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Resum e n la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durant els últims anys al tram final del riu Ebre s’han produit canvis molt importants a l’ecosistema fluvial: l’augment de la 
transparència de l’aigua ha comportat una proliferació massiva de macròfits que ha provocat canvis en l’estructura tròfica i 
en la composició de les comunitats biològiques, representant un greu perill per espècies amenaçades com Margaritifera 
auricularia. A més del problema ecològic, els macròfits estan provocant molts problemes socio-econòmics perjudicant les 
captacions d’aigua (centrals nuclears, hidroelèctriques i regadius), creant problemes per a la navegació fluvial, i afavorint la 
proliferació d’espècies molestes com la mosca negra (Simulium erythrocephalum). 
Entre les diferents causes que podrien explicar aquests canvis en l’ecosistema hi ha: la disminució del fòsfor dissolt, la 
regularització i la disminució de cabals, i l’aparició d’espècies introduides com el musclo zebra. Segurament es tractarà d’un 
efecte combinat de les diferents causes però és necessari analitzar-les per tal de conèixer quines tenen més incidència i 
així, poder proposar mesures de gestió per als problemes ecològics que pateix el tram final de l’Ebre. 
Al present projecte de tesi (inclós en el projecte d’I+D: efectes de la millora de la qualitat de l'aigua i de l'alteració del règim 
de cabals sobre les comunitats biològiques del tram final del riu Ebre) s’estudiarà la comunitat de macròfits i 
macroinvertebrats associats per tal de determinar el paper que tenen en el canvis que s’han produit al riu durant els últims 
anys. Per desenvolupar aquest objectiu principal caldrà: 
-Estudi del cicle vital de Potamogeton pectinatus, l'espècie més abundant a l’etapa de colonització. Estudi de l'abundància i 
aparició de les altres espècies de macròfits. 
-Analitzar el paper dels macròfits en els canvis que s’han produit de les variables físico-químiques. Es faran mostrejos 
específics amb ecosonda abans i després de les crescudes per veure l’efecte d’aquestes sobre els macròfits. 
-Analitzar els macroinvertebrats associats als macròfits així com el paper que tenen a l’ecosistema fluvial. Es 
desenvoluparan estudis més específics de la comunitat de macroinvertebrats associats als macròfits a nivell d’hàbitat i de 
mesohàbitat. 
-Aplicació d’indicadors de l’estat ecològic basant-se en la Directiva Marc de l’Aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The lower part of the river has suffered significant changes in the last years. In past decades the lower Ebro was dominated 
by phytoplankton due to eutrophication. However, nowadays macrophytes are the most important primary producers, due to 
an increase in water transparency. The proliferation of macrophytes caused massive changes in structure and trophic 
composition of biological communities, representing a serious threat to endangered species such as Margaritifera 
auricularia. In addition to the ecological problem, macrophytes are causing many socio-economic problems. They are 
damaging intakes of water (nuclear, hydroelectric and irrigation), creating problems for river navigation, and encouraging the 
proliferation of nuisance species like the black fly (Simulium erythrocephalum).  
Among the different causes that could explain these changes in the ecosystem are included: the reduction of dissolved 
phosphorus, the decrease and the regularization of flows, and introduced species like the zebra mussel. Surely it will be a 
combined effect of the different causes but we must analyze them to ascertain what are magnified. This will be useful to 
propose management measures for ecological problems affecting the part of the Ebro. 
In this thesis project (included in the proposed R & D: effects of improved water quality and flow regime alteration on 
biological communities in the final part of the Ebro river) I studied macrophyte and dwelling macroinvertebrate communities 
to determine their role in the changes occurred in the river last years. To develop this objective I must:  
-Study Potamogeton pectinatus life history, the most abundant species at colonization stage. 
- Study occurrence and abundance of other macrophyte species.  
-Analyze changes occurred in physico-chemical variables and the new macrophytes role. In this way I will sample 
macrophyte coverage using echo sounder before and after floods.  
- Analyze dwelling macroinvertebrates on macrophytes ant their role in the river ecosystem. I will develop more specific 
studies at habitat and mesohabitat levels 
-Application of ecological indicators based on the Water Framework Directive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
El present treball s’ha estructurat en 6 capítols. A continuació es detalla breument la 
informació que s’inclourà a cada capítol i alguns resultats preliminars. 
 
CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 
 
La introducció de la tesi conté la descripció de l’àmbit d’estudi, els antecedents i els objectius 
de l’estudi. 
 
D’aquest capítol s’ha redactat un primer esborrany que s’adjunta al document: 
“Introduccio_v1”. Durant els propers mesos i fins dipositar la tesi doctoral s’anirà modificant. 
 
 
2. MATERIAL I MÈTODES 
 
En aquest capítol s’expliquen els materials i mètodes utilitzats als capítols 3, 4 i 5. Durant 
l’any anterior es va redactar un primer esborrany d’aquest capítol (arxius “mat-metv1” i “fig 
mat-met”). Es valorarà amb els directors de tesi si aquest capítol es manté com un capítol 
separat o s’inclou com un subapartat de la resta de capítols. 
 
 
3. MACROINVERTEBRATS: ESTUDI GENERAL A NIVELL D’HÀB ITAT 
 
Aquest capítol (els resultats del qual estan inclosos al projecte I+D: “Efectos de la mejora de 
la calidad del agua y de la alteración del régimen de caudales sobre las comunidades 
biológicas del tramo final del río Ebro”) inclou els mostrejos de 2006, 2007 i 2008 a nivell 
d’hàbitat. 
 
Per a aquest estudi es van escollir 5 trams de 2km que es van mostrejar en diferents anys i a 
diferents èpoques. 
 
Tot i que en l’anàlisi MDS amb totes les mostres no es detecta cap patró estacional ni 
diferències entre trams la comunitat de macroinvertebrats associada a macròfits tendeix a 
separar-se de la comunitat bentònica (figura 1). Entre altres factors que puguin haver influït 
en aquests resultats és evident que els dos hàbitats tenen característiques molt diferents 
obtenint-se taxons exclusius de bentos i de macròfits (veure document adjunt 
“Macroinvertebrats I+D”). 
 
Al document adjunt: “Macroinvertebrats I+D” es presenten i es discuteixen els resultats 
obtinguts del projecte I+D anteriorment citat relacionats amb aquest capítol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Figura 1. Anàlisis MDS realitzat amb la matriu de presència/absència dels diferents 
taxons, integrant tots els mostrejos. Els cercles vermells corresponen a les mostres 
bentòniques i els verds a les de macròfits. Les etiquetes indiquen el mètode de 
mostreig (G: ganxo; K: kicking; DB: downing box), si són bentos o macròfits (M: 
macròfits; B: bentos), el tram (1, 2, 3, 4 y 5) y la data (indicant mes i any).  

 
 
 
Pel que fa als resultats de macroinvertebrats centrats només amb la comunitat associada a 
macròfits de moment s’han analitzat els resultats de la campanya d’agost de 2006 i en 
l’anàlisi de correspondències s’observa que la comunitat de macroinvertebrats es situa al 
llarg d’un gradient de velocitats, vivint sobre macròfits més adaptats o menys a la velocitat. 
També es detecten algunes diferències entre els trams 1, 5 i la resta, degudes bàsicament a 
que en aquests trams hi ha alguns taxons més abundants o fins i tot taxons exclusius del 
tram (Figura 2). 
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Figura 2.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies i correlacions 
d’Spearman entre els eixos de l’anàlisi i les diferents variables ambientals. 
 

Al document adjunt: “Macroinvertebrats-macrof06” s’amplia la informació presentada en 
aquest informe dels resultats obtinguts dels anàlisis de la campanya d’agost de 2006. 
 
