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“Estem en relació màgica amb la natura. La pròxima transformació 

biològica de la humanitat hauria de crear éssers conscients d’aquesta relació.”  
 
Jean-Jacques Rousseau. 
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Síntesi i objectius 

 
 
  El següent treball de recerca té per objectiu plantejar el disseny d’una depuradora 

ecològica i un petit bosc de ribera amb la finalitat de divulgar i reivindicar el paper crucial que 
juguen les zones humides en el gran ecosistema de la Terra, en un moment on la humanitat 
sembla avançar voraç i desenfrenada cap a un destí incert si no comença a avergonyir-se de la 
dictadura antròpica a la que sotmet tot el que toca. 

  Pretenc també, davant l’imminent esgotament de les principals energies fòssils i la 
manca de recursos tant bàsics com l’aigua, insistir en els molts avantatges d’importar la 
capacitat depuradora de les zones humides com a tecnologia alternativa per tractar aigües 
residuals industrials, agrícoles i urbanes, amb una despesa energètica pràcticament nul·la i uns 
beneficis ecològics, econòmics i de cost de la oportunitat més que evidents. 

  El reciclatge d’aigües residuals es presenta com un dels reptes més importants de 
les societats actuals. La denominada fitodepuració aprofita el poder refinador de la vegetació 
present en les zones humides per reduir o eliminar contaminants de l’aigua mitjançant una sèrie 
de comp lexos processos biològics i fisicoquímics que la natura, en la seva dinàmica perfecte, 
ha dissenyat durant 4500 milions d’anys. I és en base a aquestes qualitats depuradores 
d’aquests ecosistemes aquàtics que sorgeix la figura de l’aiguamoll artificial. 
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Paraules clau: Convenció Ramsar; aiguamoll; ecosistema; biodiversitat; funcions 
reguladores ecològiques; vegetació ripària; ecotò; comunitat vegetal; vegetació 
aquàtica;  vegetació emergent; cadena o trama tròfica; energia i flux energètic; 
colmatació; eutrofització. 

1. Definició 

Els ecòlegs més brillants es reuneixen cada tres 
anys a La Convenció Relativa a les Zones Humides 
d’Importància Internacional Especialment com Hàbitat 
d’Aus Aquàtiques, (afortunada i popularment coneguda 
com Convenció Ramsar perquè es va celebrar per primer 
cop a Ramsar, Iran, l’any 1971) amb l’objectiu de vetllar per 
“la conservació i l’ús racional dels aiguamolls mitjançant 
accions locals, regionals i nacionals,  i gràcies a la 
cooperació internacional (158 països contractants, 1755 
zones humides i 161 milions d'hectàrees), com a 
contribució a l’assoliment d’un desenvolupament sostingut i 
sostenible a tot el món”. 

 
Un aiguamoll segons RAMSAR és una “zona de 

la superfície terrestre que es troba temporal o 
permanentment inundada, regulada per factors climàtics i 
en constant interrelació amb els éssers vius que l’habiten. 
Es consideren aiguamolls les superfícies cobertes d’aigua, 
sigui aquesta de règim natural o artificial, permanent o 
temporal, estancada o corrent, dolça, salobre o salada, 
incloses les extensions d’aigua marina amb una profunditat 
a la marea baixa que no excedeixi els sis metres". 

 
En altres paraules, un aiguamoll és una extensió de terra que com s’inunda 

regularment, es satura, restant desproveïda d’oxigen i donant lloc a un ecosistema híbrid entre 
els mitjans aquàtic i terrestre.  Acostumen a tenir racons amb profunditats inferiors a 60 
centímetres amb plantes emergents com el canyís, el jonc i la boga. La vegetació proporciona 
superfícies per a la formació de pel·lícules bacterianes, facilita la filtració i l’absorció dels 
constituents de l’aigua residual, permet la transferència d’oxigen a la columna d’aigua i controla 
el creixement d’algues al limitar la penetració de la llum solar. 

 

 

El Delta de l'Ebre. Tarragona, Catalunya. (Font: flickr.com) 
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La categoria biològica d’aiguamoll compren terrenys de propietats geològiques 
diverses: banyades, estuaris, fangars, maresmes, pantans, torberes, així com les zones de 
costa marítima que presenten inundacions periòdiques pel règim de marees (manglars). El 
caràcter distintiu de les zones humides radica en l’escassa profunditat del nivell freàtic, amb la 
conseqüent alteració del règim del sòl. La vegetació específicament adaptada a aquestes 
condicions es denomina hidròfila, y substitueix en aquests casos a les espècies terrestres 
habituals. Las peculiaritats de l’entorn provoquen que la fauna present sigui en general 
endèmica i netament diferenciada de les zones adjacents; grans famílies d’aus i rèptils estan 
únicament adaptades a entorns d’aquest tipus. 

    També segons Ramsar , els aiguamolls: 

  Presten serveis ecològics fonamentals i són reguladors dels règims hídrics, 
així com fonts de biodiversitat a tots els nivells - específic, genètic i ecològic. 

 Constitueixen un recurs de gran valor econòmic, científic, cultural i recreatiu 
per a la comunitat.  

 Juguen un paper essencial en l’adaptació al canvi climàtic i en l’atenuació 
dels seus efectes. 

 La seva progressiva invasió i pèrdua causa danys ambientals greus i de 
vegades irreparables. 

 S’haurien de restaurar i rehabilitar sempre que sigui possible. 

 S’haurien de conservar assegurant el seu ús racional. 

 Es poden utilitzar pel tractament d’aigües residuals industrials, escorrenties 
pluvials o d’aigües agrícoles, lixiviats d’abocadors, sobreïxent de claveguerams 
combinats, i drenatge de mines i d’aigües residuals domèstiques. 
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2. Els aiguamolls: ecosistemes primordials 

Sens dubte, la Història de la humanitat va estretament lligada a les zones humides. 
Pràcticament totes les civilitzacions s’han forjat al voltant d’aquestes zones fèrtils 
d’incalculables recursos.   

 
La UICN (International Union for Conservation of Nature) considera que a més de la 

seva contribució a la diversitat biològica i al patrimoni cultural, les zones humides compleixen 
diverses funcions reguladores ecològiques essencials, així com representen una font de 
productes directament explotables, com la pesca i els recursos forestals. (UICN-1992). 

 

 

Llac Inle. Birmania. (Font: www.losviajeros.net) 

  
En el capítol “Els aiguamolls europeus i la seva problemàtica”, la UICN afegeix: 
 
“Les interaccions entre els principals elements d’un aiguamoll (aigua, sòl, nutrients, 

vegetació i fauna) la capaciten per realitzar una sèrie de funcions i generar quantiosos recursos 
vegetals, faunístics, pesquers i forestals. La combinació d’aquestes funcions i productes, unida 
als valors naturals i culturals, doten aquests ecosistemes d’un valor substancial pels éssers 
humans. La majoria de zones humides ofereixen bones perspectives pel desenvolupament 
d’activitats econòmiques i turístiques, a la vegada que alberguen denses poblacions de peixos, 
bestiar i fauna silvestre. Els aiguamolls augmenten la qualitat de l’aigua, ja que els sediments i 
substàncies tòxiques tendeixen a ser retinguts en el seu jaç. Si també trobem vegetació 
palustre, que disminueix el corrent, aquesta capacitat de sedimentació s’incrementa. Els 
aiguamolls retenen nutrients, especialment fòsfor i nitrogen, per acumulació en el sòl i 
emmagatzemament dins la mateixa vegetació.” 

 
 

2.1. Importància social dels aiguamolls 
 

Per comprendre fins a quin punt han sigut menyspreats alguns aiguamolls fins a 
mitjans del segle XX, només hem de fer-li un cop d’ull a l’expedient de desguàs d’una maresma 
gallega promogut l’any 1976 (cf Calvo, 1995). 

  

“.... pero si además de ser inculto está ocupado por aguas estancadas, no es 
ya solamente la agricultura quien pide el cultivo del infecundo suelo, sino la higiene 
pública, aún más exigente, apoyada en la célebre máxima romana “salus populi lex 
suprema” y nuestra vigente legislación, cuyo cumplimiento no podemos ni debemos 
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eludir, reclaman imperiosamente la extinción del foco de infección origen de 
enfermedades endémicas devastadoras” 

  

Afortunadament, la valoració social de les zones humides ha experimentat un canvi 
patent en les últimes dècades, passant de ser considerades àrees improductives i infectes, 
manifestament prescindibles, a constituir ecosistemes clau en la conservació de la 
biodiversitat i l’ús sostenible del territori, així com un valuós patrimoni cultural i natural. 

 

 

Illa de Wadden. Holanda. (Font: www.holland.com) 

 

Bona prova de tot això són les dunes costaneres i els aiguamolls de l’illa de 
Terschelling a la zona holandesa del Mar dels Wadden, on reben anualment al voltant de 
250.000 visitants, un importantíssim benefici econòmic i social per la població de l’illa (4.600 
habitants). 

En definitiva, tot i que molts dels atributs d’aquests paratges humits no són 
directament consumibles, constitueixen valors en ells mateixos que “el progrés” i “el 
desenvolupament” haurien d’estudiar, respectar i conservar ja que les seves qualitats 
únicament s’acostumen a reconèixer quan s’han degradat greument o han desaparegut. 
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3. Funcions ecològiques dels aiguamolls 

 

Llacs de Plitvice, Croacia. (Font: flickr.com) 

 
- Protecció contra tempestes esmorteint avingudes i processos derivats de les 

fluctuacions climàtiques, actuant com un eficaç sistema de control d’inundacions que acumula i 
allibera lentament la pluja. 

 
- Control de l’erosió; retenció de sediments i nutrients. 
 
- Recàrrega i descàrrega d’aqüífers. 
 
- Filtració de nitrits, els quals produeixen eutrofització (dèficit d’oxigen provocat per 

un excés de matèria orgànica). En determinades condicions, aquesta capacitat es pot utilitzar 
per efectuar el tractament terciari d’aigües residuals domèstiques; 1 hectàrea de maresmes pot 
remoure nitrogen amb la mateixa eficàcia que una planta depuradora útil per a 500 habitants.                               

 
- Estabilització de les línies de costa consolidant el sòl gràcies a la reducció de 

l’energia de les onades i els corrents, mentre les arrels retenen els dipòsits de sediments.  
 
- Millora la qualitat de l’aigua al ser retinguts els sediments i les substàncies tòxiques.  

Els aiguamolls amb vegetació exerceixen un efecte tampó que impedeix als nutrients d’origen 
agrari arribar fins els aqüífers que proporcionen aigua potable pel consum humà.   

 
- Acumulació (especialment a les torberes) de grans quantitats de carboni, reduint les 

emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, gas responsable del escalfament del planeta. 
  
- Constitueixen l’hàbitat de moltes espècies animals i vegetals aquàtiques. La seva 

gran riquesa i diversitat en components biòtics i abiòtics converteixen els aiguamolls en els 
ecosistemes més potents del planeta. Tot i que solament representen un petit percentatge de 
la superfície terrestre, les zones humides contenen una enorme diversitat d’espècies 
endèmiques de fauna i flora. Es més, serveixen de corredors de dispersió i migració així com 
d’àrees de descans per moltes aus. Afavoreixen d’aquesta forma la colonització de nous 
territoris i el intercanvi genètic que manté poblacions viables de peixos i aus aquàtiques.  

 
- Generen recursos renovables explotables per l'ésser humà, com la canya i la sal. 

Les zones humides són ideals per la cria de peixos, crancs, aus aquàtiques i bestiar. Si es 
realitzen de forma sostenible, aquestes activitats contribueixen al manteniment d’ecosistemes 
excepcionals de gran biodiversitat, espais ideals per activitats recreatives com el passeig, 
l’observació d’ocells, la fotografia, la caça, la pesca, la natació i la navegació.  
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4. Tipus d’aiguamolls  

4.1. Aiguamolls marins i costaners 

- Aigües marines someres permanents, en la majoria dels casos de menys de sis 
metres de profunditat en marea baixa; s’inclouen baïes i estrets. 

- Jaços marins submareals; s’inclouen praderies d’algues, de pastures marines, i 
prats marins mixtes tropicals. 

- Esculls de corall. 

 

Bora Bora, Polinèsia francesa. (Font: wordpress.com) 

- Costes marines rocoses; inclou illots rocosos i penya-segats. 

- Platges de sorra o  còdols; inclou barreres, bancs, cordons, puntes i illots de sorra; 
inclou també sistemes dunars. 

- Estuaris; aigües permanents d’estuaris i sistemes estuarins de deltes. 

- Baixos intermareals de llot, sorra, o amb sòls salins. 

- Pantans i llacunes intermareals; inclou maresmes i zones inundades amb aigua 
salada, praderies halòfiles, salitrars, zones elevades inundades amb aigua salada, zones 
d’aigua dolça i salobre inundades per la marea. 

- Zones humides intermareals arbrades; inclou manglars, pantans de "nipa", boscos 
(inundats o inundables) mareals d’aigua dolça. 

 

Manglars. Yucatan, Mèxic. (Font: lareserva.com) 
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- Llacunes costaneres salobres/salades; llacunes d’aigua entre salobre i salada 
amb, com a mínim, una estreta connexió amb el mar. 

- Llacunes costaneres d’aigua dolça; inclou llacunes deltaiques d’aigua dolça. 

- Sistemes kàrstics i altres sistemes hídrics subterranis, marins i costaners. 

 
4. 2. Aiguamolls continentals  

- Deltes interiors (permanents). 

- Rius/rierols permanents; inclou cascades i cataractes. 

- Rius/rierols estacionals/intermitents/irregulars. 

- Llacs permanents d’aigua dolça (de més de 8ha); inclou meandres o braços morts 
de riu.  

 

Llac Titicaca, Bolivia. (Font: www.taringa.net) 

- Llacs estacionals/ intermitents d’aigua dolça (de més de 8ha); inclou llacs en 
planes d’inundació. 

- Llacs permanents salins/ salobres/ alcalins. 

- Llacs i zones inundades estacionals/ intermitents/ salins/ salobres/ alcalins.  

