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INTRODUCCIÓ 

L'àmbit d'execució es troba al sud-est de Vitòria-
Gasteiz (Àlaba), al Jardí Botànic de Olarizu que 
forma part del parc de Olarizu (Anella Verda). A 
més, el parc inclou el Cerro, les Campas, la Casa 
de la Dehesa (seu del Centre d'Estudis Ambientals) 
i ls Huertas de Olarizu. 
 
L'objectiu de l'actuació duta a terme al llac del Jardí 
Botànic de Olarizu va ser la creació de diverses 
col·leccions d'espècies helofítiques representatives 
de la diversitat de comunitats aquàtiques existents a 
Europa. Es van instal·lar a la vora del llac 
herbassars pluriespecífics estructurats en fibra de 
coco, vegetats amb plantes aquàtiques 
representatives de les diferents zones climàtiques i 
biogeogràfiques del continent. 
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1. Creació del llac 
 
Dades generals 
 
Superfície del llac: 9.753 m².  
Perímetre del llac: 502 m.l.  
Perímetre amb roll vegetalitzat Fiber Roll: 147m.l. 
Superfície vegetada amb herbassars multiespecífics Plant Carpet i per vegetar: 
 

Zona m2 totals aptes per  
vegetar-se 

m2 totals vegetats en 
l’execució 

A 356 60 
B 262 65 
C 528 85 
D 217 45 
E 730 110 
F 270 60 

TOTAL 2.363 425 
 
Actualment hi ha 1.938m² en què no s'ha col·locat material vegetal però que a llarg termini es 
vegetarà. 
Es va plantar al voltant del 20% de la superfície de cada zona. 
En relació a la superfície total del llac, la part ocupada per vegetació suposa al voltant del 25%. 
 
L'objectiu de l'obra va ser la creació d'un llac en el qual es poguessin reproduir diverses comunitats 
helofítiques d'Europa. 
Per dissenyar el llac es van analitzar diferents aspectes: 

- El dimensionament del llac atén la capacitat d'albergar les diferents comunitats vegetals. 
També es va considerar la topografia per minimitzar els moviments de terres. 
- La morfologia del perímetre i del fons del llac segueixen criteris de cerca de màxima 
diversitat biològica. Les zones que pretenen no ser revegetades són de profunditat superior a 
50cm. No hi ha zones amb profunditats superiors a 2m evitant punts d'anòxia i conservant així 
una bona qualitat de l'aigua. 
- El perfil en els marges permet l'existència de diferents comunitats de vegetació: 
  

o Variant la profunditat i la inclinació dels talussos, s'ha plantejat la separació de 
diferents zones per a la implantació de comunitats diferenciades. 

 

 
Perfil tipus 1 
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Perfil tipus 2 

 
o Llistat de comunitats a representar en el llac: 

- Comunitat Boreal (A) 
- Comunitat Temperada (B) 
- Comunitat Mediterrània (C1) 

   - Comunitat Mediterrània (C2) 
- Comunitat Temperada (submediterrània) (D) 
- Comunitat Temperada (E) 
- Comunitat Boreo-Temperada o Hemiboreal (F) 

 
Tots els materials vegetats que s’han instal·lat es van produir especificament per aquest projecte. 
 

 
 

Distribució de les diferents comunitats vegetals 
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- El sistema d'impermeabilització utilitzat consisteix en làmines plàstiques de EPDM. 
- El disseny evita la creació de zones d'aigües estancades buscant una circulació d'aquesta 

entre el punt d'entrada i el de sortida d'aigua. Per a això s'ha determinat l'efecte dels vents 
dominants, la distància i la diferència de cota, definint així la circulació de l'aigua dins el llac. 
 

Espècies presents al llac per comunitats 
 
Comunitat Boreal (A):  
Acorus calamus, Lythrum salicaria, Caltha palustris, Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Carex 
gracilis, Filipendula ulmaria. 
 