Al llarg dels propers mesos es realitzaran més anàlisis amb la resta de campanyes tenint en 
compte només els macroinvertebrats associats a macròfits. Es farà un anàlisi funcional de la 
comunitat de macroinvertebrats (utilitzant els “traits”) i es discutiran tots els resultats. 
 
 
 
4. MACROINVERTEBRATS A NIVELL DE MESOHABITATS 
 
Donat que en els resultats preliminars del capítol anterior ja s’observa que la velocitat 
estructura la comunitat es va decidir fer un altre estudi a nivell de mesohàbitat. Degut a que 
al voltant d’una illa és on es troben més mesohabitats diferents es van escollir dues illes del 
tram baix de l’Ebre, una propera a Móra d’Ebre i l’altra a Ginestar. 
 
Així, s’han mostrejat els següents mesohabitats: litoral lèntic extern (LLE), litoral lèntic intern 
(LLI), plat courrant (PC), plat lèntic (PL), sediment fi (SF), ràpids (R). 
 
S’han processat totes les mostres de macroinvertebrats d’aquest estudi, així com les mostres 
de nutrients, biomassa de macròfits, perifiton i, clorofil·les del perifiton i dels macròfits.  
 
S’han fet alguns anàlisis preliminars amb les dades obtingudes de la comunitat de 
macroinvertebrats. Les mostres que pertanyen als diferents mesohàbitats, segons els 
resultats obtinguts amb l’anàlisi de correspondències (CA)  s’agrupen per mesohàbitat i 
s’observa que la comunitat s’estructura en un gradient de velocitats, existint solapament 
només en aquells mesohàbitats de velocitats molt semblants tal i com es pot observar a la 
figura 3. 
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Figura 3.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies de 
macroinvertebrats incloent tots els mesohàbitats. 

 
Tot i que els anàlisis preliminars que s’estan fent a nivell estructural de la comunitat ja 
indiquen que es poden obtenir resultats interessants estudiant la comunitat a nivell de 
mesohàbitat també està previst fer un anàlisi funcional utilitzant els “traits” i es compararan 
els anàlisis de nínxol ecològic (anàlisis OMI) a nivell estructural i funcional. 
 
L’anàlisi funcional de la comunitat és complicat ja que per fer-lo cal utilitzar el programari 
estadístic R, que no disposa d’una interface gràfica. Durant aquest any s’ha fet un curs 
d’Introducció a R a la UAB i posteriorment s’han dedicat uns mesos a conèixer la llibreria 
ade4 que és la que permet fer l’anàlisi utilitzant els “traits”. 
 
Durant els propers mesos es continuarà amb l’anàlisi funcional de la comunitat a nivell de 
mesohàbitat i després es discutiran els resultats. 
 
 
 
5. MACRÒFITS 
 
Aquest capítol inclou tots els estudis que s’han fet relacionats amb la cobertura i mapatge de 
macròfits, així com els estudis que fan referència al cicle vital dels macròfits del tram baix de 
l’Ebre. 
 
Els resultats obtinguts a partir de les cobertures visuals de macròfits indiquen que la 
cobertura mitjana de macròfits del llit del riu varia del 20-40%, segons la campanya de 
mostreig. A la figura 4 s’observa com aquesta cobertura es pot veure afectada per una 
crescuda natural passant d’un 40% a un 20% de cobertura després de la crescuda. Les 
cobertures obtingudes amb ecosonda digital corroboren aquesta informació. 
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Figura 4. Nivell diari de l’Ebre (m) i percentatge de cobertura de macròfits a cada 
mostreig (estiu 2006, primavera 2007, tardor 2007 y primavera 2008) 

 
Per a l’informe del projecte I+D al qual s’adscriu aquesta tesi es van discutir els resultats 
obtinguts tant de les cobertures visuals com de les cobertures amb ecosonda digital. Aquesta 
informació s’adjunta al fitxer: “Macrofits”. 
 
Pel que fa a l’estudi del cicle vital no s’ha pogut fer cap anàlisi preliminar. Fins a meitats de 
febrer de 2011 s’ha estat acabant de processar les mostres de les 8 campanyes realitzades 
al llarg d’un any. Processar aquestes mostres ha estat molt laboriós degut a l’elevada 
quantitat d’epífits tant macroinvertebrats: pupes de simúlids, de quironòmids, de tricòpters,... 
que s’enganxen als macròfits; com algues epífites tipus: Audouinella sp., Compsopogon sp., 
Thorea sp., Cladophora glomerata,... aquesta última molt abundant, sobretot en la majoria de 
mostres de les campanyes d’estiu i principis de tardor. 
 
De cada mostra de macròfit s’han separat les diferents espècies extraient al màxim tots els 
epífits. Per a cada espècie s’han separat la biomassa aèria, la biomassa subterrània i les 
diferents estructures reproductives. A més, per tal de descriure millor la comunitat de 
macròfits les algues epífites també s’han separat i pesat. 

Durant els propers mesos s’analitzaran les dades obtingudes en aquest capítol i es discutiran 
els resultats. 
 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
Aquest capítol, donat que ha d’incloure les conclusions extretes de la resta de capítols serà 
l’últim que s’escriurà. 
 
 
 
 



 

 

 
7. BIBLIOGRAFIA 
 
Tot i que de cada esborrany de capítol escrit s’ha fet un llistat de bibliografia, quan els 
diferents capítols hagin estat corregits es verificaran les referències bibliogràfiques i es crearà 
un capítol amb tota la bibliografia del present projecte de tesi doctoral. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Àmbit d’estudi 
 
El riu Ebre, amb una longitud de 928 km, és el més important del NE de la 
península i drena una superfície de 85.550 km2. Els seus principals afluents 
són el Segre, l’Aragón, el Cinca i el Gállego. 
 
A la conca hi són presents zones de clima d’influència atlàntica en capçalera, 
clima de muntanya a la part nord dels Pirineus i clima continental al sistema 
Ibèric, Pre-Pirineu i Depressió de l’Ebre amb una transició a clima mediterrani 
al seu tram final. 
 
La geologia present al tram baix del riu està representada per roques calcàries, 
dolomies i guixos tant del Triàsic, Cretaci com Juràssic, per conglomerats del 
Pliocè i per graves, conglomerat i argiles del Quateranari, amb els materials de 
deposició de les terrasses al·luvials (Muñoz 1990). 
 
La població és d’aproximadament 3 milions amb una densitat de 33 hab/km2. 
Els usos del sòl a la conca estan destinats principalment a l’agricultura, 
destinant-se un 90% dels usos consumptius a les més d’1 milió d’hectàrees de 
regadius que hi ha. (www.chebro.es) 
 
L’Ebre té una aportació superficial mitjana estimada en règim natural per al 
període 1940/41 a 1985/86de 18.217Hm3 amb una aportació màxima de 
29.726 Hm3 i una mínima de 8.393 Hm3.  (www.chebro.es) 
 
Sanchez (2004, dades no publicades) ha descrit 4 períodes hidrològics al tram 
baix de l’Ebre (Fig. 1): 

- El primer període és una reconstrucció del règim natural basada en les 
dades de les estacions d’aforament anteriors a les alteracions de 
principis de segle. En aquest període es pot veure la variabilitat del 
règim de cabals. 

- Al segon període (1905-1965) es poden observar les afectacions sobre 
els mínims, degut als aprofitaments que ja hi havia en aquella època 
(Canal d’Aragó i Catalunya: 30 m3/s, Canal Imperial d’Aragó: 30 m3/s, 
Canal d’Urgell: 30 m3/s, derivacions de l’Assut de Xerta: 50 m3/s). Es va 
arribar a mínims històrics de 8 m3/s. 