- Pantans/ llacunes/ tolles permanents salins/ salobres/ alcalins. 

- Pantans/ llacunes/ tolles estacionals/ intermitents/ salins/ salobres/ alcalins. 

- Pantans/ llacunes/ tolles permanents d’aigua dolça; tolles (de menys de 8 ha), 
pantans i llacunes sobre sòls inorgànics, amb vegetació emergent en aigua com a mínim durant 
la major part del període de creixement. 
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- Pantans/ llacunes/ tolles estacionals/ intermitents d’aigua dolça sobre sòls 
inorgànics; inclou depressions inundades (llacunes de càrrega i descàrrega), "potholes", 
praderies inundades estacionalment, pantans de ciperàcies.  

- Torberes no arbrades; inclou torberes arbustives o obertes ("bog"), torberes de 
gramínies o canyís ("fen") i torberes baixes. 

- Aiguamolls alpins/ de muntanya; inclou prats alpins i de muntanya, aigües 
estacionals originades pel desglaç. 

- Aiguamolls de la tundra; inclou tolles i aigües estacionals originades pel desglaç. 

 

La tundra. Finlandia. (Font: www.ulapland.fi) 

- Pantans amb vegetació arbustiva; inclou pantans i llacunes d’aigua dolça dominats 
per vegetació arbustiva, torberes arbustives ("carr") i arbredes d’Alnus sp; sobre sòls 
inorgànics. 

- Zones humides boscoses d’aigua dolça; inclou boscos pantanosos d’aigua dolça, 
boscos inundats estacionalment, pantans arbrats; sobre sòls inorgànics.  

- Torberes arbrades; boscos inundats torbosos.  

- Deus d’aigua dolça, oasis. 

- Aiguamolls geotèrmics. 

- Sistemes kàrstics i altres sistemes hídrics subterranis continentals. 

 
4.3. Aiguamolls artificials 

- Estanys d’aqüicultura (estanys de peixos i gambetes, per exemple). 

- Estanys artificials; inclou estanys de granges, estanys petits (generalment de 
menys de 8ha). 

- Terres de regadiu; inclou canals de regadiu i arrossars. 

- Terres agrícoles inundades estacionalment; inclou prats i pastures inundades 
utilitzades de manera intensiva.  
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- Zones d’explotació de sal; salines artificials, salineres, etc. 

 

Salinas Grandes, Argentina. (Font: www.akworld.net) 

- Àrees d’emmagatzemament d’aigua; reservoris, dics, represes hidroelèctriques, 
estanys artificials (generalment de més de 8 ha). 

- Excavacions; canteres de sorra i grava, basses amb residus miners. 

- Àrees de tractament d’aigües servides; "sewage farms", basses de sedimentació i 
oxidació. 

- Canals de transport i de drenatge, rases.  

- Sistemes kàrstics i altres sistemes hídrics subterranis artificials. 
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5. La flora 

L’abundant vegetació associada a les zones humides és més que diversa. Donat que 
s’inunden fàcil o molt freqüentment, i alhora poden ser d’aigua dolça, salobre o salada, les 
condicions ambientals que es produeixen son múltiples  i variades, generant una aclaparadora 
diversitat biològica i permetent la coexistència de nombroses comunitats vegetals i la 
presència d’ecotons únics.  

 

Pantans de Centla, Mèxic. (Font: flickr.com) 

En els pantans de Centla (Reserva de la Biosfera, estat de Tabasco, Mèxic), per 
exemple, plana al·luvial del delta dels rius Usumacinta, San Pedrito i Grijalva, s’han identificat 
10 comunitats vegetals diferents amb al voltant de 400 espècies diferents. 

 
          La vegetació estrictament aquàtica dels 

aiguamolls està conformada per plantes flotants, arrelades i 
submergides, d’aigües tranquil·les, com l’Eichornia crassipes, la 
Pistia stratiotes, la Salvinia natans  o diverses espècies 
d’Azollacies, Lemnacies i Nympheacies que han desenvolupat 
adaptacions morfològiques i fisiològiques que les han permès viure 
dins l’aigua o en sòls que periòdicament es troben en condicions 
anaeròbiques. Moltes d’elles tenen  estratègies reproductives 
úniques per propagar-se amb èxit en aquest hàbitat. Algunes 
disposen de cèl·lules especialitzades a les arrels per bloquejar 
l’entrada de sals, altres són capaces de secretar les sals 
incorporades a través de glàndules secretores a la base de les 
fulles (Ex. el mangle blanc).  
   

Nenúfars. (Font: Fotonatura.org) 
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 6. La fauna  

Una vegetació tant abundant i diversa com la dels aiguamolls únicament pot generar 
una fauna annexa. Aus, mamífers, amfibis, rèptils, insectes, peixos, crustacis…, el regne animal 
es veu àmpliament representat en aquests ecosistemes tan prolífics. 

   
La fauna de les zones humides inclou animals que habiten permanentment dins 

l’aigua, així com altres que es troben en contacte amb aquesta temporalment i que viuen sobre 
la vegetació emergent o les ribes. La major part presenta adaptacions especials com les 
bràctees per respirar oxigen dissolt dels peixos i molts invertebrats, o els cossos amb forma 
hidrodinàmica de la majoria d’animals nedadors. 

 
Molts insectes com els mosquits necessiten els aiguamolls per reproduir-se ja que les 

seves larves són aquàtiques. Entre els ordres d’insectes més lligats als ambients aquàtics 
trobem les frigànies (Trichoptera), les mosques de les pedres (Plecoptera), els neuròpters 
(Neuroptera) i les libèl·lules (Odonata.)  

 

Libèl·lula. (Font: fondoimagenes.com) 

 En els aiguamolls  també podem trobar altres petits invertebrats: crancs, una gran 
varietat de mol·luscs, cucs aquàtics i una infinitat de formes de vida microscòpica que 
constitueix l’aliment dels animals situats més amunt en la cadena tròfica. 

   

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
         Cranc de riu. (Font: www.revistaaquatic.com) 
 
El 20% de les espècies de peixos són els 

responsables del reciclatge de més de la meitat dels 
nutrients dels ecosistemes estudiats. Les algues, a la 
base de la cadena alimentaria, per exemple, depenen dels 
peixos per subsistir, ja que aquests són els encarregats de 
retornar a l’aigua la major part de nutrients essencials com 
el fòsfor o el nitrogen en forma d’excrecions,  transformant 
energia des de fonts primàries,  conduint-la activament a 
través de la trama tròfica  i intercanviant-la (importació-      Peix-gat americà. (Font: mediterrania.org) 
exportació) amb ecosistemes veïns.  
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Els amfibis van ser els primers  vertebrats en adaptar-se a 
una vida semi-terrestre. S’estima que varen sorgir dels peixos fa uns 
360 milions d’anys.  De pell nua, humida i esmunyedissa, són animals 
que no poden regular la seva temperatura (poiquiloterms o de sang 
freda) i tenen son hivernal. Al principi la seva respiració es branquial, 
després pulmonar i cutània. Són ovípars (normalment per fecundació 
externa) i quan creixen pateixen metamorfosi. Els amfibis són 
exclusius de les zones humides, i inclouen des d’animals tan populars 
com les granotes i els gripaus fins altres bastant rars com el 
Typhlonectes natans, un híbrid entre una anguila i una serp.  

Granota verda. (Font: flickr.com)  

  
 

Llangardaix basilisc. (Font: crapitolio.com) 
 

Els rèptils, per la seva banda, van aconseguir una conquesta plena del medi terrestre 
gràcies a l’adquisició d’un ou amniòtic queratinitzat amb closca que impedia la seva dessecació 
(la queratina és el constituent de les esquames de rèptil, els pèls de mamífer i les plomes d’au). 
A més a més, mostren un sistema esquelètic i muscular millorat respecte al dels amfibis. 
Animals també poiquiloterms i ectoterms (regulen la seva temperatura mitjançant el calor 
exterior), són grans conservadors  d’energia transformant la major part de la biomassa que 
consumeixen en teixit corporal (entre un 50 y un 80% de l’aliment consumit), el que els 
confereix una posició única en el flux energètic. Alguns rèptils semi-aquàtics compleixen 
destacades funcions interrelacionant els ecosistemes aquàtic i terrestre. Els “yacarés” i 
“cocodrils” sud-americans han estat senyalats com espècies clau en els ecosistemes aquàtics 
estacionals, augmentant la productivitat de peixos i altres organismes aquàtics per la seva 
aportació de nitrogen en forma d’excrements; important nutrients a través de preses no 
aquàtiques (claus per el desenvolupament del fito i zooplàncton i per les larves dels peixos); i 

alimentant-se d’una amplia varietat d’invertebrats 
i vertebrats terrestres i aquàtics, complint així 
amb el seu paper de depredador. Les larves 
d’insecte que es desenvolupen a l’aigua estan 
entre els principals recursos alimentaris de les 
tortugues aquàtiques, així com una amplia 
gamma de vertebrats, altres invertebrats i 
carronya. Els llangardaixos i amfisbenes mengen 
principalment invertebrats terrestres. Les serps, 
els rèptils amb més quantitat d’espècies, són 
també predadors rellevants en els seus 
ecosistemes, nodrint-se de diverses preses que 
van des de peixos, passant per amfibis, fins a 
aus i petits mamífers. 

Yacaré. (Font: taringa.net) 
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Sens dubte, les aus són el grup de vertebrats més evident en els aiguamolls. Moltes 
formen grans poblacions i tenen costums migratoris.  Altres espècies (incloses les endèmiques) 
hi resideixen tot l’any. Entre els principals grups d’aus pròpies d’aquestes zones humides 
podem mencionar els ànecs (Anatidae), els agrons (Ardeidae), las cigonyes (Ciconiidae), els 
ibis (Threskiornithidae), els flamencs (Phoenicopteridae), les polles d’aigua (Rallidae), els 
capbussadors (Podicipedidae), els corriols (Charadriidae, Scolopacidae) i les gavines (Laridae.) 

 

Les zones humides acullen també alguns mamífers més o 
menys exclusius dels ambients aquàtics com els manatins 
(Trichechus), les llúdrigues (Lontra, Pteronura) o els capibares 
(Hydrochaeris hydrochaeris.), a la vegada que representen punts 
de trobada obligats per la majoria de mamífers terrestres que 
s’apropen a beure, a banyar-se o a cercar aliment. 

El manatí antillà. (Font: lycos.es) 

 

 

                                    Orangutan. (Font: portalmundos.com) 
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7. Problemàtica actual 

Tot i la importància dels aiguamolls, en l’actualitat són els ecosistemes més 
amenaçats per l’home i els efectes del canvi climàtic que ha provocat, i la majoria s’han perdut 
o alterat degut a la deteriorament dels processos naturals produïts per l’agricultura intensiva, la 
urbanització desaforada, la contaminació, la construcció d’embassaments, l’adequació de terra 
per infraestructures turístiques, la dessecació i altres formes d’intervenció humana en els 
sistemes ecològic i hidrològic. 

 

(Font: wordpress.com) 

Els llacs, llacunes, torberes, pantans, planes inundables i altres cossos d’aigües 
presenten diversos tipus de deterioració com la crema de la vegetació circumdant, la 
contaminació d’agroquímics,  la colmatació,  l’eutrofització i la dessecació a causa de la 
construcció de rases de drenatge provocades per l’expansió de la frontera agrícola i pecuària. 
Altres factors d’alteració són la caça descontrolada , la sobreexplotació pesquera i la mineria. 
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Aiguamolls artificials. Una 
alternativa ecològica per reciclar 

aigües residuals. 
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Paraules clau: aiguamoll artificial o construït; aigües residuals o servides; 
fitodepuració o fitorremediació; plantes flotants, submergides i arrelades; remoció; 
afluent i efluent; DBO (demanda biològica d’oxigen). 

 

1. Aiguamolls artificials   

Els aiguamolls artificials són sistemes de depuració senzills que no requereixen 
energia externa per funcionar. Generalment, són estanys o canals de poca profunditat, 
normalment de menys d’un metre, on s’ubiquen les espècies vegetals aquàtiques encarregades 
dels processos naturals de depuració. Aquestes instal·lacions disposen de canalitzacions i 
sistemes d’aïllament del sòl per no contaminar els ecosistemes adjacents i sistemes de control 
de l’afluent i l’ efluent.          

 
A grans trets, el procediment consisteix en establir sistemes amb plantes d’espècies  

flotants, submergides i/o arrelades. 

 

 
Secció transversal d’un aiguamoll artificial. (Font: aimdigital.com) 

1. Les aigües servides arriben a l ‘aiguamoll, un estany ple de sorra i còdols que funciona com a filtre i com a  
aïllant per evitar les olors.  

2. El filtre de la zona humida és una gran plantació amb plantes arrelades a la sorra  que s’alimenten de l’aigua.  
3. Els nutrients i contaminants de l’aigua són absorbits per la vegetació que els atrapa en els seus teixits i els 

utilitza pel seu creixement.  
4. Els nutrients i contaminants absorbits s’ eliminen amb el canvi de tija.   
5. L’ aigua, un cop depurada , desemboca des de la zona humida fins a la llacuna.  
6. La superfície necessària es calcula en base a la quantitat d’habitants de la població que produeix les deixalles, 

segons la següent relació: 1 persona =  5 m2.  

Els aiguamolls artificials presenten una sèrie d’avantatges en la seva implementació 
que dependran del tipus de l’efluent a tractar i de les condicions d’operació:   

 
- Capacitat depuradora eficaç d’aigües residuals amb contaminació orgànica i 

inorgànica (no sent molt apropiades per determinats tractaments com el d’efluents industrials 
amb alta contaminació inorgànica).  

 
- Costos baixos i manteniment senzill. El seu ús és especialment adequat per el 

tractament d’aigües residuals de petites poblacions, que acostumen a oferir terrenys barats i 
mà d’obra poc tecnificada. Així mateix, l’augment d’aquests sistemes naturals de depuració 
poden donar lloc a una important activitat agrícola futura basada en el cultiu específic d’aquest 
tipus de plantes.  

