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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Els ecosistemes marins costaners són sistemes complexos, tant pel que fa a l’estructura de les comunitats que hi viuen 
com per la seva dinàmica, amb processos que impliquen múltiples escales d’espai i de temps. Aquesta complexitat 
natural s’ha incrementat al llarg de les darreres dècades com a conseqüència directa del creixement urbà al litoral. 
L’augment de població a les zones costaneres ha comportat no només un augment generalitzat en l’aport de nutrients 
inorgànics al mar, sinó també una forta intervenció sobre la línia de costa –construcció de ports, dics- i canvis en el 
moviment de les masses d’aigua. En aquest context, la interacció entre els factors turbulència-nutrients a la zona 
costanera pot ser clau per a millorar la nostra comprensió sobre el funcionament dels sistemes planctònics i, en darrer 
terme, per a derivar-ne mesures de gestió. A diferència de treballs experimentals previs, que adrecen els efectes de la 
turbulència i/o els nutrients sobre grups específics de plàncton, per avaluar la resposta conjunta de la comunitat 
necessitem paràmetres integradors, que relacionin diversos processos i donin una idea general de l’estat i 
funcionament de l’ecosistema. L’experiència del grup del Dr. Tett en l’estudi d’aquestes variables integradores és 
extensa: durant l’estada de recerca (4 mesos) alguns dels algoritmes que es fan servir per la costa escocesa van 
reformular-se i recalcular-se amb dades de la Mediterrània (dades procedents de la badia de Blanes i de la costa de 
Barcelona). En concret, s’han obtingut rangs d’eficiència de producció de clorofil.la (q) per a diferents nutrients [en 
promig, q ~ 3,10 μg chl.(μmol NO3)-1, q ~ 2,16 μg chl.(μmol SiO4)-1] i en diferents períodes de l’any, i s’han testat uns 
primers índexos d’estat de la comunitat que avaluen les variacions del sistema no assimilables als canvis interanuals 
naturals. Els resultats mostren una capacitat de resposta molt ràpida del plàncton als increments de nutrients, una 
variabilitat anual marcada (quant a diversitat d’organismes planctònics) i apunten el fòsfor com a principal limitant del 
creixement dels organismes en aquesta zona de la Mediterrània. Són, tanmateix, resultats preliminars que cal anar 
complementant amb noves dades disponibles. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
Coastal marine ecosystems are both structurally and dinamically complex with a vast range of relevant spatial and 
temporal scales. Such natural complexity has increased during the last decades due to urban sprawl along the coast. In 
fact, the population growth in coastal areas has not only entailed a widespread increase in the amount of inorganic 
nutrients reaching the sea, but has also enhanced human intervention in the coastline –such as harbours and docks- 
and strongly modified water mass movements. Within this context, the interaction between turbulence and nutrient load 
in coastal waters may be key to understanding the dynamics of planktonic communities and, in the long run, essential to 
providing efficient tools for warning and management. Previous works have dealt with the effects of turbulence and/or 
nutrients upon specific groups of plankton. However, to address the response of the whole planktonic community we 
need integrative parameters -variables which relate several processes and which may offer a general overview of the 
ecosystem state and functioning. The experience of Prof. Tett’s research group with regard to these integrative 
approaches is extensive. During the four-month stay some of the algorithms currently used for scottish coastal waters 
were reformulated and recalculated using Mediterranean data (mostly coming from samplings in Blanes bay and in 
Barcelona’s inshore waters). In particular, we obtained the yield of chlorophyll (q) from different inorganic nutrients 
[mean values of about q ~ 3,10 μg chl.(μmol NO3)-1, q ~ 2,16 μg chl.(μmol SiO4)-1] and for different times of the year, 
and we tested some community state variables which assess changes in the ecosystem that cannot be ascribed to 
natural inter annual variability. The results show a striking short-term potential for the formation of phytoplankton 
biomass in response to nutrient supply, a strong seasonal variability (in terms of planktonic diversity) and point out 
phosphorus as the main limiting nutrient for the growth of organisms in Mediterranean waters. These are, however, 
preliminary results which should be completed and further examined with new available data. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE RECERCA DE LA CONVOCATÒRIA BE 2006 
 
 
RESUM CATALÀ (màx. 300 paraules) 
 
