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La platja de Sant Pere
Pescador es troba al bell
mig de la badia de Roses, 
limitada aquesta

pels relleus carbonatats del 
Montgrí al sud i per Punta 
Falconera al nord



Les accions geològiques dels
vents i les ones per ells

generades i els corrents marins
creen, a la platja , formes de 
sedimentació i d’erosió i les 
modifiquen al llarg de l’any



Berma, o petit graó, format per les ones a la 
plenamar o per ones de tempesta



Les ones sedimenten a la platja
a mes de sorres, cloves de 
mol·luscs i posidònies



Les accions de transport i sedimentació dels vents origi nen dunes i ripples



Dunes formades pels vents del nord que son els que 
bufen amb mes intensitat a la badia



Duna formada per la tramuntana



Hi ha també dunes amb forma de mitja lluna, mes petites, formades per vents
d’altres direccions de menor intensitat



El vent transporta i sedimenta les cloves portades per l’onatge



Ripples. El vent formador bufava de baix a dalt de la fotografia



Ripples lingüoides



Estructures originades en topar el vent amb una mata….



…. O amb cloves de mol·luscs



Pistes de reptació



L’avenç de les dunes impulsades pels vents del nord, 
deixa enrrera estructures lunars residuals



Detall foto anterior



Dunes erosionades



Els vents de llevant i del SE, freqüents a la badia de Roses esborren dunes
formades per la tramuntana i en formen de noves. A la dreta duna formada 
per vents del sud. A l’esquerra duna formada per la tramuntana



Dunes enfrontades per vents de sentit contrari



Ripples que perden el seu caràcter asimètric en ser afe ctats per altres vents



Restes de ripples



Formes d’erosió lineals produïdes pel vent



Duna erosionada per ones de tempesta



Duna formada pels vents del nord, amb borró al cim, prop de la 
desembocadura del Fluvià



La duna anterior parcialment erosionada …



… i mes tard totalment eliminada després de tempestes tardorals



Cordó de dunes de rera platja. Varien poc al llarg de l’a ny. Es troba al límit
de la platja amb la zona de maresma del Parc dels Aiguam olls de l’Empordà



La maresma del Parc inundada despres de plujes



La maresma del Parc amb el Canigó nevat al fons