 
- Tot i que les zones humides són principalment sistemes de tractament, proporcionen 

beneficis intangibles potenciant el valor paisatgístic.  Estèticament són incontestables, ja que 
les conformen desenes d’ecosistemes extraordinàriament rics que orbiten al voltant de 
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l’element clau aigua que permet una biodiversitat inigualable. Es poden construir aiguamolls 
artificials respectant les formes que tenen els contorns naturals, fins a tal punt que algunes 
zones humides pel tractament d’aigua son indistingibles, a primera vista, de les zones humides 
naturals.  

 
- Les zones humides artificials es converteixen a més en hàbitat d’ invertebrats com 

insectes i cucs que contribueixen en el procés de tractament fragmentant el detritus i consumint 
matèria orgànica (les larves de molts insectes són aquàtiques i ingereixen quantitats 
significants de matèria durant les fases larvals). Els invertebrats també tenen nombrosos 
papers ecològics; les nimfes de libèl·lula, per exemple, són grans depredadores de larves de 
mosquit. Però tot i que els invertebrats són els animals més importants en quant a la millora de 
la qualitat de l’aigua, els aiguamolls artificials també atrauen una gran varietat d’amfibis, 
tortugues, aus i mamífers que elevaran el potencial ecològic.  

 
No obstant això, tot i el seu poder depurador, els experts desaconsellen el tractament 

d’aigües residuals mitjançant zones humides naturals per evitar un possible i greu impacte  
mediambiental i la possibilitat de contaminar els aqüífers i ecosistemes circumdants. Per aquest 
motiu s’han desenvolupat zones humides artificials que reprodueixen l’ecosistema d’una zona 
humida natural però accelerant els processos biofisicoquímics per optimitzar el tractament de 
l’aigua. 

 
En resum, les zones humides disposen de tres propietats depuradores que les 

converteixen en una  alternativa més que atractiva pel tractament d’aigües residuals: 
 

• Fixen físicament els contaminants a la superfície del sòl i a la matèria orgànica. 
• Utilitzen i transformen els elements mitjançant microorganismes. 
• Aconsegueixen nivells de tractament consistents amb un baix consum energètic. 
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2. Fitodepuració. Fitorremediació 

Les plantes aquàtiques degraden la matèria orgànica de l’aigua, assimilen directament  
substàncies contaminants com nitrats i fosfats, eliminant a més microorganismes patògens i 
actuant com a filtre i motor biogeoquímic que recicla i transforma nutrients.  

La utilització d’aquest tipus de plantes ha estat desenvolupada com a tractament 
secundari o terciari d’aigües residuals, i ha demostrat ser eficient en la remoció d’una amplia 
gamma de substàncies orgàniques així com nutrients i metalls pesats (Novotny and Olem, 
1994).  

 

Perfil de la vegetació d'un aiguamoll. (Font: scielo.org) 

El mecanisme mitjançant el qual la vegetació recicla l’aigua residual és el següent: les 
plantes aquàtiques, que constitueixen la base de la tecnologia de les zones humides, tenen la 
propietat d’injectar grans quantitats d’oxigen cap a les arrels. El O2 que no és aprofitat per 
l’espècie i que aquesta expel·leix és absorbit per microorganismes, com bacteris i fongs, que 
s’associen a l’arrel i s’encarreguen de metabolitzar els contaminants que entren dins el sistema 
(Novotny and Olem, 1994). 

Els diferents processos mitjançant els quals les plantes incorporen les substàncies 
contaminants es representen en la il·lustració i la taula següents (theecologist.net): 
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Fitodepuració 
Tipus 

 

Procés involucrat Contaminació tractada 
 

 
Fitoextracció 

Les plantes s’utilitzen per 
concentrar metalls en les parts que es 
poden collir (fulles i arrels) 

Cadmi, cobalt, crom, 
níquel, mercuri, plom, seleni i zinc 

 
 

Rizofiltració 

Les arrels de les plantes 
s’utilitzen per absorbir, precipitar i 
concentrar metalls pesats a partir 
d’efluents líquids contaminats, i 
degradar compostos orgànics. 

Cadmi, cobalt, crom, 
níquel, mercuri, plom seleni, zinc 
isòtops radioactius, compostos 
fenòlics 

 

 
Fitoestabilització 

Les plantes tolerants a 
metalls s’utilitzen per reduir la seva 
mobilitat i evitar el pas capes 
subterrànies o a l’aire. 

Llacunes de deixalles de 
jaciments miners. Proposat per a 
fenòlics i compostos clorats. 

 
 
Fitoestimulació 

S’utilitzen els traspuats 
radiculars per promoure el 
desenvolupament de 
microorganismes degradadors 
(bacteris i fongs) 

Hidrocarburs derivats del 
petroli i poliaromàtics, benzè, toluè, 
atratzina, etc. 

 

 
Fitovolatilització 

Les plantes capten i 
modifiquen metalls pesats o 
compostos orgànics i els alliberen a 
l’atmosfera mitjançant la transpiració. 

Mercuri, seleni i solvents 
clorats (tetraclorometà i 
triclorometà) 

 

 
Fitodegradació 

Les plantes aquàtiques i 
terrestres capten, emmagatzemen i 
degraden compostos orgànics per 
transformar-los en subproductes 
menys tòxics o no tòxics. 

Municions (TNT, DNT, 
RDX, nitrobenzè, nitrotoluè), 
atratzina, solvents clorats, DDT, 
pesticides fosfatats, fenols, etc. 
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3. Tipus d’aiguamolls artificials 

Hi han dos tipus de sistemes d’aiguamolls artificials desenvolupats pel tractament 
d’aigua residual: Sistema de Flux Lliure (FWS) i Sistema de Flux Subsuperficial (SFS). 

 
A)  Sistema de Flux Lliure (FWS). 

 

 Secció transversal d’un sistema de flux lliure. (Font: madrimasd.org) 

Al sistema FWS normalment se li aplica aigua residual pre-tractada de forma 
continua i el tractament es produeix durant la circulació de l’aigua a través de les tiges i les 
arrels de la vegetació emergent. Els sistemes de flux lliure també es poden dissenyar amb 
l’objectiu de crear nous hàbitats per la fauna i flora o per millorar les condicions de les zones 
humides naturals pròximes, i acostumen a incloure combinacions d’espais oberts, zones 
vegetades i illots amb la vegetació adequada per proporcionar zones de reproducció a les aus 
aquàtiques. 

 
Aquesta sistema generalment s’utilitza en programes de restauració ambiental on la 

depuració és un valor afegit. En aquests casos, normalment, els afluents ja han estat tractats i, 
per tant, el sistema de zones humides té com objectiu realitzar un afinament de la qualitat de 
l’aigua (García y Mujeriego, 1997).  

 
B) Sistemes de Flux Subsuperficial (SFS).  
 
Els sistemes de flux subsuperficial es dissenyen amb l’objectiu de proporcionar 

tractament secundari o avançat, i consisteixen en canals o rases excavades i plenes de 
material granular sota el que circula l’aigua. Les mateixes espècies vegetals s’utilitzen en els 
dos tipus de zones humides artificials.  

 

 

 Secció d’un sistema de flux subsuperficial. (Font: geocities.com) 
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El concepte de SFS aporta vàries avantatges respecte al sistema de flux lliure.  El jaç 
de grava obtindrà taxes de reacció més elevades i, per tant, utilitzant el SFS serà necessària un 
àrea menor. Com el nivell de l’aigua està per sota de la superfície del medi granular, evitarem 
possibles problemes com la presència de mosquits. Tampoc representa un inconvenient l’accés 
del públic, i  solucionem els problemes derivats del fred ja que l’aigua no està exposada.  

 



 

 29 

4. Elements d’un aiguamoll artificial 

4.1. L’aigua 
             
El biòtop que conforma un aiguamoll artificial sorgeix de l’acumulació d’aigua sobre 

terrenys relativament impermeables. Aquestes condicions poden recrear-se per construir una 
zona humida gairebé en qualsevol lloc, simplement modificant la superfície del terreny per que 
es pugui recol·lectar i retenir l’aigua.  

 
Sovint, l’èxit o el fracàs d’una zona humida construïda depèn d’un bon disseny 

hidrològic, ja que ha de reunir totes les funcions de la zona humida. I tot i que els aiguamolls 
artificials no difereixen molt de les zones humides naturals, hem de tenir en compte aspectes 
importants si volem optimitzar els resultats:  

• Petits canvis en la hidrologia poden tenir efectes greus en l’efectivitat del tractament.  

• Degut a l’àrea superficial de l’aigua i la poca profunditat, el sistema actua 
recíprocament amb l’atmosfera a través de la pluja i l’evapotranspiració (pèrdua 
combinada d’aigua per evaporació de la superfície d’aigua i per la transpiració de les 
plantes).   

 

4.2. Substrats, sediments i restes de vegetació 
     
Els substrats en les zones humides construïdes inclouen arena, grava, roca, i 

materials orgànics com el compost. Sediments i restes de vegetació s’acumulen en la zona 
humida a causa de la baixa velocitat de l’aigua i a la alta productivitat típica en aquests 
sistemes. Els substrats, sediments i restes de vegetació són essencials per diverses raons:  

• Representen el suport físic per molts organismes de la zona humida.  

• La permeabilitat del substrat afecta el moviment de l’aigua a través de la zona humida.  

• Moltes transformacions químiques i biològiques (sobre tot microbianes) tenen lloc dintre 
del substrat.  

• El substrat emmagatzema molts contaminants.  

• L’acumulació de restes de vegetació facilita l’intercanvi de matèria, la fixació de 
microorganismes, i representa una font apreciable de carboni, imprescindible per 
alguna de les principals reaccions biològiques de la zona humida.  

Les característiques físiques i químiques del sòl s’alteren quan s’inunda. En un 
substrat saturat, l’ aigua substitueix els gasos atmosfèrics dels porus i el metabolisme microbià 
consumeix l’oxigen disponible, i tot i que es presenta dilució d’oxigen atmosfèric, una part del 
substrat desenvoluparà condicions anòxiques cabdals per a la remoció de contaminants com 
el nitrogen o els metalls. 

         
 

4.3 Microorganismes 
 
Una característica fonamental de les zones humides és que les seves funcions estan 

principalment regulades pel metabolisme dels microorganismes. Entre aquests trobem bacteris, 
llevats, fongs i protozoaris. La biomassa microbiana consumeix gran part del carboni orgànic i 
molts nutrients.  
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L’activitat microbiana:  

• Transforma un gran número de substàncies orgàniques i inorgàniques en substàncies 
iniqües o insolubles.  

• Altera les condicions de potencial redox (capacitat reductora i oxidativa) del substrat.  

• Està involucrada en el reciclatge de nutrients.  

Algunes transformacions microbianes són aeròbiques (requereixen oxigen lliure), 
mentre que d’altres són anaeròbiques (en absència d’oxigen lliure). Moltes espècies 
bacterianes són facultatives, es a dir, tenen la capacitat de funcionar sota condicions tant 
aeròbiques com anaeròbiques depenent dels canvis en les condicions mediambientals.  

 
Les poblacions microbianes s’adapten als canvis de l’aigua que reben i poden 

propagar-se ràpidament quan tenen la suficient energia. Quan les condicions mediambientals 
no són convenients, molts microorganismes s'inactiven podent romandre inactius molts anys. 

 
La comunitat microbiana d’un aiguamoll construït es pot veure afectada per 

substàncies tòxiques com pesticides i metalls pesats que han de controlar-se especialment per 
què no s’introdueixin en les cadenes tròfiques en concentracions perjudicials.  

 
 

4.3 La vegetació 
             
Les plantes aquàtiques (també anomenades hidrofítiques, hidròfites, hidrofilàcies o 

higròfites) s’han adaptat a ambients molt humits i aquàtics. Podem trobar-les tant entre les 
algues com entre els vegetals vasculars: briòfits, pteridòfits i angioespermes (Monocotiledònies 
i Dicotiledònies). La seva adaptació al medi aquàtic és variable. Tot i que procedeixen de 
famílies molt diverses, presenten adaptacions similars per convergència adaptativa. 

 
Generalment, es parla de plantes aquàtiques quan tant a nivell vegetatiu i reproductiu 

s’han adaptat al medi aquàtic, però entre elles trobem espècies  submergides o flotants, 
arrelades o no al fons, amfíbies i amb fulles submergides o emergides d’aspecte i forma molt 
diferents.  

         
El benefici més important d’aquestes plantes radica en la transferència d’oxigen a la 

zona de l’arrel. La seva presència física en el sistema (tiges, fulles, arrels i rizomes) 
proporciona oxigen als horitzons més profunds on no arriba per difusió. A  més, quan les 
porcions submergides de les fulles i tiges es degraden són colonitzades per la pel·lícula 
microbiana responsable de gran part del tractament.  

 
Normalment trobem aquests tipus de plantes arrelades al llot, tot i que algunes floten 

lliurament a la superfície com la llentia d’aigua (cas excepcional en el món vegetal).  
 

4.3.1  Plantes emergents (palustres i marginals) 
 
Formen la vegetació que voreja les zones humides i presenten òrgans perdurables 

submergits o en un substrat saturat. 
 
La flora emergent contribueix en el tractament de l'aigua residual i l'escorrentia de 

varies maneres: 

• Estabilitza el substrat y limita la canalització del flux.  
• Redueix la velocitat de l'aigua i permet que els materials suspesos precipitin.  
• Pren el carboni, nutrients, y elements de traça i els incorpora als teixits de la planta.  
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• Transfereix gasos entre l’atmosfera i els sediments.  
• L’oxigen expulsat per les estructures subsuperficials de les plantes oxigena altres 

espais dins el substrat.  
• La tija i els sistemes radiculars fixen els microorganismes.  
• Quan mor es transforma en matèria orgànica.  