 
Els ecosistemes marins costaners són sistemes complexos, tant pel que fa a l’estructura de les comunitats que hi viuen 
com per la seva dinàmica, amb processos que impliquen múltiples escales d’espai i de temps. Aquesta complexitat 
natural s’ha incrementat al llarg de les darreres dècades com a conseqüència directa del creixement urbà al litoral. 
L’augment de població a les zones costaneres ha comportat no només un augment generalitzat en l’aport de nutrients 
inorgànics al mar, sinó també una forta intervenció sobre la línia de costa –construcció de ports, dics- i canvis en el 
moviment de les masses d’aigua. En aquest context, la interacció entre els factors turbulència-nutrients a la zona 
costanera pot ser clau per a millorar la nostra comprensió sobre el funcionament dels sistemes planctònics i, en darrer 
terme, per a derivar-ne mesures de gestió. A diferència de treballs experimentals previs, que adrecen els efectes de la 
turbulència i/o els nutrients sobre grups específics de plàncton, per avaluar la resposta conjunta de la comunitat 
necessitem paràmetres integradors, que relacionin diversos processos i donin una idea general de l’estat i funcionament 
de l’ecosistema. L’experiència del grup del Dr. Tett en l’estudi d’aquestes variables integradores és extensa: durant 
l’estada de recerca (4 mesos) alguns dels algoritmes que es fan servir per la costa escocesa van reformular-se i 
recalcular-se amb dades de la Mediterrània (dades procedents de la badia de Blanes i de la costa de Barcelona). En 
concret, s’han obtingut rangs d’eficiència de producció de clorofil.la (q) per a diferents nutrients [en promig, q ~ 3,10 μg 
chl.(μmol NO3)-1, q ~ 2,16 μg chl.(μmol SiO4)-1] i en diferents períodes de l’any, i s’han testat uns primers índexos d’estat 
de la comunitat que avaluen les variacions del sistema no assimilables als canvis interanuals naturals. Els resultats 
mostren una capacitat de resposta molt ràpida del plàncton als increments de nutrients, una variabilitat anual marcada 
(quant a diversitat d’organismes planctònics) i apunten el fòsfor com a principal limitant del creixement dels organismes 
en aquesta zona de la Mediterrània. Són, tanmateix, resultats preliminars que cal anar complementant amb noves dades 
disponibles.   
 
 
RESUM ANGLÈS (màx. 300 paraules) 
 
 
Coastal marine ecosystems are both structurally and dinamically complex with a vast range of relevant spatial and 
temporal scales. Such natural complexity has increased during the last decades due to urban sprawl along the coast. In 
fact, the population growth in coastal areas has not only entailed a widespread increase in the amount of inorganic 
nutrients reaching the sea, but has also enhanced human intervention in the coastline –such as harbours and docks- and 
strongly modified water mass movements. Within this context, the interaction between turbulence and nutrient load in 
coastal waters may be key to understanding the dynamics of planktonic communities and, in the long run, essential to 
providing efficient tools for warning and management. Previous works have dealt with the effects of turbulence and/or 
nutrients upon specific groups of plankton. However, to address the response of the whole planktonic community we need 
integrative parameters -variables which relate several processes and which may offer a general overview of the 
ecosystem state and functioning. The experience of Prof. Tett’s research group with regard to these integrative 
approaches is extensive. During the four-month stay some of the algorithms currently used for scottish coastal waters 
were reformulated and recalculated using Mediterranean data (mostly coming from samplings in Blanes bay and in 
Barcelona’s inshore waters). In particular, we obtained the yield of chlorophyll (q) from different inorganic nutrients [mean 
values of about q ~ 3,10 μg chl.(μmol NO3)-1, q ~ 2,16 μg chl.(μmol SiO4)-1] and for different times of the year, and we 
tested some community state variables which assess changes in the ecosystem that cannot be ascribed to natural inter 
annual variability. The results show a striking short-term potential for the formation of phytoplankton biomass in response 
to nutrient supply, a strong seasonal variability (in terms of planktonic diversity) and point out phosphorus as the main 
limiting nutrient for the growth of organisms in Mediterranean waters. These are, however, preliminary results which 
should be completed and further examined with new available data. 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓ  
 
 
L'eutrofització costanera és avui en dia un fenòmen generalitzat degut a l'augment de l'aport de nutrients inorgànics als 
nostres litorals (Cloern 2001, Mackenzie et al. 2002). Una part creixent de la humanitat viu en zones costaneres i per tant 
aquesta influència sobre el funcionament de l’ecosistema costaner tendeix a augmentar (Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2001). Simultàniament, hi ha una creixent estabilització del litoral (deguda en part a la construcció de 
ports, dics i altres infraestructures en la línia de costa) que incrementa les àrees favorables per al desenvolupament 
d’espècies nocives. L’eutrofització i les proliferacions algals nocives (Garcés et al. 2001) causen una creixent alarma 
social i tenen repercussions econòmiques (turisme, pesqueries, etc.) i de salut pública i sostenibilitat ambiental. 
 
