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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest treball ha consistit en l’estudi de dues basses (una més gran i l’altra de 

reduïdes dimensions) que queden aïllades a la riera de la Valleta durant el període 

estival. El treball l’he realitzat durant els mesos de juliol i agost del 2007. 

El que he fet és agafar mostres en diversos dies per observar quina és l’evolució 

de les poblacions d’algues en aquestes basses, tenint en compte que a l’estiu es van 

assecant, i per la previsible concentració de nutrients podien patir un procés 

d’eutrofització. Al mateix temps vaig mesurar diversos paràmetres per estudiar les 

relacions entre ells i les que podien tenir amb l’evolució de les algues observades. 

També he fet un recull de fotografies i vídeos de les algues i altres organismes, i 

n’he pogut identificar diversos. En algunes fotografies he pres mesures dels individus 

observats. 

A part de l’interès que té un treball de camp d’aquestes característiques i la 

curiositat d’estudiar concretament aquestes basses que fa anys que vinc observant, les 

motivacions que he tingut per fer aquest treball són l’estima que sento per la zona de 

l’Alt Empordà i la possibilitat de veure organismes que són relativament abundants però 

que sovint ens passen desapercebuts. Al mateix temps podia fer un seguiment de la 

evolució de les poblacions, els seus moviments i fins i tot la seva reproducció. A més, 

passo l’estiu a Llançà i m’era fàcil fer el treball en una zona propera. 

 

2. OBJECTIUS DEL TREBALL  
Reconèixer les espècies d’algues i altres microorganismes que viuen a les basses 

i comprovar si s’observen diferències entre les dues basses i/o canvis en la població 

d’algues i altres microorganismes al llarg de l’estiu. 

 Mesurar diversos paràmetres fisicoquímics i comprovar si estan relacionats entre 

sí i/o amb l’evolució de les poblacions observades. 

 Familiaritzar-me amb el treball de camp, l’ús d’aparells de mesura, microscopi i 

el software associat. 

 Identificar altres organismes que viuen o sovintegen a les basses i en depenen 

d’una o altra manera. 
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3. LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA ZONA ESTUDIADA  
Les dues basses que he estudiat es troben dins la llera de la Riera de la Valleta. 

Aquesta neix a les muntanyes del massís de l’Albera, entre el Coll dels Empedrats i el 

Puig d’en Jordà (757 m.), i desemboca a la platja de Llançà. 

Es troba a la comarca de l’Alt Empordà (Catalunya). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 

 

 

Es tracta d’una riera amb un curs relativament curt (uns 17 Km comptats a partir 

del mapa en versió “plugin” de l’Institut Cartogràfic de Catalunya) i una conca 

hidrogràfica petita. Per tant, no és estrany que en les èpoques en què no es produeixen 

precipitacions s’assequi en bona part. Només queden alguns bassals, la majoria en zones 

en què la roca ha estat excavada com a resultat de l’erosió i fa la funció d’un dipòsit 

impermeable. Alguns d’aquests són prou grans com per garantir la supervivència  dels 

peixos, principalment bagres (Leuciscus cephalus), fins a la següent temporada de 

pluges. En aquests bassals també s’hi concentren diversos exemplars de tortugues de 

rierol (Emys orbicularis), granotes (Rana perezii) i serps d’aigua (Natrix maura i Natrix 

natrix).  

Nucli urbà de La Valleta Carretera N-260 

Basses estudiades 

Riera 

Recorregut de la 
riera en blau 
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La litologia de la zona està formada sobretot per roques metamòrfiques com els 

esquistos i quarsites, els primers força rics en ferro. Per tant, com que es tracta de 

terrenys silícics, les aigües haurien de tenir una duresa baixa i un PH més aviat àcid. 

Però, en realitat, els valors que he obtingut han estat d’entre 8 i 9. Això potser és degut 

al fet que les aigües estaven estancades i contenien alguna substància química, a més de 

l’activitat fotosintètica de les algues. (De fet no hi he observat cap espècie de mol·lusc 

la qual cosa estaria en consonància amb la falta de calci d’aquestes aigües). 

 
Mapa geològic (ICC) i recorregut de la riera. 

 

Antigament, la vall on es troba la riera, com bona part del territori veí, estava 

dedicada al cultiu de la vinya i l’olivera. Encara podem veure les feixes en els vessants 

de les muntanyes. Aquests cultius van ser abandonats i el sòl va ser colonitzat per altres 

espècies, sobretot arbustives, però també pins i algunes sureres aïllades. A causa dels 

incendis que es produeixen periòdicament, (l’últim l’any 2000 va calcinar unes 5.800 

Ha a l’Alt Empordà), la vegetació actual està formada sobretot per arbusts com les 

estepes (Cistus albidus), el bruc (Erica arborea), l’argelaga (Genista escorpius ) i les 

romagueres (Rubus), (Brugueres altes i denses: Cytisum-Ericetum arborae, segons 

l’enciclopèdia d’ “Història Natural dels Països Catalans),  totes elles adaptades a les 

condicions de sequera i als incendis periòdics que es donen  a la zona. A més, també 

podem observar alguns rebrots de vinya borda i d’oliveres. La vegetació arbòria és 

escassa i es limita a alguns pins blancs i sureres que han sobreviscut als incendis. Als 

marges de la riera també hi ha alguns verns (Alnus glutinosa) i pollancres (Populus) que 

no arriben a formar un vertader bosc de ribera, i diversos exemplars d’aloc (Vitex 

agnus-castus).  

Metamorfisme en metapelites (esquists) 
Zona de sil·limanita-moscovita 

Metamorfisme en metapelites (esquists)  
 

Granodiorites 

Al·luvions 

Encavalcament

Riera de la Valleta



Estudi de dues basses de la Valleta  Marina Angelats 
 

 5

  
Conca hidrogràfica                                      La vall de “La Valleta” des de les basses 

 Les úniques zones urbanitzades prop de la riera són el nucli de La Valleta, 

format per una dotzena de cases i un restaurant, i la part final que travessa part de la vila 

de Llançà. Per tant, qualsevol aport d’aigües residuals, adobs agrícoles, etc, es produeix 

més avall de la zona on es troben les dues basses estudiades. L’abandonament de les 

terres i la manca d’ocupació humana fan que sigui difícil que hi hagi un aport extra de 

nutrients, fora dels naturals com poden ser la caiguda i descomposició de fulles i les 

dejeccions dels animals que viuen a les basses i els seus voltants.  

 Només a començaments de la primavera hi pasturen vaques però a finals 

d’aquesta estació són traslladades a zones de muntanya. 

 Per comparar les dades obtingudes amb la climatologia de la zona durant l’estiu, 

primer vaig optar per les de l’observatori de Portbou. Però com que faltaven les dades 

de molts dies, vaig optar per les de l’observatori d’Espolla també proper i situat més a 

l’interior.  
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4. HIPÒTESI DE TREBALL 
Al llarg de l’estiu, tenint en compte que la zona on es troben les dues basses és 

una zona molt seca i no hi plou gaire, la riera queda reduïda a diversos bassals aïllats. 

Cadascun té un volum d’aigua diferent que va disminuint amb el temps. Seria d’esperar 

que a conseqüència d’això les poblacions d’algues canviïn segons la concentració de 

nutrients, la temperatura i altres paràmetres fisicoquímics.  

 Tenint en compte les diferències de volum i de situació entre les dues basses, 

tant el comportament dels paràmetres com les poblacions observades haurien de ser 

diferents. 

 

5. DIFICULTATS 
Les dificultats més grans que he tingut han estat la identificació de moltes 

espècies d’algues i d’altres microorganismes. En alguns casos he aconseguit identificar 

el gènere al qual pertanyen. També he hagut d’aprendre a utilitzar els diversos sensors i 

la consola Multilog. Especialment he tingut problemes amb el sensor d’oxigen que 

donava dades contradictòries o com a mínim estranyes i no es podia calibrar mai fins al 

valor del 100%. 

Una altra dificultat és que no sempre s’han pogut fer les recollides de dades a la 

mateixa hora, ni amb la mateixa periodicitat, per problemes de transport fins a la zona 

estudiada. Això fa que els paràmetres mesurats no siguin tan fàcilment comparables. 

 

6. MATERIAL 
• Aparells: 

 - Microscopi amb càmera fotogràfica. 

 - Consola Multilog. 

 - Sensor de temperatura de 25 a 110 ºC. 

 - Sensor de PH i solució tampó PH 7. 

 - Sensor d’oxigen i accessoris. 

 - Sensor de llum. 

 - Màquina de fotografiar digital. 

 - Balança. 

 - Centrífuga manual. 

 - Ordinador i software per a la consola i el microscopi. 
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• Productes químics i reactius: 

 - Aigua desionitzada. 

 - Test colorimètric per amoni. 

 - Test colorimètric per fosfats. 

 - Lugol. 

 - Blau de metilè. 

• Material de vidre: 

 - Erlenmeyer de 250 cc. 

 - Recipients per recollir mostres d’aigua. 

 - Tubs d’assaig petits per a la centrífuga. 

 - Pipetes pasteur i comptagotes. 

 - Portaobjectes i cobreobjectes. 

• Altres:  

 - Un bastó llarg i una ampolla de vidre amb tap per agafar les mostres del fons 

de la bassa gran. 

 - Xeringa de 20 ml., tub de plàstic de 2 m i pipeta per agafar mostres a  diferents 

fondàries. 

 - 2 bastons de fusta per mesurar els canvis de nivell de l’aigua. 

 - Regle. 

 - Navalla per marcar els canvis de nivell. 

 - Llibreta de notes i llapis. 

 

7. MÈTODE DE TREBALL 
En primer lloc vaig localitzar les dues basses de les quals vaig fer el seguiment. 

A les 18:30 hores del dia 2 de juliol hi vaig recollir les primeres dades.  

BASSA PETITA 

 La primera és una bassa petita, de molt poca fondària (uns 35 cm a la part més 

profunda). 

Les roques de la zona que constitueixen els límits de la bassa són esquistos molt 

rics en òxids de ferro. 

A l’interior de l’aigua vaig observar una gran quantitat d’algues filamentoses, 

alevins de bagres, algun cap gros i , en el fons, diverses fulles i altres restes vegetals en 

descomposició. 
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 Aquesta bassa està en una zona enfonsada entre les roques que limiten la llera i 

que s’escalfen molt amb el sol, per això la temperatura al costat de la bassa és 

habitualment més alta que la de l’aire que circula més amunt. 

 

BASSA GRAN 

La segona bassa és més gran que l’anterior i més profunda. És allargada (uns 3 

metres) i, a la zona més fonda, feia aproximadament 1,5 m. Com la petita està envoltada 

de roques, però de parets més escarpades i només té una zona fàcilment accessible per 

on es poden recollir les dades. A l’interior hi viuen força peixos de mida mitjana 

(bagres). 

Com que està en una zona més profunda del llit rocós, durant bona part del dia 

es troba a l’ombra i les temperatures no són tan altes com a la petita. 

 

                         
                          Imatges de la bassa gran (1,2) i de la bassa petita (2 i 3).  

    

Periòdicament (cada 2-4 dies) agafava mostres de diverses zones de les basses.  

Concretament prenia mostres d’aigua de la superfície de cada bassa amb un 

recipient (uns 200 cm3). A part, agafava dues mostres de bentos de cada bassa. Després 

introduïa una ampolla de vidre de 250 cm3 fins al fons de la bassa gran (1,5 m.) amb 

l’ajut d’una canya. Quan tocava el fons, estirava un cordill per desprendre el tap de 

manera que l’ampolla s’omplia només amb l‘aigua del fons. Seguidament fixava la 

canya i ho deixava a fi que la temperatura de la mostra quedés estabilitzada.  

El dia 26 de juliol, vaig recollir dades tres vegades per observar possibles canvis 

pel que fa a la profunditat en què es trobaven les algues i en els paràmetres 

fisicoquímics al llarg del dia.  

A més també mesurava la llum i temperatura en un espai obert per conèixer les 

condicions generals i feia fotografies a la bassa petita per observar els canvis de nivell 

que es produïen.  

B.gran

B. petita
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També apuntava les condicions meteorològiques del dia i l’hora de mostreig. 

Tot seguit mesurava la temperatura de l’aire i la llum damunt de cada bassa. 

Posteriorment mesurava la temperatura de la superfície de l’aigua (uns 10 cm.).  

Després, mesurava el PH i la concentració d’oxigen alhora, a la superfície de 

cada bassa. Com que això em portava uns minuts, un cop mesurats aquests dos 

paràmetres, ja treia l’ampolla del fons i a continuació mesurava la temperatura, el PH i 

la concentració d’oxigen d’aquesta mostra. 

     
  Diverses imatges de la mesura dels paràmetres a la bassa gran 

 

Al final mirava la davallada o pujada del nivell d’aigua de les dues basses a 

partir de les marques que feia en un bastó introduït a l’aigua.  

Per mesurar la precipitació vaig improvisar un pluviòmetre amb una ampolla de 

plàstic. 

Quan arribava a casa mesurava l’amoni i els fosfats de cada mostra i després 

passava totes les dades a l’ordinador i començava a examinar totes les mostres.  

Per fer l’observació de les mostres de plàncton centrifugava 5 ml. d’aigua de la 

bassa gran, 5 ml. de la bassa petita i 5 ml del fons de la bassa gran a fi de concentrar els 

microorganismes que hi pogués haver i observar-los més fàcilment. Tot seguit en feia 

una observació al microscopi i feia fotografies dels organismes més abundants i d’altres 

d’interessants que també apareixien a les mostres. Després observava les mostres de 

bentos de les dues basses i també en feia fotografies. 

Anava apuntant els organismes més abundants que veia a cada mostra i 

qualsevol cosa que em cridés l’atenció. 

Si durant l’observació apareixien organismes interessants, també gravava 

algunes imatges en vídeo. 

Al final vaig ordenar totes les fotografies per dies i procedència. 
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A través d’internet vaig buscar les dades de precipitació i temperatura de 

l’observatori d’Espolla durant els mesos de juliol i agost, per tal de comparar-les amb 

les meves dades. 