Comunitat Temperada (B):  
Acorus calamus, Carex nigra, Carex riparia, Carex vulpina, Carex otrubae, Carex paniculata, Carex 
vesicaria, Carex acutiformis, Carex gracilis, Lythrum salicaria, Butomus umbellatus, Glyceria fluitans, 
Lycopus europaeus, Lysmachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Myosotis palustris, 
Mentha aquatica, Scirpus lacustris, Veronica becabunga, Veronica anagallis-aquatica, Caltha 
palustris.  
 
Comunitat Mediterrània (C1):  
Cladium mariscus, Hypericum elodes, Scirpus maritimus, Althaea officinallis, Scirpus lacustris, 
Eleocharis palustris, Scirpus holoschoenus holoschoenus, Cyperus longus.  
 
Comunitat Mediterrània (C2):  
Althaea officinallis, Cyperus longus, Juncus acutus, Narcisus tazetta, Eleocharis palustris, Juncus 
inflexus, Juncus maritimus, Rorippa nasturtium-aquaticum, Mentha pulegium, Carex otrubae, Carex 
paniculata, Carex hispida. 
 
Comunitat Temperada (Submediterrània) (D):  
Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Cladium mariscus, Hypericum elodes, Cyperus longus, 
Lythrum salicaria, Juncus acutus, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Glyceria fluitans, Lycopus 
europaeus, Lysmachia thyrsiflora, Juncus inflexus, Juncus maritimus, Carex gracilis. 
 
Comunitat Temperada (E):  
Scirpus holoschoenus holoschoenus, Carex riparia, Scirpus maritimus, Lythrum salicaria, Butomus 
umbellatus, Scirpus sylvaticus, Scirpus lacustris, Glyceria máxima, Lycopus europaeus, Lysmachia 
thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Myosotis palustris, Mentha pulegium, Veronica 
becabunga, Veronica anagallis-aquatica, Acorus calamus, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, 
Rorippa nasturtium-aquaticum. 
 
Comunitat Boreo-Temperada o Hemiboreal (F):  
Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Glyceria máxima, Iris pseudacorus, Scirpus sylvaticus, 
Sparganium erectum, Mentha aquatica.  
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2. Instal·lació de roll vegetalitzat Fiber Roll  
 
Es van traslladar a la zona 49 unitats de rolls vegetalitzats produïts amb les espècies més 
representatives i comuns a totes les comunitats. En total 147m.l. de biorotlle per les zones del llac 
entre platges, corresponents al perfil tipus 2. Es tracta de zones on hi haurà una sola línia de 
vegetació que ens permetrà observar les aigües lliures. 
Per a la col·locació dels rolls vegetalitzats en aquestes zones es va utilitzar un sistema d'ancoratge 
mitjançant malla tipus Fortrac. Amb aquesta, d'alta resistència, s'assegurava la subjecció dels rolls a 
la cota desitjada, perquè estiguessin coberts amb aigua 2/3 de la seva alçada, per tant, 20cm. La 
resta de l'estructura, 10cm, queda vista. 
 
 

  
Preparació del material vegetat al viver de producció per a 

ser traslladat a la zona d’obra. 
Descàrrega del material a la zona de l’obra. 

  
Comprobació de les cotes topogràfiques de les platges 

respecte a la cota del punt de sortida d’aigua amb el nivell. 
Execució de la rasa per a la subjeció de la malla tipus 
Fortrac que subjecta els rolls vegetalitzats al terreny. 
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Col·locació de la malla tipus Fortrac y lligat als rolls 

vegetalitzats. 
Lligat dels rolls vegetalitzats amb el Fortrac, al portell i 

en dos nivells. 

  
Doblegat de la malla tipus Fortrac i reblert amb terra per a 

subjectar el roll vegetalitzat i evitar que giri. 
Lligat dels rolls vegetalitzats entre ells al llarg de les 

línies de col·locació per donar més resistència al 
conjunt. 