- Al tercer període (1965-1988) degut a la construcció dels 
embassaments, per augmentar la capacitat de regulació, s’entra en un 
període de règim hidroelèctric. Amb variacions diaries del cabal de fins a 
700 m3/s. 

- Als anys 1988 i 1989 es produeix una gran sequera que segurament fa 
disminuir molt els nivells dels embassaments i atura el règim 
hidroelèctric del període anterior. A partir d’aquests anys s’entra al quart 
període, que dura fins l’actualitat, i on en anys humits encara es 
conserva una mica d’hidrograma natural però en anys secs desapareix 
tota la variabilitat tendint cap a un hidrograma pla. 
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Fig. 1.-  Períodes hidrològics del tram baix de l’Ebre (Sànchez 2004, com. pers.) 
 
La zona d’estudi es localitza al seu tram baix, en els últims 90 km de riu (Fig. 
2).  
 

 
Fig. 2.-  Zona d’estudi del tram final del riu Ebre ressaltada amb el quadre roig. 
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1.2. Antecedents 
 
A principis del segle XX l’Ebre era un riu no regulat amb cabals elevats i que 
transportava una quantitat de sediments important (Ibàñez et al. 1996). Desde 
llavors l’aprofitament agrícola de les riberes ha estat un factor que ha 
condicionat el riu; així, a les fotografies aèrees de la conca de l’Ebre del 1927 
(Fig. 3) ja es pot observar com la plana d’inundació del riu ha estat conreada 
desde ben antic.  
 

 
 
Fig. 3.-  Ortofotografia aèrea del tram de riu comprés entre Miravet i Ginestar. 
(Ortofotografies de la CHE, 1927) 
 
A partir dels anys 60 amb la construcció dels dos grans embassaments al tram 
baix del riu, Mequinensa i Riba-roja, aquest es convertí en un riu fortament 
regulat per les empreses hidroelèctriques. Aquests dos embassaments retenen 
al voltant del 96.4% del cabal sòlid que reben (Varela et al. 1986). Estudis més 
recents sobre la dinàmica i el transport de sediments al tram baix de l’Ebre 
afirmen que la presència dels embassaments ha comportat un tall en la 
transferència del sediment fluvial cap al delta i fons marí per la retenció del 85% 
del sediment en suspensió, i la totalitat de la càrrega de fons (Vericat i Batalla 
2005). La principal font de sediments (el 60% del total transportat) aigües avall 
dels embassaments, té el seu origen en el propi llit del riu i en l’erosió dels 
marges del canal (Vericat i Batalla 2006a). Aquest factor explica principalment 
perquè el règim de cabals alliberats des dels embassaments presenta 
aproximadament la mateixa capacitat per a mobilitzar i transportar el sediment 
del llit del riu que tenia amb anterioritat a la construcció dels embassaments 
(Vericat i Batalla 2006b). 
 
Aquests embassaments també han modificat molt el règim hidrològic de la part 
baixa del riu Ebre. El flux mitjà anual s’ha vist reduït un 29% (degut a 
l’increment en la demanda d’aigua i l’evaporació que es dóna als 
embassaments) (Ibàñez et al. 1996); i les crescudes més freqüents s’han vist 
reduïdes en un 25% (Batalla et al. 2004). Segons Sanchez R. (dades no 
publicades) a mesura que augmenten els usos a la conca es fa més evident la 
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pèrdua de variabilitat que presentava el règim hidrològic en règim natural. Així, 
comparant dos anys hidrològics secs amb una aportació semblant en règim 
natural (1924/25: 12.413,8 Hm3 i 2001/02: 12.099,25 Hm3) es pot observar (Fig. 
4) que, tot i tractar-se de dos anys hidrològicament molt semblants, els usos 
consumptius de la conca de l’Ebre (actualment uns 8000 Hm3/any), regulats 
pels 200 embassaments de la conca, afecten clarament el règim hidrològic. I si 
aquest consum continua augmentant com està previst al Pla Hidrològic de la 
Conca de l’Ebre els efectes sobre el règim de hidrològic s’accentuaran encara 
més. 
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Fig. 4.-  Comparació del règim hidrològic de dos anys secs amb una aportació 
semblant en règim natural. 1924/25 (abans de la construcció dels 
embassaments amb una aportació de 12.413.8 Hm3) i 2001/02 (amb una 
aportació de 4.099,25 Hm3 que sumats als 8.000 Hm3 d’usos consumptius 
actuals a la conca resulten en 12.099,25 Hm3. 
 
A partir dels anys 90 s’inicià la implantació del sistema de sanejament a la 
conca de l’Ebre, la construcció de depuradores implicà una disminució 
progressiva de la càrrega de nutrients aportada al riu. Així, a partir de l’any 
1996 es detecta una davallada important en el fòsfor dissolt a l’aigua passant 
de valors mitjos anuals de 0,6-0,8 a 0,2 mg/l (Fig. 5). Pel que fa l’amoni també 
s’ha detectat una disminució important en aquest mateix període passant de 
valors mitjos anuals de 0.3-0.4 a 0.1mg/l (Fig. 6). En canvi, el nitrat al llarg de 
tot el període descrit ha mantingut valors mitjos anuals d’aproximadament 10-
12mg/l (Fig. 7). (Ibàñez et al. 2008). 
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Fig. 5.-  Mitjanes anuals de fosfats dissolts (mg/l). (Ibàñez et al. 2008) 
 
 

 
Fig. 6.-  Mitjanes anuals d’amoni dissolt (mg/l). (Ibàñez et al. 2008). 
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Fig. 7.-  Mitjanes anuals de nitrats dissolts (mg/l). (Ibàñez et al. 2008). 
 
Les dades de concentració de clorofil·la total mostren una tendència decreixent 
els darrers anys (Fig. 8) (Ibàñez et al. 2008), des d’un valor mitjà anual màxim 
de 41.08 µg/l al 1990 fins a una mitjana anual mínima de 2.91 µg/l el 2004. La 
clorofil·la total mostra diferències significatives entre el període 1990-1995 i 
1996-2004 (Mann-Whitney U, p<0.01). La figura 9 mostra una correlació 
significativa i elevada entre la clorofil·la total (dades CAT) i el fòsfor dissolt al 
tram baix del riu Ebre (dades CHE). L’abundància de fitoplàncton ha disminuït 
des de valors de 8705 cèl·lules/ml al 1987 (Muñoz 1990) fins a valors de 2185 
cèl·lules/ml al 1997 (Velasquez et al. 1997) i valors de 337 cèl·lules/ml al 2004 
(Consorci d’Aigües de Tarragona). 
 

 
Fig. 8.-  Mitjanes anuals de clorofil·la total (µg/l). (Ibàñez et al. 2008). 



Introduccio_v1 

7 

 
Fig. 9.-  Correlació entre la Clorofil·la total (µg/l) i el fòsfor dissolt (mg/l) (Ibàñez 
et al. 2008) 
 
La introducció i expansió d’espècies invasores de bivalves (Dreissena 
polymorpha, Corbicula fluminea) també pot provocar una disminució de 
fitoplàncton filtrant matèria orgànica particulada (Caraco et al. 1997, Phelps 
1994). Cal més recerca per conèixer la contribució d’aquest factor als canvis 
recents que s’han produït en l’ecologia del tram baix de l’Ebre. 
 
Corbicula fluminea va ser introduïda a l’Ebre cap a l’any 1997 (López, com. 
pers.) i Dreissena polymorpha cap a l’any 2000 als embassaments del tram 
baix de l’Ebre (Ruiz et al. 2001, Ruiz et al. 2002, Masip et al. 2003) 
 

Antecedents sobre les comunitats biològiques al tra m baix de l’Ebre 
Les comunitats biològiques del tram final de l’Ebre han estat molt poc 
estudiades i tots els estudis disponibles es remunten als anys 80-90. Així, 
només es troba informació de la comunitat de peixos de l’any 1983 (Sostoa 
1983). 
 