El dia 31 d’Agost vaig recollir les últimes dades i vaig començar a treballar amb 

els resultats obtinguts per extraure’n conclusions. 

Per identificar les algues, vaig utilitzar guies i diverses pàgines web. 

 

8. IMPORTÀNCIA DELS PARÀMETRES ESTUDIATS   

 
Temperatura: És un dels que té més importància a les masses d’aigua, ja que 

determina la densitat, viscositat i moviment de l’aigua i la capacitat de dissolució de 

l’oxigen. També influeix en la distribució, periodicitat i reproducció de les algues.  

A causa del poc volum de les basses estudiades (especialment la petita), la 

temperatura variava força depenent de l’hora. Hi havia grans oscil·lacions entre la nit i 

el dia i segons les condicions de nuvolositat.  

A més, a la bassa gran la temperatura del fons sempre era inferior a la de la 

superfície, simplement per la menor insolació.  

A continuació podem veure una gràfica obtinguda amb les temperatures d’un 

recipient de plàstic amb 6 litres d’aigua i amb la part inferior coberta, que vaig utilitzar 

per comprovar que només per aquest fet, les temperatures a les hores de més insolació, 

eren diferents a la superfície i al fons.    

 
  

Il·luminació: La radiació solar és necessària per a la fotosíntesi i, per tant, 

influeix directament en l’activitat de les algues, principals productores d’aquests 

ecosistemes.  

 També influeix en la temperatura com he comentat abans. 
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A continuació podem veure una gràfica obtinguda en un recipient de control (6 l.) 

que il·lustra aquest últim fet: 

 
Com es pot observar la temperatura augmenta i disminueix amb un cert retard 

respecte a la intensitat lluminosa per l’elevada calor específica de l’aigua, però 

mantenen una relació directament proporcional. També s’observa com la llum varia 

bruscament pel pas d’algun núvol.  

 

Oxigen: Aquest gas és produït per les algues amb  la fotòlisi de l’aigua que es 

dóna durant la fase lumínica de la fotosíntesi, i és més abundant a les capes superiors, 

més il·luminades i amb major presència d’algues. També prové de l’aire que està en 

contacte amb la superfície de l’aigua. El diòxid de carboni disminueix en ser fixat 

durant la fase fosca (cicle de Calvin), i això pot comportar un augment del PH. Per altra 

banda, el consum d’oxigen que es fa amb la respiració en fa disminuir la quantitat 

sobretot al fons on s’acumula la matèria orgànica. A conseqüència de la respiració es 

desprèn diòxid de carboni que pot fer disminuir els valors de PH.  

 

PH: La presència dels ions H3O+ i OH- i la seva abundància relativa és el que 

dóna  els valors de PH a l’aigua. Aquest està influït per la presència de diverses 

substàncies com el diòxid de carboni abans esmentat i diverses sals minerals (carbonats, 

sulfats...) 

 Hi ha organismes que viuen en un PH molt àcid (bacteris acidòfils) i d’altres en 

un PH molt bàsic. Però, en general, a les aigües dolces aquest paràmetre sol variar dels 

6,5 a 8,7. 
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Nutrients: Els factors químics limitants més importants per al creixement de les 

algues i els vegetals en general són els nitrats i els fosfats.  

 Per tal que les algues creixin cal que hi hagi una relació estequiomètrica entre la 

quantitat de nitrat i fòsfor present a la composició de l’aigua. 

 La reacció química que defineix el creixement d’una alga és aproximadament: 

106CO2 + 16NO3
- + HPO4

2- + 122H2O + 18H+  C106H263O110N16P+138O2 

 Per tant, perquè una alga creixi es necessita una relació de 16 nitrats i 1 fòsfor 

aproximadament. 

- Condicions límit de creixement de les algues 

quan N/P > 20  El nutrient limitant del creixement és el fòsfor 

quan N/P <   5 El nutrient limitant del creixement és el nitrogen (nitrat) 

- Concentracions que originen el creixement de les algues 

si [P] > 0.015 mg/l 

si [N] > 0.3 mg/l 

En un llac en condicions normals [P] = 0.01 mg/l. Si [P] és superior a 0.02 mg/l 

el risc d’eutrofització del llac per creixement d’algues és molt gran.  

 

 EL CICLE DEL NITROGEN 

El nitrogen és un element totalment indispensable entre d’altres raons per a la 

formació dels aminoàcids i dels nucleòtids que els éssers vius necessiten per viure. En la 

naturalesa, el nitrogen inorgànic el podem trobar en forma d’amoníac (NH3), de nitrits 

(NO2
–),de nitrats (NO3

– que és el que aprofiten majoritàriament les plantes), i en grans 

quantitats en forma gasosa a l’atmosfera (N2 que només poden fixar alguns bacteris com 

Azotobacter, Clostridium i Rhizobium, i també alguns cianobacteris).  

La matèria orgànica, ja provingui d’un cadàver animal, com de restes vegetals, 

es descompon gràcies a microorganismes descomponedors com alguns bacteris i els 
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fongs, que degraden les molècules nitrogenades com les proteïnes, produint amoníac 

(NH3). L’enriquiment del sòl o de les aigües en amoníac és el procés que s’anomena 

amonificació. 

A més, els animals vius excreten les seves substàncies de rebuig al medi. Les 

substàncies de rebuig que contenen nitrogen poden ser l’amoníac (en cas dels peixos), 

l’àcid úric (en cas dels rèptils i dels ocells) i la urea (en cas dels mamífers). 

Els bacteris nitrificants, duen a terme el procés de nitrificació, que consisteix en 

oxidar aeròbicament l’amoníac. Aquest procés de nitrificació es du a terme en dues 

fases. La primera seria la nitrosació, duta a terme pels bacteris del gènere Nitrosomonas 

que transformen l’amoníac en nitrit (NO2
–); i la segona fase, que seria la nitració, duta a 

terme per bacteris del gènere Nitrobacter que transformen el nitrit en nitrat. Un cop 

s’han dut a terme aquestes transformacions, les plantes ja poden absorbir el nitrogen en 

forma de nitrats que posteriorment incorporen a les molècules orgàniques. 

La fixació de N2 també enriqueix els sòls i les aigües en aquest nutrient. 

També pot arribar procedent del rentat dels fertilitzants agrícoles, granges, o de 

les depuradores d’aigües. Si s’acumula en excés produeix l’eutrofització de les aigües. 

La desnitrificació és el procés invers al de la nitrificació. Consisteix en 

transformar aneròbicament els nitrats en N2 gasós que s’incorpora a l’atmosfera. Aquest 

procés el fan Pseudomonas. 
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 EL CICLE DEL FÒSFOR 

El fòsfor és un nutrient necessari per formar els fosfolípids de les membranes 

cel·lulars, els nucleòtids i els esquelets dels vertebrats. Al medi el trobem en forma de ió 

fosfat procedent del mineral apatita o de la descomposició de la matèria orgànica. 

S’incorpora a les plantes de les quals després passa als animals. 

En els ecosistemes terrestres, el fòsfor del sòl és accessible a les plantes, però en 

els aquàtics, en especial al mar, té tendència a precipitar-se al fons i el seu reciclatge 

queda molt alentit (trampes de fòsfor). 

A part de les fonts naturals, el fòsfor també pot provenir dels fertilitzants 

agrícoles i detergents (polifosfats), que arriben al medi pel rentat de la pluja i si 

s’acumulen fins a nivells perniciosos també produeixen eutrofització. 

 

 
 

9. ECOLOGIA DE LES AIGÜES CONTINENTALS 

ESTANCADES 

 
Les aigües continentals estancades poden ser de diferents tipus: estanys, 

embassaments i llacunes, i basses temporàries. Les dues basses estudiades 

correspondrien a aquesta última categoria però amb una característica especial, ja que 

durant les èpoques plujoses formen part del curs d’una riera, de manera que les aigües hi 

circulen i es renoven.  
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Les aigües poden presentar una gran variació en la concentració de sals minerals 

i es poden diferenciar aigües oligotròfiques, distròfiques, mesotròfiques i eutròfiques. 

Les oligotròfiques són pobres en sals nutritives però riques en oxigen i neutres o 

alcalines. Les poblacions d’algues són escasses i solen pertànyer a les classes de les 

diatomees, desmidials i crisofícies. Les aigües són transparents. En són un exemple els 

llacs d’alta muntanya que reben aigües procedents del desgel. 

Les distròfiques són també pobres en sals nutritives però més àcides per les 

substàncies húmiques. Són les típiques de les turberes de Sphagnum. Són poc 

oxigenades i anòxiques a la part més profunda (per la descomposició de la matèria 

orgànica). Les algues hi són molt escasses. 

Les mesotròfiques són les més abundants. El contingut en nutrients és suficient 

per permetre el creixement moderat d’algues que els donen un color verdós. Els nivells 

d’oxigen varien depenent de l’activitat fotosintètica i de la fondària. Les classes 

d’algues són diverses; clorofícies, desmidials, diatomees, euglenòfits, formant 

poblacions moderades. Les basses estudiades correspondrien a aquest tipus. 

Les eutròfiques són molt riques en nutrients, hi abunden cloròfits, diatomees, 

cianòfits i euglenòfits i altres algues auxòtrofes.  

A continuació podem veure una taula amb les característiques principals 

d’aquests tipus de masses d’aigua exceptuant les distròfiques, que tenen propietats més 

particulars. 
CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS TIPUS D’AIGÜES ESTANCADES 

 Transparència 

amb disc de 

Secchi (1) 

% d’oxigen a 

l’hipolimnion 

Fòsfor 

(mg/l) 

Nitrogen 

(mg/l) 

Fitopànton 

típic 

Zooplàncton 

típic 

Bacteris 

Oligotròfic > 6 metres Més de 80 % <10 70 Clorofícies, 

diatomees, 

desmidials,  

crisofícies. 

Cladocers i 

copèpodes. 

Aerobis 

Mesotròfic De 3 a 6 m. De 10-80 % 10-40 70-300 Clorofícies, 

diatomees i 

euglenòfits 

(2) 

Cladocers Predominen 

els aerobis 

Eutròfic De 3 a 1,5 m. Menys del 10 % >40 >300 Cianòfits en 

casos 

extrems 

Inexistent Anaerobis 

(1) Donada la poca fondària de les basses quedava fora de l’escala. 
(2) El tipus d’algues correspondrien a les basses estudiades. 
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9.1. Comunitats d’organismes a la bassa gran 

A causa de les seves reduïdes dimensions i en conseqüència a la seva 

temporalitat i precarietat només vaig trobar totes les comunitats d’organismes aquàtics 

ben  representades a la bassa gran. Aquestes són: 

Plàncton: Organismes suspesos en l’aigua, la majoria microscòpics o molt petits. 

Si tenen sistemes de locomoció, aquests són limitats. Poden fer migracions verticals a 

les masses d’aigua. 

Les algues unicel·lulars pertanyen sobretot a aquest grup i constitueixen el 

fitoplàncton o plàncton vegetal (productors), mentre que el zooplàncton el formen 

protozous i diversos invertebrats (consumidors). 

Nècton: Organismes nedadors com els peixos i alguns amfibis principalment. 

Bentos: Són els organismes que viuen en el fons, lliures o fixats a ell. Aquí hi 

trobem diverses algues filamentoses i també unicel·lulars i un gran nombre 

d’invertebrats  (crustacis i nemàtodes entre d’altres). 

Neuston: Viuen damunt la superfície de l’aigua (insectes com els sabaters). A 

les basses no em vam observar. 

Perifiton: Organismes animals i vegetals que s’adhereixen a tiges i fulles de 

plantes flotants i fixades al fons. A les basses no hi havia vegetals macròfits, però en 

vaig trobar en les comunitats bentòniques. 

 
A les basses que vam estudiar, hi havia algues planctòniques (en general 

unicel·lulars) i bentòniques (moltes filamentoses).  

Les algues representen el primer esglaó de les cadenes tròfiques constituint el 

nivell dels productors. Entre els grups més importants hi ha les diatomees, 

dinoflagel·lats, euglenofícies, clorofícies i cianofícies. Aquests dos últims tenen 

representants unicel·lulars però també filamentosos que quan proliferen en excés 
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originen les anomenades “espumes verdes”, anomenades així perquè tenen abundants 

bombolles d’oxigen atrapades entre els filaments. 

                      
Espumes a la bassa petita i detall observat a 100 augments 

  

 Entre les diatomees els gèneres més freqüents són Navicula, Pinnularia, 

Asterionella, Fragillaria i Tabellaria. Els dinoflagel·lats més abundants són Peridinium 

i Ceratium. Als euglenòfits, a més del gènere del mateix nom també sovintegen els  

Trachelomonas. Els cloròfits filamentosos pertanyen sobretot als gèneres Spirogyra, 

Oedogonium i Zygema. 

A causa de la necessitat de llum, les algues es troben a l’anomenada zona fòtica  

(il·luminada), encara que a les basses estudiades, per la poca profunditat (1,5 m. la bassa 

gran), en trobava de vives fins i tot al fons (damunt del sediment).  

Les algues serveixen d’aliment a un bon nombre d’organismes consumidors ,els 

herbívors. Entre aquests tenim diversos protozous, rotífers i crustacis (cladocers, 

copèpodes i ostràcodes), que constitueixen el zooplàncton, així com larves d’amfibis. 

El nivell dels carnívors l’ocupen els peixos, granotes, serps, tortugues i fins i tot 

alguns insectes (vaig trobar mudes de larves de libèl·lula).  

En el cas dels peixos, com que aquests són bagres (Leuciscus cephalus) podem 

dir que la seva alimentació és omnívora i consumeixen tant animals (invertebrats i fins i 

tot peixos i amfibis) com algues.  

La tortuga de rierol (Emys orbicularis) consumeix larves i adults d’amfibis i 

peixos i també invertebrats. En canvi, no ingereix gaire matèria vegetal.  

Les serps ocupen el nivell més alt de la xarxa ja que s’alimenten de qualsevol 

dels animals anteriors exceptuant, segurament, les tortugues adultes. 
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No podem oblidar els descomponedors (bacteris i fongs) que a la bassa 

s’acumulen al fons on reciclen la matèria orgànica ajudats per diversos transformadors 

(nemàtodes, crustacis, insectes, acels...) que processen prèviament els residus. 

