,2 111m connectat a un enregistrador de dacles 
que permet la mesura de les intensitats cada 1 o 
5 mimas, j'aixecament topografic cle les arees 
afectacles i la seva clrtogr:ü'ia que, en ser u'acta
cla numericament, permetia avaluar la X~Hxa de 
canal s forl11ats i quantificar la reclistribllció cleI 
material edMk en la conca. 

La predpitació total recollida en 24 h va ser 
cle 88,7 mm i corres pon a I'estimada per a un 
períocle cle retoro d'enrre cinc i sis anys (DGC 
1999 l. Es van produir clos pics impoltants, un de 
32 minurs cle duradó (27,6% de la precipitació 
rota)) i I'altre cle 59mimlts (66.1%); vegeu el plu
víogram<1 a la figura 7, La inlensítat maxima va 
ser de 155 mm/h i la intensitat mitjana, de 29,88 
mm/h. 

Els efectes que va tenir sobre el sól d'algunes 
:lrees van corresponclre als de j'erosió per esco
lament superficial concentrat mitjant;::lnt proces
sos d'incisió veltical (taula 2). Aquestes incísions 
eren poc profundes, enlre ] O cm i 15 cm, amb 
fons plans cle fins a 2 m d'alllplada. Es 'van crear 
canals de típus xaragalls i escorrancs que van 
lotalitzar 1,7 km amb una densitat de 65 m de 
canal per heclarea. Alu'es tipus de formes d'ero
síó que es van descriure eren olles cI'erosió de 
I1ns a mig mctre ele fonclada. 

Aquestes arees productores de sediments s'al
ternaven ¡¡mb zones on s'acllmubva el material 
arrossegat, per causes naturals, per canvis en els 
pendents o per alteració de la topografía original 
i drenalge natural en l'ordenació parcel'laria de 
la conCl. La sllperfície erosionada de forma se
vera, que ha afectat fonalllentalment I'horitzó 
llamat cle sllperfície, representa 1'1 % de la su
perfície de b conca i s'estima que representa una 
mobilítzació dins de la conea de 19 t cle sól ha-l. 
La taxa mitjana d'erosió a Europa és de 17 t ba- l 

any-l (ECAF 1999), encara que 1\10RG,.!J\' i R1CKSON 
(1990) indiquen que les perdues ele sól en te
rrenys agrícoles en el Mcditerr:lI1í poden arribar 
a ser de 100 t lia- lany-1 Les chicles obtingudes en 
el nostre estucli corrcsponen a un lInic episodi, í 
amb precipitacions molt altes, i per tant caldria 
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Figura 7. Pluviagrama de la precípilació del día 14/09/1999. 
Torre Marimon. 

avaluar-ne b dinall1ica al lIarg cl'una serie d'anys. 
A més, aquesta quantitat no es corres pon a una 
expoltació neta de la conca, ia que les arees d'a
cumuladó del material n'ocupaven 1'1,8% (taula 
2). Com a dacles comparatives, el Departament 
c!'Agriculiufa deIs EUA considera que el m:hcim 
tolerable de perclua ele sól. depenent ampliament 
de les se ves característíques, és de 10 t halanyl. 
Segons criteris de la FAO (981), per a algunes 
zones del món un grau c!'erosió entre 10 i 50 t 
halanyl és considerat moderat, i RUBlO et al 
(] 989), utilitzant valors mitjans de la USLE (o 
EUPS, equació universal de perdua de per a 
una serie d'anys, qualífiquen de debils les per
dues entre 10 i 20 t lla-I any 1 en la zona mecli
terr:ll1ia. 

En definitiva, sembla que el compoltament 
de l'erosió a la conca estudiacla correspon a una 
pauta d'erosió mirjana feble, concentrada en epí
sodís d'algunes hores que es produeíxen entre 
una í clues vegades l'any, la majoria dels anys 
quan el sol esta nu, i que, si bé tenen una 
importancia visual elevada, el seu piljor efecte és 
la reiteració en el temps. 
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Tauta 2. Efectes en el sol de la precipir,\Ció del 14 de setelll
bre de 1999 

Superfície total de la canea (m2) 271500 
Superfície de sól afeetat per I'erosió lon3 (m-') 2693 
Superfície d'aC1l1l1ulació del material erosionat (m-') 4904 
Longitud total de xaragalls i escorrancs (m) 1.787 
Volulll calculat de sol rell10gut (111~) 'í04 

Gruix aproximada de sol erosionat (m) 0.15 
Densitat aparenr miljana de la conca (1 1lI-:'J 1,30 
Taxa d'erosió de l'episodi (t ha- 1) 19,30 
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