La turbulència de petita escala, produïda sobretot pel vent a la zona costanera, pot modular la producció del sistema 
planctònic de manera diferent segons la disponibilitat de nutrients pel plàncton. Així, en condicions de limitació de 
nutrients s’afavoreixen els components heterotròfics del sistema (Peters et al. 2002), i trobem canvis en la quantitat total 
de carboni orgànic particulat (POC) i en l’estequiometria (C:P, C:N) de la matèria orgànica particulada (Maar et al. 2002), 
mentre que amb enriquiments induïts afavorim els osmòtrofs més grans i l’autotròfia (Arin et al. 2002, Alcaraz et al. 2002, 
Malits et al. 2004, Peters et al. 2004). La turbulència també afecta fenòmens de coagulació i agregació de partícules 
(Kiørboe 1993, Colomer et al. 2005), de sedimentació de matèria orgànica particulada (Ruiz et al. 2004), de resuspensió 
de nutrients del fons marí i de transport de nutrients entre l'atmosfera i l'aigua. En conjunt, per tant, pot afavorir 
directament la producció de les algues més grans i afectar la dinàmica de la comunitat planctònica, a la vegada que 
comporta indirectament una entrada de nutrients en el sistema. 
En últim terme, aquests estudis previs suggereixen la conveniència de considerar el forçador “turbulència" a la vegada 
que el forçador "càrrega de nutrients" en l'interès general de trobar bons indicadors d'estat (interessants no només des 
d’un punt de vista estrictament científic sinó amb una clara visió de futur quant a gestió costanera). D’altra banda, 
considerar la turbulència com a forçador implica un avantatge logístic clar, ja que aquest paràmetre es pot derivar de 
sèries temporals de variables meteorològiques, com ara la intensitat de vent, que actualment estan disponibles arreu. 
  
Moltes variables químico-biològiques (POC, biomassa autòtrofs respecte biomassa total, etc.) reflexen la derivació del 
carboni orgànic cap a nivells tròfics superiors, o bé l’increment de la respiració i el desenvolupament de xarxes tròfiques 
microbianes, i poden ser molt útils per a entendre i avaluar la resposta conjunta de la comunitat als canvis en la 
turbulència o en la càrrega de nutrients del medi. Són, en definitiva, susceptibles de convertir-se en índexos integradors 
de la funcionalitat del sistema.  
 
La llarga trajectòria en la investigació de la turbulència de petita escala a l’Institut de Ciències del Mar, en el qual 
desenvolupo la meva tesi, em permet comptar amb un gran nombre de dades a processar, procedents tant 
d’experiments de laboratori com de campanyes al mar. 
Paral.lelament, el grup d’investigació que dirigeix el Dr. Paul Tett és expert en l’avaluació i modelització de l’eutrofització 
costanera. Entre d’altres, han establert rangs d’eficiència en la producció de clorofil.la i valors mitjans i màxims de 
producció primària per a diferents condicions, tant de composició (N limitat, P limitat) com de concentració de nutrients 
(Tett et al. 2003, Edwards et al. 2003, Gowen et al. 1992).  
Molt recentment, i en el context del projecte europeu OAERRE (Oceanographic Applications to Eutrophication in Regions 
of Restricted Exchange), han abordat la qüestió dels canvis en l’ecosistema costaner com a resposta a diferents graus 
d’eutrofització. L’estudi va fer-se en sis emplaçaments diferents, i s’hi han desenvolupat models senzills, en què 
certament es fan servir variables d’estat semblants als nostres paràmetres indicadors.  
El grup selecciona emplaçaments amb importància estratègica pel fort impacte a què estan sotmesos –són, en general, 
zones costaneres amb altes densitats de població-; aquest és també el cas de bona part del litoral català, i sens dubte 
dels 3 punts de mostreig que nosaltres plantegem per a testar els indicadors (desembocadures de la Tordera, l’Ebre i el 
Llobregat). En aquest sentit, la seva experiència ens pot ser de gran utilitat a l’hora d’integrar les nostres pròpies dades i 
de comparar processos, o per verificar si els paràmetres que funcionen en sistemes com el nostre, són igualment vàlids 
en zones amb característiques ambientals substancialment diferents. 
 