A continuació podem veure la xarxa tròfica simplificada de la bassa gran. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

Esquema de la possible xarxa tròfica de la bassa gran: 

 

10.   L’ESTUDI DE LES ALGUES A NIVELL DE CATALUNYA I 

LA SEVA IMPORTÀNCIA.  
Ja al segle XIX es van citar algues d’aigua dolça en alguns treballs de Simó de 

Rojas o Miguel Colmeiro.  

Aspeitia i Moros a principis del segle XX publiquen l’obra “La diatomologia 

española en los comienzos del siglo XX” on es parla de les diatomees dels Països 

Catalans. 

La limnologia, pròpiament dita es comença a desenvolupar a València entre els 

anys 20 i 40, amb els estudis de L. Pardo i Pedro Gonzàlez Guerrero. 

És justament pels voltants dels anys 40-50 quan Ramón Margalef fa importants 

avenços en el camp de l’algologia de les aigües continentals. Publica diversos treballs 

com “Materiales para una flora de las agua dulces del NE de España”, “Materiales 

para la hidrobiologia de la isla de Ibiza” o “Los organismos indicadores en la 

limnologia”. Més recentment  el 1983 va publicar “Limnologia”.  
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Margalef i l’equip que va dirigir al Departament d’Ecologia de la Facultat de 

Biologia de la Universitat de Barcelona van continuar aprofondint en aquest camp i fruit 

dels seus treballs és l’obra “Limnologia de los embalses españoles” del 1976. 

Actualment són molts els estudis que es fan en aquest camp i s’està enllestint un 

inventari de les espècies i la seva distribució. Actualment aquest és força complert però 

sobretot en les algues marines.  

Les dificultats en el cas de les algues d’aigua dolça és que la majoria són 

microscòpiques, cosa que en dificulta el seu estudi, i encara queda molta feina per tal de 

delimitar les comunitats que formen. 

Efectivament, entre les algues eucariotes d’aigua dolça trobem força diferències. 

Quant a la seva organització poden ser organismes unicel·lulars, filamentosos o 

colonials. Pel que fa al seu metabolisme, si bé comparteixen la capacitat fotosintètica i 

posseeixen clorofil·la, altres pigments les diferencien i són la base de la seva 

classificació (algues daurades, verdes,...). També s’observen certes peculiaritats en els 

polisacàrids de reserva ja que a més del midó típic dels vegetals, també n’existeixen 

altres com els grànuls de paramil de les euglenes. Finalment, fins i tot amb les parets 

cel·lulars observem com coexisteixen les més típiques de cel·lulosa amb les silíciques 

de les diatomees o les específiques de les Euglenes. 

A més, per afegir més diversitat, cal tenir en compte  les algues cianofícies, 

procariotes i amb característiques pròpies dels bacteris (paret i organització cel·lular), 

malgrat que tinguin una fotosíntesi més semblant a les eucariotes que als bacteris 

(aeròbica, oxigènica i amb clorofil·la). 

 Actualment es coneixen i diferencien 9 divisions d’algues eucariotes 

epicontinentals que inclouen 14 classes i, aproximadament, uns 14.900 tàxons. 

A Catalunya, trobem una gran varietat d’algues des dels cims del Pirineu fins a 

les basses salabroses de la costa, passant per tots els rius, rierols, llacs, i basses 

temporals. El seu creixement es veu influït per molts factors entre els quals podem citar 

la llum, la temperatura, la salinitat, el PH, els nutrients, molts d’ells relacionats amb la 

litologia, el sòl de les zones on es troben o la vegetació. Sovint, però, l’activitat humana 

esdevé un element decisiu en la distribució i abundància de les algues als medis aquàtics 

(alteració de la dinàmica dels rius amb els embassaments i la reducció dels cabals, 

abocament de matèria orgànica i fertilitzants, etc.).  

L’estudi de les algues té un gran interès. Per un costat tenen el paper de 

principals productors a les aigües i a part d’aliment també ofereixen refugi als peixos i 
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les seves postes. A més són un bon indicador de la salut de les aigües (especialment les 

diatomees). Per exemple les aigües eutrofitzades es distingeixen ràpidament pels seus 

colors verdosos, per  l’excés d’algues. 

També es poden utilitzar per a la depuració d’aigües residuals a fi de minimitzar 

els nutrients que aboquem als rius i evitar-ne l’eutrofització. 

En la indústria s’utilitzen determinades algues per produir carotens, proteïnes i 

altres productes interessants. També en l’aqüicultura per fer pinsos per a l’alimentació 

dels alevins.  

Cal no oblidar tampoc els efectes indesitjables que poden tenir les proliferacions 

d’algues pel que fa a l’ús de l’aigua. Des de problemes en les plantes dessalinitzadores o 

en els circuits de refrigeració de les centrals nuclears o a les plantes de potabilització. 

En aquest últim punt els cianobacteris són especialment importants ja que alguns 

produeixen toxines molt potents. 

Als Estats Units d’Amèrica s’està assajant la utilització de biofilms per 

minimitzar l’erosió dels sòls en zones desèrtiques.  

En general, els estudis i els reculls i catàlegs que s’elaboren corresponen a 

espècies i comunitats bentòniques ja que són poblacions més estables. En canvi, el 

fitoplàncton comporta més dificultats si es pretenen definir comunitats, ja que les seves 

poblacions canvien molt de pressa, tal com he pogut comprovar en aquest treball. 

L’excepció serien les diatomees que comprenen unes 900 espècies i tenen una àmplia 

distribució geogràfica. Aquestes algues s’utilitzen per fer estudis de qualitat i pol·lució 

de les aigües, ja que la seva presència està molt relacionada amb les seves 

característiques químiques. 

 

11.  CLASSIFICACIÓ DE LES ALGUES IDENTIFICADES 
11.1. Regne moneres: 

 Cianòfits:  

 Algues procariotes, filamentoses, colonials o unicel·lulars. A més de clorofil·la 

tenen ficocianina que els dóna el seu color verd-blavós típic (en anglès són conegudes 

com blue-green algae). Proliferen molt en aigües eutrofitzades i poden ser tòxiques. 

He vist entre d’altres Anabaena, Oscillatoria, Calothrix. 
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11.2. Regne protoctists: 

 Divisió euglenòfits: 

 Ordre Euglenals. Organismes fotosintètics unicel·lulars (o en ocasions 

heteròtrofs com Peranema) amb clorofil·les a i b, β-caroté i xantofil·les. 

Emmagatzemen aliment en forma de paramil, un carbohidrat poc freqüent. Necessiten 

vitamina B12 i algunes B1. Tenen un sol flagel apical. Se’ls desconeix reproducció 

sexual (excepte Scytomonas). Es troben principalment en aigües dolces, especialment 

les riques en matèria orgànica que poden aprofitar. Són oportunistes de ràpida expansió. 

 D’aquest grup he vist exemplars dels gèneres Peranema, Euglena, 

Trachelomonas i Phacus. 

 

 Divisió crisòfits:  

 Inclou diverses classes d’algues molt heterogènies en aspecte, però que 

comparteixen d’altres característiques com la ultraestructura o la coloració. 

 Són algues unicel·lulars de color verd daurat, verd brunenc o verd groguenc amb 

clorofil·les a i c, β-caroté i xantofil·les.  

 Classe bacil·lariofícies: Són les diatomees. Amb doble coberta silícica. Les 

diatomees són molt sensibles a les possibles variacions en les característiques físiques i 

químiques del riu, la qual cosa les fa eficaces indicadores de l’estat ecològic del riu.  

D’aquest grup he trobat Gomphonema, Fragillaria, Melosira, Navicula, 

Cymbella, i un gran nombre de pennades. 

 

 Divisió dinoflagel·lats: 

 Només comprèn la classe dinofícies: Algues unicel·lulars, nedadores amb 2 

flagels desiguals que fan avançar i girar la cèl·lula. Organismes fotosintètics amb 

clorofil·les a i b, β-caroté i xantofil·les. Tenen una coberta o “teca” de cel·lulosa. El 

polisacàrid de reserva és el midó.  

 Més típics del medi marí, a les aigües continentals n’hi ha unes 250 espècies 

agrupades en 50 gèneres. 

 He vist Peridinium i Gimnodinium. 
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 Divisió cloròfits: 

 Algues verdes. Unicel·lulars, colonials o multicel·lulars, amb clorofil·la a i b, α o 

β-caroté i xantofil·les . La paret cel·lular té una capa de pectina i una altra de cel·lulosa. 

En alguns grups pot impregnar-se de carbonat càlcic (carofícies, desmidiàcies o 

dasicladals). La reserva és el midó. Les cèl·lules mòbils posseeixen dos flagels laterals o 

apicals. Els tipus de reproducció són molt diversos segons les espècies. 

o Classe clorofícies: algues verdes, unicel·lulars o colonials que es troben 

en aigua dolça. 

 Aquestes són les més abundants tant en nombre com en varietat: 

• Ordre tetrasporals: Asterococcus.. 

• Ordre volvocals: Unicel·lulars Haematococcus i 

Chlamydomonas. Colonials: Gonium. 

• Ordre Clorococcals: Dictyosphaerium, Pediastrum, 

Scenedesmus, Ankistrodesmus. 

• Ordre ulotricals: Ulothrix. 

• Ordre edogonials: Oedogonium. 

• Ordre cladoforals: Cladophora. 

• Ordre quetoforals: Ectochaete. 

o Classe zignematofícies o conjugades: 

o Família zignematàcies: Spirogyra, Zygema, 

Mougeotia. 

o Família Desmidiàcies: Cosmarium, Staurastrum. 

   

12.  RESULTATS I COMENTARIS 
L’anàlisi dels resultats el faré en diversos apartats per separat: 

12.1. Variació de les poblacions i els paràmetres fisicoquímics el dia 26-07  

Les gràfiques en què les variables estan més clarament correlacionades són les 

que pertanyen a un mateix dia, concretament el 26 de Juliol del 2007. 

A.- BASSA GRAN 

 Al matí abunden algues verdes amb forma ovoïdal que he identificat com a 

clamidomonadals, algunes tenen flagels i altres no. També s’observen dinoflagel·lades i 

molt poques diatomees. 
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Al migdia a la superfície s’hi observen poques algues i hi ha sobretot euglenes. 

No es veuen ni clamidomonadals ni dinoflagel·lades. La intensitat de la llum incident a 

aquella hora, tal com podem veure a la gràfica següent, era molt alta (137,29 klux 

respecte als 3,1 de primera hora del matí). També la temperatura ha augmentat, però 

només uns 3,2 graus (25,75 ºC respecte als 22,53  ºC inicials). 

Al vespre tornen a aparèixer clamidomonadals i curiosament moltes estan 

reproduint-se (s’hi observen 2 cèl·lules a cada organisme) També hi torna a haver 

dinoflagel·lades. A més hi observo alguns Scenedesmus, Euglena i Dictyosphaerium. 

 

BASSA GRAN: Variació T-PH-LLUM-O2 Dia 26-
07
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 Les diferències observades durant aquest dia donen a entendre que hi ha algun 

tipus de migració vertical de les algues. El fet que al migdia siguin més escasses fa 

pensar en una resposta a algun factor. El que canvia més radicalment és la intensitat 

lluminosa (134,2 klux) i menys la temperatura (3,2 ºC). Per tant semblaria més lògic 

que el factor determinant fos la llum. 

 Ja he comentat que aquesta bassa està enclotada i només rep llum directa al 

migdia. La resta del dia està il·luminada però a l’ombra, per tant el fet excepcional seria 

la llum directa. 

 Pel que fa a les relacions dels paràmetres fisicoquímics es pot veure que a 

primera hora de la tarda la il·luminació és màxima i també ho és la temperatura de 
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l’aigua. Com seria d’esperar, la concentració d’oxigen també és la més alta per la major 

activitat fotosintètica. El PH augmenta lleugerament perquè amb la fotosíntesi el CO2 és 

fixat i en disminuir, l’aigua es fa més bàsica (1). Al llarg del dia va augmentant i al 

vespre no baixa com ho fan les altres variables ja que el restabliment del l’equilibri de la 

reacció és un procés més lent. Si hagués agafat una nova mesura a la nit segurament 

hauria observat una disminució. 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- + H+ 

(1) Equilibri químic CO2/ HCO3
- + H+ 

 

 B.- BASSA PETITA 

 En aquesta bassa a primera hora del matí també abunden les clamidomonadals i 

també hi ha algunes dinoflagel·lades. 

 Al migdia la presència d’algues també es fa molt escassa i no s’observen 

Chlamydomonas, (només alguns Scenedesmus) però al vespre encara que tornen a 

aparèixer els Chlamydomonas no es recuperen els valors del matí (1).  

 

 
(1) Aspecte al matí, migdia i vespre de les algues de la bassa petita. 

  

 Les causes dels canvis poblacionals durant aquest dia poden ser similars als de la 

bassa gran. La diferència és que al vespre no s’observa una recuperació del nombre 

d’individus.  

 Quant als paràmetres fisicoquímics, a la bassa petita la relació Il·luminació-

Temperatura-%O2-PH també és observable, i el comportament de les variables és 

similar al de la bassa gran. 
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Bassa Petita Variació T-PH-LLUM-%O2 Dia 26-07
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El que podem veure en aquest cas és que les oscil·lacions de temperatura són 

més grans, (19,8 ºC al matí i 31’55 ºC al migdia), per les menors dimensions de la bassa 

i que aquesta està il·luminada moltes més hores que la gran que està enclotada. Les 

concentracions d’oxigen que s’assoleixen també són més grans per la major insolació i  

les temperatures més altes que acceleren el metabolisme, (sense arribar a valors crítics 

que podrien provocar fotorespiració o desnaturalització dels enzims). 