 

 
Joncs. (Font: ojodigital.com) 

 
Entre les plantes emergents que s'empren amb més freqüència en les zones humides 

artificials trobem bogues, canyes, canyissos, lliris i joncs. Aquests últims i les bogues són les 
espècies dominants en els aiguamolls artificials  americans, mentre que la canya, el canyís i 
el lliri ho són dels europeus. Quan es dissenyen sistemes que cerquen l’increment dels hàbitats 
a més de tractar l’aigua residual, usualment s’afegiran una gran varietat de plantes per 
proporcionar alimentació i espais de nidificació per les aus i altres formes de vida aquàtica. 

ESPÈCIES EMERGENTS MÉS UTILITZADES 

ESPECIE PROFUNDITAT PREFERÈNCIES COMENTARIS 
 

Juncus. sp.  
Sòls entollats 

 

Preferències 
edàfiques variables 

Les llavors 
serveixen 
d’aliment per a les 
aus. 

Typha 
domingensis 

 
Fins a 1 m. 

Preferències 
edàfiques variables 

Protecció de 
riberes i refugi de 
fauna. 

Arundo 
donax 

Fins a 25 cm. Preferències 
edàfiques variables 

Ha de controlar-se. 

Cyperus sp. Fins a50 cm. Preferències 
edàfiques variables 

Refugi de fauna 

Cocolauster 
sculenta 

Fins a 25 cm. Zones fangoses Ús alimentari. 

Phragmites 
australis 

Fins a 1 m. Preferències 
edàfiques variables 

Refugi de fauna 
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4.3.2 Plantes flotants. 

 
Com hem dit abans, aquest taxó (grup d'organismes en una classificació jerarquitzada 

d'éssers vius) té la capacitat de créixer flotant lliurement dins l’aigua sense arrelar. Són plantes 
excel·lents per combatre les algues ja que competeixen eficientment amb elles per tots els 
recursos necessaris pel seu creixement.  

 

Jacint d’aigua. Eichornia crassipes. (Font: antilo.com) 

 
Absorbeixen grans quantitats de nutrients dissolts a gran velocitat i proporcionen 

ombra, disminuint així la temperatura i reduint la superfície d’aigua exposada al sol. Disposen 
de fulles molt interessants i arrels que serveixen de refugi per peixos i amfibis, i es distingeixen 
també per la seva habilitat per derivar diòxid de carboni, satisfer la demanda biològica d’oxigen 
i absorbir els nutrients minerals de l’aigua sense necessitat de substrat. 

 
4.3.3 Plantes submergides 

 
 Les plantes submergides es caracteritzen per l’absorció d’oxigen, diòxid de carboni i 

minerals de la columna d’aigua.  S’inhibeixen fàcilment per la terbolesa alta perquè les seves 
parts fotosintètiques es troben sota l’aigua. 

 

 

Potamageton maackianus 
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Balls et al. (1989), investigant el procés d’eutrofització en llacs poc profunds, varen 
comprovar que quan s’extreien les plantes submergides, les concentracions de fòsfor reactiu 
augmentaven a la columna d’aigua.  

 
Qiu et al. (2001) van concloure que la qualitat de l’aigua dels llacs millorava  

ostensiblement després de la introducció d’hidròfits, però sempre després d’utilitzar prèviament 
plantes submergides, com la  Potamogeton maackianus,  que potenciaven l’estabilitat de la 
vegetació. 

 
La vegetació submergida pot al mateix temps augmentar significativament la remoció 

del nitrogen en ecosistemes aquàtics d’escassa fondària ja que aporta superfícies per 
l’establiment de comunitats bacterianes desnitrificants. 

 
 

Plantes submergides 
Myriophyllum 
spicatum 

De 0,7 a 2 m. Aigües riques en 
cal 

Hàbitat d'invertebrats  

Callitriche 
stagnatili 

Fins a 1 m.   Aigües riques en 
cal 

Hàbitat d'invertebrats 

Poligonum sp. Fins a 2 m. També 
en ambients 
entollats  

Zones humides Hàbitat d'invertebrats i aliment 
per les aus 

 
4.3.4 Recuperació i usos de la biomassa 
 

D’acord amb les investigacions de Burk et al. (2000), és important mencionar que les 
plantes aquàtiques acumulen gran quantitat de metalls pesats en els seus teixits com mercuri 
(Hg), cadmi (Cd), plom (Pb), arsènic (As), crom (Cr),  que són alliberats posteriorment al medi, 
podent causar problemes en el sòl i en la cadena tròfica. S’haurà de collir per tant 
periòdicament la biomassa i reciclar-la adequadament per no contaminar l’ecosistema ni afectar 
l’equilibri de la zona humida. 

                 
A la literatura (Novotny and Olem, 1994; Moore et al., 1995; Metcalf y Eddy, 1995), 

s’indiquen els possibles usos de les restes vegetals que es generen en els sistemes de 
tractament d’aigües residuals amb plantes aquàtiques. Entre altres opcions, aquest autors 
senyalen que es poden incorporar com a fertilitzant (tractant-los abans), en la fabricació de 
cartró (incorporació de fibres de jacint d’aigua en la suspensió de fibres de cel·lulosa), en la 
producció de biogàs o en l’elaboració de material absorbent per colorants i metalls pesats. 
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5. Contaminants 

Els principals contaminants de l’aigua residual són el nitrogen, el fòsfor, els 
organismes patògens, els metalls pesats i les traces orgàniques. Els patògens inclouen 
bacteris, virus, protozoaris i helmints. Entre els metalls pesats trobem cadmi, coure, crom, plom, 
mercuri, seleni i zinc. Les traces orgàniques són compostos sintètics molt estables (sobretot 
hidrocarburs clorats). Aquests contaminants i els seus efectes potencials es presenten en la 
taula següent: 

 
 

Contaminant    Efecte potencial 
 
 

Nitrogen 

 

 
Contaminació de l’aigua de boca. 

Eutrofització  

 
Fòsfor 

 

 
No té impacte directe en la salut.  

Eutrofització 

 
 

Patògens 

 

 

Acumulació en el terreny i 
contaminació de la vida salvatge 

 
 
 

Metalls 

 

             

             Contaminació d’aigües per cultius i 
animals. 

A llarg termini danys en el terreny i 
tòxic per plantes i animals 

 
 

Traces orgàniques 

 

 
Subministrament d’aigua per plantes i 

animals en la cadena tròfica.  

Acumulació en el terreny 

 
 

5.1  Nitrogen 
 
El nitrogen es troba restringit en aigua de boca per protegir sobretot la salut dels nens, 

podent-se limitar també en aigües superficials per prevenir l’eutrofització. La remoció del 
nitrogen en aquests sistemes s’aconsegueix mitjançant processos de nitrificació/desnitrificació i 
posterior pèrdua de gas cap a la atmosfera, resultant molt efectiva en ambdós tipus de zones 
humides artificials i aconseguint-se valors per sobre del 80%. 

 
 

5.2 Fòsfor 
        
La remoció del fòsfor en zones humides no es gaire eficaç degut a les oportunitats 

limitades de contacte entre l’aigua residual i el terreny. Els mecanismes principals per la 
remoció del fòsfor són la captació per part de les plantes i la retenció en el terreny. Algun 
treball experimental ha incorporat argila expandida i òxids de ferro i alumini, però les 
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expectatives a llarg termini no s’han definit encara. Sistemes europeus empren arena en lloc de 
grava per augmentar la capacitat de retenció del fòsfor, amb l’inconvenient de requerir 
instal·lacions molt més grans per solucionar la reduïda conductivitat hidràulica de la arena en 
comparació amb la grava.   

 

 Entrada contra sortida de fòsfor en sistemes FWS estudiats a Arcata, California.  

La línia inclinada de la figura representa la condició on l’entrada iguala a la sortida, 
rendiment zero. Només quatre dels punts estan un mica per damunt, però la resta indiquen una 
remoció d’entre el 30 i el 50%.  

 
 

5.3 Patògens 
 
Els patògens d’interès en els sistemes de tractament d’aigua són els bacteris i els 

virus. Generalment ni la contaminació de l’aigua subterrània ni la transmissió via aerosols 
suposen una gran preocupació a aquest nivell.   

 
La investigació s’ha dirigit cap a la transmissió de malalties parasitàries als animals i 

l’ésser humà degut a l’aplicació al terreny d’aigües residuals municipals i llots de depuradora. 
Estudis significativament complets indiquen que els paràsits no augmenten en el bestiar que ha 
estat en contacte amb pastures regades amb aigua residual tractada. Els resultats semblen 
consistents en diverses regions del món com Estats Units, Polònia o Austràlia.   

 
5.3.1 Bacteris 

 
La fauna es pot veure afectada en els sistemes de zones humides ja que els llots 

anaerobis poden contenir l’organisme causant del botulisme (Clostridium botulinum). El control 
d’aquest patògen pot aconseguir-se amb punts de dispersió múltiples en els sistemes FWS. 
Aquest patògen no suposa un problema per les aus salvatges en zones humides SFS. 

 
Les principals vies de transmissió de malalties als éssers humans de l’aigua residual 

són el contacte directe amb aquesta, el transport d’aerosols, la introducció en la cadena 
alimentària i l’inadequat tractament de l’aigua de boca.  

 
Investigacions a Santee, California, amb sistemes de flux subsuperficial (SFS), han 

estudiat la contribució de la vegetació en l’eliminació de bacteris de coliformes en zones 
humides construïdes. La zona humida mesurava 18,5 m de llarg x 3,5 m d’amplada i 0,76 m de 
profunditat, amb vegetació emergent que creixia sobre arena grossa. L’afluent era aigua 
residual municipal primària. Els nivells de coliformes totals eren de 6,75 x 107 NMP/100 ml, i es 
van reduir a 5,77 x 106 NMP/100 ml (99% ). El temps de residència hidràulica va ser de 5,5 
dies. S’ha demostrat que el declivi de la població de coliformes es deu a la sedimentació, 
filtració i absorció, i que la llum del sol és letal pels coliformes.  
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En un altre estudi, aquest cop en zones humides de flux lliure (FWS) a Listowel, 
Ontario, Canadà, els coliformes fecals es van remoure en aproximadament un 90%, amb un 
temps de residència d’entre 6 i 7 dies. També en sistemes FWS,  a Arcata, California, s’han 
trobat eficiències en la remoció de coliformes totals d’entre el 93 i el 99% a l’hivern i el 66 i el 
98%  a l’estiu, amb un període de retenció de 7,5 dies. 

          
 5.3.2 Virus 

                 
Els virus, en la majoria de sistemes de tractament, són més resistents a l'inactivació 

que els bacteris. Es va provar l’eficàcia d’un sistema SFS també a Santee, California, amb un 
indicador de pol·lució viral (MS-2 bacteriòfag), on es va aconseguir una remoció del 98.3% amb 
joncs i un temps de retenció de 5,5 dies. 

 
 

5.4 Metalls pesats 
 
Metall pesat és qualsevol element químic metàl·lic que tingui una alta densitat, sigui 

tòxic o verinós en concentracions baixes i que la natura no pugui degradar per ella mateixa, a 
més de ser perillós per la seva tendència a bioacumular-se en els organismes (Metcalf y Eddy, 
1995). 

 
Els metalls pesats són contaminants mediambientals comuns que es produeixen  com 

a resultat d’activitats industrials, comercials i domèstiques, i tot i que les normes obliguen als 
que vessen aquests productes a arribar a nivells de pretractament alts, la presència o no dins 
l’aigua residual dependrà de l’eficiència del control dels abocaments. 

 
El problema amb aquesta classe de contaminants radica en que les unitats de procés 

convencionals de tractament primari i secundari de les instal·lacions de tractament d’aigües 
residuals municipals són inadequades per la seva remoció. Es necessiten processos 
avançats com la precipitació química, l’electròlisi, l’osmosi inversa i l’intercanvi iònic, amb uns 
costos de capital, funcionament i manteniment massa alts. Altres desavantatges dels sistemes 
convencionals són l’elevat consum d’energia elèctrica de l’electròlisi i l’osmosi inversa, així com 
la respectiva acumulació de grans quantitats de llots voluminosos amb un alt temps de 
decantació en els processos de precipitació química.  

 
No obstant això, el tractament que precipita i reté metalls pesats en zones humides 

artificials aconsegueix el mateix nivell de remoció que els sistemes convencionals avançats 
però amb un consum energètic infinitament menor i una acumulació natural dels llots. 

 
Una altre zona humida artificial del tipus (SFS) a Santee, va rebre aigua residual 

municipal que es va carregar amb coure, zinc i cadmi. Amb un temps de retenció hidràulic de 
5,5 dies, les eficiències de remoció van ser respectivament del 99, 97, i 99%. La remoció es va 
atribuir al fenomen de precipitació – adsorció (procés d'equilibri consistent en l'adhesió dels  
àtoms o les molècules d'un material adsorbit damunt la superfície d'un altre adsorbent). La 
precipitació química es veu reforçada pel metabolisme de la zona humida, sobre tot per les 
algues que redueixen els nivells de CO2 dissolt i augmenten el pH. 

 
 

5.5 Traces orgàniques 
 
Les aigües residuals industrials i municipals contenen concentracions variables de 

compostos orgànics sintètics. Entre 1960 i 1970, els ecòlegs van constatar la tendència 
d’alguns contaminants orgànics a resistir-se a ser remoguts mitjançant el tractament 
convencional d’aigua residual. Una observació encara més pertorbadora era que aquests 
compostos tòxics persistents es van detectar en cadenes alimentàries degut al seu caràcter 
liposoluble.  

 
Per remoure un compost d’aquest tipus podem triar entre mecanismes biològics, 

químics, fotoquímics i processos fisicoquímics com l’absorció, la sedimentació i l’evaporació. La 
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degradació biològica de compostos orgànics fàcilment degradables es considera el més adient 
de tots.  

Es pensa que l’absorció de traces orgàniques per part de la matèria orgànica i les 
partícules d’argila present en les zones humides representen el principal mecanisme 
fisicoquímic per remoure compostos refractaris. 
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6. Rendiment 

En resum: les zones humides construïdes poden tractar amb efectivitat alts nivells 
de demanda biològica d’oxigen (DBO), sòlids sospesos (SS) i nitrogen, així com assolir 
eficiències significatives en la remoció de metalls, traces orgàniques i patògens. La remoció 
del fòsfor, com hem dit abans, és mínima degut a les limitades oportunitats de contacte entre 
l’aigua residual i el sòl. I els mecanismes bàsics del tractament són els abans esmentats 
(sedimentació, precipitació química) i l’interacció biològica amb la vegetació (absorció).  