Pel que fa a la comunitat de macroinvertebrats, hi ha informació disponible de 
la comunitat de macroinvertebrats bentònics (Muñoz 1990, i Muñoz i Prat 
1994). Tot i que es tracta d’hàbitats diferents i que les abundàncies no són 
comparables (ja que en aquests estudis es presenten en ind/m2 i en el present 
estudi s’han obtingut ind/g. pes sec de macròfit) s’utilitzarà aquesta informació 
per comparar la comunitat de macroinvertebrats associada als macròfits amb la 
comunitat de macroinvertebrats bentònics. El treball de Limnos (1997) també 
disposa d’una descripció dels macroinvertebrats associats als macròfits 
(mostrejats amb kick net) i de substrats artificials, que també es compararan 
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amb el present treball a nivell qualitatiu, ja que les unitats tampoc són 
comparables. 
La recent aparició de macròfits fa que hi hagi molt pocs estudis fets sobre els 
macròfits al tram baix de l’Ebre. De fet només hi ha l’informe de Limnos (1997), 
on es pot trobar un estudi de la biomassa superficial i una cartografia dels 
macròfits des de la presa de Flix fins a Móra d’Ebre. Tot i que els mètodes de 
mostreig són diferents dels del present estudi es compararà aquesta informació 
amb l’obtinguda a l’actualitat. 
 
Des de l’estudi de Limnos (1997) no s’ha detectat cap més referència 
bibliogràfica. En aquella època els macròfits, amb l’augment de la transparència 
de l’aigua, ja colonitzaven les zones litorals i en algunes zones podien 
colonitzar llocs de major corrent. L’espècie que presentava una superfície 
colonitzada major era Myriophyllum spicatum que sovint es trobava barrejada 
amb Ceratophyllum demersum a les zones de menys corrent, Potamogeton 
pectinatus presentava una menor àrea colonitzada, encara que era bastant 
abundant en algunes zones concretes (Limnos 1997). 
 
Actualment, els macròfits colonitzen una part important del tram baix de l’Ebre, i 
Potamogeton pectinatus és l’espècie més abundant, que ha colonitzat àmplies 
zones de molta corrent on les altres espècies de macròfits detectades a l’Ebre 
no hi poden créixer. Aquesta colonització per macròfits està provocant canvis 
importants al bentos, afavorint la proliferació massiva d’espècies com Simulium 
erythrocephalum que s’ha convertit en un problema sanitari important, a més 
dels efectes que aquesta colonització pugui tenir sobre espècies protegides 
com Margaritifera auricularia. 
 
La manca d’informació i d’informació actualitzada, els problemes socials 
associats als macròfits, i els problemes ecològics que estan desencadenant, 
són els factors que destaquen la importància d’estudiar els macròfits. Davant la 
manca d’informació existent per a l’Ebre (només l’estudi de Limnos 1997) i el 
fet que Potamogeton pectinatus i altres macròfits presenten una elevada 
variabilitat de la seva biomassa i el seu cicle vital (anual o perenne) en funció 
de l’hàbitat al que es desenvolupen i del clima (Van Wijk 1988, Whitton 1975, 
Heise 1984, Chambers 1994, Menéndez i Comín 1984, Howard-Williams 1978 i 
Purohit et al. 1984) es va considerar que era important estudiar-lo per conèixer 
el seu cicle al tram baix de l’Ebre. 
 
Tot i que no hi ha informació detallada de la comunitat de macròfits al tram baix 
de l’Ebre, les espècies més importants són espècies cosmopolites o 
subcosmopolites i per tant s’ha pogut localitzar bastanta informació d’altres 
llocs que permet entendre millor l’ecologia dels macròfits del tram baix de 
l’Ebre. 
 
Potamogeton pectinatus  és un hidròfit fixat al fons, clarament dominant al 
tram baix de l’Ebre. Es tracta d’una espècie cosmopolita o subcosmopolita 
(Société d’étude de la flore d’Alsace 1982, Hootsmans et al. 1995), que és 
capaç de colonitzar molts tipus d’ecosistemes aquàtics diferents tant d’aigües 
corrents com calmades (Bonnier i Douin, 1990; Van Wijk, 1988). La plasticitat 
morfològica d’aquesta espècie ja ha va ser descrita per Van Wijk al 1988. Es 
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tracta d’una de les espècies de plantes aquàtiques que resisteixen bé la corrent 
de l’aigua gràcies al seu sistema de rizomes i tubercles tant ben desenvolupat 
que l’anclen al sediment (Van Wijk, 1986; Idestam-Almquist i Kautsky, 1995). 
Així, pot arribar a suportar velocitats d’1m/s (Chambers et al. 1991). Certa 
velocitat de l’aigua pot inclús representar una ventatja per a aquesta espècie ja 
que impedeix el desenvolupament de l’epifíton sobre la planta (Strand and 
Weisner 1996). 
 
Pel que fa a la profunditat, Potamogeton pectinatus es pot trobar a profunditats 
variables des de 0.5 m (Dethioux, 1989) fins a més de 4 m (Nichols, s.d.) Tot i 
així, sembla que prefereix profunditats d’1-1.5 m (Nichols i Yandell 1995; 
Haslam 1978). 
 
Potamogeton pectinatus és capaç de colonitzar una gran varietat de substrats 
adaptant el seu sistema de rizomes (Madsen i Adams 1989, Idestam-Almquist i 
Kautsky, 1995). Es tracta d’una espècie que es troba generalment en aigües 
mineralitzades (Dethioux 1989), on la conductivitat sobrepassa els 200 mS/cm 
(Nichols i Yandell, 1995; Felzines 1977). Aquesta espècie posseeix una gran 
tolerància a la conductivitat: suporta elevats percentatges de clorurs (Dethioux, 
1989, Kollman i Wali, 1976), i es desenvolupa en aigües on el pH és 
generalment superior a 7.5, sovint de l’ordre de 8 (Dethioux, 1989, Nichols i 
Yandell, 1995). 
 
Potamogeton pectinatus és capaç de desenvolupar-se en aigües molt 
eutrofitzades on altres espècies desapareixen (Van Wijk, 1989). Dins de 
l’escala de bioindicadors forma part de la comunitat pròpia d’aigües eutròfiques 
(Trémolieres et al. 1994). Segons certs autors, no es pot parlar d’una restricció 
pel que fa referència a la concentració de nutrients (Van Wijk, 1989). Aquesta 
gran amplitud es podria explicar pel fet que és capaç d’utilitzar tant els nutrients 
de l’aigua com del sediment (Van Wijk, 1986). Per a certs autors, el rol del 
sediment podria ser fins i tot essencial (Howard-Williams i Allanson 1981, Peltre 
et al. 1993). Això, està confirmat pel fet que el pes d’un individu depèn entre 
d’altres coses de la riquesa del sediment (Spencer i Ksander, 1995). A 
sediments més rics la planta pot trobar els nutrients suficients si a l’aigua n’hi 
ha pocs. 
 
No tant dominant, però no menys important al tram baix de l’Ebre s’ha trobat 
Myriophyllum spicatum.  És un hidròfit flotant o totalment submergit. Es tracta 
d’una espècie subcosmopolita (Société d’Etude de la Flore d’Alsace, 1982) que 
es pot trobar tant en aigües corrents com calmades (Bonnier i Douin 1990). 
Degut al seu arrelament superficial tolera corrents moderades (Haslam, 1978) o 
de moderades a ràpides (Dethioux, 1989). Menzie (1979) va constatar que a un 
lloc on la velocitat era de 0.3 m/s, la biomassa d’aquesta espècie es veia 
afectada. La seva preferència per corrents febles, inferiors a 0.1 m/s ha estat 
assenyalada per al Roine (Keller, 1997).  
 