 

 12.2. Evolució de les poblacions d’algues durant juliol-agost: 
 A.- BASSA GRAN: ALGUES PLANCTÒNIQUES 

 A la bassa gran he observat una successió en les poblacions d’algues 

planctòniques de la superfície al llarg dels dos mesos estudiats. A continuació exposo 

una gràfica on es representen els organismes més abundants. Les mides de les algues 

són proporcionals a la seva abundància. 
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Dia Algues observades 
2 al 13 de Juliol La major part de les algues són diatomees. 
17 al 19 de Juliol Dinoflagel·lats i el que crec que són quists d’euglenes. Les diatomees 

han disminuït en proporció. 
23 de juliol Hi ha poques algues diatomees i dinoflagel·lats, l’aigua es veu més 

clara. 
26 de juliol Agafo mostres tres vegades.  Al llarg del dia s’observen diferències en 

les poblacions d’algues de la superfície. Chlamydomonas, 
dinoflagel·lades (Peridinium) i poques Euglena. 

2 d’agost Hi ha més dinoflagel·lats, seguits per clamidomonadals i finalment 
euglenes en menor nombre. 

6 d’agost Les més abundants són les Chlamydomonas seguides per les euglenes i 
finalment les dinoflagel·lades. 

8 al 17 d’agost   Augmenten extraordinàriament les euglenes. En menor quantitat hi ha 
dinoflagel·lades i Chlamydomonas, (el dia 6 al vespre i va ploure i això 
potser va provocar la dilució de nutrients o l’arribada d’alguna 
substància des de les basses situades més amunt). 

21 d’agost Hi ha una davallada important en les poblacions planctòniques, (aigua 
força transparent) i només es veuen algunes flagel·lades i diatomees 
(poques euglenes i algun Scenedesmus) Cap dinoflagel·lat. Entre el 18-
21 hi ha hagut noves pluges. 

24 d’agost S’observen moltes Chlamydomonas sovint reproduint-se i euglenòfits 
però del gènere Trachelomonas. 

28 d’agost Els més abundant són els Trachelomonas i alguns Chlamydomonas. 
31 d’agost Últim dia de recollida de dades, sobretot es veuen Trachelomonas molt 

petits i Chlamydomonas. 
 

No m’ha estat possible trobar una relació entre algun dels paràmetres estudiats i 

l’evolució de les poblacions d’algues planctòniques. En diverses fonts consultades diu 

que aquestes varien d’una manera ràpida i difícil de justificar. 

 És possible que el recanvi de les diatomees per altres algues que s’observa els 

primers dies de juliol hagi estat influït per l’esgotament del sílice soluble, que per a 

aquestes algues és un factor limitant. 

Però és ben segur que altres variables han influït en la successió de les poblacions 

(concentració de nutrients, temperatura, relacions entre espècies...) i com que es tracta 

d’un treball de camp no les podem controlar, de manera que és molt difícil poder 

explicar els canvis com a conseqüència d’un sol factor. 

 

 B.- BASSA PETITA: ALGUES PLANCTÒNIQUES 

 En aquesta bassa no he observat una evolució tan clara de les poblacions 

d’algues. En general se n’observa una presència discreta. Els primers dies s’observen  

espumes de filamentoses verdes (sobretot Spirogyra) i en canvi hi ha poca presència de 
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fitoplàncton, probablement per la competència pels nutrients i la llum que fan les 

filamentoses. El dia 26 de Juliol augmenten molt els Chlamydomonas  i dinoflagelats. 

Els dies en què està pràcticament eixuta apareixen Chromatium.  

Dia Algues observades 
2-4 de juliol Filamentoses verdes (sobretot Spirogyra), algunes diatomees i 

desmidials. 
10-12 de juliol Alguns fragments degradats de filamentoses, algunes diatomees i 

desmidials. 
17 de juliol En conjunt poques algues, però se n’observen de diversos tipus 

(Haematococcus, Scenedesmus, Navícula, dinoflagel·lats, 
Cosmarium, Ankistrodesmus, quistes d’Euglena). 

19-23 de juliol Dinoflagel·lats. 
26 de juliol Molts Chlamydomonas i dinoflagel·lats (al matí). 
2 d’agost Pocs Scenedesmus i algun Chromatium. 
6 d’agost Alguns dinoflagel·lats Beggiatoa, Scenedesmus, Navicula, 

Trachelomonas i Chromatium. 
8 d’agost Haematococcus i Chlamydomonas. (Pluges el dia 6) 
13 d’agost Chlamydomonas i Trachelomonas. 
17 d’agost Quistes d’Euglena, Trachelomonas, Scenedesmus, Staurastrum i 

algues o bacils corbats. 
21 d’agost Haematococcus, Scenedesmus i bacils corbats. 
24-28 d’agost Chlamydomonas, Ankistrodesmus, Dictiosphaerium, quelcom que 

semblen fongs, algues o bacils corbats. 
31 d’agost Últim dia. Sobretot algues o bacils corbats i algun Phacus. 
  

A continuació podem veure els canvis de nivell que ha experimentat la bassa 

petita al llarg dels dos mesos del treball. 
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2-06  12-07  13-07  17-07  19-07  23-07  

     
26-07  6-08   7-08   8-08   13-08 

    
 17-08   20-08   21-08    

    
24-08   28-08   31-08 

Fotografies del nivell de la bassa petita en diversos dies 
 

C.- BENTOS BASSA GRAN: 

 Les comunitats bentòniques de la bassa gran estan formades per una fina capa 

d’algues filamentoses que recobreixen les pedres del fons i les parets de la bassa. 

 Es tracta de comunitats híbrides formades per filaments de cianòfits i algues 

verdes (sobretot Spirogyra) entre els quals hi ha una gran abundància de diatomees 

petites (algunes pedunculades) i altres algues unicel·lulars. També proliferen entre 

aquestes un gran nombre de rotífers, vorticelles i nemàtodes. 

 Al llarg dels dos mesos d’estudi només he observat un increment en la proporció 

de cianòfits en relació a les algues filamentoses verdes. Això podria ser degut a una 

disminució en els nivells de nutrients nitrogenats (especialment nitrats) de la bassa. 

Com que molts cianòfits tenen la capacitat de fixar N2 atmosfèric, poden proliferar 

fàcilment encara que disminueixin els nitrats, ja que aquest no és un factor limitant per 

elles. 
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Spirogyra i cianòfits bassa gran 

 

  
Spirogyra i cianòfits amb beines bassa petita. 

 
D.- BENTOS BASSA PETITA: 

 Els primers dies hi havia una gran quantitat d’algues filamentoses verdes 

(Spirogyra, Zygema), que ocupaven també part de la massa d’aigua formant espumes a 

la superfície. Entre aquestes algues hi havia alguns filaments de cianofícies i una gran 

quantitat de rotífers, vorticelles, diatomees petites, etc. 

 A mesura que la bassa es va anar assecant, van anar disminuint aquestes 

comunitats i l’aspecte de les algues que quedaven era bastant degradat. 

 Després de les pluges del dia 6 d’Agost la bassa es va tornar a omplir. Els dies 

següents es veuen a les parets de la bassa alguns cianòfits amb aspectes rars que 

semblen sortir d’una mena de beines. El dia 13 d’agost els cianòfits són majoritaris. A 

partir d’aquesta data es comencen a observar filaments verds d’Oedogonium  i algunes 

Spirogyra, que van guanyant en proporció de manera que el dia 31 d’agost la major part 

dels filaments són de Spirogyra i els cianòfits són menys abundants. 

 

E.- FONS BASSA GRAN: 

 Aquí s’hi acumulen abundants restes orgàniques. El sediment que sortia amb les 

mostres d’aigua era de colors foscos (negre). Contenia moltes restes vegetals, frústules 

buides de diatomees, pol·len,...  

      
Restes vegetals, frústules de diatomees mortes, pol·len i tricoma. 



Estudi de dues basses de la Valleta  Marina Angelats 
 

 30

 Entre aquestes restes s’observa una gran abundància d’organismes consumidors 

com protozous (amebes, ciliats), nemàtodes, copèpodes, acels, petits escarabats, rotífers, 

gastrótrics, Beggiatoa, etc. 

 

 12.3. Paràmetres fisicoquímics-1. Amoni i fosfats: 

 A. BASSA GRAN: 

 Amoni: A la bassa gran els nivells d’amoni s’han mantingut indetectables a la 

superfície. En canvi, al fons han oscil·lat entre 0,1 i 0,5 mg/l. És lògic ja que al fons és 

on es dóna la descomposició de la matèria orgànica i els residus nitrogenats, en part, 

s’eliminen en forma d’amoni. En tot cas no han superat 1 mg/l de manera que les 

podríem qualificar de bons. 

 Fosfats:  A la bassa gran els valors detectats van ser baixos, normalment al 

voltant de 3mg/l, menys el dia 28 d’agost en què hi va haver un pic de 3-10 mg/l. Al 

fons els valors han estat d’entre 3 i 10 mg/l, menys el dia 24 d’agost en què va arribar a 

10-25 mg/l.  

 

B. BASSA PETITA: 

 Amoni: A la bassa petita, alguns dies els valors van ser indetectables, d’altres 

entre 0,1-0,2 mg/l, i els valor més alts el dia 6 d’Agost abans de les pluges, quan la 

bassa pràcticament s’havia assecat i van arribar a 2,5 mg/l. 

Exceptuant aquest últim valor, la resta farien que aquestes aigües les poguéssim 

qualificar d’entre bones i moderades (<1mg/l.). 

 Fosfat: A la bassa petita els valors es van moure entre els 3 mg/l i els 10mg/l la 

major part dels dies. Quan els valors superen els 2 mg/l  les aigües tenen el qualificatiu 

de dolentes. Cal tenir en compte, però, que els valors mínims que detectava el test 

utilitzat era de 3 mg/l i que al ser un test colorimètric, de vegades costava de veure la 

diferència entre els valors. 

 

12.4. Paràmetres fisicoquímics-2. Temperatura, PH, llum i % oxigen: 

Des del punt de vista dels paràmetres mesurats amb les consoles, a les gràfiques 

on els he representat s’observa que hi ha trams en els quals es veu una relació clara i 

d’altres on aquesta no és tan evident. Per facilitar-ne l’anàlisi, primer examinaré els de 

la bassa gran i després els de la bassa petita. 
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A. BASSA GRAN 

 A continuació intentaré trobar relacions entre els diferents paràmetres mesurats a 

partir de les gràfiques en què els he representat. Començaré pel conjunt de resultats en 

una mateixa gràfica. 

Conjunt dels paràmetres a la bassa gran

0
5

10
15
20
25
30

02-jul

04-jul

10-jul

12-jul

13-jul

17-jul

19-jul

23-jul

26-jul

02-ag

06-ag

08-ag

13-ag

17-ag

21-ag

24-ag

28-ag

31-ag

Data

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
(º

C
) i

 P
H

0

50

100

150

Ll
um

(K
lu

x)
 i 

%
O

 2

Llum (klux) % O2 T aigua (ºC) PH
 

 Com es pot veure, representant tots quatre paràmetres en una mateixa gràfica no 

es poden apreciar tan clarament les relacions que hi ha entre ells, i, per tant, tot seguit 

faré un desglossament dels paràmetres per parelles tenint en compte les seves possibles 

relacions causa-efecte. 

 Un dels paràmetres més importants quan parlem d’algues és la intensitat 

lluminosa que és un factor limitant per a la fotosíntesi. Hauria estat molt interessant 

relacionar aquesta variable amb d’altres com el percentatge d’oxigen o el PH. El 

problema que he trobat és que la llum variava molt bruscament depenent de l’hora de 

mostreig o fins i tot del pas d’algun núvol. En canvi les altres variables no ho feien tan 

de pressa. Per això quan he intentat trobar relacions entre la llum i altres variables els 

resultats no han estat satisfactoris.  

 És per això que només consideraré els casos en què sí que es pot apreciar algun 

tipus de relació. 

 A continuació  podem veure diverses gràfiques amb paràmetres analitzats per 

parelles i després el comentari corresponent a les relacions que hi he observat. 
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Relació temperatura-%O2
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 La major part dels dies hi ha una relació força paral·lela entre les temperatures i 

la concentració d’oxigen. Les temperatures altes afavoreixen les reaccions químiques en 

general i l’acció dels enzims en particular. Per tant és lògic que s’observi aquesta relació, 

ja que el metabolisme fotosintètic també es veu afavorit. Cal tenir en compte que no 

s’han ultrapassat els 27 ºC i per tant no hi ha perill de desnaturalització ni fotorespiració. 

 

Relació Temperatura aire de la superfície-
Temperatura aigua
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La temperatura de l’aire i de l’aigua de la superfície estan en relació alguns dies 

de la primera quinzena de juliol i a partir del dia vuit d’agost. En canvi, a la part central 

de la gràfica, la temperatura de l’aire és més canviant que la de l’aigua i no estan 

directament relacionades. Cal tenir present, però, que la temperatura de l’aire damunt la 

bassa podia mantenir-se elevada per la calor irradiada des de la bassa i les roques que 

l’envolten, o disminuir bruscament si feia vent, en canvi la de l’aigua és més estable. 
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Relació Temperatures mitjanes de l'observatori d'Espolla amb la 
Temperatura de l'aigua de la superfície.
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A la gràfica anterior veiem que les temperatures mitjanes de l’observatori 

d’Espolla estan més clarament relacionades amb les de l’aigua de la bassa, que en 

general són més elevades. L’aigua es manté més estable quant a la temperatura i la 

conserva millor per la seva elevada calor específica. L’aigua de la bassa s’escalfa 

directament per la radiació solar i també pel contacte amb l’aire. 

 

Relació Temperatura superfície-Temperatura fons 
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 En aquest cas la relació és molt clara. La temperatura de la superfície és sempre 

superior a la del fons, i totes dues varien de manera pràcticament paral·lela. La 

temperatura del fons està clarament influïda per la temperatura de la superfície de la 
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Conjunt dels paràmetres a la bassa petita
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qual n’absorbeix calor, i amb tot i que es manté per sota, té variacions. Això demostra 

que no hi ha termoclina, cosa que era d’esperar per les petites dimensions de la bassa 

(1,5 m. de fondària).  
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 Quant a l’oxigen, veiem que la seva concentració també guarda relació amb els 

resultats esperats. És més elevada a la superfície a causa de l’activitat fotosintètica i del 

contacte directe amb l’aire. Al fons, segueix una línia pràcticament paral·lela amb la 

concentració de la superfície, però amb valors menors. Això és degut a la menor 

activitat fotosintètica, a la manca de contacte amb l’aire i al consum d’oxigen que 

s’utilitza per descompondre la matèria orgànica que s’hi acumula. 