 
Si no s’esporga o es cull, una fracció de la vegetació es descomposta i roman en 

forma de matèria orgànica refractària, que s’acumula formant torba. Els nutrients i altres 
substàncies associades a aquesta fracció refractària es consideren eliminats permanentment 
del sistema. 

      

Principals processos bioquímics depuradors de l’aigua. (Font: geocities.com) 

En la gràfica següent constatem els valors típics de concentracions d’entrada i sortida 
d’una zona humida artificial (sistema SFS, prop de Sidney, Austràlia). L’anàlisi de la figura 
revela que les plantes emergents sembrades en arena grossa van reduir de forma significativa 
els SS, la DBO i el nitrogen. La remoció del fòsfor, com era d’esperar, és baixa. 
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7. Consideracions ambientals i de salut pública 

La protecció de la salut pública és el propòsit fonamental del tractament de residus, i 
va inextricablement lligada a la protecció del medi ambient. Per tant, és responsabilitat dels 
enginyers, projectistes, investigadors, científics i gestors públics involucrats, assegurar que els 
sistemes de tractament assoleixen aquesta meta.  

 
Dos aspectes convergeixen per que els enginyers considerin la implementació d’un 

aiguamoll artificial. El primer és la demanda cada cop més gran d’aigua en un present en que 
els sistemes econòmics es donen de cara amb la realitat d’un planeta “sobreespremut” que 
defalleix per moments. El segon aspecte és el volum creixent de residus biològics i químics que 
han de depurar les instal·lacions convencionals de tractament d’aigües residuals.  

 
Tenint en compte que construir i operar instal·lacions de tractament avançat d’aigües 

residuals en quant a DBO i remoció de nitrogen resulta molt car, s’imposa la recerca 
d’alternatives sostenibles per depurar efluents, una perspectiva més racional  i ecològica de la 
que sorgeix la possibilitat de tractar aigües residuals amb zones humides artificials, sistemes 
gairebé naturals subjectes a la dinàmica mediambiental (temperatura, pluja, llum i vent), sense 
costos energètics i que requereixen menys mà d’obra, sobre tot qualificada.  

 
Qualsevol abocament d’aigua residual en aiguamolls artificials ha d’estar lliure de 

riscos innecessaris per la salut pública. 

8. Viabilitat econòmica dels dos sistemes 

Sembla improbable que un sistema SFS sigui competitiu econòmicament davant un 
FWS en el que respecte a petites comunitats amb cabals moderats, ja que el cost del material 
granular del sistema SFS dispara el pressupost. No obstant això, tot depèn del volum i de 
l’estat de l’aigua que s’ha de tractar, del preu dels terrenys, del tipus d'impermeabilització 
escollida i de la classe  i disponibilitat del material granular emprat. 
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El bosc dels fartets. 
Una proposta per 

l’educació ambiental. 
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El bosc dels fartets representa per mi l’impagable i inusual oportunitat de plasmar 

tots els coneixements teòrics que he pogut adquirir durant l’any i mig que porto intentant 
aprendre la dinàmica de les zones humides i la seva capacitat depuradora. Alhora, aquest 
bosquet peculiar pot proporcionar al fartet (Aphanius iberus) un espai més on reproduir-se i 
poder fer front a la seva extinció.  

 
Suposa també col·laborar amb l’escola que tant m’ha donat i a la que tant tinc que 

agrair. 

1. Descripció 

El bosc dels fartets constarà d’una depuradora ecològica i una llacuna d’afinament 
comunicades per un bosquet de ribera artificial, i estarà integrat dins el futur Jardi-Mosaic 
Mediterrani, un jardí dissenyat i iniciat per els alumnes de Gestió de Recursos Naturals i 
Paisatgístics (2007-2009) de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus i ubicat al mateix 
institut, on es podrà gaudir de la representació “en miniatura” d’un paisatge en mosaic 
típicament mediterrani format per una pineda, un alzinar, un bosc de ribera, un hort ecològic i 
un jardí d’aromàtiques per invidents. 

 

 

Jardí-mosaic mediterrani 

 
 

 

 

El bosc dels fartets 
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2. Situació i clima 

 
              Com ja hem esmentat abans, el bosc dels fartets es trobarà dins el mateix IES 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, (Carretera de Bellisens, km 1,5).  

 

             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reus és una ciutat típicament mediterrània beneïda pel sol, situada a uns 10kms del 

mar, amb estius molt calorosos, hiverns suaus (els termòmetres rarament baixen dels 0ºC),  i 
unes precipitacions al voltant dels 500mm anuals (67dies/any) .  

 
 

Temperatures mitjanes mensuals 
 

Mes G F M A M J J A S O N D 

Temp.       
(ºC) 

8,8 10 11,6 13,9 17,8 20,5 23.9 23.9 21,6 17,8 12,8 10 

 

Z< 
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3. La depuradora ecològica 

3.1 Criteris de disseny 
 
Els models publicats sobre el disseny de la remoció de contaminants en aiguamolls 

FWS estan disponibles des de finals dels ‘80. Treballs més recents han estat compilats en tres 
llibres de text que presenten models de disseny d'aiguamolls FWS (Reed, et al 1995, Kadlec & 
Knight 1996, Crites & Tchobanoglous, 1998).  

 
Principis fonamentals: 
 
- El contaminant que requereix l’àrea més àmplia per remoure’s determina el tamany 

total de l'aiguamoll.  
 

- La distribució del flux d'aigua residual en tota la superfície ha de ser uniforme perquè 
el tractament sigui efectiu en un 100%. Això es fa possible en aiguamolls artificials mitjançant 
un gradient del fons curosament seleccionat i l'ús d'estructures apropiades d'entrada i 
descàrrega.  

       
- Els sistemes d'aiguamolls són ecosistemes vius en els quals els cicles de vida i mort 

de la biota produeixen residus que poden ser amidats en funció de DBO, SST, nitrogen, fòsfor i 
coliformes fecals.                

 
- Degut a que la remoció de la DBO i les vàries formes de nitrogen depenen de la 

temperatura de l'aigua, la temperatura de l'aiguamoll s’ha de conèixer per a assolir un disseny 
adequat. La temperatura de l'aigua en sistemes amb un temps hidràulic de retenció llarg 
(superior a 10 dies) s'acosta a la temperatura terme mitjà de l'aire, excepte en períodes d'hivern 
quan es presenten temperatures sota zero. 

 
- La relació llarg/ample té una gran influència en el règim hidràulic i en la resistència al 

flux del sistema. En teoria grans relacions llarg:ample 10:1 o majors assegurarien un flux a 
pistó, però tenen l'inconvenient que en la part alta es desborden a causa del increment en la 
resistència al flux causat per l'acumulació de residus de vegetació, principalment en sistemes 
FWS, Per tant, relacions de 1:1 fins a aproximadament 3:1 o 4:1 són acceptables.  

 
- Com les plantes vives i els detritus representen una resistència significativa al flux 

per la fricció al llarg de l'aiguamoll, s'han de considerar els aspectes hidràulics en el disseny del 
sistema. L'equació de Manning (annex) és acceptada en general com el model del flux d'aigua 
en els aiguamolls FWS. La informació descriptiva pot consultar-se en les referències citades 
anteriorment.  

 
- El fons de l’aiguamoll ha de tenir una inclinació suficient com per permetre el buidat 

complert quan sigui necessari. 
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3.2 Disseny  
 
La depuradora ecològica està basada en el sistemes de flux lliure superficial. 
 
 

 
 
 

3.2.1 Paràmetres del disseny 
 

Superfície: 12,5m2 (5mx2,5m). 

Capacitat: 3,75m3  
Profunditat: 35cms (20cms substrat+5cms còdols+10cms de làmina d’aigua) 
Pendent del fons: 1%. 
Cabal: 22L/hora 
Temps de retenció: 7dies. 
 
 

3.3 Dinàmica   
 
L’afluent que rep ininterrompudament el sistema (aigües servides pre-tractades, 

l’anàlisi de les quals està inclòs a l’annex) es distribueix sobre un àrea extensa d’aigua poc 
profunda i vegetació emergent. La lenta velocitat que es produeix i el flux essencialment 
laminar proporcionen una remoció molt efectiva del material particulat en la secció inicial del 
sistema. Aquest material particulat, caracteritzat com a sòlids suspesos totals (SST), conté 
components amb una demanda bioquímica d’oxigen (DBO), diferents arranjaments de nitrogen 
i fòsfor totals, traces de metalls i compostos orgànics més complexos. L’oxidació o reducció 
d’aquestes partícules allibera formes solubles de DBO, nitrogen i fòsfor que absorbeix el terra 
on són remogudes per les poblacions microbianes i vegetals actives de la zona humida.   

 
 L’oxigen està disponible a la superfície de l’aigua i en microzones de les plantes 

vives, el que permet que es produeixi l’activitat aeròbica. S’assumeix, però, que la major part 
del flux és anòxic o anaeròbic. Aquesta manca general d’oxigen limita la remoció biològica per 
nitrificació de l’amoníac (NH3/NH4 - N), però resulta molt efectiva per remoure DBO, SST, 
metalls i alguns contaminants orgànics prioritaris, ja que aquests tipus de remoció poden 
produir-se sota condicions anòxiques.  

 
 

3.4 Construcció      
 
Els aspectes més importants a tenir en compte en la construcció d’una depuradora 

FWS són bàsicament la impermeabilització del terreny, l'establiment de les estructures 
d’entrada i sortida i, per acabar, la disposició de la vegetació.  
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3.4.1 Impermeabilització  
 
Els aiguamolls artificials generalment requereixen una barrera impermeable per evitar 

que es contaminin el subsòl o els aqüífers amb aigua residual. Algunes vegades està present 
de manera natural en forma d'argila o de materials que es troben in-situ i que poden ser 
compactats fins a un estat proper a l'impermeable. Però el més recomanable és aplicar una 
capa de bentonita o asfalt, o utilitzar algun tipus de membrana sintètica.  En el nostre cas, 
donat que les dimensions de la depuradora son reduïdes, emprarem una membrana TPO de 
prolongada vida útil especial per estanys (característiques a l’annex). 

 
Abans, però, haurem de preparar acuradament el fons de l'aiguamoll. Retirarem primer 

la coberta vegetal i la guardarem per  reutilitzar-la després com a base per revegetar. Tot 
seguit, anivellarem el jaç de l’aiguamoll de banda a banda tot cercant un lleuger pendent que 
ens asseguri un bon drenatge, proporcionant així les condicions hidràuliques necessàries per al 
flux del sistema. Després estendrem la membrana impermeable sobre la totalitat de la 
superfície de l’aiguamoll i la cobrirem amb una capa de 20cms de substrat. Per últim, 
compactarem i acordonarem el jaç perquè es mantingui la superfície del disseny durant les 
subseqüents activitats de construcció, ja que, segons la bibliografia, molts aiguamolls artificials 
han tingut problemes amb fluxos preferencials provocats per trepitjar el fons de l’aiguamoll en 
condicions humides. 

 
3.4.2 Estructures d’entrada i sortida 

 
Com els aiguamolls FWS requereixen condicions de flux uniformes per a arribar als 

rendiments esperats, instal·larem sobre el jaç un sistema de canonades perforades (de 100 a 
200mms de diàmetre) tant de càrrega com de descàrrega. Dues aixetes a la superfície ens 
permetran controlar el gradient hidràulic d’entrada i sortida.  

 
L’efluent de la depuradora es repartirà sobre la catifa de còdols amb lliris i joncs que 

afinaran la depuració i conduiran lentament l’aigua cap al bosc de ribera.   

 

 

Sistemes d'entrada i sortida.  

 
3.4.3 La vegetació 

 
A més de la seva capacitat depuradora, la vegetació juga un paper clau en el 

funcionament del sistema, ja que aporta ombra a la superfície, preveu el creixement i 
persistència de l’aigua i redueix les turbulències induïdes pel vent. 

 
És molt important establir la vegetació en la densitat apropiada, així com escollir 

espècies autòctones. Es recomanable plantar i no sembrar per evitar que els ocells es mengin 
les llavors.  
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L’espècie que hem triat per la depuradora és el lliri groc (Iris pseudacorus), una planta 
perenne de la família de les Iridàcies que podem trobar en els marge de cursos d'aigües de 
certes profunditats i moltes vegades associat amb les bogues. De fulles dístiques, floreix de 
març a juny. Creix bé en condicions molt humides, tolerant la immersió, els pHs baixos i els sòls 
anòxics. La planta prospera ràpidament per rizoma i per llavors. Encara que és una planta 
aquàtica, els seus rizomes sobreviuen perllongats períodes secs. Aquesta espècie de lliri 
s’utilitza amb freqüència per depurar aigües residuals per la seva capacitat per absorbir metalls 
pesats. El plantarem en portell cada 60cms. 

  
 

 
Lliri groc. Iris pseudacorus. (Font: flickr.com) 

               
 

3.5 Manteniment 
        
Tot i que la qualitat de l’efluent no és prioritària en el nostre projecte, les instal·lacions 

s’hauran de revisar periòdicament (una vegada al mes a l’hivern, i un parell la resta de l’any) 
per a observar les condicions generals de la zona i poder percebre possibles perturbacions 
adverses com l’erosió o el creixement de vegetació indesitjable.  

 
S’ha de supervisar també la vegetació regularment per a avaluar la seva salut i 

abundància així com controlar l'augment dels sediments acumulats i la capa de residus, ja que 
podrien disminuir la capacitat d'emmagatzematge d'aigua, reduir la profunditat de l'aiguamoll i/o 
alterar la dinàmica del flux.  