  
Proces d’execució avançat amb la rasa de subjeció 

tapada. 
Zona finalitzada amb tots los rolls vegetalitzats lligats i la 
zona coberta amb malla tipus Fortrac tapada amb terra i 

reperfilada. 
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3. Instal·lació d’herbassars multiespecifics Plant Carpet 
 
Es van traslladar a la zona 425m² (85 unitats) d'herbassars. Cada zona porta uns models determinats 
i col·locats d'una forma específica. Per tant, cada unitat d’herbassar estava etiquetada amb una 
lletra, corresponent a la zona i un nombre, segons el model. 
La primera acció a realitzar va ser remoure la terra de les platges (perfil tipus 1), i eliminar les males 
herbes arrelades. Abans de col·locar els herbassars es va fer el rebaix de les zones on anaven 
situats. S'ha vegetat bàsicament el perímetre de manera que la vegetació colonitzarà tot l'espai 
disponible. 
Es va distribuir el material per zones tenint en compte l'ordre predissenyat, i posteriorment es van 
estendre els herbassars a cada zona. Per a fixar les estructures a les platges es van utilitzar grapes 
de ferro corrugat. Es van fer tasts de profunditat de terra per evitar foradar la làmina 
impermeabilitzant amb les grapes. L'ancoratge de les mateixes es va fer en diagonal, per no 
aprofundir tant i algunes es van tallar ajustant a la profunditat de terra existent. 
 

  
Preparació del material vegetat en el viver de producció 

per traslladar-lo a la zona d'obra 
. 

Descàrrega del material a la zona de l’obra i repartició 
per zones. 

  
Presentació i distribució dels herbassars multiespecifics a  
la platja E amb el terreny remogut i net de males herbes.  

Presentació i distribució dels herbassars a la platja D. 
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Col·locació dels herbassars multiespecifics assegurant 
que les arrels estaven totalment enterrades per evitar  
el seu assecament i, per tant, problemes de mortalitat. 

Ancoratge dels herbassars multiespecifics amb grapes 
de ferro corrugat (en diagonal i amb la profunditat 

necessària per no afectar el butílic). 

  
Repàs del recobriment amb terra de les arrels i els 

herbassars multiespecífics. 
Illa, zona F, amb els herbassars multiespecífics 

instal·lats. 

  
Zona A, en el punt proper a la sortida d’aigua del llac. 

Herbassars multiespecífics instal·lats. 
Zona C1 finalitzada. 
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4. Imatges de la zona després de l’execució dels treballs 
 

  

Imatge general d’una de les ribes amb el nivell d'aigua 
definitiu. 

Imatge frontal de l’entrada d’aigua al llac i la zona E. 

  
Imatge de la zona F - illa. Imatge de la zona A i la sortida d’aigua del llac. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imatges preses a finals de gener de 2012 
durant una visita a la zona. 

Entrada d’aigua i zones, C, D y E.  
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5. Imatges preses a principis d'agost de 2013 amb els herbassars ja 
desenvolupats 
 

  
Imatge general de les zones A i B i de l’illa, zona F. Imatge de les zones C, D i E. 

  
Imatge de detall de la vegetació de la zona B. Imatge de detall de la vegetació que conecta amb  

els rotlles vegetalitzats les zonas A i B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imatges preses a principis d'agost de 2013, 
durant l'execució de les millores de l'obra, i on es pot 
observar el bon desenvolupament dels herbassars 
estructurats. 
 

Imatge de la zona E i al fons el punt d’entrada  
d’aigua al llac.  
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CONCEPTES CLAU : creació d’hàbitats diversificadors, revegetació d’una zona humida, creació 
d’un llac.  
 
TÈCNIQUES APLICADE S: herbas sar mutliespecífic  Plant Carpet ,  roll vegetalitzat  Fiber Roll . 

 
 


