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1. Antecedents  

 
Algunes basses on s’han instalꞏlat illes flotants en àrees urbanes, reben aigües de xarxa. La planta 
helofítica que les conforma, no disposa sempre de nutrients suficients pel seu creixement fet que 
provoca que no respongui adequadament a les primeres fases d’adaptació un cop s’instalꞏla en un 
àmbit. Aquest fet pot provocar clorosis, necrosis i altres fitopatologies que fan perillar l’èxit de la 
implantació. En una llacuna no es pot adobar com si es tractés d’un parterre, ja que es poden 
generar efectes secundaris. En el present estudi, es presenten unes proves en les que es va treballar 
amb tres dosis diferents de fertilització per veure quina d’aquestes pot ajudar millor al creixement dels 
helòfits que conformen les illes flotants, sense afectar a la qualitat de l’aigua ni generar problemes 
addicionals. Les espècies que hi havia a les estructures eren: Scirpus holoschoenus, Carex vulpina, 
Iris pseudacorus i Juncus inflexus. 
 
 

2. Materials i mètodes  
 
L’anàlisi de les característiques fisicoquímiques inicials de l’aigua de les basses incloses en l’estudi 
va mostrar que la concentració de nitrats era de 0 mg/L i la de fosfats era del voltant de 0,25 mg/L.  
Tenint en compte que el nitrat és un element limitant pel creixement dels helòfits, es va procedir a 
l’adob de les mateixes amb nitrat potàssic, per tal d’aportar aquest compost sense augmentar els 
fosfats i evitar un possible creixement excessiu de les algues, fet que podria provocar una situació 
d’eutròfia. 
 
La fertilització es va realitzar un cop per setmana durant un mes amb una dosi d’1 g/m2. En cada 
presa de dades es van mesurar les concentracions de nitrats, fosfats i amoni, la temperatura, la 
concentració i saturació d’oxigen i el pH de l’aigua abans i després de fertilitzar; tant a la vora de 
l’estany com a sota de les illes per tal de saber si l’aportació de l’adob contribuïa a un canvi de les 
característiques de l’aigua. A més, es va mesurar la longitud màxima de les plantes i el percentatge 
de part aèria morta per tal d’observar si es produïa un creixement i si les plantes milloraven el seu 
estat al llarg del període de fertilització. Posteriorment es van prendre mesures seguint el mateix 
protocol per a dosis de 1,5 g/m2  i de 2 g/m2. 
 
 

3. Resultats  

3.1 Respecte a les interaccions de l’adobat amb el medi 

 
Els resultats mostren que durant el període d’aplicació de la dosi d’1gr/m2 les característiques físico-
químiques de l’aigua no es van veure alterades per la utilització del nitrat potàssic, ja que es van 
mantenir força constants. 
 
Les concentracions d’amoni han estat de menys de 0,05 mg/L durant tot el seguiment i les de fosfats 
del voltant de 0,25 mg/L.  
 
La temperatura de l’aigua va variar entre 25,5 i 31,3 ºC en les diferents visites i la concentració 
d’oxigen entre 8,21 i 11,95 mg/L, sent per tant, aigües ben oxigenades. 
 
Per determinar si un augment de la dosi podria ser viable per augmentar més el creixement, es va 
adobar amb el doble de la dosi inicial, 2gr/m2, aquesta dosi no va suposar un major creixement però 
sí que va comportar un augment de la concentració de nitrats a l’aigua tan en el moment posterior a 
l’aplicació com una setmana després. Per aquest motiu no es va repetir la fertilització en aquesta dosi 
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la següent setmana ja que un dels objectius era no alterar les condicions de l’aigua. Finalment es va 
fer una última prova amb una dosi d’1,5 g/m2 amb l’objectiu de determinar si aquesta seria més 
òptima, en aquest cas també s’ha detectat un increment de nitrats a l’aigua. En tots dos casos al cap 
d’una setmana l’aigua presentava al voltant de 2 mg/L de nitrats a la vora de l’estany i del voltant de 
10 mg/L a sota les illes, tenint en compte que normalment la concentració és de 0 i que la proporció 
era més gran sota les illes, això indicava que l’augment de nitrats a l’aigua provenia de l’augment de 
dosi de nitrat potàssic aportat. La resta de paràmetres mesurats no es van veure afectats, excepte el 
pH que va disminuir en la dosi de 2 mg/L. 
 
Pel que fa la terbolesa de l’aigua durant tot el seguiment la profunditat de visió ha estat la mateixa.  
 

3.2 Respecte a la qualitat de la planta i la seva evolució 

 
Pel que fa l’estat de les plantes s’ha detectat un creixement variable entre les diferents espècies però 
la vigorositat ha millorat en totes les espècies al llarg del període de fertilització, ja que hi ha hagut 
una reducció de la part aèria morta, excepte en el cas de Lythrum salicaria que un cop va florir va 
començar a presentar assecament, fet que forma part del seu cicle vital. 
 