 
L’afluent que rep la depuradora s’hauria d’analitzar un cop a l’any per comprovar que 

els nivells de contaminants tòxics com pesticides o metalls pesats no han augmentat ja que 
podrien acumular-se en els sediments i alterar la salut de l’aiguamoll. 

 
3.5.1 Hidrologia 

 
Hem de verificar regularment que el flux arribi a totes les parts de l'aiguamoll i evitar 

que l'augment de residus bloquegi el sistema creant àrees d'estancament que augmenten la 
probabilitat de mosquits.  

 
Després de tempestes importants cal assegurar-se que els sediments són retinguts 

pel sistema.  
  

3.5.2 Estructures 
 
Les estructures de la depuradora han de ser revisades sempre després de pujades 

importants del cabdal  o després de la formació de gel, ja que poden afectar al substrat i a les 
estructures de sortida. Qualsevol contratemps (obstrucció, corrosió, etc...) ha de corregir-se el 
més aviat possible per prevenir reparacions més costoses.   
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3.5.3 Vegetació 

 
El maneig del nivell de l'aigua és clau per a la bona salut de la vegetació. Tot i que els 

lliris de l'aiguamoll poden tolerar canvis temporals en la profunditat de l'aigua, no s’ha d’excedir 
els límits de tolerància durant períodes llargs de temps. La profunditat de l'aigua pot 
incrementar-se durant els mesos freds augmentant així el temps de retenció per protegir el 
sistema de les gelades. La vegetació ha de ser inspeccionada regularment per substituir les 
possibles baixes i eliminar les espècies invasores. Com és lògic, els productes fitosanitaris, els 
herbicides i els adobs estan més que prohibits. 

  
3.5.4 Rates 

   
Les rates i altres rosegadors poden danyar la vegetació i la impermeabilització. Han de 

preveure's mesures com instal·lar una pantalla de filferro o segellar els caus per a evitar-ho. Els 
verins tampoc estan permesos. 

 
3.5.5 Mosquits 

  
Els mosquits són uns dels clàssics dels aiguamolls. La millor manera de mantenir-los a 

ratlla és evitar l’estancament excessiu de l’aigua . Evidentment, l’ús d’insecticides, olis i agents 
bacterians està també totalment restringit per la seva toxicitat, a més de resultar totalment 
ineficaç degut a la seva vertiginosa dilució amb aigua. 

 
 

 3.6 Control del rendiment del sistema 
 
Com l’objectiu de la depuradora és més divulgatiu que depurador, i l’efluent només ha 

de servir per mantenir la humitat edàfica del bosc de ribera aportant-hi nutrients, els nivells de 
depuració exigits seran mínims, però tot i així hem arribat a un acord amb l’IES Cal·lípolis de 
Tarragona per que els alumnes del mòdul de Salut Ambiental s’encarreguin d’analitzar 
periòdicament l’aigua per evitar qualsevol possible perill pel bosc o pels visitants.      

 
El rendiment de la depuradora s’avaluarà d’acord amb els següents paràmetres: 

• Càrrega hidràulica  
• Volums de càrrega i descàrrega  
• Variació de la qualitat de l’aigua entre l’entrada i la sortida  

 L’efectivitat de la remoció de contaminants pot determinar-se mitjançant la diferència 
entre la càrrega (volum d’entrada x concentració del contaminant) i la descàrrega (volum de 
sortida x concentració del contaminant). Altres paràmetres d’interès poden ser:  

• La DBO  
• El nitrogen  
• El fòsfor  
• Els sòlids suspesos totals  
• Els metalls pesats  
• Els bacteris totals o coliformes fecals  
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4. El rierol amb bosc de ribera 

Els boscos de ribera són 
boscos caducifolis que creixen a 
banda i banda dels cursos fluvials 
sobre sòls que, a partir d’una certa 
profunditat, acostumen a estar 
amarats d’aigua provinent del riu o 
torrent veí. Al mediterrani són els 
ecosistemes més productius perquè 
rarament els hi manca l'aigua, el 
principal factor limitant del creixement 
de la vegetació en aquestes àrees. Si 
a aquest fet hi afegim la riquesa en 
nutrients minerals que acostuma a 
caracteritzar els sòls formats a partir 
de sediments portats per les aigües 
fluvials (al·luvions), no ens ha d'estranyar que els boscos puguin superar fàcilment els 20 
metres d’alçària. La vegetació dels boscos de ribera està adaptada a les inundacions 
periòdiques que eventualment poden tombar o arrancar arbres i arbustos. 

 
 

4.1 Estructura horitzontal del bosc de ribera  
 
La disposició concèntrica dels diferents tipus de vegetació respecte a la llera és un tret 

fonamental de la vegetació ripària. Com més lluny del riu la disponibilitat d’aigua serà menor, el 
que produeix canvis en les riberes, que es tradueixen generalment en l'aparició de bandes de 
vegetació definides pel predomini de diferents comunitats vegetals. La primera banda seria 
aquella en contacte directe amb l'aigua , integrada per espècies amb majors requeriments 
hídrics i que són capaços de suportar els efectes d'avingudes. Estaria dominada per arbustos 
flexibles i amb gran capacitat de regeneració (joncs, salzes arbustius, etc.) Per darrere 
d'aquesta primera franja, els models situen almenys dues bandes arbòries: la primera amb els 
peus pràcticament dins l’aigua (verns, salzes, àlbers, etc.), i una segona, la més allunyada de la 
llera, formada per aquella vegetació que requereix nivells freàtics més baixos (oms).  

 
 
 
 

 
Perfil del bosc de ribera. (Font: ecojoven.com) 
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4.2 Funcions dels boscos de ribera 
 
  � Disminució de l’impacte destructiu de les riuades per l’efecte laminador i la 

disminució paral·lela de la velocitat de l’aigua. 
 

  �  Estabilització dels marges riberencs, reduint-se l’erosió i la retenció dels sòlids 
arrossegats pel corrent. 

 
  � Els boscos en general i els estanys marjalencs associats estabilitzen el flux 

superficial i participen en la recàrrega de les aigües subterrànies. 
 

  � Millora de determinats paràmetres biològics físico-químics per l’ombra que confereixen: 
disminució de la temperatura de l’aigua, menor evaporació i un increment de la quantitat 
d’oxigen dissolt. 

 
  � Disminució dels efectes nocius induïts pel vent, evitant la dessecació, estabilitzant 

les temperatures... 
 

  � Actuen com a filtres reductors de l’eutròfia i la contaminació de l’aigua: absorció 
radicular de P, N..., decantació de partícules contaminants... 

 
  � Són zones d’elevada biodiversitat vegetal i faunística i valuosos corredors 

faunístics,  constitueixen veritables reservoris genètics de vàries espècies ja exigües arreu, i 
permeten la penetració d’espècies de latituds més septentrionals, de requeriments més frescals 
i humits. 

 
 

4.3 Construcció de la llera i les ribes del rierol 
 
El rierol sobre el que es vessarà l’efluent provinent de la depuradora constarà d’una 

llera sinuosa d’uns 100 metres de longitud i 1m d’amplada, coberta  amb una capa de substrat 
amb còdols al damunt, i impermeabilitzada només per la part inferior per crear zones laterals de 
contacte aigua-sòl que mantindran els terrenys contigus saturats.  

 

Croquis perfil rierol 
 
Com El Bosc dels fartets té un marcat caràcter educatiu, hem intentat simular la 

dinàmica natural de les zones ripàries, augmentant suau i gradualment el pendent de les 
riberes del rierol artificial per estratificar la vegetació en tres zones de nivells freàtics diferents. 

 

 
4.4 Les 3 comunitats vegetals. 
 
Tenint en compte les dades climàtiques i la situació geogràfica del bosc, a més del 

cabal que anirà alliberant la depuradora, hem escollit les següents comunitats: 
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4.4.1 La jonquera (Molinio-Holoschoenion vulgaris) 
 
Les jonqueres són poblacions de joncs, plantes amb fulles cilíndriques sovint 

acabades en punxa. De fet, els joncs inclouen diverses espècies de famílies diferents que 
mostren una clara convergència adaptativa per explotar amb èxit el medi on els ha tocat viure. 
Són plantes estalviadores d’aigua, amb baixos nivells de transpiració, i per això mateix capaces 
de colonitzar els espais tant aviat humits com secs, suposant la transició entre les comunitats 
pròpiament higròfiles i els agrupaments zonals de terra endins. 

 

 
El jonc negre. Schoenicus nigricans. (Font: wikipedia.org) 

A més de les típiques plantes junciformes, com el jonc boval (Scirpus holoschoenus), 
el jonc negre (Schoenus nigricans) i d’altres petits joncs (Juncus articulatus, Juncus inflexus, 
etc...), podem trobar altres plantes com la menta borda (Mentha rotundifolia), el capferrat 
(Cirsium monspessulanus), l’herba de sant Roc (Pulicaria dysenterica) o el ranuncle de fulla 
gran (Ranunculus macrophyllus). 

 
 

4.4.2 La salzeda de sarga (Saponario-salicetum purpurae) 

 
La salzeda de sarga està estructurada fonamentalment pel brancatge atapeït de les 

sargues (Salix eleagnos) i saulics (Salix purpurea), enmig del qual troben refugi més o menys 
eventual herbes com la dolçamara (Solanum dulcamara), el llúpol (Humulus lupulus), la 
carbassina (Bryonia dioica), l’herba sabonera (Saponaria officinalis), o la menta borda (Mentha 
rotundifolia). 
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 El llúpol. Humulus lupulus. (Font: clematis.com) 

 
4.4.3 La omeda d’heure (Hedero-Ulmetum minoris) 

 
Les omedes ocupen les franges més allunyades de l’aigua, sòls de capes freàtiques 

més profundes (3m) i oscil·lants, relativament eixuts a l’estiu i rarament inundats, els últims 
indrets on encara es pot gaudir poc o molt de les condicions permanents d’humitat que genera 
el curs del riu.  

 

 
L’om. Ulmus minor. (Font: bomengids.nl) 

 
Es presenten com bosquetons caducifolis on l’om (Ulmus minor) conviu amb altres 

espècies com l’heure (Hedera helix), la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), l’arç blanc 
(Crataegus monogyna), la vinca (Vinca difformis), el sanguinyol (Cornus sanguinea) i la 
sarriassa (Arum italicum). 

 
 

4.4 Model de plantació 
 
El model de plantació idoni ha de distribuir la vegetació de la manera més natural 

possible (trencant geometries previsibles, simetries impostades, distàncies recomenables, 



 

 52 

etc...), tractant de respectar les associacions vegetals per què quan el bosc es desenvolupi 
s’allunyi del ajardinament per convertir-se en ecosistema. 

  
 

4.5 Manteniment 
 
El manteniment del bosc de ribera es reduirà a comprovar una vegada a la setmana 

l’estat de la vegetació i la correcta circulació de l’aigua durant tot el seu recorregut. Per 
pertorbar el menys possible la dinàmica del sistema, les tasques de jardineria s’han de limitar a 
mantenir els camins i els plafons informatius lliures de vegetació (¡Es tracta d’un bosc de ribera, 
no d’un jardí renaixentista francès!). Totalment prohibits queden, doncs, herbicides, productes 
fitosanitaris i qualsevol tipus d’esmena (orgànica o química).  
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5. La llacuna d’afinament 

El rierol conduirà l’efluent fins a la llacuna d’afinament, una bassa circular irregular que 
ha de reunir les condicions idònies per albergar tant als fartets com a les diverses espècies de 
plantes submergides que hi puguem col·locar. 

 
 

5.1 Disseny 
 
La llacuna d’afinament tindrà un diàmetre de 6m i una profunditat de 1,5m. 
 
 

 
Aspecte virtual de la llacuna d'afinament. (Font: flickr.com) 

 
 

5.2 Construcció 
 
Una vegada dimensionada la llacuna, l’impermeabilitzarem tot enterrant les vores de la 

membrana TPO als marges del terreny, proporcionant com en el rierol una zona de contacte 
entre l’aigua i el sòl essencial per què la vegetació circumdant pugui prosperar i acollir la fauna 
necessària per l’alimentació del fartet. 

 
 

5.3 Vegetació 
 
Per reproduir l’entorn natural del fartet, la llacuna estarà parcialment envoltada de 

boga i canyís. Com a plantes flotants hi posarem la llentia d’aigua i el nenúfar blanc.  
 

5.3.1 La boga (Typha sp) 
 
La boga, anomenada també bova o balca, és una planta herbàcia monocotiledònia 

de la família de les tifàcies i de l'ordre de les panadals (Typha angustifolia i T. Latifolia) que 
arriba a 2m d'alçada. Les tiges són cilíndriques i sense nusos (com el càlam). Les fulles són 
ensiformes i embeinadores per la base; molt útils per a fer la part on t'asseus de les cadires, i 
també cortines. Les flors formen una espiga densíssima i peluda, la part inferior de la qual és 
femenina i la superior masculina. 
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La boga. Typha latifolia. (Font: Wikipedia. org) 

Les Typha són un gènere d'unes poques espècies de plantes herbàcies aquàtiques 
oriündes de l'hemisferi nord, i avui distribuïdes en bona part del món. Són freqüents a pantans i 
aiguamolls, formant denses colònies de vegades impenetrables.  

La boga és ubiqua en distribució, robusta, capaç de créixer en diverses condicions 
mediambientals. És propaga sense dificultats, pel que representa una espècie ideal per a un 
aiguamoll artificial. Produeix una biomassa anual considerable i té un potencial important per a 
remoure nitrogen i fòsfor mitjançant l’esporga i la collita. Plantada a intervals d'aproximadament 
0.6m pot produir una coberta densa en menys d'un any. 

5.3.2 El canyís (Phragmites australis) 
 
El canyís, canutella, canyavera, canya-xiula, canyet, canyeta, canyissa, canyissot, 

canyot, canyota, senill, o senyís és una planta cosmopolita de la família de les gramínies o 
poàcies semblant a la canya però més gràcil. És aquàtica i sovint creix formant grans colònies 
a les vores d'estanys, rius i terrenys inundats o amb una capa freàtica elevada. 

