La colꞏlaboració de Naturalea i el GOB Menorca
per a la divulgació i construcció de sistemes de depuració natural
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L’any 2012, en la nostra voluntat per millorar ecològicament el nostre entorn, vam coincidir amb la
secció insular de Menorca del grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca)
per tal de divulgar i promocionar la construcció de sistemes de depuració natural amb aiguamolls
artificials en els habitatges situats en aquesta illa que no es troben connectats a la xarxa de
sanejament i aboquen directament al medi, o bé gestionen les seves aigües negres acumulant-les en
fosses sèptiques que necessiten d'un buidatge continu.
Des de l’any 2012 GOB Menorca i Naturalea treballem per divulgar i construir sistemes de
depuració natural amb aiguamolls artificials

El GOB és una associació ecologista sense ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des de l'any
1973. El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia realment sostenible, que implica,
necessàriament fer compatibles les activitats humanes amb els valors ambientals. Les seves
activitats es porten a terme gràcies a la colꞏlaboració de molts voluntaris, que fan possible el
funcionament de diferents projectes, com són el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, el Viver
de planta autòctona, el Programa d'Educació Ambiental per a escoles i adults, el projecte de
Custòdia Agrària, amb acords amb més de vint finques agrícoles de l'illa, etc.

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632
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La qualitat de l’aigua del freàtic a Menorca té una concentració molt alta de nitrats, per
sobre dels nivells permesos per les normatives sanitàries d’aigua potable.
Diferents estudis, en part duts a terme pel GOB, posen sobre la taula el greu problema que està
afrontant Menorca respecte de les seves reserves d'aigua dolça. Per una banda, el que representa la
intrusió marina (clorurs), derivada de l'excés d'extraccions que està provocant que el mar entri i
salinitzi els aqüífers. Cal ressaltar el preocupant panorama que ofereix el terme de Ciutadella, així
com la salinització que mostra la franja sud d'Alaior, Maó i Sant Lluís.
D'altra part, la presència de nitrats ja supera el màxim de nitrats permesos per les normatives
sanitàries d'aigua potable. Les dades provenen de l'estudi realitzat per l'Institut Geològic Miner
d'Espanya i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
Amb l'assessorament tècnic de Naturalea, el GOB Menorca ha executat o assessorat en la creació
d’una trentena de depuradores a dia d'avui, d'una forma econòmica aprofitant tots aquells recursos
materials que els propis propietaris poden oferir.

S’han construït una trentena de depuradores aprofitant els recursos materials de què
disposen els propietaris.
Totes les depuradores executades són de flux subsuperficial horitzontal (HSSF), un sistema que
funciona per gravetat en la gran majoria dels casos, i que consisteix en un llit de graves de 40-50cm
de profunditat vegetat amb Phragmites australis, a través del qual l'aigua circula per flux pistó. Aquest
sistema recrea les condicions per tal que un conjunt de bacteris estigui en les seves condicions
òptimes, provocant les reaccions necessàries per a la millora de la qualitat de l'aigua.

El HSSF treballa amb una zona aeròbica a la part
superior, a on es produeix la nitrificació, el pas
molecular del nitrogen amoniacal a nitrats, passant
per la forma de nitrit. A la part inferior de l'aiguamoll,
es donen condicions d’anaeròbia, que propicien la
desnitrificació, que converteix els nitrats en nitrogen
gas, que es alliberat a l'atmosfera. Aquestes
reaccions propicien l'eliminació del nitrogen total,
l'amoni, els nitrits i els nitrats.
Uns altres components que es redueixen al sistema
són la DQO i la DBO, que es redueixen, principalment, en la fossa prèvia al filtre, acabant de treballar
la comunitat bacteriana resident al massís granular.
La matèria en suspensió es redueix en gran mesura en el seu pas per la fossa prèvia a l'aiguamoll,
acabant d'assolir els valors d'abocament al circular per el llit de graves colonitzat per les arrels, que
funciona com a filtre mecànic.
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Finalment, l'últim element que cal reduir per obtenir una qualitat d'aigua per abocar a llera, es la
reducció del fòsfor total. Aquest element és el més complicat de reduir de tots, ja que només es pot
eliminar per precipitació (i per tant no s'elimina del sistema) o per absorció radicular. Sempre havíem
pensat que la capacitat de retenció de fòsfor era en quantitats molt baixes, però, actualment, els
treballs realitzats a l’Urban River Lab per investigadors del CSIC-CEAB mostren que aquesta
capacitat no es despreciable i destaquen el Iris pseudacorus com una espècie molt eficient, cal
plantar-la en una part de la depuradora i retirar la part aèria una o dues vegades l’any. Paralꞏlelament
cal treballar els hàbits dels usuaris de l’habitatge per intentar que arribi el mínim de fòsfor a la
depuradora, bàsicament utilitzant productes de neteja que portin el mínim de quantitat d'aquest
element.

Esquemes dels principis bàsics de depuració. Font: Naturalea

Tot i que no sigui necessari per a permetre un abocament legal, els sistemes d'aiguamolls artificials
de flux subsuperficial horitzontal també redueixen considerablement altres elements així com els
bacteris coliformes i altres organismes fecals.

Les depuradores construïdes fins el moment mantenen certes característiques comunes. Totes estan
situades en habitatges aïllats sense connexió a la xarxa de sanejament. La gran majoria són
habitatges unifamiliars amb una a ocupació anual variable, essent un nucli petit a l'hivern que
s'amplia a l'estiu.
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La majoria de depuradores són en cases unifamiliars aïllades, tot i que també se n’ha
construït per a cases de colònies o hostals.

Per altre costat, també s'han fet algunes actuacions més grans per a cases de colònies o hostals. En
aquest cas el número d’usuaris també es molt variable.

Habitualment, es resol aquesta gran variabilitat d'usuaris calculant per a la capacitat màxima de la
residencia per a assegurar la qualitat d'aigua d'abocament en els períodes de màxima ocupació.
L'inconvenient de dissenyar en d'aquesta manera es que si l'aforament màxim no és habitual, la
depuradora no rep prou aigua per alimentar tota la vegetació instaurada i les parts finals s'assequen,
donant certa sensació de no funcionalitat del sistema.
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La planta utilitzada en els filtres verds la produeix el propi GOB Menorca al Es Viver, una iniciativa
que té per objectiu potenciar una jardineria sense problemes pel medi ambient i fàcil de mantenir.
Aquest viver disposa d’una àmplia varietat de plantes de l’illa, produïdes amb certificat ecològic.
La planta utilitzada són espècies autòctones produïdes amb certificat ecològic per Es Viver
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