A continuació es mostren els gràfics 1 i 2 en que es mostra l’evolució de les diferents espècies.  
 

 
Gràfic 1: S’observa el creixement de les diferents espècies 

 

 
Gràfic 2: S’observa el percentatge de biomassa aèria morta. 



Seguiment de l’evolució de la vegetació de les illes flotants vegetades 
 

 

   

                                                                                                    4 de 8 

 
Durant el període en què es van dur a terme les adicions, en els exemplars de jonc boval (Scirpus 
holoschoenus) es va observar un lleuger creixement i força disminució de la part aèria morta. Van 
créixer nous rebrots. Les darreres setmanes es va donar un major assecament de les puntes de 
moltes de les plantes, fet podria ser degut a l’increment de dosi o d’altres factors. 
 

 
Presència de rebrots en un exemplar d’Scirpus holoschoenus 

 
En el cas del Carex vulpina es va detectar el creixement i la pèrdua de biomassa morta en els 
exemplars presents a les estructures d’illes flotants. Han aparegut rebrots i dels nous individus 
plantats, els que han sobreviscut, han evolucionat favorablement amb el tractament. Es va observar 
la disminució de la clorosi que presentaven al principi. 
 

  
Exemplar que mostra assecament de les fulles però amb rebrots / Exemplar plantat per reforçar al inici de 

l’estudi, ben desenvolupat 
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Respecte al lliri (Iris pseudacorus) es va detectar un creixement i una gran renovació de la part aèria 
així com una reducció de la clorosi i l’assecament. En alguna de les setmanes durant l’estudi, 
l’assecament de les fulles va augmentar lleugerament a les puntes de les fulles coincidint amb dies 
de més fred. Es va observar l’aparició de rebrots que van generar una densitat més elevada. Es van 
plantar nous exemplars la inici de l’estudi per reposar altres que s’havien vist afectats per la falta de 
nutrients. Aquests van evolucionar molt favorablement. 
 

  
Rebrots d’ Iris pseudacorus 

 
 
En el cas de Juncus inflexus el creixement va quedar estancat i no es va veure una resposta evident 
a les aportacions de nutrients. D’altra banda, si que es va observar l’aparició de nous rebots i la 
millora de l’estat de la part aèria del exemplars estudiats. En les darreres setmanes va presentar un 
assecament de les puntes similar al observat en els exemplars de Scirpus holoschoenus. 
 

 
Exemplar de Juncus inflexus 
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Els exemplars de Lythrum salicaria van experimentar un gran creixement i després de la floració es 
va iniciar un procés d’assecament de la part aèria. Tot i així, després de florir va rebrotar, fet que va 
contribuir a l’augment de recobriment de les illes per part d’aquesta espècie. 
 

 
Rebrots de Lythrum salicaria incrementant la cobertura en superfície de les illes flotants 

 
 
Finalment també es va observar la proliferació d’altres espècies de plantes com la Typha sp. i 
algunes gramínies, entre d’altres. 
 
 

4. Conclusions  
 
Les observacions fetes al llarg d’aquest seguiment suggereixen que la dosi d’1 g/m2 es pot 
considerar adequada ja que comporta una millora en el desenvolupament de les plantes sense 
alterar els paràmetres fisicoquímics de l’aigua. 
 
Un aspecte a destacar és que en la superfície de les illes flotants de les que es va fer el seguiment, hi 
havia zones desproveïdes de vegetació generant rodals buits. Es considera que probablement sigui 
degut a una forta pressió d’ús de la superfície d’aquestes estructures per part dels ànecs. En fan ús, 
segons es va observar en zona, tant per repòs com per alimentar-se de les algues presents a les 
fibres de coco que conformen la xarxa vegetada de la part superior de les illes flotants. Degut a l’ús 
es va observar també la presència d’exemplars arrencats, per la pressió física dels ànecs (plantes de 
càrex i lliri). Aquesta problemàtica es pot solventar amb uns tancaments dels laterals o totals si la 
pressió es molt forta. 
 
Es va concloure doncs que la fertilització amb l’objectiu de millorar el desenvolupament dels 
exemplars que no tinguin prou nutrients disponibles, s’hauria de realitzar amb nitrat potàssic en pols 
diluït a 6 g/L on 1L de barreja que serveixi per a la fertilització de 6 m2. Respecte a l’aplicació, es va 
realitzar repartint part en la zona foliar, i una altra part aplicada directament a la base dels helòfits 
(zona de les arrels o el rizoma).  
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Exemplar d’Iris pseudacorus arrencat / Ànec damunt les illes. 

 
 

  
Plantes afectades per la pressió faunística 

 
 

  
Aplicació foliar / Aplicació a la zona de l’arrel/rizoma 
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5. Imatges de l’evolució de la vegetació helofítica en illes flotants 

 

  
Abans de l’inici de l’aplicació  /  Imatge 2 mesos després 

 

  
Inici de l’estudi  /  2 mesos després  

 
 