 

B. BASSA PETITA: 

 Primer veurem el conjunt dels paràmetres representats en una mateixa gràfica. 

(Els dies 2, 4 i 12 de juliol el sensor d’oxigen no va funcionar). 
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 En aquest cas, també és dificultós treballar amb tants paràmetres simultàniament, 

així que també en faré un desglossament d’aquells més interessants. 

Relacio llum-%O2 Bassa petita
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 Com es pot veure en aquesta gràfica, la variabilitat de la lluminositat és bastant 

gran. Aquest paràmetre experimenta grans oscil·lacions, que no sempre coincideixen 

amb les de la concentració d’O2. En general els nivells d’oxigen s’han mantingut alts, 

menys els dies 2 al 6 d’agost en què la bassa estava pràcticament seca, no s’observaven 

gaire algues i fins i tot vaig veure força Chromatium. Els dies en què hi ha màxims de 

llum en realitat són de dades agafades pels volts de les 15 h. I els nivells més baixos a 

d’altres dades agafades a partir de les 18 h. 

En alguns casos, però, es pot veure una relació directament proporcional (entre 

el 26 de juliol i el 17 d’agost). Aquesta seria la tendència lògica si tenim en compte que 

a més intensitat de llum més fotosíntesi i per tant més producció d’oxigen. 
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 En aquest cas, podem observar, en la majoria de dies, que quan hi ha un descens 

brusc de la llum s’observa un petit descens de la temperatura. Ja he esmentat 
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anteriorment que l’aigua és un element amb un calor específic alt, de manera que es 

necessita molta energia per augmentar la seva temperatura, i n’ha de perdre molta per 

baixar-la. És per això que un canvi tan brusc de la llum es tradueix en un canvi 

relativament petit per a l’aigua. Del 12 al 26 de juliol hi ha moltes coincidències i els 

dies en què no n’hi ha, coincideixen amb els dies en què hi va haver pluges. 
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  Si comparem aquestes dues variables veiem que en molts trams tenen un cert 

paral·lelisme. Aquest comportament de les dues variables és segurament perquè 

ambdues tenen més inèrcia i són menys donades a canvis bruscs que les de lluminositat. 

Les dues variables tenen una relació directament proporcional amb la lluminositat, i per 

tant entre elles també n’hi ha. Per altra banda, és lògic pensar que a temperatures més 

altes hi hagi més fotosíntesi i més producció d’oxigen. (En el benentès que no s’han 

ultrapassat els 32 graus i segurament no hi hauria fotorespiració i molt menys 

desnaturalització d’enzims).  



 

     

13.  CONCLUSIONS 
 

Al llarg d’aquest treball, he observat una evolució de les poblacions de les 

algues planctòniques especialment a la bassa gran. Paral·lelament també he vist tota una 

sèrie de relacions entre diferents factors del medi. Entre aquests he estudiat els canvis de 

temperatura, PH, percentatge d’oxigen i lluminositat.  

Per últim, he fet una mena d’inventari de diferents organismes que he pogut 

identificar, tant de les algues com de protozous, invertebrats i fins i tot animals que 

vivien o caçaven dins o als voltants de l’hàbitat estudiat. Així he pogut veure animals 

com les tortugues de rierol, que són una espècie potencialment amenaçada d’extinció, 

les aranyes que caçaven mosques i vespes que  hi anaven a abeurar, les granotes, i per 

últim, les serps d’aigua, els supercarnívors de l’ecosistema. 

A la bassa gran he pogut veure un canvi en les poblacions d’algues 

planctòniques, però no l’he pogut relacionar de manera clara amb cap dels paràmetres 

estudiats. Cal destacar que en tractar-se de la bassa d’aigua més profunda i més 

arrecerada d’un bon tram de riu, és on es concentraven la major part dels animals que 

podien migrar de bassa en bassa, que serien sobretot les granotes, les tortugues i les 

serps. També els peixos més grans es concentraven en aquesta bassa, juntament amb 

uns quants alevins. A les basses dels voltants, poc profundes i condemnades a un 

assecament progressiu, s’hi concentraven alguns alevins que van trigar poc a veure’s 

totalment aïllats i amb un volum d’aigua cada vegada més escàs. Alguns animals com 

les granotes, que podien sortir de l’aigua algunes estones, anaven de bassa en bassa, cap 

on més els interessava, però les més grans solien estar a la bassa gran o com a màxim 

als seus voltants. Aquesta situació va fer que els peixos de les basses més petites fossin 

víctimes molt fàcils de les serps, ja que no hi havia cap possibilitat d’escapar-se, i no 

van trigar a desaparèixer. Un cop esgotats els alevins de les basses més petites, gairebé 

seques, es va començar a apreciar un declivi en les poblacions dels peixos petits i 

mitjans de la bassa gran. Els més grans no van desaparèixer, però els mitjans, donat que 

també hi havia serps de diferents mides, també van començar a minvar. Tant les 

granotes grosses com les mitjanes i petites van començar aviat a disminuir en nombre, 

de manera que se’n trobaven cada vegada menys, per no parlar de les granotes més 

petites, que a finals de juliol ja era estrany de veure’n. Per últim, tindríem les tortugues, 

probablement els únics animals que no eren depredats per les serps d’aigua a causa de la 
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presència de closca, i que són omnívores (s’alimenten d’insectes, peixos, amfibis i 

menys d’algues). 

Donada l’estacionalitat de la riera, agreujada per la situació de sequera que 

estem vivint, aquestes basses, i algunes altres que hi ha al llarg del seu curs, són 

vertaderes reserves de vida, especialment per als peixos. Efectivament, si no fos pels 

que sobreviuen en aquests hàbitats, ja faria temps que haurien desaparegut, i això, de 

ben segur, afavoriria la proliferació de larves de mosquits i altres organismes com a 

mínim molt molestos.  

A més, aquestes basses, són els únics llocs on molts animals poden aconseguir 

l’aigua que necessiten per sobreviure. Per tant, és molt important el seu manteniment i 

respecte. Algunes es troben en zones freqüentades per excursionistes i visitants de cap 

de setmana, que a vegades alteren les condicions del medi. 

Per això, lluny de ser una anècdota, aquestes basses tenen una gran importància 

en els ecosistemes de la zona alt empordanesa.  

 Com ja he comentat, un dels problemes que he tingut ha estat el de la recollida 

de mostres, que hauria d’haver estat més regular, a les mateixes hores o fent un 

seguiment més continu, per tal que fossin més fàcilment comparables. 

Crec que ha estat un projecte molt complet, ja que m’ha obligat a treballar en 

diferents camps de la biologia. He tingut molts problemes en la calibració dels sensors i 

en la utilització de la consola Multi-Log. He fet servir el Microscopi Òptic Motic per fer 

fotografies i vídeos dels microorganismes i alguns dels seus processos, que tampoc no 

era de fàcil manipulació donada la complexitat dels enfocs, les llums, etc. També he 

investigat en el camp de la limnologia, he consultat llibres i pàgines web especialitzades 

i he fet alguna consulta a algun professor universitari per identificar alguns 

microorganismes  rars. Potser és en aquest camp que he necessitat més ajuda, ja que, a 

més de ser un tema no gaire tractat, hi ha molts organismes semblants i poder-los 

identificar a nivell de gènere ja ha estat tot un repte.  M’he trobat amb organismes 

especialment escassos i difícils d’observar, de manera que la seva classificació ha estat 

encara més difícil. 

Si hagués de tornar a fer aquest treball intentaria fer la recollida de mostres 

d’una manera més regular. Al mateix temps seria interessant deixar els sensors recollint 

dades durant alguns dies sencers per poder fer un seguiment més continu dels 

paràmetres i poder-los relacionar més bé. 
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 ANNEX 1: TREBALL DE CAMP I SEGUIMENT DE LES BASSES 

 

En primer lloc localitzo les dues basses de les quals faré el seguiment. 

A les 18:30 hores del dia 2 de juliol vaig recollir les primeres dades. Va fer un dia 

assolellat i calorós. 

• BASSA PETITA 

La primera és una bassa petita, de molt poca fondària i on les algues i altres 

microorganismes hi han proliferat. 

Les roques de la zona són esquists molt rics en òxids de ferro. 

A l’interior de l’aigua vaig observar una gran quantitat d’algues filamentoses, 

alevins de peixos (provablement bagres), algun capgròs i algunes fulles en 

descomposició. 

Temperatura 

de l’aire  

Temperatura 

de l’aire al 

costat de la 

bassa 

Temperatura 

de l’aigua 

Llum PH 

25,47ºC 27,30ºC 29,33ºC 62Kl 9,35 

 

Aquesta bassa està enfonsada entre les roques que limiten la riera i que es 

trobaven molt calentes, per això la temperatura al costat de la bassa és més alta que la 

temperatura de l’aire que circula més amunt. 

L’observació de l’aigua a través del microscopi em va revelar que les algues 

filamentoses són sobretot espirogires i algunes diatomees de mida petita. També vaig 

veure desmidials, cíclops, vorticeles, algun ciliat i rotífers i una larva de tricòpter que 

sol indicar aigües netes.  

     
Ciclops x40     Rotífer x400  Vorticella x400   Espirogira x400 
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Diatomees x400          Desmidial x400        Larva de tricòpter x40 

 

• BASSA GRAN 

La segona bassa és més gran que l’anterior i més profunda. És més o menys circular 

i té bastant fondària. Està envoltada de roques i només té una zona fàcilment accessible 

per on es poden recollir les dades. A l’interior hi viuen peixos bastant grans (bagres), 

per la qual cosa la bassa està bastant neta d’algues i la mostra que vaig agafar-ne va 

sortir molt més neta. 

Temperatura 

de l’aire  

Temperatura 

de l’aire al 

costat de la 

bassa 

Temperatura 

de l’aigua 

Llum PH 

25,47ºC 27,30ºC 24,66ºC 17,55Kl. 7,24 

 

La diferència que s’observa entre les dues temperatures de l’aigua és 

principalment deguda al fet que la segona és una bassa més gran, on hi ha més aigua i 

més moviment. A part, també podem veure que no hi arriba gaire llum del sol perquè 

com he dit abans està envoltada de roca i a més profunditat. Les diferències de PH són 

degudes a que a la bassa petita hi ha moltes més algues que fan la fotosíntesi i que 

agafen CO2 del medi. 

L’observació de l’aigua a través del microscopi em va revelar que les algues són 

principalment diatomees allargades. També algunes vorticel·les  i desmidials i una 

possible colònia de cianòfits. 

    
Diatomees x400      Vorticella x400  Desmidial x400 
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  Fong Alternaria x400            Colònia  de cianòfits o bacteris 

 

Dia 4 de Juliol de 2007 18:45 : Dia núvol i temperatures moderades. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH 

Petita 21,7 21,62 8,5 9,1 

Gran 21,7 21,82 superfície 

21,32 fons 

8,1 8,3 

 

La bassa gran ha mantingut una temperatura mes alta, menys influïda per 

l’exterior. 

He trobat una tortuga de rierol i diverses granotes. 

 

Dia 10 de Juliol de 2007 19:45: Dia assolellat però amb tramuntana. A l’hora de la 

presa de mostres hi havia núvols i la temperatura era de 22,31 ºC. La intensitat de llum a 

la zona superior era de 7,42 Klux. 

La bassa petita havia baixat 7,3 cm. des del dia 4. 

La bassa gran havia baixat 1 cm des del dia 4. 

He trobat una tortuga de rierol una granota gran i diverses granotes petites que 

han acabat la metamorfosi.  

Vaig utilitzar un sensor d’oxigen de 0-25 % de manera que les dades obtingudes 

les he multiplicat per 4. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 22,33 24,46 4,45 9,41 (30x4)=120  

Gran 22,33 21,82 superfície 

21,32 fons 

3,24 8,06 (24x4)=96 
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 El vent homogeneïtza les temperatures de l’aire, per això no hi ha diferència 

entre les dues basses, encara que a la petita acostumen a ser més altes. 

El PH és superior a la petita perquè hi ha més fotosíntesi (més llum i més 

densitat d’algues, sobretot filamentoses). La disminució del CO2 que es fixa a la 

fotosíntesi, fa que l’aigua sigui més bàsica. 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- + H+ 

En retirar CO2  de la dissolució, les reaccions es desplacen cap a l’esquerra i 

disminueixen els protons (H+), de manera que el PH es fa alcalí. 

El valor de l’oxigen a la bassa gran pot ser elevat per la fotosíntesi i pel vent que 

remou la superfície. 

A la bassa petita surt un valor superior al % que pot ser degut a la presència de 

nombroses bombolles d’oxigen produïdes per les algues que es desprenien en posar la 

sonda. 

Vaig agafar mostres d’aigua del centre de les basses, sense rascar les roques, per 

analitzar l’amoni i els fosfats amb test colorimètric i observar-les al microscopi. 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3 mg/l 

Gran Indetectable (<0,2) Indetectable 

 

Els fosfats surten més alts a la bassa petita. Potser per la intensa evaporació que 

concentra els soluts. Vaig repetir el test dues vegades. 

Per observar al microscopi, primer he concentrat les mostres centrifugant-les 

amb una centrífuga manual. Després he agafat el sediment del fons. 

 A la bassa petita pràcticament no hi ha fitoplàncton lliure, ja que la comunitat de 

filamentoses és molt abundant i n’impedeix el creixement. 

 A la bassa gran hi ha gran quantitat de diatomees tal com es pot veure a les 

imatges. 

                    
 Bassa petita x100 (1 diatomea)        Bassa gran x100 (134 diatomees) 
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Dia 12 de Juliol 19:33 h: Dia assolellat. Temperatura de l’aire 24,76 ºC. Intensitat de 

llum al camí 87,61 Klux. 