Pel que fa a la profuditat, en cursos d’aigua, M. spicatum es troba a profunditats 
relativament petites. Dethioux (1989) va trobar l’espècie a profunditats inferiors 
a 1 m; Haslam (1978) va observar el seu màxim d’ocurrència a 75 cm de 
profunditat. En aigües calmades, aquesta espècie sembla desenvolupar-se a 
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profunditats majors. Així, per a aquests ambients s’ha detectat fins a 4.5 m al 
llac d’Annecy (Dubois et al. 1988), tot i que generalment es troba a profunditats 
d’1 a 2.5 m (Nichols 1994, Nichols i Yandell 1995, Trebitz et al. 1993).  
 
Segons Kimbel (1982) i Keller (1997) Myriophyllum spicatum és capaç de 
desenvolupar-se sobre nombrosos tipus de substrats. Segons Dethioux (1989) 
aquesta espècie prefereix una certa proporció de partícules fines al fons. 
Aquesta preferència d’una textura fina del sediment sembla estar confirmada 
per Gophen (1982) qui estima que M. spicatum es desenvolupa sobretot sobre 
substrats rics en argiles i per Menzie (1979) que observa un augment de la 
cobertura vegetal d’aquesta espècie quan la talla de les partícules disminueix. 
A l’Ebre el substrat majoritari són graves excepte a zones molt localitzades 
sense velocitat on s’hi troben sobretot llims i argiles.  
 
M. spicatum es troba generalment en aigües bastant mineralitzades, amb una 
conductivitat superior a 100-150 ms/cm i fins i tot a conductivitats majors de 
1000 mS/cm (Grasmück 1994, Dethioux 1989, Felzines 1983). Es desenvolupa 
principalment en aigües alcalines on el pH és superior a 7.5 (Kadono 1982, 
Nichols i Yandell 1995). Pel que fa als nutrients es desenvolupa en un ampli 
rang de nivells tròfics desde l’oligotròfia fins a zones de contaminació crítica 
(Robach et al. 1991, Klosowski i Tomaszewickz 1989). Aquesta espècie pot 
suportar aigües residuals molt carregades en nutrients (Grasmück 1994). De 
totes maneres el seu òptim de desenvolupament és en aigües eutròfiques 
(Klosowski i Tomaszewicz 1989). Aquesta espècie forma part de la comunitat 
pròpia d’aigües eutròfiques dins de l’escala de bioindicadors (Trémolières et al 
1994). 
 
Ceratophyllum demersum  és un hidròfit totalment submergit. Aquesta espècie 
no té rizomes sinó que s’ancla al substrat a través de rizoides (fulles 
modificades). Es tracta d’una espècie cosmopolita que es troba a aigües poc 
agitades (Holm et al. 1977). Haslam (1978) constata que la frequència 
d’aparició disminueix quan la corrent augmenta.  
 
Pel que fa a la profunditat C. demersum és capaç de desenvolupar-se a grans 
profunditats ja que no disposa de verdaders rizomes per agafar l’oxígen (Dale, 
1986). Així, s’ha arribat a trobar a profunditats de fins a 10 m (Holm et al. 1977), 
i Felzines (1983) considera que aquesta espècie prefereix les aigües 
profundes. Per tant, es tracta d’una espècie que tolera  fàcilment aigües 
tèrboles amb intensitats lluminoses molt baixes. 
 
C. demersum es desenvolupa on el fons està format per partícules fines (fangs) 
(Holm et al. 1977, Haslam 1978, Felzines 1983). Sembla que està especialment 
lligat a granulometries amb una elevada proporció de sorres (Keller 1997). Es 
troba en aigües de conductivitats superiors a 150 mS/cm, on el pH és 
generalment superior a 7, sovint entre 7.5 i 9 (Holm et al. 1977, Kadono 1982, 
Felzines 1983). Pel que fa als nutrients, degut a l’absència de rizomes 
verdaders es nodreix essencialment a partir de l’aigua (Best i Van der Werf 
1986, Van Donk et al. 1993). Donat que reacciona molt positivament al nitrògen 
sembla una espècie nitròfila (Holm et al 1977). Es desenvolupa a aigües 
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eutròfiques (Casper i Krausch 1981) i forma part de la comunitat pròpia 
d’aigües eutròfiques dins de l’escala bioindicadors (Trémolières et al 1994). 
 

1.3. Objectius 
Les preguntes que ens vam plantejar són: 

- Com ha evolucionat la proliferació de macròfits al tram baix de l’Ebre? 
- Quines espècies de macròfits han colonitzat el riu? Quanta biomassa de 

cada espècie de macròfit hi ha per m2? Quina superfície ocupen? Com 
és el seu cicle vital al tram baix de l’Ebre? 

- Hi ha unes espècies de macròfits que hagin colonitzat millor que altres? 
Si és així, per què? 

- Quina comunitat de macroinvertebrats hi ha associada als macròfits? 
- Trobem diferents macroinvertebrats segons l’espècie de macròfit 

associada? O les diferències es deuen a paràmetres ambientals? 
- Quines variables ambientals són importants per a la comunitat de 

macroinvertebrats? A quina escala s’observen millor les diferències 
(hàbitat o mesohàbitat)? 

Amb aquestes preguntes es pretenia descriure aquest nou hàbitat associat a la 
proliferació de macròfits, i veure si les condicions hidromorfològiques 
condicionen la composició i l’abundància de macròfits i macroinvertebrats 
associats. 
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 MATERIAL I MÈTODES 

2.1. Macroinvertebrats associats a macròfits 

2.1.1 Nivell d’hàbitat 

2.1.1.1. Estructura del mostreig 

 
Donat que l’estructura de les comunitats biològiques està íntimament lligada a 
la diversitat hidrogeomorfològica d’un sistema aquàtic, en aquest mostreig es 
buscava que les estacions de mostreig reflexessin aquesta variabilitat. Així, per 
tal de seleccionar les estacions de mostreig es va dur a terme una classificació 
hidrogeomorfològica de l’àrea d’estudi en trams homogenis seguint la 
classificació de Rogsen (1994) establint 4 tipus d’unitats hidrogeomorfològiques 
segons el nivell d’encaixament i la forma del llit del riu: 
 
Taula 1.-  Tipus de trams segons les 4 unitats hidromorfològiques establertes. 
 

Tipus d’Unitat  Definició  
Tram encaixat Vall tancada de poca o incipient sinuositat 
Tram recte Parets més inclinades i de poca sinuositat 
Meandre lliure Vall oberta i amb molta sinuositat 
Meandre restringit Vall una mica més tancada amb molta sinuositat 

 
El nombre mínim de trams a mostrejar obtingut a partir de generar series 
aleatòries de trams de 2 km era 4 per tal de recollir tota la variabilitat. Amb 
trams inferiors a 2 km no s’obtenien trams que presentessin una extensió 
representativa de l’heterogeneïtat de l’àrea d’estudi, ja que illes i meandres 
apareixien parcialment representats. 
 
Així, dins del tram baix de l’Ebre (els últims 90 km de riu) es van escollir 4 trams 
de 2 km que recollien tota la variabilitat, però donat que aquest mostreig estava 
inclòs a un projecte I+D en el que també es mostrejaven peixos es va decidir 
incloure un altre tram per sota de l’assut de Xerta. Així, els 5 trams escollits es 
van mostrejar a l’estiu de 2006 i la primavera i tardor de 2007. 
 