 
Són plantes anuals altes amb un rizoma perenne extens. Assoleixen un molt bon 

cobriment en un any amb una separació de 60cms. A Europa és la planta aquàtica emergent 
més estesa, ja que  és molt eficaç transferint oxigen gràcies a la seva major profunditat 
d’arrelament. 

  

 
El Canyís. Phragmites australis. (Font: academic.ru) 
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5.3.3 La llentia d’aigua (Lemma minor)       

 
La llentia d'aigua és el nom comú d'una petita planta aquàtica 

autòctona que flota lliure en aigües estancades salobres o fresques i que 
pertany a la família de la Lemnaceae, de la qual existeixen al voltant de 40 
espècies. La seva estructura consisteix en petites fulles primes i 
arrodonides, agrupades en frondes i una arrel no ramificada. Mentre les 
frondes es mantenen en la superfície de l'aigua, l'arrel immersa estabilitza 
la planta impedint que aquesta pugui tombar-se pel vent. 

 
 

               Les Llenties d'aigua assimilen els 
nutrients que s'alliberen en la descomposició de la 
matèria orgànica present en les aigües residuals. 
Posseeixen una gran capacitat de creixement i un alt 
contingut de proteïna vegetal, i estan compostes per 
una combinació de diferents aminoàcids, enzims i 
vitamines que la converteixen en una font 
d'alimentació idònia per a la fauna. Pot servir com a 
fertilitzant pel seu alt contingut de nitrogen. 
Experiències combinades amb piscicultura han 
donat un augment en la producció de peixos 
(Edwards, 1996). En algunes parts d'Àsia són 
conreades en aigües poc profundes com a aliment 

per a pollastres, ànecs i cargols comestibles (Pescod, 1991). Aquestes plantes s’utilitzen 
habitualment per al tractament d'aigües residuals en aiguamolls artificials per la seva elevada 
proliferació (Giersberg, 1986). 

 
5.3.4. El nenúfar blanc (Nymphea alba) 

 
El nenúfar blanc europeu  és una planta 

aquàtica de la família de les ninfàcies que habita 
els cursos d'aigua tranquils i els estanys de les 
regions temperades d'Europa, tolerant fins i tot 
aigües contaminades.  

Floreix entre juny i setembre i es 
recol·lecta a l'estiu i tardor. Té un rizoma carnós i 
horitzontal que s'arrela al fons. Les fulles floten al 
final de llargs pecíols; són grans, cordiformes, 
lobulades, coriàcies i d’un color verd clar. Les flors 
són solitàries, hermafrodites, amb un llarg 
peduncle i de coloració blanca-rosada; el calze el 
formen quatre sèpals, i la corol·la té fins a 
cinquanta pètals gruixuts. Els estams són nombrosos i amb anteres grogues. El fruit en aqueni 
dissemina les llavors per hidrocoria. Antigament s'emprava en els convents i els seminaris en 
forma d’ infusió com a calmant i anafrodisiac. 
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5.4. La introducció del fartet 
 

5.4.1 El fartet 
 
El fartet (Aphanius iberus) o peix de sequiol, és un petit peix teleosti d'aigua dolça de 

la família dels ciprinodòntids que viu a les llacunes litorals de la costa mediterrània ibèrica i que 
es troba en perill d'extinció.  

 
De mida petita (no 

depassa els 4,5 cm de longitud), 
cos curt i rabassut, és recobert 
d'escates cicloides i de coloració 
gris terrosa. El cap és força gros i la 
boca petita, protràctil i orientada 
cap a dalt, amb les mandíbules 
proveïdes de dents tricúspides. Les 
aletes són arrodonides, 
especialment la caudal. L'aleta 
dorsal s'insereix cap a la meitat del 
cos. El dimorfisme sexual és 
permanent: els mascles tenen la 
meitat posterior del cos i l'aleta 
caudal travessades per 12 franges 
argentines, que esdevenen més blavoses a l'època de reproducció. Les femelles són mes 
grans que els mascles: tenen els flancs pigallats de punts i taques negres irregulars, que 
tendeixen a formar línies verticals curtes. 

 
És una espècie ovípara. Es reprodueix poc abans d’arribar al primer any de vida. El 

període de reproducció s’estén de maig a agost. Al llarg d'aquest període, les femelles fan 
postes fraccionades. Les postes són formades per grups de 10 a 15 ous minúsculs 
(d’aproximadament 1,2 mm de diàmetre) que queden adherits entre els macròfits. Durant la 
posta, el mascle fricciona la zona anal de la femella per a exercir una lleugera pressió i afavorir 
així la sortida dels ous. Els alevins es mouen per la superfície. Pot assolir els dos anys de vida, 
però la gran majoria d’exemplars no depassa l'any. 

 
El fartet es nodreix principalment de petits crustacis, poliquets, mol·luscs i d'altres 

invertebrats, si bé també pot ingerir alguns elements vegetals (com algues i macròfits) i detritus. 
 
Habita a les salines, els aiguamolls, les llacunes litorals i els canals de desguàs de les 

zones costaneres, així com a les desembocadures de rius, sèquies i conreus d'arròs. És un 
peix força eurihalí i euriterm, capaç de colonitzar des de les aigües hipersalines fins a les 
dolces, i àdhuc de viure en ambients de temperatura elevada. 

 
Abans s’estenia al llarg de tota la franja costanera del País Valencià i Catalunya. 

Actualment el podem trobar als Aiguamolls de l’Empordà, al Delta del Llobregat (recentment 
reintroduït), en alguns indrets puntuals de la Costa Daurada i al Delta de l’Ebre, on actualment 
viu la població més nombrosa. 
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Els principals problemes de conservació del fartet són molt similars als del samaruc: la 
pèrdua i el deteriorament del seu hàbitat, i l’arribada de la gambússia (Gambusia affinis), un 
petit peix d'origen nord-americà molt agressiu que viu als mateixos habitats i hi competeix, 
desplaçant-lo.   

 
5.4.2 Criteris d’introducció 

 
Caldrà esperar a que l’ecosistema de la llacuna es desenvolupi al seu ritme per assolir 

les condicions idònies per introduir el fartet. Tot i que aquesta espècie de peix està adaptada a 
rangs amplis de salinitat i temperatura, haurem d’analitzar l’aigua de la llacuna per cerciorar-
nos de que no corren cap risc. Paciència… aquest procés pot durar un parell d’anys. 

 

 
5.5 Manteniment 
 
Com a la resta de zones del sistema, a la llacuna queden també totalment restringits 

qualsevol tipus de productes fitosanitaris i herbicides, i només es podran realitzar intervencions 
per controlar l’expansió del canyís i la boga si s’escau. 

 
Seran necessaris controls periòdics de l’aigua de la llacuna per prevenir possibles 

riscos pel fartet.  
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El bosc-escola 
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              Amb el trinomi depuradora ecològica/bosc de ribera/llacuna d’afinament i la 
presència d’un peix en perill d’extinció remarquem el caràcter divulgatiu i pedagògic del bosc 
dels fartets, fomentant el coneixement i respecte del medi natural i apropant a la gent una 
tecnologia natural tant desconeguda com eficient per depurar aigües residuals. 

 
I és per això que, tot seguint els preceptes de l’educació ambiental, m’he atrevit a 

dissenyar un itinerari que estimuli la curiositat i l’afany dels nois i noies (10-14anys) de les 
escoles que el visitin. 

1. L’educació ambiental  

1.1 Definició 
 
L’educació ambiental és el procés de reconèixer valors i aclarir conceptes per a crear 

habilitats i actituds necessàries encaminades a comprendre i apreciar la relació mútua entre 
l'home, la seva cultura i el seu entorn. Representa també un corrent internacional de 
pensament i acció. La seva meta és procurar canvis individuals i socials que provoquin la 
millora ambiental i un desenvolupament sostenible.  
 

 

1.2  Objectius  
 

• Aconseguir que les persones comprenguin la complexitat de la interacció home-natura 
perquè adquireixin els coneixements, valors, actituds i habilitats pràctiques que els 
permetin participar de manera responsable i efectiva en la previsió i resolució dels 
problemes mediambientals.  

 
• Desenvolupar a través de l'educació una consciència ètica cap als valors ambientals, 

proporcionar la informació i els coneixements necessaris a la població perquè 
adquireixi consciència dels problemes ambientals, predisposant-la, motivant-la, 
responsabilitzant-la i comprometent-la en la recerca individual i col·lectiva de solucions.  

 
• Fomentar actituds responsables en relació amb la protecció del medi ambient 

 
• Adquirir hàbits i costums acords amb una apropiació curosa dels recursos d'ús quotidià 

i els mitjans de transport.  
 

• Conèixer la tasca de les principals organitzacions governamentals i no governamentals, 
nacionals i internacionals, compromeses amb la problemàtica ambiental.  

 
• Distingir les causes que alteren el medi ambient. Identificar la interacció entre els 

factors naturals i la intervenció humana.  
 

• Reconèixer la importància de l'impacte que exerceixen els diferents models econòmics 
en l'ambient.  

 
• Examinar les formes d'apropiació dels recursos naturals i l'impacte ambiental que les 

mateixes generen.  
 

• Desenvolupar el pensament crític.  
 

• Promoure el coneixement, la classificació de valors, la investigació i l'avaluació de 
situacions, en els estudiants en formació.  

 
• Capacitar als alumnes perquè participin en el seu propi procés d’aprenentatge donant-

los l'oportunitat de prendre decisions i acceptar les seves conseqüències.  
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• Insistir en la necessitat de cooperació local, nacional i internacional, per a la prevenció i 
la solució dels problemes ambientals.  

 
• Promoure una "cultura de resistència" que qüestioni els actuals models de 

desenvolupament, responsables de la deterioració ecològica i social.  
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2. Itinerari 

2.1. Disseny tècnic dels plafons informatius 

 

 
Senyal amb doble suport de fusta (1800cms x 1800cms). (Font: xtec.cat) 

 
2.2 Contingut dels plafons informatius 
 
 

Plafó 1. Entrada. El bosc dels fartets. 
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Plafó 2. On va l’aigua que utilitzem? 
 
 

On va l’aigua que utilitzem?
L’aigua és imprescindible per 

qualsevol ésser viu, però no 
tothom la té garantida. Més de 
mil milions de persones 
pateixen sed al món. No hi ha 
cap raó, doncs, per malgastar-la 
o contaminar-la. 

L’aigua que utilitzem a 
casa s’ha de reciclar per poder 
ser reutilitzada. Hem de tenir, 
per tant, molta cura de no 
vessar a la pica o al vàter certs 
productes molt tòxics i 
impossibles de depurar com: 

Pintures.
Olis (cuina i motor).
Medicaments.
Benzina. 
Disolvents. 
Plàstics. 
Pesticides i herbicides. 

 
 

 
Plafó 3. La depuradora ecològica. 

 

La depuradora ecològica

1. Les aigües servides arriben a la depuradora. 
2. La depuradora és un aiguamoll ple de lliris grocs (Iris pseudacorus). 
3. Els nutrients i contaminants de l’aigua són absorbits pels lliris que els 

atrapen en els seus teixits i els utilitzen pel seu creixement. 
4. Els nutrients i contaminants absorbits s’ eliminen amb el canvi de tija del 

lliri.  
5. L’ aigua, un cop depurada , desemboca des de la zona humida fins a la 

llacuna. 
6. La superfície necessària es calcula en base a la següent relació: 1 

persona =  5 m2. 
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Plafó 4. El bosc de ribera. 
 
 

El bosc de ribera
Els boscos de ribera són 

boscos que creixen a banda i 
banda dels rius. Al mediterrani 
són els ecosistemes més 
productius perquè rarament 
els hi manca l'aigua, i la seva 
vegetació està adaptada a les 
inundacions periòdiques que 
eventualment poden tombar o 
arrancar arbres i arbustos.

Funcions 

� Disminució de l’impacte 
destructiu de les riuades.

� Estabilització dels marges 
riberencs.

� Retenció dels sòlids 
arrossegats pel corrent.

� Recàrrega d’aqüifers.
� Disminució de la 

temperatura i l’evaporació de 
l’aigua. 

� Disminució dels efectes 
nocius induïts pel vent, 
evitant la dessecació. 

� Reducció de la contaminació
de l’aigua.

� Són zones d’elevada 
biodiversitat vegetal i 
faunística. 

 
 
 

Plafó 5. La jonquera. 
 
 

La jonquera

Les jonqueres són poblacions de 
joncs, plantes que gràcies a 
l’estalvi d’aigua i als baixos nivells 
de transpiració han pogut 
colonitzar espais tant aviat humits 
com secs, suposant la transició
entre les comunitats pròpiament 
acuàtiques i les terrestres.

A més de les típiques plantes 
junciformes, com el jonc boval 
(Scirpus holoschoenus), el jonc 
negre (Schoenus nigricans) i 
d’altres petits joncs (Juncus
articulatus, Juncus inflexus, etc...), 
podem trobar altres plantes com 
la menta borda (Mentha
rotundifolia), el capferrat (Cirsium
monspessulanus), l’herba de sant 
Roc (Pulicaria dysenterica) o el 
ranuncle de fulla gran 
(Ranunculus macrophyllus).

 
 
 



 

 64 

Plafó 6. La salzeda de sarga. 
 
 

La salzeda de sarga 

La salzeda de sarga està
estructurada fonamentalment 
pel brancatge atapeït de les 
sargues (Salix eleagnos) i 
saulics (Salix purpurea), enmig 
del qual troben refugi més o 
menys eventual herbes com la 
dolçamara (Solanum
dulcamara), el llúpol (Humulus
lupulus), la carbassina
(Bryonia dioica), l’herba 
sabonera (Saponaria
officinalis), o la menta borda 
(Mentha rotundifolia).

 
 

 
Plafó 7. L’omeda. 

 

L’omeda
Les omedes ocupen les 

franges més allunyades de 
l’aigua, sòls relativament 
eixuts a l’estiu i rarament 
inundats, els últims indrets 
on encara es pot gaudir poc 
o molt de les condicions 
permanents d’humitat que 
genera el curs del riu. 