La bassa gran ha baixat 3 mm. I la petita 2,5 cm. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 24,76 27,30 9,72 9,70 No 

disponible  

Gran 24,46 23,14 superfície 

21,82 fons 

7,56 8,6 No 

disponible 

 

Aquesta vegada he observat l‘aigua centrifugada i també les comunitats d’algues 

enganxades a les roques d’ambdues basses. 

En el centrifugat es continuen veient moltes més algues planctòniques a la bassa 

gran. 

          
  Bassa petita x400   Bassa gran x400 

Les comunitats bentòniques també són diferents. A la bassa petita predominen 

les algues filamentoses Spirogyra, Zygema i Mougeotia i algunes diatomees petites.   

 

       
D’esquerra a dreta Spirogyra, Zygema, Mougeotia i diatomees unides als filaments. (x1000) 

 

A la bassa gran hi ha algues filamentoses més curtes i petites i diatomees 
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Algues filamentoses i diatomees de la bassa gran x1000. 

 

Dia 13 de Juliol 15:20 h: Dia assolellat i molt calorós però amb vent. Temperatura de 

l’aire 27,60 ºC. Intensitat de llum al camí 138,10 Klux (màxim del sensor). 

La bassa petita ha baixat 1,5 cm. el seu nivell. El nivell de la bassa gran seguia 

essent el mateix o gairebé igual. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 28,31 29,83 138,10 10,05 30x4=120 

Gran 28,52 24,66 superfície 

22,43 fons 

138,10 8,29 21x4= 84 

 

Dia 17 de Juliol, 19:41h: Dia assolellat, calorós i calitjós. Temperatura de l’aire 24,76 

ºC. Llum 69,96 Klux. 

La bassa petita ha baixat 7,5 cm. Hi he observat dues serps d’aigua, una tortuga 

de rierol petita i diverses granotes (1 gran i 3-4 petites). 

La bassa gran aparentment no ha baixat. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 25,27 28,31 7,29 8,88 30x4=120 

Gran 24,86 25,68 superfície 

23,95 fons 

3,91 8,29 28x4=112 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3-10 mg/l (6,5) 

Gran Indetectable (<0,2) 0-3 mg/l (1,5) 

 

A la bassa petita han canviat les poblacions planctòniques (l’aigua es veu més 

verda), en canvi les bentòniques continuen essent les mateixes. Observant l’aigua 

després de centrifugar-la he  vist diversos tipus algues: 
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Scenedesmus, Cosmarium i altres algues x1000 

 

A la bassa gran també observo un canvi en les poblacions planctòniques. Si 

anteriorment dominaven les diatomees avui he vist que hi ha altres algues que proliferen 

més.  

     
Diatomees degradades, Peridinium i quists d’euglenes. 

 

Després vaig provar de tenyir-les amb lugol per observar si tenien reserves de 

midó. Com que no en tenia ho vaig fer amb betadine. En algunes els grànuls es veuen 

perfectament tenyits, en d’altres sembla com  si no tinguessin midó com a reserva 

glucídica.  

 

     

   
Diverses algues (x1000) i ciliat immobilitzat pel betadine. 
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El recanvi de les poblacions a la bassa petita pot ser degut a la major 

concentració de soluts a l’aigua (més salinitat). També pot ser que una serp d’aigua 

grossa que hi havia  la remogués i alliberés plàncton del fons i les parets. 

A la bassa gran pot ser degut a un recanvi estacional més aviat per les 

temperatures cada cop més altes o a nivells més alts de soluts procedents de l’activitat 

dels peixos. (o a que es va introduir aigua d’altres basses amb els peixos que alguna 

mainada van salvar posant-los a la gran) 

 

Dia 19 de Juliol, 15:11h: Dia assolellat, calorós i calitjós, lleugera brisa. Temperatura 

de l’aire 26,18 ºC. Llum 136,48 Klux. 

La bassa petita ha baixat 2,7 cm. Hi he observat una serps d’aigua petita, una 

tortuga de rierol petita i cap granota (massa sol?). 

La bassa gran aparentment no ha baixat o ho ha fet un parell de mil·límetres. 

Sembla que entri aigua a través d’unes escletxes de la roca. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

Petita 29,83 32,23 136,48 8,92 30x4=120 

Gran 26,44 26,79 superfície 

24,66 fons 

136,48 

10.9 

(ombra) 

Sup:7,84 

Fons: 7,24 

Superf 26x4=104 

Fons10,9x4=43’6 

 

L’aigua de la bassa petita torna a ser més transparent. De totes maneres és més 

verda que a la bassa gran.(Pot ser la verdor del dia 17 era deguda a la presència de la 

serp, tortuga etc. que remenaven el fons. 

Les poblacions observades són sobretot dinoflagel·lats (1 i 2) i alguna diatomea 

(3) (totes 400X) 

   
1   2   3 
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El bentos de la bassa petita continua sent sobretot de filamentoses amb més 

abundància de Spirogyra. També hi ha diatomees petites (x100)  

    
 

Entre els filaments hi ha rotífers i colònies de vorticel·les, flagel·lats i altes algues. 

            
  Rotífer(x400)          Vorticel·les(x400)          Vorticella (x1000) 

    
      Cladophora    Flagel·lat- Peranema Zigot de Spirogyra Alga filamentosa 

A la bassa gran he agafat mostres del fons, del plàncton i del bentos. El que he 

observat és el següent: 

Fons: Hi ha matèria orgànica sobretot vegetal en descomposició. Dominen les 

algues rodones amb un punt vermell. 

           
x100 aspecte general x400 matèria orgànica  x1000 quistes d’Euglena i Euglena 

            
 Pediastrum x1000        Naupli x400             x1000 (diatomees amb bacteris 

     adherits) 

Plàncton: (centrifugat) Dominen els quistes d’Euglena i hi ha algunes diatomees 

allargades i alguns dinoflagel·lats.  
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                     aspecte general x100     algues x400         dinoflagel·lat x400 

 

Bentos: Hi ha una gran abundància de diatomees llargues, algues filamentoses 

(Spirogyra i cianòfits), rotífers i nemàtodes.   

   
aspecte general (x40) 

      
aspecte general x100         Spyrogira x400      Cianòfits x 400                   Gonium x400 

       
 Ciliat amb algues x400          Diatomea x400           Rotífer x400          Diatomees i heliozou x400 

 

Dia 23 de Juliol, 18:19h: Dia assolellat, vent de sud fort. Temperatura de l’aire 29,63 

ºC. Llum 18,63 Klux (núvols i clarianes en el moment de la presa de mostres). 

La bassa petita ha baixat 8 cm. Només hi he observat una granota petita. 

La bassa gran aparentment no ha baixat o ho ha fet 1-2 mm. Sembla que hi ha 

regalims d’aigua per unes escletxes 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

Petita 29,73 28,72 20,92 8,53 25x4=100  

25,37 superfície 8,13 sup. 22 sup.=88 Gran 29,02 

23,65 fons 

13,90 

7,70 fons 6,33x4fons=25,32
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 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3-10 mg/l (6,5) 

Superfície Indetectable (<0,2) 0-3 mg/l (1,5) Gran      

Fons 0,7 mg/l 3-10 mg/l (6,5) 

 

El vent ha acumulat pols i fulles damunt l’aigua de les basses. 

La mostra d’aigua que he agafat del fons de la bassa gran és molt negra (matèria 

orgànica vegetal en descomposició, condicions anaeròbies (% d’oxigen molt baix). Els 

fosfats surten moderats però l’amoni és abundant. 

Hi havia una serp verda força gran a la bassa gran (pot ser per això no he vist 

gaires granotes). 

Observant al microscopi he vist el següent: 

A la bassa petita la comunitat bentònica sembla formada quasi exclusivament 

per filaments d’Spyrogira. Hi ha poca varietat d’algues d’altres tipus (alguna diatomea i 

alguna desmidial). També hi ha rotífers. A la foto 4 s’observen el que semblen restes 

vegetals i bacteris bacil·lars.   

    
 Spirogyra i rotífer             Alga degradada           Diatomees             Restes vegetals (x1000) 

La comunitat planctònica de la bassa petita està formada per dinoflagel·lades 

però menys que altres dies, algunes diatomees i unes algues d’un verd pàl·lid que es 

troben formant grups i també lliures. Segurament aquestes són les responsables del 

color de l’aigua. 

    
Dinoflagel·lat  Algues petites  Desmidial  Grup d’algues 

              

A la bassa gran he agafat mostres del plàncton, bentos i fons de la bassa. 
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Al plàncton veig diatomees i dinoflagel·lades (menys quantitat que altres 

vegades (l’aigua no és excessivament verda) 

     
Vista general x100    Diatomees x400         Dinoflagel·lats x400         Dinoflagel·lats i diatomees 

 

Al bentos hi veig un gran nombre d’algues filamentoses variades (els filaments 

però són curts). A continuació en podem veure tres la primera de les quals és una 

Spirogyra. 

   
També hi la cianòfits (probablement Oscillatoria) A les dues primeres fotos i a 

la quarta podem observar també diatomees. A la quarta una cianofícea molt més fina. A 

la segona foto s’observa molt bé la diferència de color entre la Spirogyra i el cianòfit, 

pels seus pigments fotosintètics (Clorofil·les a la primera i ficocianina a la segona) 

    
 A més d’altres algues també he vist rotífers, vorticel·les, una puça d’aigua. 

    
   Cosmarium        Diatomea     Fragillaria  Ciliat (tots x1000) 

    
           Puça d’aigua x100              Vorticella x400             Vorticella x1000 
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Al fons de la bassa sobretot hi ha restes vegetals, esquelets de diatomees i poca 

matèria mineral.  

           
Restes vegetals (x400)          Restes vegetals (x100)                  Esquelets de diatomees (x400) 

 

   
Algunes algues i restes vegetals i possibles bacteris bacil·lars 

Aspecte de les dues mostres d’aigua(esquerra) i de l’aigua del fons de la bassa gran 

(dreta): 

                                          
Dia 26 de Juliol: Aquest dia he pres mostres tres vegades: a les 7’19, a les 15’26 i a les 

21 hores. 

 Al final del dia la bassa petita ha baixat 3,4 cm. Només hi he observat una serp 

petita i 4 peixos petits. 

La bassa gran ha baixat 0,5 cm.  

 

Mostreig de les 7:19: La temperatura és de 16,16 ºC i la llum de 4,99 Klux. Serè 

sense vent.  

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

Petita 16,40 19,84 3,24 7,26 1,18x4=4,72 
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22,53 superfície 7’33 sup. 7,45x4sup.=29,8Gran 16,75 

22,43 fons 

3,10 

7,46 fons 4,75x4fons=19 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons Indetectable (<0,2)No hi ha 

sediment 

3 

 

Plàncton bassa gran: S’observa un gran nombre d’algues verdes ovalades (poques amb 

flagels) i també dinoflagel·lades. S’observen algunes diatomees. 

 

   
Aspecte general x100 

    
Aspecte general x400 

    
X1000 Chlamydomonas (algunes tenen grans vacúols) i Peridinium. 

 

En el fons de la gran es veuen poques algues (algunes diatomees) 

Plàncton bassa petita: Aquí també s’observen algues verdes però en general 

flagel·lades i dinoflagel·lades. Poques diatomees. 
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Aspecte general x100 

   
Detall a 400x 

    
Dinòfits, Chlamydomonas i quistes d’euglenes a x1000 

  
Trachelomonas (x1000) 

 

Mostreig de les 15:26: La temperatura és de 30,29 ºC. La llum 137,29. Bufa una 

lleugera brisa amb ratxes moderades de sud. Sol i molta calor.  

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

Petita 30,68 31,55 137,29 8,51 31x4=124 

25,75 superfície 8,05 sup. 22 sup.=88 Gran 31,94 

23,85 fons 

137,29 

7,87 fons 8,78fons=35,12

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 10 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons 0,2 (Hi ha sediment negre) 3 
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Plàncton bassa gran (el sol hi incideix directament): Curiosament no s’observen 

gaire algues (poques de les verdes del matí, cap dinoflagel·lat, algunes diatomees i altres 

algues que al matí no havíem vist. És com si les algues haguessin migrat probablement 

cap al fons. (Excés de llum ?) 

 

    
        Dictyosphaerium           Euglena acus                           Diatomea                     Chlamydomonas 

En el fons de la gran es veuen més algues (però cal tenir en compte que he agafat 

sediment). 

   
Aspecte general x100 

    
Detall a 400x 

 

Plàncton bassa petita: Aquí també s’observa un fenomen semblant. Hi ha menys 

algues que al matí i són diferents. 

    
 

Mostreig de les 21 hores: S’està fent fosc(llum 1,21 Klux). Està serè i encalmat. 

Temperatura 26,08.  
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 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

Petita 26,39 26,39 0,81 9,46 4,24x4=16,96 

24,97 superfície 8,96 sup. 12,12sup=48,48Gran 26,69 

23,85 fons 

0,67 

7,64 fons 5,51fons=22,04 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons Indetectable (<0,2). Hi ha 

sediment 

>3 Una mica més fosc. 

 

Plàncton bassa gran: Es tornen a observar nombroses algues verdes i 

dinoflagel·lats. Moltes algues verdes sembla que s’estan reproduint. Pot ser que la 

hipòtesi de la migració al migdia sigui correcta. 

 

    
Aspecte general x100 

També hi ha altres algues que ja havíem observat al migdia. 

 

         
Dinòfits i  Chlamidomonas          Scenedesmus                   Dictyosphaerium             Euglena acus 

 

Fons bassa gran: He agafat sediment i s’hi observen nombroses diatomees 

alguna Euglena, algun filament de cianòfits, i també algun rotífer i ciliat. 
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Plàncton bassa petita: Tampoc ara hi veig la gran quantitat d’algues que hi havia 

al matí. No es veuen ni les flagel·lades  ni dinoflagel·lades. En canvi, l’aigua té un color 

verdós que sembla que pot ser produït per unes algues esfèriques molt petites, 

probablement cianòfits (no semblen tenir orgànuls a l’interior i són d’un color verd - 

blavós). També hi ha Cyclops nedant. 

 

Dia 2 d’Agost, 15:45h: Mati ennuvolat, tarda calitjosa  i assolellada amb tramuntana 

feble. Temperatura de l’aire 29,12 ºC. Llum 132,84 Klux. 

