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Descripció
La riera Gavarresa al seu pas pel terme de Santa Maria d'Oló transcorre per espais d'un gran interès natural i
d'una remarcable bellesa paisatgística. La riera neix als Prepirineus, vora les muntanyes d'Alpens, i té una
longitud de 60 Km fins que desemboca al Llobregat, després d'haver travessat el Lluçanès i el Moianès. En
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el seu curs mitjà la Gavarresa travessa el municipi de Santa Maria d'Oló pel seu sector nord-occidental. Ho
fa en un tram amb poc pendent en què la riera perd velocitat i adopta una estructura en forma de meandres,
obrint-se camí a mesura que ha anat desgastant el terreny. La riera ha anat erosionant els serrats per on
passa i, com a resultat, n'han quedat unes cingleres espectaculars, amb unes parets verticals que deixen a la
vista els estrats sedimentaris, fets de materials tous, com ara margues, gresos, guixos i argiles, normalment
d'un color roig força intens.
Tot just entrar al terme de Santa Maria d'Oló, a l'indret conegut com la Frau, la riera forma un gran meandre
orientat cap al nord amb dos grans cingles, possiblement els més espectaculars: el cingle del Llop i el cingle
Grona. Tot seguit, la riera forma un altre gran meandre al pla d'Aguiló, en aquest cas orientat cap al sud,
amb un gran cingle al Serrat d'Aguiló. Més endavant, passada la masia de Ciuró, trobem meandres menors,
però també amb importants cingles a la zona de les Sorreres i les Planes.
Als marges de la Gavarresa hi trobem boscos de ribera habitats per salzeda amb sarga i albaredes amb
vinca. Les imponents cingleres i els talussos que ha perforat la riera són un indret ideal perquè hi instal·lin
els seus nius aus rapinyaires com l'aligot, però també l'esparver, l'astor, el xoriguer, el duc o el roquerol.
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