Taula 2.-  Localització dels trams de mostreig. 
 

  Inici tram  Final tram  
Tram Localitat  UTM X UTM Y UTM X UTM Y 

1 Xerta 289213 4532902 290259 4531391 
2 Ginestar 300382 4547704 299517 4546422 
3 Mòra 301518 4554778 301988 4552839 
4 Pas de l’Ase 299658 4559536 301292 4558442 
5 Flix 295560 4564727 296973 4564619 

 
 
A cada tram es van mostrejar 3 transectes, un a l’inici del tram, un altre al mig i 
l’últim al final del tram. A cada transecte hi havia tres punts de mostreig, un més 
proper al marge dret, un altre al centre del riu i l’últim més proper al marge 
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esquerre. Així, les estacions de mostreig estan codificades numerant el tram, el 
transecte i el punt de mostreig de cada estació; on E fa referència al riu Ebre, el 
primer nombre fa referència al tram (1: Xerta, 2: Ginestar, 3: Móra d’Ebre, 4: 
Pas de l’Ase i 5: Flix), el segon nombre és el transecte (1, 2 i 3 des de riu 
amunt cap a riu avall) i el tercer nombre fa referència a la posició del punt de 
mostreig dins del transecte (1: marge dret, 2: centre del riu i 3: marge esquerre, 
orientació dreta-equerra mirant riu avall). (Fig. 1). 
 
A cada punt de mostreig es va mesurar la físico-química de l’aigua, la velocitat, 
la profunditat, la cobertura visual de macròfits i el percentatge de cada espècie 
de macròfit. També es van recollir mostres de macroinvertebrats associats als 
macròfits. 
 
La major part del tram baix de l’Ebre és lòtic i profund, sent impossible aplicar 
mètodes de mostreig per rius somers. Tot el mostreig es va realitzar amb 
barca. 

2.1.1.2. Mostreig de paràmetres físico-químics 

 
A cada punt de mostreig també es van mesurar paràmetres físico-químics es 
va mesurar la profunditat i la velocitat. Per mostrejar la profunditat es va utilitzar 
el profundímetre (PS-7 Hondex LCD transport 200KHZ) (Fig. 2) sempre que era 
possible, però quan els macròfits cobrien tot el substrat i el profundímetre no 
era fiable s’utilitzava una corda amb ploms marcada cada 0.5 m. 
 
Per mostrejar la velocitat es va utilitzar el correntòmetre electromecànic 
(BFM001) (Fig 2). Quan hi havia molts macròfits, i aquests s’enredaven amb 
l’hèlix, les mesures de velocitat es feien, tant prop com era possible del punt de 
mostreig, a un lloc sense macròfits. 
 
 

 
 
Fig 2.-  D’esquerra a dreta: multisonda, profundímetre i velocímetre. 
 
Donat que es va comprovar que l’aigua estava ben barrejada a tot el tram, i que 
les mesures obtingudes amb la sonda multiparamètrica YSI 556 (Fig 2) eren 
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iguals a tot el tram, la temperatura, conductivitat, el pH i l’oxigen només es van 
mesurar al punt central del primer transecte de cada tram. 
 
Es van recollir mostres per analitzar fosfats, nitrats i amoni (dissolts) també al 
punt central de cada transecte. Les mostres van ser analitzades pels laboratoris 
de l’Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) de Barcelona. 
 
 

2.1.1.3. Mostreig de macròfits: cobertures visuals 

 
D’entre els diferents mètodes que existeixen per al mostreig de macròfits n’hi 
ha molt pocs que es puguin aplicar a zones profundes amb velocitat. Així, 
mostrejar una superfície determinada de biomassa amb un quadrat requeriria 
de bussejadors professionals a la major part del riu. Utilitzar dragues no és 
adequat per macròfits de mida gran com és el cas dels que hi ha al tram baix 
de l’Ebre. Un altre mètode que es va trobar a la bibliografia és l’ús de rastells 
que s’arrastren des de la barca arrencant els macròfits d’un determinat 
recorregut. Aquest últim mètode és l’únic de tots els esmentats que s’ha aplicat 
en rius grans (Kenow et al. 2007) i en llacs ha estat comparat amb altres 
mètodes considerant-lo adequat quan no són possibles altres opcions 
(Rodusky et al. 2005). Es va decidir no utilitzar-lo perquè és un mètode 
destructiu, i, donat que al bentos hi ha Margaritifera auricularia, que està 
protegida, es va considerar que era prioritari buscar altres opcions millors. 
 
Finalment, per al mostreig de macròfits es va decidir realitzar un mostreig 
qualitatiu i utilitzar un ganxo per agafar els macròfits si era necessari (Fig. 3). El 
ganxo es va fabricar seguint el model de Satake 1987. Cal esmentar que tot i 
ser d’acer inoxidable va haver de ser modificat posteriorment afegint-hi ploms 
per tal d’aconseguir que s’enfonsés i es poguessin recollir els macròfits. 
 

 
 
Fig. 3.-  Ganxo modificat seguint el model de Satake 1987. 
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La cobertura de macròfits es determinava visualment segons l’escala de Braun-
blanquet (1932) modificada: 
 

0: 0% 
1: 1-10% 
2: 10-25% 
3: 25-50% 
4: 50-75% 
5: 75-99% 
6: 100% 

 
En determinades situacions la cobertura de macròfits era tant gran que era 
impossible veure el substrat. En aquest cas els macròfits arribaven a la 
superfície o estaven molt prop d’aquesta i es podia observar, tot i que no 
mesurar, que la velocitat de l’aigua disminuïa considerablement dins de la taca 
de macròfit. La modificació de l’escala es va realitzar per tal de tenir constància 
de quan es produïa aquesta situació (100% de cobertura). 
 
Quan hi havia més d’una espècie de macròfit s’anotava el percentatge de 
cadascuna, seguint la mateixa escala de percentatges. L’objectiu d’aquesta 
última dada era conèixer quines espècies eren les dominants. 
 

2.1.1.4. Mostreig de macroinvertebrats associats al macròfits 

 
Aquest mostreig era el que més problemàtic ja que degut a la profunditat i la 
velocitat no era possible submergir-se per recollir les mostres i aquestes 
s’havien de recollir des de dalt la barca.  
 
La major part del riu és profund i amb corrent, i els macròfits ocupen gairebé tot 
el llit del riu. Donat que en aquesta part de l’estudi es pretenia recollir tota la 
variabilitat possible i poder-la comparar, es va considerar que mostrejar només 
a zones someres no era representatiu del nou hàbitat que ha aparegut al tram 
baix de l’Ebre, i es va prioritzar mostrejar els hàbitats més representatius amb 
el mateix mètode que utilitzar un sistema de mostreig diferent per cada lloc de 
mostreig segons la fondària i la velocitat. 
 
D’entre tots els mètodes de mostreig de macroinvertebrats associats a 
macròfits en rius grans o llacs consultats a la bibliografia (Feldman 2001, 
Spence-Chereuvelil et al. 2000, Kornijów i Kairesalo 1994, García-Criado i 
Trigal 2005, Rooke 1984, Kornijów 1998, Downing 1984, Downing 1986, 
Weigand 1990, Strayer et al. 2003, Wolfram et al. 2002, Cyr i Downing 1988) no 
se’n va trobar cap que no requerís un bussejador professional per submergir-se 
a zones amb molta corrent i profunditat. Per tant, ja que no era possible aquest 
darrer extrem, es va decidir utilitzar el mateix mètode que per a mostrejar 
macròfits, el ganxo. 
 