 

La bassa petita ha baixat 6,2 cm. Hi he observat una serp d’aigua petita. 

La bassa gran ha baixat 1cm. Hi he observat una serp d’aigua, una tortuga de 

rierol petita. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% (*) 

Petita 30,58 29,83 125,55 8,74 206 = 100 

Gran 30,19 25,78 superfície 

25,07 fons 

100,71 8,32 

7,08 

175,1= 85 

84,1= 40,82 

(*)El màxim d’oxigen és 206 % 

 

A la bassa gran he agafat mostres a diferents fondàries fent servir una pipeta 

unida a una xeringa amb un tub de plàstic. 

 Superfície: Algues verdes flagel·lades, dinoflagel·lats i euglenes. 

 50 cm: Similar però en menys quantitat. 

 80 cm: Moltes euglenes, també dinoflagel·lats i algues flagel·lades. Diatomees. 

 1m (tocant fons): Moltes euglenes en diferents estats. Diatomees i frústules de 

diatomees. Molts bacteris o algues petites. 

 A diferents nivells apareixen algunes colònies de Dictyosphaerium. 

 

El bentos de la bassa gran està format sobretot per filamentoses verdes sobretot 

Sprirogyra. Entre els seus filaments hi ha un gran nombre de diatomees. També hi ha 

rotífers, puces d’aigua i nemàtodes. Hi ha alguns filaments de cianòfits. 
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 A la bassa petita al plàncton han aparegut un gran nombre de bacteris porpres 

(alguns es mouen sembla que per flagels. També algues o bacteris minúsculs de color 

verd clar. Poques algues del tipus Euglena. 

 

El bentos de la petita està format sobretot per filamentoses tipus Spirogyra i 

segurament Mougeotia.  També hi ha Vorticella, rotífers i ciliats (Stentor). Es veuen 

Cyclops. 

 

Dia 6 d’Agost, 17:30: Matí ennuvolat. A la tarda els núvols són més gruixuts i amenaça 

pluja. Improviso un pluviòmetre amb una ampolla de plàstic de ½ litre de les que fem 

servir per recollir mostres. Temperatura aire 22,94. Llum 2,29 Klux. La bassa petita ha 

baixat 2,3 cm. La gran aparentment res. 

 

  Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en % 

(*) 

Petita 24,05 26,08 1,65 8,90 0-109-73=0-

52,91-35,43 

25,27 superfície 9,33 sup. 154,5sup.=75 Gran 23,24 

24,66 fons 

0,94 

7,41 fons 71,3fons=34,61

 

(*) El màxim d’oxigen és 206 %. A la bassa petita va donar diversos resultats 

contradictoris. 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita 2,5 10 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons 0,1 (Hi ha sediment negre) 3 

 

Plàncton de la bassa gran: Hi ha algunes algues flagel·lades, algunes euglenes 

(menys que el dia 2 d’agost. No veig amb prou feines dinoflagel·lats. 

Bentos bassa gran: La major part de les filamentoses que observo són cianòfits 

semblants a oscil·latòries i entre els filaments diatomees. No veig Spirogyra. Hi ha 

Cyclops que semblen tenir unes taques blaves. 



Estudi de dues basses de la Valleta  Marina Angelats 
 

     
 

61

Plàncton bassa petita: Algunes algues verdes flagel·lades, euglenes. També un 

gran nombre d’algues o cianòfits color verd pàl·lid i bacteris porpres. Algunes 

diatomees. Bentos bassa petita: Sobretot Spirogyra i algun filament d’altres algues 

(Mougeotia ). Pocs cianòfits filamentosos.  

 

Dia 7 d’Agost, 11:30: Matí ennuvolat i amenaça pluja. Vaig comprovar si la pluja 

d’ahir ha canviat el nivell de les basses. Miro l’aigua del pluviòmetre fet amb una 

ampolla de plàstic de ½ litre. He recollit 48 ml i la boca de l’ampolla fa 6,1 cm. Per tant 

fent els càlculs pertinents han caigut 16,43 l/m2.  

La bassa petita s’ha omplert totalment (ha pujat 34,4 cm). La gran ha pujat 5 cm. 

He tornat a col·locar els testimonis fent els senyals corresponents. 

 

Dia 8 d’Agost, 16h: Matí plujós. Tarda assolellada amb tramuntana feble. Temperatura 

25’57. Llum 138’10 Klux. 

  La bassa petita ha pujat 0,5 cm. Un regalim d’aigua entra i surt de la bassa. 

La bassa gran ha pujat 3,7 cm. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 25,88 25,37 138,10 9,35 78’9 

22,33 sup. 9,26 sup. 78’9 Gran 24,86 

21,72 fons 

138,10 

7,12 fons 2’19 

Les dades d’oxigen han estat normalitzades respecte a100. 

Han caigut 9,24 litres més de precipitació. 

Plàncton de la bassa gran: Sobretot euglenes i dinoflagel·lats. Algunes diatomees 

i algues verdes (molt poques). 

Bentos bassa gran: Alguna filamentosa tipus Spirogyra i Mougeotia, però 

sobretot cianofícies filamentoses (oscil·latorials i alguna Anabaena) i  cianòfits formant 

colònies. Enmig de l’entramat nombroses diatomees curtes i colonials. També he vist un 

nemàtode i un rotífer. Nombrosos bacteris i algues o bacteris verd pàl·lid. 

Fons bassa gran: Sobretot frústules de diatomees i restes vegetals negroses. 



Estudi de dues basses de la Valleta  Marina Angelats 
 

     
 

62

Plàncton bassa petita: Molt poc abundant (s’ha diluït perquè d’estar quasi buida 

s’ha omplert novament. Alguna Euglena i altres algues verdes. També he vist un 

Chromatium.  L’aigua té un color marró potser per tanins o substàncies minerals. 

Bentos bassa petita: He rascat la paret de la bassa que fins fa dos dies estava seca. 

S’observen restes d’algues filamentoses mortes (primera foto) i les algues que semblen 

eclosionar amb més rapidesa són cianòfits. (fotos 2 i 3; totes x1000) 

     
Algues verdes filamentoses degradades i cianòfits sortint de beines 

 També es veuen Vorticella i d’altres ciliats. 

 

Dia 13 d’agost, 16h: Dia calorós i molt assolellat amb una brisa molt lleugera. 

Temperatura 29,33 ºC. Llum 131,22 Klux. 

  

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en %  

(Max 206) 

Petita 28,82 31,84 136 (?) 8,29 247,2=120 

25,98 sup. 7,49 sup. 247,2=120 Gran 30,29 

23,65 fons 

128,52 

6,82 fons No va. (a casa va 

donar168,2)=81,6

 

 

La bassa petita ha baixat 3,6cm, i la grossa 6,6. A la grossa  he pogut observar 

dues tortugues. 

Plàncton de la bassa gran: S’observen un gran nombre de euglenes i 

dinoflagel·lats. Molt poques algues verdes flagel·lades i diatomees. 

Bentos bassa gran: Una xarxa formada sobretot per filaments curts de cianòfits. 

Algun (pocs)filaments de Spirogyra. Moltes diatomees curtes. Algun rotífer i nemàtode. 

Plàncton bassa petita: Encara poques algues. Algunes flagel·lades verdes i algun 

Trachelomonas. 
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Bentos bassa petita: Semblava que les cianofícies serien les primeres a colonitzar 

però s’observen filamentoses verdes com Spirogyra i d'altres més estretes. Malgrat tot, 

també i ha cianòfits tipus Oscillatoria. El que destaca també és un gran nombre de 

consumidors com diversos tipus de ciliats i flagel·lats, rotífers, Vorticella i amebes. A 

part de les algues filamentoses també hi ha diatomees, desmidials i algunes colònies 

d’algues verdes que semblen volvocals. 

 

Dia 17 d’agost, 13,15 h.: Núvols i una mica de tramuntana. Temperatura de l’aire 

25,07ºC. Llum 39,01 Klux. La bassa gran ha baixat 1,4 cm i la petita 4 cm. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 24,56 23,55 31,18 7,74 91,6 

22,43 superfície 8,4 sup. 88,3 sup. Gran 23,76 

22,33 fons 

35,91 

7 fons 78,9 fons 

Les dades d’oxigen han estat normalitzades respecte a100. 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita Indetectable (<0,2) 3 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons Indetectable (<0,2) 3 

 

Plàncton de la bassa gran: Sobretot euglenes. També algunes algues verdes 

flagel·lades (Chlamydomonas) i dinoflagel·lats. 

 

Bentos bassa gran: A part de la xarxa de cianòfits i diatomees habitual, sembla 

que comencen a proliferar algunes filamentoses verdes. 

Fons bassa gran: A part de les restes habituals avui he vist un ciliat d’una mida 

enorme ple de vacúols digestius. També un organisme semblant a un crustaci ostràcode 

però amb una boca ciliada. També he vist Cyclops nedant. 

Plàncton bassa petita: Encara s’observen poques algues grans. La major part són 

bacteris o algues minúscules. 
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Bentos bassa petita: Comencen a proliferar algues filamentoses verdes que 

sembla que prenen el lloc als cianòfits. He trobat una posta de dípter que poden ser 

mosquits. Actualment, després d’haver-se pràcticament assecat la bassa no hi ha peixos 

que se’ls puguin menjar. També he trobat un escarabat d’aigua petit. 

 

Dia 20 Agost.18:30: Ahir van caure 3,76 l/m2. (11ml recollits) La bassa gran ha pujat 

2mm i la petita 1,8 cm. 

 

Dia 21 Agost.11’23: Núvols i clarianes al matí. Pluja a la tarda. En el moment de la 

presa de dades fa sol i la temperatura és de 23,85 ºC i la llum de 138,10 Klux. Ahir van 

caure 5,13 l/m2. (15 ml recollits). La bassa gran ha pujat  2,6 cm i la petita 5,7 cm (és 

plena a vessar). 

 En arribar s’han tirat a l’aigua 6 tortugues a la bassa gran. En una altra bassa més 

petita n’he vist una altra. A la bassa petita hi havia un cap-gros de granota. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 23,24 23,14 138,10 7,1 85,67 

21,62 superfície 7,04 sup. 52,6 sup. Gran 22,43 

21,01 fons 

138,10 

7,08 fons 34,23 fons 

 

No he fet les anàlisis d’amoni i fosfat perquè després de pluges els resultats són 

negatius. 

Plàncton de la bassa gran: Sembla que hi ha hagut una disminució important del 

plàncton. De fet l’aigua es veu més transparent. Segurament la menor insolació 

d’aquests dies i la baixada de temperatures en poden ser la causa. No he vist la gran 

quantitat d’euglenes i dinoflagel·lats dels últims dies. Només s’hi observen disperses 

algunes flagel·lades verdes i diatomees llargues. Alguna Euglena, Scenedesmus i 

Pediastrum molt poc abundants. 

Bentos bassa gran: Una matriu de filaments de Oscillatoria entre els quals hi ha 

diatomees i alguns filaments d’algues verdes. També hi ha puces d’aigua i rotífers. 

Fons bassa gran: Hi ha restes vegetals, diatomees, ciliats i flagel·lats, rotífers i 

Cyclops. També hi he vist uns filaments molt llargs que he identificat com Beggiatoa 
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per la presència de grànuls molt refringents probablement de sofre al seu interior. De fet 

a les parets rocoses de la bassa s’observa una pols groga que podria ser sofre que al 

sediment, en condicions anaeròbies podria originar sulfhídric que utilitzen aquests 

bacteris com a font d’energia. 

Plàncton bassa petita: Molt escàs segurament per la dilució de la pluja i la 

baixada de temperatures. El més abundant són les petites algues o bacteris corbats.  

Bentos bassa petita: Diferents filamentoses verdes i també cianòfits. Entre els 

filaments es veuen Cosmarium, diatomees i altres algues verdes unicel·lulars. També hi 

ha puces d’aigua i rotífers. 

 

Dia 24 d’Agost: 19:51: Dia variable (intervals de núvols i clarianes). La temperatura de 

l’aire era de 21’21 ºC; la llum de 7,56 Klux. Vaig recollir 10 ml de pluja dels dies 21/22 

(3,41 l/m2). La bassa gran ha baixat 1cm. i la petita 2 cm. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 21 24,15 3,91 10,28 133 ??? 

Superfície 21,52 sup. 9,30 sup. 93 Gran 20,91 

Fons 21,31 

2,43 

Fons 7,36 Fons 56,6 

El valor de % d’oxigen de la bassa petita no té sentit, però ho vaig fer dues vegades. 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita 0,2 3 

Superfície Indetectable (<0,2) 3  Gran      

Fons 0,2 10-25 

 

Plàncton de la bassa gran: Novament dominen les algues verdes flagel·lades 

(algunes reproduint-se) i apareixen també un gran nombre de petits Trachelomonas. No 

es veuen euglenes ni dinoflagel·lats. 

Bentos bassa gran: S’observen filaments de Spirogyra i menys d’altres 

filamentoses verdes. També algunes cianofícies oscil·latorials. Enmig hi ha un gran 

nombre de diatomees curtes. També hi ha rotífers, puces d’aigua, nemàtodes,  gastròfits   
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Fons bassa gran: S’observen els mateixos organismes que habitualment: 

Escarabats, rotífers, ciliats, nemàtodes, Cyclops, i uns estranys cucs ciliats que he  

gravat en vídeo. 

Plàncton bassa petita: Escàs. Algunes algues verdes i les que tenen forma de 

coma. 

Bentos bassa petita: Abundants algues filamentoses verdes ramificades sovint 

amb gemmes. Entre aquestes hi ha moltes colònies d’algues que semblen volvovals. 

Alguna Spirogyra i també filaments de cianòfits. Moltes algues petites (o bacteris) amb 

forma de coma. Algunes desmidials, Pediastrum i l’habitual presència de rotífers, ciliats, 

etc. 

 

Dia 28 d’Agost: 17:50: Dia calitjós però assolellat. La temperatura de l’aire era de 

23,04 ºC; la llum de 91,93 Klux. La bassa gran ha baixat 0,8cm. i la petita no ho puc 

saber perquè algú m'ha tret el testimoni que tenia. He vist una serp d’aigua i una tortuga 

de rierol a la bassa gran i una tortuga a la petita. 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 24,15 29,94 27,13 10,21 146,6 ??? 