Es presenten com 
bosquetons caducifolis on 
l’om (Ulmus minor) conviu 
amb altres espècies com 
l’heure (Hedera helix), la 
lleteresa de bosc (Euphorbia
amygdaloides), l’arç blanc 
(Crataegus monogyna), la 
vinca (Vinca difformis), el 
sanguinyol (Cornus
sanguinea) i la sarriassa 
(Arum italicum).
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Plafó 8. Cal Fartet. 
 

Cal Fartet

El fartet (Aphanius iberus) 
és un petit peix d'aigua dolça 
que viu a les llacunes litorals 
de la costa mediterrania
ibèrica i que es troba en perill 
d'extinció. 

Els principals problemes 
de conservació del fartet són 
la pèrdua i el deteriorament 
del seu hàbitat, i l’arribada de 
la gambúsia, un petit peix 
d'origen nord-americà molt 
agressiu que viu als mateixos 
habitats i hi competeix, 
desplaçant-lo.

 
 

Plafó 9. Cuidar el planeta és cosa de tots. 
 

Cuidar el planeta és cosa de tots
Fa 150 anys a la Terra

vivien 1500 milions de 
persones. Actualment som
més de 6000 milions. En els
últims cinc-cents anys
l'activitat humana ha causat
l'extinció de 816 espècies 
animals i ha provocat que un 
de cada deu ocells, el 25% 
dels mamífers i 5714 
espècies de plantes figurin
en la Llista Vermella
d'espècies amenaçades
d’extinció. 

En les nostres mans, en 
cadascun dels nostres
gestos més quotidians, està
canviar el destí incert que 
sembla esperar al nostre
meravellós planeta.
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3. El quadern de treball 

El quadern ens ha de servir per incrementar i mantenir el nivell d’atenció dels nois i  
les noies, alhora que potenciem el seu grau d’aprenentatge i augmentem la seva implicació tot 
plantejant-los una de prova-joc davant de cadascun dels plafons informatius. 
 
 
 

El bosc dels fartets 
     (Quadern de treball) 

 

 

 
Nom: __________________________      Hora: ____ 
 
Escola: _________________________    Temps/Hum.Rel. fora del bosc: ____/____ 
 
Data: _____/_____/_____                          Temp./Hum. Rel. dins el bosc: ____/____ 

 
 

 
PRESENTACIÓ 
 
L’objectiu d’aquest treball és comprendre i valorar el paper cabdal que juguen les zones humides, 

les seves funcions ecològiques i els enormes beneficis que ens poden aportar si els protegim. 

 
Ens caldrà: 
 
·Un bon equip d’investigadors: tu i els teus companys de grup. Haureu de treballar junts i col·labora els uns 

amb els altres. 
·El quadern de treball que us servirà de guia per a les vostres investigacions. Hi escriureu les dades recollides 

i les conclusions obtingudes. 
·Els ulls, les oïdes i el nas ben oberts. 
·Els vostres professors i professores, i el monitor que us guiarà durant l’itinerari. 
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MAPA 
 

 
 
 

1. El bosc dels fartets. El bosc-escola. Entrada. 
 

El bosc dels fartets consta d’una depuradora ecològica i una llacuna d’afinament comunicades per un bosquet 
de ribera artificial. 

 
Anota les següents dades a la primera pàgina del quadern de treball: el nom, l’escola, la data, 

l’hora i la temperatura i la humitat relativa de l’aire fora del bosc (fixa’t en el termòmetre i l’higròmetre 
que hi ha al costat del plafó d’entrada). 
 

 
2. El bosc dels fartets. El bosc-escola. On va l’aigua que utilitzem? 

 
L’aigua és imprescindible per qualsevol ésser viu, però no tothom la té garantida. Més de mil milions de 

persones pateixen set al món. No hi ha cap raó, doncs, per malgastar-la o contaminar-la.  
L’aigua que utilitzem a casa s’ha de reciclar per poder ser reutilitzada. Hem de tenir, per tant, molta cura de 

no vessar a la pica o al vàter certs productes molt tòxics i impossibles de depurar. 
 

Anota 4 productes que no s’han de llençar mai per la pica o la tassa del vàter. 
 

- 
- 
- 
- 
 

 
3. El bosc dels fartets. El bosc-escola. La depuradora ecològica. 

 
Els aiguamolls artificials són sistemes de depuració senzills que no requereixen energia externa per 

funcionar. Generalment, són estanys o canals de poca profunditat, normalment de menys d’un metre, on s’ubiquen les 
espècies vegetals aquàtiques encarregades dels processos naturals de depuració.        

 
El mecanisme mitjançant el qual la vegetació recicla l’aigua residual és el següent: les plantes aquàtiques, 

tenen la propietat d’injectar grans quantitats d’oxigen cap a les arrels. El oxigen que aquesta expel·leix  és absorbit per 
microorganismes, com bacteris i fongs, que s’associen a l’arrel i s’encarreguen de depurar els contaminants de l’aigua. 

 
Qui purifica l’aigua en aquesta depuradora?  
 
 
Com es calcula el seu tamany?  
 
 
Dibuixa i anota el nom de la planta utilitzada.  

 
 
Prova de la depuració: Compara els gots d’aigua d’entrada i sortida.  
 
Observacions: 
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4. El bosc dels fartets. El bosc-escola. El bosc de ribera. 

 
Els boscos de ribera són boscos que creixen a banda i banda dels rius. Al mediterrani són els ecosistemes 

més productius perquè rarament els hi manca l'aigua, i la seva vegetació està adaptada a les inundacions periòdiques 
que eventualment poden tombar o arrancar arbres i arbustos. 

 
La disposició concèntrica dels diferents tipus de vegetació respecte a la llera és un tret fonamental de la 

vegetació ripària. Com més lluny del riu la disponibilitat d’aigua serà menor, el que produeix canvis en les riberes, que es 
tradueixen generalment en l'aparició de bandes de vegetació definides pel predomini de diferents comunitats vegetals. 
La primera banda seria aquella en contacte directe amb l'aigua , integrada per espècies amb majors requeriments hídrics 
i que són capaços de suportar els efectes d'avingudes. Estaria dominada per arbustos flexibles i amb gran capacitat de 
regeneració (joncs, salzes arbustius, etc.) Per darrere d'aquesta primera franja, els models situen almenys dues bandes 
arbòries: la primera amb els peus pràcticament dins l’aigua (verns, salzes, àlbers, etc.), i una segona, la més allunyada de 
la llera, formada per aquella vegetació que requereix nivells freàtics més baixos (oms).  

 

Funcions dels boscos de ribera 
 
  � Disminució de l’impacte destructiu de les riuades per l’efecte laminador i la disminució paral·lela de la 

velocitat de l’aigua. 
 

  �  Estabilització dels marges riberencs, reduint-se l’erosió i la retenció dels sòlids arrossegats pel corrent. 
 

  � Els boscos en general i els estanys marjalencs associats estabilitzen el flux superficial i participen en la 
recàrrega de les aigües subterrànies. 

 
  � Millora de determinats paràmetres biològics físico-químics per l’ombra que confereixen: disminució de la 

temperatura de l’aigua, menor evaporació i un increment de la quantitat d’oxigen dissolt. 
 

  � Disminució dels efectes nocius induïts pel vent, evitant la dessecació, estabilitzant les temperatures... 
 

  � Actuen com a filtres reductors de l’eutròfia i la contaminació de l’aigua: absorció radicular de P, N..., 
decantació de partícules contaminants... 

 
  � Són zones d’elevada biodiversitat vegetal i faunística i valuosos corredors faunístics,  constitueixen 

veritables reservoris genètics de vàries espècies ja exigües arreu, i permeten la penetració d’espècies de latituds més 
septentrionals, de requeriments més frescals i humits. 

 
Explica amb les teves que és una comunitat vegetal?  
 
 
Per què la omeda esta més lluny del rierol que la jonquera?  
 
 
Cita i explica breument 2 funcions dels boscos de ribera.  
 
 
 
Prova de l’erosió: Vessarem aigua sobre dos plans inclinats ja preparats, un amb sorra i 

l’altre amb vegetació, i comprovarem els diferents efectes erosius en cadascun. 
 

Observacions: 
 

 
 
 
5. El bosc dels fartets. El bosc-escola. La jonquera. 
 
Les jonqueres són poblacions de joncs, plantes que gràcies a l’estalvi d’aigua i als baixos nivells de 

transpiració han pogut colonitzar espais tant aviat humits com secs, suposant la transició entre les comunitats 
pròpiament aquàtiques i les terrestres. 

 
Troba i dibuixa 1 espècie que pertanyi a aquesta comunitat vegetal. 
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6. El bosc dels fartets. El bosc-escola. La salzeda de sarga. 

 
La salzeda de sarga està estructurada fonamentalment pel brancatge atapeït de les sargues (Salix eleagnos) i 

saulics (Salix purpurea), enmig del qual troben refugi més o menys eventual herbes com la dolçamara (Solanum 
dulcamara), el llúpol (Humulus lupulus), la carbassina (Bryonia dioica), l’herba sabonera (Saponaria officinalis), o la 
menta borda (Mentha rotundifolia).  

 
Troba i dibuixa 1 espècie que pertanyi a aquesta comunitat vegetal. 
 
 

 
 
 
 
7. El bosc dels fartets. El bosc-escola. L’omeda. 
 
Les omedes ocupen les franges més allunyades de l’aigua, sòls relativament eixuts a l’estiu i rarament 

inundats, els últims indrets on encara es pot gaudir poc o molt de les condicions permanents d’humitat que genera el 
curs del riu.  

 
Es presenten com bosquetons caducifolis on l’om (Ulmus minor) conviu amb altres espècies com l’heure 

(Hedera helix), la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), l’arç blanc (Crataegus monogyna), la vinca (Vinca 
difformis), el sanguinyol (Cornus sanguinea) i la sarriassa (Arum italicum).  
 

 
Troba i dibuixa 1 espècie que pertanyi a aquesta comunitat vegetal. 

 
 
 
 
 
 
8. El bosc dels fartets. El bosc-escola. Cal fartet. 

 
El fartet (Aphanius iberus) és un petit peix d'aigua dolça que viu a les llacunes litorals de la costa 

mediterrània ibèrica i que es troba en perill d'extinció.  
           
Els principals problemes de conservació del fartet són la pèrdua i el deteriorament del seu hàbitat, i 

l’arribada de la gambúsia, un petit peix d'origen nord-americà molt agressiu que viu als mateixos habitats i hi competeix, 
desplaçant-lo.  
 

 
Anota la temperatura i la humitat relativa de l’aire de dins el bosc i compara-les amb les 

dades que has pres a l’entrada. Quina creus tu que es la raó d’aquesta diferència? 
 
 
 
 
Dibuixa el fartet. 
 
 
 
 
 
En quins ambients viu el fartet?  
 
 
Per què s’està extingint?  
 
 
Quina altre espècie de peix també està en perill? 
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9. El bosc dels fartets. El bosc-escola. Cuidar el planeta és cosa de 

tots.  
 
Fa 150 anys a la Terra vivien 1500 milions de persones. Actualment som més de 6000 milions. Des de la seva 

existència, l’ésser humà ha modificat el seu entorn per treure’n profit, però l’imparable creixement demogràfic, el 
capitalisme salvatge i l’ús nefast de la tecnologia han produït greus alteracions i desequilibris ecològics que modificaran 
inexorablement la dinàmica del planeta.  

 
En els últims cinc-cents anys l'activitat humana ha causat l'extinció de 816 espècies animals, una xifra 

cinquanta vegades superior al seu ritme natural d'extinció. Segons la Unió Mundial per a la Natura (UICN), un de cada 
deu ocells i el 25% dels mamífers figuren en la Llista Vermella d'espècies amenaçades d’extinció. 

 
L’any 2002 es van incloure a la Llista 5.714 espècies de plantes, que suposen el 4% del món vegetal conegut.   
 
La pèrdua neta d'àrea forestal en el món durant els anys noranta va ser d'aproximadament 9,4 milions 

d'hectàrees (l'equivalent del 0,2 per cent del total dels boscos).  
En les nostres mans, en cadascun dels nostres gestos més quotidians, està canviar el destí incert que sembla 

esperar al nostre meravellós planeta. 
 
 
Signa en el llibre de convidats i no oblidis la teva enganxina del Bosc dels Fartets. 
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Conclusions  

Els aiguamolls artificials s'imposen com l’única alternativa sostenible i ecològica per 
a la depuració i reciclatge d'aigües residuals, especialment si aquestes són d'origen urbà.  

  
En països en vies de desenvolupament amb climes tropicals o subtropicals, les 

condicions econòmiques (necessitats de terreny, menors costos d'instal·lació, operació i 
manteniment) i les característiques del clima (que afavoreixen els rendiments), converteixen a 
l'aiguamoll artificial en el sistema més adequat per a la depuració d'aigües servides. 
Desgraciadament aquest tema ha estat estudiat principalment en països amb climes bastant 
freds, per la qual cosa és necessari realitzar treballs d'investigació que adeqüin els models de 
disseny a les condicions locals (temperatura, regim de pluges ,eficiències, vegetació, mitjans 
granulars, etc...). 
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Annex 
 
 

Annex 1.  La membrana TPO. 
 
La membrana TPO, es compon de poliolefina termoplàstica combinada amb cautxú de 

propilè i etil-propilè. El producte armat amb malla de poliester, reuneix la resistència a les 
condicions meteorològiques pròpies del cautxú amb la capacitat de soldadura per calor d'un 
termoplàstic. La seva superfície clara reflecteix la llum del sol que, a mig termini, redueix la 
despesa en refrigeració. La seva formulació sense clor, sense halògens i el fet que les juntes 
es soldin amb aire calent, el converteixen en un sistema amigable amb el medi ambient. Estan 
especialment dissenyades per a impermeabilitzar estanys d'aigua potable. Es caracteritzen pel 
baix cost d'instal·lació (aquesta pot ser sobre substrats humits), no requereix un temps 
d'assecat, s'adapta a qualsevol procés de construcció, i té una elevada resistència a 
microorganismes i a productes químics. 
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