Finalment, és de gran interés la finalitat pràctica dels estudis que desenvolupen, que està molt lligada a les mesures de 
gestió de la costa, essencialment al control dels abocaments i l’eutrofització que se’n deriva (han format part de grups de 
treball vinculats a l’Agència de Protecció Ambiental d’Escòcia i a l’Associació de Serveis d’Aigua d’Edimburg). Aquesta 
finalitat exigeix la màxima simplicitat possible en tots els aspectes –des de les tècniques d’anàlisi escollides al laboratori 



fins a la presentació sintètica dels models finals-, i és una característica també molt desitjable en el nostre cas per a la 
selecció d’uns o altres indicadors. 
 
 
PLA DE TREBALL 
 

 
I. Teoria i objectius de la recerca 

 
Com s’ha esmentat a la part introductòria, en l’actualitat un dels problemes més freqüents a les costes europees és 
l’excés de nutrients inorgànics a l’aigua (eutrofització), en bona mesura provocat per l’augment en l’abocament d’aigües 
residuals urbanes i per l’ús generalitzat de fertilitzants en terrenys agrícoles. A grans trets, l’acumulació excessiva de 
nutrients afavoreix el creixement d’algues i condueix a desequilibris en el balanç d’organismes i en les propietats físico-
químiques de l’aigua. Les darreres directives europees sobre tractament d’aigües residuals urbanes (Urban Waste Water 
Treatment Directive, UWWTD), així com el conveni OSPAR (al capítol d’Estratègia per a combatre l’Eutrofització), han 
posat de relleu la necessitat d’implementar mesures de previsió i control que avaluïn l’estat de les costes no només en 
base a paràmetres químics -com fins ara-, sino també a través de variables biològiques.  
 
El grup de recerca de la Universitat de Napier forma part del consell científic del Regne Unit per al desenvolupament 
d’eines de diagnosi de l’eutrofització costanera, i treballa en l’elaboració d’índexos de la comunitat que puguin utilitzar-se 
per a avaluar l’estat de l’ecosistema (Tett et al., 2007). Malgrat les diferències evidents quant a les condicions 
hidrodinàmiques i a les propietats de les masses d’aigua entre la Mediterrània i les costes britàniques, l’aplicació d’eines 
comunes i la comparació de resultats és un exercici molt interessant en l’estratègia general d’obtenir paràmetres 
indicadors vàlids en un rang ample de condicions ambientals. 
 
El treball es va centrar fonamentalment en dos aspectes: 
 
Càlculs de l’eficiència de producció primària (q), és a dir, l’increment en la concentració de clorofil.la a que se n’obté a 
partir d’un determinat increment de nutrients (nitrogen inorgànic dissolt, silicat o fòsfor). Aquest paràmetre recull la relació 
que hi ha entre l’entrada de nutrients en el sistema i la formació de biomassa fitoplanctònica, i és important per a predir 
rangs de creixement dels organismes i per a estimar els efectes de l’eutrofització. De fet, el paràmetre q no presenta un 
valor constant al llarg del temps i l’espai, i les seves variacions són funció (i per tant, informen) de l’estructura de la 
comunitat i del seu estat ecofisiològic. És una variable fonamental en els models biogeoquímics que desenvolupa el grup 
receptor.  
 
L’índex de comunitat fitoplanctònica (Phytoplankton Community Index, PCI), en què s’estudien les variacions en 
l’estructura de la comunitat a mig i llarg termini, i es determina en quina mesura els canvis són o no atribuïbles a la 
variació estacional natural. Pel càlcul de l’índex es poden fer servir diferents paràmetres –en realitat, qualsevol que es 
consideri significatiu per a descriure la comunitat-, si bé al Regne Unit s’ha fet servir fonamentalment amb abundàncies 
de diferents grups d’organismes. Cal puntualitzar que els grups no corresponen a les tradicionals divisions per família, 
genère o espècie, sino que s’estableixen d’acord a unes característiques generals més relacionades amb el paper dels 
organismes al medi: tipus de nutrient que consumeixen, metabolisme –autòtrofs, heteròtrofs, mixòtrofs-, comportament –
pelàgics o bentònics-, etc. 