Superfície 25,37 sup. 8,92 sup. 89,3 Gran 24,86 

Fons 23,34 

11,88 

Fons 7,38 Fons 45,7 

El valor de % d’oxigen de la bassa petita no té sentit, però ho vaig fer dues vegades. 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita 0,1 3-10 

Superfície Indetectable (<0,2) 3-10  Gran      

Fons 0,5 3-10 

 

Plàncton de la bassa gran: Sobretot Trachelomonas. També algues verdes 

flagel·lades. 

Bentos bassa gran: Filaments de mig centímetre de Spirogyra, Altres menys 

abundants de filamentoses verdes més petites. Una xarxa de filaments de cianòfits i 

abundants diatomees curtes. Rotífers, nemàtodes i ciliats. 
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Fons bassa gran: Moltes restes vegetals i entre aquestes ciliats, gastròfits, 

amebes, rotífers, etc. Algun filament de cianòfits i Beggiatoa. També s’observen uns 

petits bacils mòbils que semblen contenir grànuls de sofre al seu interior. 

Plàncton bassa petita: Escàs. Hi ha algun Trachelomonas, però sobretot les 

petites algues corbades. Apareixen novament una mena de paraigües marronosos. 

Bentos bassa petita: Filaments de Spirogyra i altres filamentoses verdes menors. 

Filaments de cianòfits i colònies de volvocals i diatomees. 

 

Dia 31 d’Agost: 16:15: Dia assolellat amb tramuntana. La temperatura de l’aire era de 

28,11ºC i hi havia una llum de 137,2klux. La bassa grossa ha baixat 0,6cm i la petita ha 

baixat 4cm. He vist tres tortugues (una de gran i dues de petites) a la bassa grossa i dues 

granotes a la bassa petita. A la bassa petita es pot observar com a les roques del fons hi 

comencen a haver algues filamentoses llargues amb una aigua ben transparent. 

 

 Temperatura 

de l’aire (ºC) 

Temperatura de 

l’aigua (ºC) 

Llum 

(Klux) 

PH Oxigen en 

% 

Petita 28,62 27,70 137,02 9,94 146 ? 

Superfície 22,53 Sup. 8,57 Sup. 70 Gran 27,91 

Fons 21,52 

133,24 

Fons 7,1 Fons 55,6 

El valor de concentració d’oxigen a la bassa petita no té cap mena de sentit com ha 

passat en les altres vegades, però vaig repetir la prova dues vegades. 

 

 Amoni (mg/l) Fosfats (mg/l) 

Petita 0,1 3-10 

Superfície Indetectable (<0,2) 0-3 Gran      

Fons 0,3 3-10 

 

 

Plàncton de la bassa gran: Trachelomonas molt petits i clamidomonadals. 

Bentos bassa gran: Filaments de Mougeotia i cianòfits enmig dels quals 

s’observen diatomees tipus Navicula. 

Fons bassa gran: Restes orgàniques vegetals diverses. Grans de sorra. Algun 

cianòfit i frústules de diatomees.  
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Plàncton bassa petita: Molt poques algues. Les filamentoses sembla que 

s’emporten el protagonisme i consumeixen els nutrients més de pressa. Una Euglena, un 

Scenedesmus... 

Bentos bassa petita: Moltes algues verdes filamentoses (Spirogyra, etc.), algunes 

cianofícies. 
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ANNEX 2: CONSOLA MULTILOG, MICROSCOPI (MOTIC) I SENSORS 
UTILITZATS 
 
 

 
Microscopi Motic i ordinador 

 
 

    
Consola i sensors de temperatura, llum, oxigen i PH respectivament 

 
 

   
Test de fosfats i d’amoni utilitzats.                         Centrífuga manual 
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ANNEX 3: TAULES DE TEMPERATURES I PRECIPITACIONS 
ENREGISTRADES A L’OBSERVATORI D’ESPOLLA DURANT ELS MESOS 
DE JULIOL I AGOST. 
 
Mes Dia T max T min T mitjana Ppt. (mm) 
JULIOL 01/07/07 31,9 16,5 24,2 0,6
 02/07/07 27,9 16,6 22,25 0
 03/07/07 28,8 16 22,4 0
 04/07/07 22,8 18,4 20,6 0,2
 05/07/07 27,3 17,4 22,35 0
 06/07/07 30 13 21,5 0
 07/07/07 30,6 16,7 23,65 0
 08/07/07 30 16,8 23,4 0
 09/07/07 22,5 18,2 20,35 0,8
 10/07/07 26 16,4 21,2 0
 11/07/07 26 16,3 21,15 0
 12/07/07 27 18,3 22,65 0
 13/07/07 28,7 16 22,35 0
 14/07/07 25,7 17,1 21,4 0
 15/07/07 29,1 16 22,55 0
 16/07/07 29 15,7 22,35 0
 17/07/07 31,3 17,8 24,55 0
 18/07/07 32,4 17,4 24,9 0
 19/07/07 29 17,4 23,2 0
 20/07/07 28,4 18,3 23,35 0
 21/07/07 28,7 16,6 22,65 0
 22/07/07 27,6 14,6 21,1 0
 23/07/07 34 18,3 26,15 0
 24/07/07 28,6 19,4 24 0
 25/07/07 29,4 16,4 22,9 0
 26/07/07 30,6 16,7 23,65 0
 27/07/07 32,6 16,7 24,65 0
 28/07/07 34,2 18,2 26,2 0
 29/07/07 33,7 19,5 26,6 0
 30/07/07 30,8 16,9 23,85 0
 31/07/07 30,8 19,2 25 0
AGOST 01/08/07 30 17,8 23,9 0
 02/08/07 30,1 22,6 26,35 0
 03/08/07 31,8 19,5 25,65 0
 04/08/07 30,6 15,1 22,85 0
 05/08/07 31,2 17,8 24,5 0
 06/08/07 29,3 19,6 24,45 28,2
 07/08/07 23 17,7 20,35 3,2
 08/08/07 24,4 15,4 19,9 5,2
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 09/08/07 26 17,9 21,95 0
 10/08/07 28,4 18,7 23,55 0
 11/08/07 27,8 14,8 21,3 0
 12/08/07 29,5 18,1 23,8 0
 13/08/07 30,1 19,7 24,9 0
 14/08/07 32,3 16,9 24,6 0
 15/08/07 34,4 20,2 27,3 0
 16/08/07 24,4 20,6 22,5 0,2
 17/08/07 25,3 19,2 22,25 0
 18/08/07 26,8 17,7 22,25 0
 19/08/07 24,6 18,1 21,35 2,6
 20/08/07 26,2 17,3 21,75 1,6
 21/08/07 22,2 15,5 18,85 16,4
 22/08/07 21 13,3 17,15 0
 23/08/07 23,9 12 17,95 0
 24/08/07 24,3 15,9 20,1 0
 25/08/07 29,3 16,5 22,9 0
 26/08/07 33,4 17,5 25,45 0
 27/08/07 33,5 17,2 25,35 0
 28/08/07 31,5 18,2 24,85 0
 29/08/07 30,1 20,8 25,45 17,8
 30/08/07 27,3 20,1 23,7 0
 31/08/07 26,8 19,4 23,1 0

 
 
 

Climograma Juliol-Agost observatori d'Espolla

0

5

10

15

20

25

30

01/07/07

04/07/07

07/07/07

10/07/07

13/07/07

16/07/07

19/07/07

22/07/07

25/07/07

28/07/07

31/07/07

03/08/07

06/08/07

09/08/07

12/08/07

15/08/07

18/08/07

21/08/07

24/08/07

27/08/07

30/08/07

Dates

Te
m

pe
ra

tu
re

s 
(º

C
)

0

10

20

30

40

50

60

Pr
ec

ip
ita

ci
on

s 
(m

m
)

Ppt. (mm) T mitjana

 



 

              72 

ANNEX 4: TAULES DE RESULTATS  

BASSA GRAN (Superfície)                 

DIA 02-jul 04-jul 10-jul 12-jul 13-jul 17-jul 19-jul 23-jul 26-jul
02-
ag

06-
ag 

08-
ag

13-
ag

17-
ag

21-
ag

24-
ag

28-
ag

31-
ag

Hora 18:30 18:45 19:45 19:33 15:20 19:41 15:11 18:19 15:26 15:45 17:30 16:00 16:00 13:15 11:23 19:51 17:50 16:15
T aigua (ºC) 24,66 21,82 21,82 23,14 24,66 25,68 26,79 25,37 25,75 25,78 25,27 22,33 25,98 22,43 21,62 21,52 25,37 22,53
T mitj.Espolla 22,25 20,60 21,20 22,65 22,35 24,55 23,20 26,15 23,65 26,35 24,45 19,90 24,90 22,25 18,85 20,10 24,85 23,10
Llum (klux) 17,55 8,1 3,24 7,56 138,1 3,91 136,5 13,9 137,3 100,7 0,94 138,1 128,5 35,91 138,1 2,43 11,88 133,2
% O2 SD SD 96 SD 84 112 104 88 88 85 75 78,9 120 88,3 52,6 93 89,3 70
PH 7,24 8,3 8,06 8,6 8,29 8,29 7,84 8,13 8,05 8,32 9,33 9,26 7,49 8,4 7,04 9,3 8,92 8,57
BASSA PETITA                  

DIA 02-jul 04-jul 10-jul 12-jul 13-jul 17-jul 19-jul 23-jul 26-jul
02-
ag

06-
ag 

08-
ag

13-
ag

17-
ag

21-
ag

24-
ag

28-
ag

31-
ag

Hora 18:30 18:45 19:45 19:33 15:20 19:41 15:11 18:19 15:26 15:45 17:30 16:00 16:00 13:15 11:23 19:51 17:50 16:15
T aigua (ºC) 29,33 21,62 24,46 27,3 29,83 28,31 32,23 28,72 31,55 29,83 26,08 25,37 31,84 23,55 23,14 24,15 29,94 27,7
T mitj Espolla 22,25 20,60 21,20 22,65 22,35 24,55 23,20 26,15 23,65 26,35 24,45 19,90 24,90 22,25 18,85 20,10 24,85 23,10
Llum (klux) 62 8,5 4,45 9,72 138,1 7,29 136,5 20,92 137,3 125,6 1,65 138,1 136 31,18 138,1 3,91 27,13 137
% O2 SD SD 120 SD 120 120 120 100 124 100 53 78,9 120 91,6 85,67 133 146,6 146
PH 9,35 9,1 9,41 9,7 10,05 8,88 8,92 8,53 8,51 8,74 8,9 9,35 8,29 7,74 7,1 10,28 10,21 9,94
BASSA GRAN (Temperatures Superfície - fons)             

DIA 04-jul 10-jul 12-jul 13-jul 17-jul 19-jul 23-jul 26-jul
02-
ag

06-
ag

08-
ag 

13-
ag

17-
ag

21-
ag

24-
ag

28-
ag

31-
ag

T superfície 21,82 21,82 23,14 24,66 25,68 26,79 25,37 25,75 25,78 25,27 22,33 25,98 22,43 21,62 21,52 25,37 22,53
T fons 21,32 21,32 21,82 22,43 23,95 24,66 23,65 23,85 25,07 24,66 21,72 23,65 22,33 21,01 21,31 23,34 21,52
Diferència 0,5 0,5 1,32 2,23 1,73 2,13 1,72 1,9 0,71 0,61 0,61 2,33 0,1 0,61 0,21 2,03 1,01
BASSA GRAN (PH Superfície - fons)         
DIA 19-jul 23-jul 26-jul 02-ag 06-ag 08-ag 13-ag 17-ag 21-ag 24-ag 28-ag 31-ag
PH superfície 7,84 8,13 8,05 8,32 9,33 9,26 7,49 8,4 7,04 9,3 8,92 8,57
PH fons 7,24 7,7 7,87 7,08 7,41 7,12 6,82 7 7,08 7,36 7,38 7,1
Diferència 0,6 0,43 0,18 1,24 1,92 2,14 0,67 1,4 -0,04 1,94 1,54 1,47
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BASSA GRAN (% O2 Superfície - fons)         
DIA 19-jul 23-jul 26-jul 02-ag 06-ag 08-ag 13-ag 17-ag 21-ag 24-ag 28-ag 31-ag
O2 superfície 104 88 88 85 75 78,9 120 88,3 52,6 93 89,3 70
O2 fons 43,6 25,32 35,12 40,82 34,61 2,19 81,6 78,9 34,23 56,6 45,7 55,6
Diferència 60,4 62,68 52,88 44,18 40,39 76,71 38,4 9,4 18,37 36,4 43,6 14,4

 
BASSA GRAN DIA 26-07-2007 

Hores 07:19 15:26 21:00 

Temp Sup. 22,53 25,75 24,97 

PH 7,33 8,05 8,96 

 Llum (klux) 3,1 137,3 0,67 

O2 en %  29,8 88 48,48 

 
Taules de concentració d’Amoni i Fosfats: 
 
Amoni 
(mg/l) 10-jul 17-jul 23-jul 26-jul 06-ag 17-ag 24-ag 28-ag 31-ag
Bassa Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fons Gran 0 0 0,7 0,2 0,1 0 0,2 0,5 0,3
Bassa 
Petita 0 0 0 0 2,5 0 0,2 0,1 0,1
          
Fosfat 
(mg/l) 10-jul 17-jul 23-jul 26-jul 06-ag 17-ag 24-ag 28-ag 31-ag
Bassa Gran 0 1,5 1,5 3 3 3 3 6,5 1,5
Fons Gran 0   6,5 3 3 3 17,5 6,5 6,5
Bassa 
Petita 3 6,5 6,5 10 10 3 3 6,5 6,5

 

BASSA PETITA DIA 26-07-2007  

Hores 07:19 15:26 21:00

Temp Sup. 19,84 31,55 26,39

PH 7,26 8,51 9,46

Llum (klux) 3,24 137,3 0,81

O2 en %  4,72 124 19,96



 

     

 


