
OBJECTIUS DEL PROJECTE
L’objectiu clau d’aquest projecte es el de mostrar les capacitats de les NBS (Nature Based Solutions), per a gestionar les problemà-
tiques de l’estabilitat dels talussos utilizant les tècniques basades en l’ús de plantes, especialment arbustos, i crear les condicions 
inicials amb l’ús de la bioenginyeria del paisatge. L’objectiu principal és el d’utilitzar materials naturals i de proximitat, així com ma-
terials que es puguin adaptar i evolucionar a les condicions canviants que, tot i que requereixen de manteniment, son molt menys  
costosos i més senzills. 

ACCIONS 
Definició de diverses accions depenent de la topografia, la inclinació i l’alçada per a protegir els talussos. 

Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de 
bioenginyera del paisatge a Catterline, Escòcia

  www.naturalea.eu

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La Badia de Catterline es troba al costat de la reserva natural de Fowlsheugh, coneguda 
pels penyasegats que la formen i que acullen nombroses poblacions d’ocellls marins.
La zona del projecte es troba a prop del poble de Catterline, Aberdeenshire, 
aproximadament a 10km del sud de Stoneheaven.
La Glasgow Caledonian University (GCU) participa en el projecte OPERANDUM amb 
Naturalea i és responsable de l’ Open-Air-Laboratory (OAL) del Regne Unit.

PROBLEMÀTICA ACTUAL
L’erosió de la base dels talussos està provocant esllavissaments dels materials que el formen. La distribu-
ció de les herbàcies i petits matolls de la zona es troba influenciada per riscos de desplaçament de terres 
i la erosió costanera.

El problema principal de la secció de l’estudi és el lliscament del sòl argilós que es troba a sobre de la roca 
calcària, i que està causat per:
 • Aigues freàtiques.
 • Acció de  la pluja.
 • Incidència de la sobrepoblació de conills. 
 • Incidència de moviments de terres ja existents afectades per la urbanització.

 Accions:

 1. Feixina viva i ribalta
 2. Entramat simple
 3. Enreixat viu
 4. Palissada i enreixat Vesubi  
 5. Llit de branques
 6. Hidromanta Cx
 7. Entramat Krainer i palissada
 8. Entramat simple, enreixat viu i palissada 
 9. Llit de branques
 10. Entramat Loricata
 11. Enreixat viu



ACCIÓ 1 – FEIXINA VIVA Y RIBALTA ACCIÓ 2 - ENTRAMAT SIMPLE

ACCIÓ 3 – ENREIXAT VIU ACCIÓ 4 – PALISSADA I ENREIXAT VESUBI

ACCIÓ 5 – LLIT DE BRANQUES ACCIÓ 6 – HIDROMANTA CX

ACCIÓ 7 – ENTRAMAT KRAINER I PALISSADA ACCIÓ 8 – ENTRAMAT  SIMPLE, ENREIXAT VIU I PALISSADA 

ACCIÓ 9 – LLIT DE BRANQUES ACCIÓ 10 – ENTRAMAT LORICATA
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