 
 
II. Mètodes d’anàlisi 
 

Per al càlcul d’ambdós paràmetres es van fer servir dos tipus de dades: 
D’una banda, dades procedents de campanyes al mar. En concret, un cicle anual de mostreigs mensuals (13 mostreigs) 
portats a terme a la Badia de Blanes (2003-2004), i dues campanyes setmanals intensives (amb quatre mostreigs per dia) 
realitzades a les aigües costaneres de Barcelona (novembre 2005, abril 2006). L’aigua que es mostreja és sempre 
subsuperficial, i a part d’enregistrar les condicions ambientals i obtenir perfils de salinitat i temperatura de la columna 
d’aigua, s’obtenen dades de nutrients inorgànics, fòsfor total (TP), nitrogen total (TN), carboni i nitrogen orgànic particulat 
(POC, PON) i fòsfor orgànic particulat (POP) (en tots els casos, analitzats d’acord amb el protocol establert a Grasshoff 



et al. 1983); clorofil.la a (Yentsch and Menzel 1963), bacteris, pico i nanofitoplàncton (amb citometria de flux, seguint el 
mètode de Gasol and del Giorgio 2000), i flagel.lats autotròfics i heterotròfics (Porter and Feig 1980). 
 
De l’altra, dades procedents d’experiments al laboratori en què testem els efectes combinats de turbulència i nutrients 
sobre comunitats planctòniques naturals. Comptem amb les dades de 13 experiments amb aigua de Blanes (un per cada 
mes de mostreig) i dos experiments amb aigua de Barcelona. El procés en tots els casos és idèntic: l’aigua es filtra amb 
una malla de Nylon de 200 μm –per a eliminar el zooplàncton més gran-, es transfereix a contenidors cilíndrics de 
metacrilat de 15 L, i es manté durant tres dies en cambres experimentals sota condicions de llum i temperatura 
controlades (ajustades a les condicions in situ de l’aigua de mar). S’estudien quatre estats: S0 (sense turbulència i sense 
nutrients afegits), T0 (amb turbulència i sense nutrients afegits), S4 (sense turbulència i amb nutrients afegits), T4 (amb 
turbulència i amb nutrients afegits). Els nutrients s’afegeixen en una única dosi a l’inici dels experiments, i per a la 
generació de turbulència va utilitzar-se un sistema de reixetes d’oscil.lació vertical com el descrit a Peters et al. (2002). 
Els paràmetres analitzats són els mateixos que els descrits anteriorment per a les campanyes.  
 
A partir d’aquestes dades disponibles, vàrem calcular els paràmetres d’interès:  
 
Per al càlcul de l’eficiència de producció primària (q) es van fer dues aproximacions. Amb les dades de campanyes al 
mar, i de forma semblant a l’estudi de Gowen et al. (1992), es va mirar directament si existia alguna correlació entre la 
concentració de nutrients inorgànics i la concentració de clorofi.la a. En els casos en què aquesta correlació era 
significativa, ajustàvem una recta, i el pendent de la mateixa s’assumia com l’eficiència de producció primària.  
 
Les dades dels experiments, molt més nombroses, van permetre’ns un tractament de les dades més detallat. En primer 
terme, q es va calcular com la variació de clorofil.la a respecte de la variació de nutrients entre els temps inicial i final dels 
experiments; un cop obtinguts aquests valors d’eficiència, categoritzàvem les dades per estacions de l’any i per 
tractament experimental (amb o sense turbulència, amb o sense nutrients) i avaluàvem les diferències (anàlisi de 
variança per grups, diagrames de caixes). En segon lloc, es van calcular les variacions de clorofil.la respecte de nutrients 
diàries, i es va fer també l’estudi per tractaments i l’anàlisi de variança. Finalment, es van fer regressions entre les dades 
diàries de nutrients (no variacions) i les dades diàries de clorofil.la a (no variacions), i els pendents s’assumien com 
l’eficiència de producció. Les regressions es van calcular tant amb totes les dades (tots els tractaments) com per cada 
tractament per separat, i es van fer anàlisis de variança dels pendents per a saber si també d’aquest manera era possible 
detectar diferències en el creixement de la comunitat en funció de la càrrega de nutrients o de la turbulència a què havia 
estat sotmesa.  
 