Tot i saber que no hi havia cap xarxa que protegís del rentat de la mostra 
mentre es pujava a la barca, l’operació s’intentava fer el més ràpid possible 
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sense moviments bruscos, per tal de perdre el mínim d’invertebrats associats. 
Evidentment, els més bons nedadors escapen fàcilment degut al sistema de 
mostreig utilitzat. 
 
El macròfit recollit amb el ganxo es dipositava a una safata amb aigua i es 
procedia al seu rentat sacsejant el macròfit. Posteriorment, es passava la 
mostra de macroinvertebrats per una xarxa de 250 µm per reduir el volum de la 
mostra que va ser conservada amb formol al 4%. El macròfit es guardava en 
una bossa de plàstic al congelador a -20ºC. 
 
Al laboratori es va mesurar el pes fresc dels macròfits (amb la balança 
industrial DM-1100gr, precisió 0,1gr) i, després d’assecar-los (a l’estufa 
d’assecat de convecció forçada Memmert) a 105ªC fins obtenir pes constant, es 
mesurava el pes sec (amb la balança GRAM precision., DM-1100 precisió 0.1g; 
o bé per a pesos inferiors amb la balança analítica: UltraMark 205 gr, presició 
0,1 mg). 
 
Els macroinvertebrats també s’han processat al laboratori (amb la lupa Motic 
Stereo Microscope SMZ-186-TP, i amb la lupa Olympus SZX10) arribant al 
nivell taxonòmic d’espècie quan era possible. Els hidràcars, copèpodes i 
ostràcodes van ser processats a nivell d’ordre, els oligoquets i baètids a nivell 
de família. La resta de taxons es van processar al nivell taxonòmic més baix 
possible, tot i que a vegades l’aparició de primers estadis de desenvolupament 
larvari no permetia determinar el gènere o l’espècie. Els quironòmids es van 
processar a nivell de subfamília i tribu.  
 
L’any 2007 donat que els objectius del projecte ho requerien es va decidir 
canviar el tipus de mostreig per a macroinvertebrats associats a macròfits. La 
raó d’aquest canvi va ser que s’estaven utilitzant mètodes de mostreig diferents 
per a macroinvertebrats bentònics i macroinvertebrats associats a macròfits, i 
donat que comparar les dues comunitats era un objectiu del projecte de recerca 
al que està vinculada aquesta tesi, es va decidir per a les dues campanyes de 
l’any 2007 mostrejar amb kick-net totes dues comunitats als mateixos punts. Un 
cop al punt de mostreig si no es detectaven macròfits allà mateix es mirava si 
es podia mostrejar uns pocs metres més amunt o més avall del punt, de 
manera que la mostra de macroinvertebrats associats a macròfits estigués el 
més prop possible d’on s’havien mostrejat els macroinvertebrats bentònics. 
 
Així l’any 2007 els macroinvertebrats es van mostrejar en zones someres als 
punts de mostreig que es poden observar a la figura 4. 
 
En totes dues campanyes de l’any 2007 es van agafar també mostres de 
macroinvertebrats associats a macròfits amb el ganxo als punts centrals dels 
transectes de cada tram on s’havia mostrejat l’any anterior per tal de continuar 
tenint dades de l’hàbitat majoritari ocupat per Potamogeton pectinatus i que 
coincideix amb zones de profunditat i velocitat elevades. Així, si hi havia 
macròfits es va recollir mostra de macroinvertebrats associats a macròfits als 
punts (veure fig 1): E112, E122, E132, E212, E222, E232, E312, E322, E332, 
E412, E422, E432, E512, E522 i E532. 
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2.1.2. Nivell de mesohàbitat 

2.1.2.1. Estructura del mostreig 

 
Donat que a l’estudi a nivell d’hàbitat s’obté molta variabilitat, que no es 
detecten diferències entre trams i en canvi, s’observa que la velocitat si que és 
un factor important per a la comunitat de macroinvertebrats es va decidir 
realitzar un estudi a nivell de mesohàbitat, treballant així amb més rèpliques a 
una escala més petita per tal de reduir la variabilitat. 
 
Així, es van escollir dues illes del tram baix de l’Ebre, amb l’objectiu de detectar 
el màxim de mesohàbitats diferents en una mateixa zona de mostreig. El criteri 
per definir els diferents mesohàbitats es va basar en l’esquema que s’observa a 
la figura 5. 
 
Als mesohàbitats de l’esquema se’n van afegir dos (fig 6): el litoral, franja petita 
i somera de poca profunditat i velocitat. Dins d’aquest hàbitat litoral es va 
diferenciar el litoral intern (que fa referència a la zona somera del braç intern de 
l’illa que està en contacte amb el canal interior per un costat i amb terra per 
l’altre) i el litoral extern (zona somera del braç extern de l’illa que està en 
contacte amb el canal principal del riu per un costat i amb terra per l’altre). 
Aquesta franja no s’ha dibuixat al mapa (fig 6) donat que es tracta d’una franja 
molt estreta i la seva ubicació queda més clara amb l’explicació que dibuixant 
un altre polígon. 
 
L’altre mesohàbitat afegit es troba ubicat al final de la illa de Móra d’Ebre, allà 
es va detectar una zona on la velocitat de l’aigua era gairebé nul·la i el 
sediment enlloc de ser grava era un sediment molt fi que es quedava parat al 
voltant de dues illes petites que hi ha al final de l’illa gran. En aquest sediment 
hi creixia un macròfit no detectat a cap més lloc en tota l’illa Ceratophyllum 
demersum que requereix velocitats molt baixes, gairebé nul·les, ja que no 
disposa d’arrels. 
 
Dins dels diferents mesohàbitats també es va diferenciar zones amb macròfits i 
sense. En aquesta tesi es presenten els resultats del mostreig de 
macroinvertebrats associats a macròfits dels diferents mesohàbitats.  
 
Donades les dificultats de mostreig associades a zones profundes i el fet de 
que caldria utilitzar mètodes de mostreig diferents per zones profundes i 
someres (fent les diferents mostres poc comparables) es va decidir centrar 
l’estudi als mesohàbitats somers. 
 
Els diferents mesohàbitats somers detectats són: Litoral lèntic intern i extern, 
Plat courrant, Plat Lèntic, Ràpids, i Sediment Fi. 
 
Dins de cada mesohàbitat es van agafar un mínim de 3 rèpliques i es va 
augmentar el nombre de rèpliques als mesohàbitats que ocupaven una 
superfície major. 
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Així, el nombre de rèpliques de macroinvertebrats associats a macròfits per 
cada mesohàbitat s’indica a la següent taula: 
 

MESOHÀBITAT Rèpliques Móra d’Ebre Rèpliques Ginesta r 
Ràpids 0 3 
“Plat Courrant” 9 6 
Plat Lèntic 5 - 
Litoral Lèntic Intern 3 3 
Litoral Lèntic Extern 3 3 
Sediment Fi 3 - 

 
A més, a cada punt de mostreig es van mesurar/recollir mostres de físico-
química, cobertura visual de macròfits, macroinvertebrats, diatomees, matèria 
orgànica del perifiton, biomassa de macròfits, clorofil·la del perifiton i clorofil·la 
del macròfit. 
 

2.1.2.2. Mostreig de paràmetres físico-químics 

 
A cada punt de mostreig es va mesurar la velocitat i la profunditat amb els 
aparells descrits a l’apartat 2.1.1.2. 
 
A cada mesohàbitat es va agafar una mostra d’aigua superficial i una de 
subterrània per analitzar fosfats, nitrats i amoni (dissolts). Les mostres van ser 
analitzades pels laboratoris de l’Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) de 
Barcelona. 
 

