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INTRODUCCIÓ
Informe de la instalꞏlació d’illes flotants vegetades a
l’estany de la Murtra per afavorir la biodiversitat i els
llocs de cria.
Basada en una proposta original del projecte
realitzat l’any 2010 que contemplava 4 unitats
flotants de 3x6 metres, el que feia un total de 72 m2
La vegetació que creix a les illes, vegetarà tota la
superfície de la illa i actuarà en la millora de la
qualitat de l’aigua i la seva depuració. Es una
tècnica per facilitar la naturalització de basses i
llacunes.
La instalꞏlació de les illes flotants vegetades permet
crear refugis de fauna i diversitat d’hàbitats. A més,
intervé
aportant
funcions
ambientals
i
paisatgístiques.
Gràcies a que l’estructura ja està pre-vegetada al
viver, es tracta d’un ambient madur que permet la
colonització immediata per amfibis i tot tipus
d’invertebrats.
Aquesta actuació respon al restabliment d'una
mesura compensatòria de la Declaració d'Impacte
Ambiental de l'ampliació de la EDAR de GavàViladecans.
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Actuacions realitzades
S’han retirat prèviament algunes estructures flotants que degut a un mal sistema d’ancoratge
estaven a la deriva o encallades.
I s’han instalꞏlat 72 m2 d’illes flotants vegetades en grups de 18 m2 per afavorir que s’hi
desenvolupi la vegetació i integrar-les ambiental i paisatgísticament.

Localització de les illes flotants vegetades
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Les illes flotants són estructures autoportants i semirígides que es distribueixen en mòduls de 2x1m.
La base està feta amb una estructura alveolar de polietilè reciclat i tenen un sistema de flotació
integrat. Aquests mòduls es poden unir entre ells creant estructures adaptades a les necessitats de
cada zona, en aquest cas 4 grups de 18m2. Les illes s’ancoren en la posició desitjada mitjançant la
colꞏlocació d’un gabió tubular flexible estructurat amb xarxa de polietilè i farcit de pedres.. Sobre els
mòduls es colꞏloquen els herbassars estructurats en fibra de coco i ja vegetades, en aquest cas es va
fer una estructura especial per la zona amb les següents espècies:
Iris pseudacorus, Scirpus maritimus, Scirpus lacustres, Juncus inflexus, Sparganium erectum i
Lythrum salicaria.
Aquests herbassars es produeixen en el viver al llarg d’un període vegetatiu i presenten una densitat
homogènia de tiges al llarg de la superfície. En la cara inferior, l’herbassar presenta una massa
d’arrels ben desenvolupada.

Imatges d’illes flotants vegetades i esquema del seu servei ecosistèmic

S’han muntat estructures de 3x6 amb quatre punts d’ancoratge per peça.
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Preparació del material i desinfecció del equips.

La introducció d’espècies exòtiques, la contaminació difusa i el canvi climàtic són algunes de les
possibles causes que actualment s’estiguin transmetent nombroses malalties que afecten a la fauna
dels nostres rius. Una de les principals classes d’animals que es troben afectades per la difusió de
malalties (paràsits, infeccions, contaminants...) són els amfibis. La seva vida lligada a l’aigua durant
la primera fase del seu cicle de vida, la permeabilitat de la seva pell i la posició intermèdia en la
cadena alimentaria en determinen la vulnerabilitat.
Com que habitualment Naturalea treballa en zones humides i àmbits fluvials, tenim un protocol de
desinfecció per al material i les eines després de cada intervenció. Els productes desinfectants usats
a Naturalea són el Virkon S i desinfectant de mans en base d’Etanol al 70%.

Protecció dels marges externs de les illes per evitar l’accés de les tortugues
i preparació dels sistemes d’ancoratge
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Transport i ancoratge en zona

Muntatge en zona
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Illes flotants ja instalꞏlades

PARAULES CLAU: illes flotants, fitodepuració, llacunes, paisatge.
TÈCNIQUES APLICADES: illes flotants vegetades, herbassar pre-vegetat.
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