Per al càlcul de l’índex de la comunitat fitoplanctònica es va fer servir un procediment matemàtic particular (‘convex hull’). 
A grans trets, l’estat de l’ecosistema és definit per dues variables d’estudi: per exemple, abundància de diatomees vs. 
abundància dinoflagel.lades autotròfiques. S’estableixen unes condicions de referència (a partir de les dades d’anys 
previs, o de dades procedents d’emplaçaments en què se suposa poca contaminació). En un gràfic de la variable 1 vs. la 
variable 2, les variacions estacionals durant aquests anys de referència defineixen un espai determinat (que es calcula 
amb l’algoritme convex hull). Si superposem al gràfic les dades actuals, alguns dels nous punts cauen fora del nostre 
espai de referència i alguns cauen dintre dels límits establerts. Calculem la quantitat de punts nous que cauen fora, i els 
punts que hi són a dins. La fòrmula matemàtica de l’índex és: PCI = (nous punts fora del cercle de referència) / (total 
nous punts). Tot i que encara està per refinar, si el valor del PCI<0.4 es considera que hi hagut canvis substancials en el 
sistema. En el nostre cas particular, les dades de Blanes són els valors que prenem per a les condicions de referència 
(13 dades mensuals), i el promig diari de les dades de les campanyes de Barcelona és el que considerem estat actual.  
En absència de dades pels diferents grups de fitoplàncton (que són les que fa servir el grup receptor), fem servir com a 
variables d’estat la concentració clorofil.la a, bacteris, synechococcus i picoeucariotes.  
 
 

III. Resultats i conclusions 
 
Eficiència de producció primària. Les regressions amb dades directes de campanyes van ser poc significatives, en bona 
part degut a la variabilitat de les dades (dos emplaçaments diferents, diferents èpoques de l’any). L’única correlació 
significativa es va donar entre la clorofil.la i el nitrogen inorgànic dissolt, però donat que el nombre de dades amb què 
comptàvem era petit, van preferir-se les dades obtingudes a partir dels experiments.  
Entre les diverses fòrmules aplicades a les dades dels experiments, els valors d’eficiència més encertats van considerar-
se els que provenien de les regressions entre les concentracions directes de clorofil.la i nutrients, i no pas els que 



s’obtenien de les ratios entre variacions. El càlcul de l’eficiència és significatiu, en tot cas, només amb determinats 
nutrients, i això ens dóna idea de la seva importància pel creixement dels organismes. El paràmetre q va considerar-se 
un bon predictor pel nitrat, el nitrogen inorgànic dissolt i pel silicat, i es van obtenir valors comparables als descrits per 
Edwards et al. (2003): en promig, q ~ 3,10 μg chl.(μmol NO3)-1, q ~ 2,16 μg chl.(μmol SiO4)-1. Tanmateix, l’eficiència de 
producció només canvia significativament segons el tractament pel nitrat i el nitrogen inorgànic dissolt. El fòsfor és 
extraordinàriament variable, i els càlculs de q van suggerir que la seva concentració és poc correlacionable amb la 
biomassa d’organismes, com ja s’havia observat en els estudis anteriors. És un element molt làbil i malgrat que la seva 
concentració ha de superar cert llindar per tal que els organismes prol.liferin, el seu potencial de creixement de la 
biomassa és més predictible amb altres compostos esmentats. El treball deixa oberta la questió sobre el cicle del fòsfor i 
la seva absorció o alliberament per part dels diferents organismes, i és un dels aspectes en què estem treballant 
conjuntament tots dos grups.  
 
El treball amb els índexos va ser més aproximatiu. La varietat de la comunitat planctònica al mar del Nord és menor, i 
l’índex es calcula amb organismes que predominen al llarg de tot l’any. Al mediterrani els organismes dominants varien 
substancialment, i vàrem haver d’aplicar paràmetres diferents. Comparativament, tanmateix, es va veure que l’índex pot 
funcionar amb organismes molt dispars, i que la combinació de diferents índexos simultàniament ofereix resultats 
valuosos. Els càlculs van indicar certes variacions en la ratio bacteris:fitoplàncton entre Blanes i Barcelona, i un 
decreixement del contingut de carboni a les poblacions de fitoplàncton, però aquestes dades són molt preliminars i 
s’estan completant amb mostreigs actuals.  
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