2.1.2.3. Mostreig de paràmetres biològics 

2.1.2.3.1. Mostreig de macroinvertebrats associats a macròfits 

 
Donat que aquest mostreig es va realitzar només en zones someres i es podia 
utilitzar algun dels mètodes descrits a la bibliografia sense la necessitat d’un 
bussejador professional en aquest mostreig es va decidir utilitzar la Downing 
Box (Downing 1986) (fig. 7). 
 
Es tracta d’una caixa de metacrilat amb les juntes segellades amb neoprè, que 
permet el tancament de la caixa i evita que s’escapin macroinvertebrats. 
Disposa de dos forats amb una malla de 250µm que permeten que surti l’aigua 
evitant que s’escapin els macroinvertebrats. Els dos forats afavoreixen que la 
corrent al tancar sigui menor (evitant que els nedadors més ràpids s’escapin) i 
permeten el buidat d’aigua de la caixa un cop tancada. 
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Fig. 7.- Downing Box (Downing 1986)  
 
Al camp, es va netejar la caixa dins una safata gran, tenint cura de netejar bé 
les parets de la caixa i les xarxes dels forats recollint així els macroinvertebrats 
que s’hi quedaven enganxats. Dins la safata es sacsejaven els macròfits per tal 
de soltar els macroinvertebrats. El macròfit es guardava en una bossa i es 
congelava a -20ºC. Després de reduir el volum de la mostra passant-la per una 
xarxa de 250µm, aquesta es conservava amb formol al 4% 
 
El macròfit recollit dins la caixa es va rentar eliminant els epífits i el carbonat 
càlcic incrustat amb un rentat amb una mica d’HCl molt diluït, es van separar 
les diferents espècies, es van assecar a 60º (amb l’estufa de dessecació Binder 
ED720) fins obtenir pes sec constant (mesurat amb les balances GRAM 
precision DM-1100 precisió 0.1g i UltraMark 205A precisió 0.1mg segons el 
pes) per tal d’obtenir nº de macroinvertebrats/pes sec. 
 
En els casos que s’observaven a molts macroinvertebrats a simple vista es 
tamisava la mostra, la fracció gran (més d’1mm) es mirava tota i les fraccions 
més petites es submostrejaven utilitzant un motodo (Motodo 1959, Van 
Guelpen et al. 1982). La mida de la fracció estava en en funció de la quantitat 
de macroinvertebrats, contant sempre un mínim de 300-500 individus en tota la 
mostra i tenint en compte que cada fracció havia de tenir un mínim de 100-150 
individus. 
 
El motodo és un aparell dissenyat per submostrejar plàncton, però també ha 
estat utilitzat en macroinvertebrats (Urban-Malinga i Burska 2009, Honea 2005, 
Snyder i Peterson 1999, Crossley et al. 1999). Un cop contada la fracció i 
obtingut el mínim d’individus, es feia un “visu” de la resta de la mostra contant 
els individus de taxons que no havien aparegut, així com s’anotava si n’hi havia 
algun que era molt poc abundant i no tornava a aparèixer. D’aquesta manera 
es pretenia minimitzar l’error de submostreig per individus poc abundants.  
 
Els macroinvertebrats es van classificar al laboratori (amb la lupa Olympus 
SZX10, la lupa Leica M165 C OPTICS CARRIER i el microscopi Olympus BH-
2) arribant al nivell taxonòmic de gènere sempre que era possible (l’aparició de 
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primers estadis no sempre ho permetia). Copèpodes, Ostràcodes, Cladòcers i 
Hidràcars es van deixar a nivell d’Ordre, els oligoquets a nivell de família i els 
quironòmids a nivell de tribu.  

2.1.2.3.2. Macròfits 

 
En aquest estudi també es van mostrejar els macròfits, així, quan es va fer el 
mapa dels mesohàbitats es van anotar les cobertures visuals de macròfits per 
cada mesohàbitat segons l’escala de Braun-blanquet (1932). 
 
A més de les cobertures visuals, a cada mesohàbitat es van recollir mostres de 
biomassa de macròfits amb l’objectiu d’obtenir una relació de biomassa per 
mesohàbitat i relacionant-ho amb el nombre d’invertebrats per pes sec es 
pretenia tenir una idea de quina superfície ocupava l’hàbitat dels 
macroinvertebrats associats a macròfits. A cada mesohàbitat es van agafar 5 
rèpliques. 
 
Les mostres de macròfits (fig. 8) es van recollir amb un quadrat de 30x30cm 
(superfície interna 0.09 m2). Primer s’agafava tota la part superficial del macròfit 
i es guardava en una bossa. Després amb l’ajuda d’una pala s’extreia la 
biomassa subterrània. Donada la corrent del riu i les turbulències que es 
creaven al remenar es va utilitzar la kick net per tal d’evitar al màxim les 
pèrdues de biomassa subterrània. La part subterrània es guardava en una altra 
bossa. Totes les mostres es van conservar al congelador a -20ºC. 
 

  
 
Fig. 8.- Mostreig de macròfits  
 
Al laboratori es separaven les diferents espècies de macròfit, la part 
subterrània, la superficial i les estructures reproductives (flors i tubercles) també 
es van separar. Tot seguit es netejaven les mostres amb aigua i una mica d’HCl 
molt diluït que tenia la funció d’extreure les incrustacions de carbonat càlcic 
deixant així el macròfit el més net possible. Tot seguit es mesurava el pes fresc, 
s’assecava el macròfit a 60ºC fins arribar a pes constant (amb l’estufa de 
dessecació Binder ED720) i es mesurava el pes sec (els pesos es mesuraven 
amb la balança GRAM precision, DM-1100, precisió 0.1g i la balança Ultra 
Mark 205A, precisió 0.1mg, segons el pes). 
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2.1.2.3.3. Diatomees associades a macròfits 

 
A cada mesohàbitat també es van mostrejar les diatomees associades a 
macròfits. Donat que no era possible fer un raspat de la superfície de la fulla ja 
que en tots els casos es tractava de macròfits de fulla molt prima, per 
mostrejar-les es va sacsejar el macròfit dins un vial amb aigua fins a la meitat i 
es contaven 30 sacsejades de manera que les diatomees es desprenien del 
macròfit. Tot seguit s’afegien unes gotes de formol per tal de conservar les 
ditomees.  
 
Posteriorment, es va calcular la biomassa (pes sec) de macròfit que ocupava el 
volum sacsejat obtenint una aproximació de nombre de diatomees/pes sec. 
Seguint aquesta metodologia es van agafar 2 rèpliques per mesohàbitat.  
 

2.1.2.3.4. Matèria orgànica del perifiton 

 
Per obtenir la matèria orgànica del perifiton es van recollir 3 rèpliques per 
mesohàbitat seguint la mateixa metodologia que amb les diatomees però sense 
afegir formol, ja que aquestes mostres es van conservar al congelador fins ser 
processades. 
 
Al laboratori es va anotar el volum de la mostra abans de filtrar (amb la bomba 
MILLIPORE. WP6122050), es van assecar els filtres (a l’estufa d’assecat de 
convecció forçada Memmert) a 105ºC durant dues hores. Un cop s’havien 
refredat els filtres al dessecador es va mesurar el pes sec i després es van 
muflar (Mufal Naberthern L5/R) a 450ºC durant 5 hores, un cop fredes les 
mostres es tornaren a pesar (balança Ultra Mark 205A, precisió 0.1mg). 
 

2.1.2.3.5. Clorofil·la del perifiton 

 
Per obtenir la clorofil·la del perifiton es van recollir 3 rèpliques per mesohàbitat 
seguint la mateixa metodologia que amb les mostres de matèria orgànica del 
perifiton. 
 
Al laboratori es van filtrar les mostres (amb la bomba MILLIPORE. 
WP6122050), el filtre (GF/C) es va posar en un tub i es va afegir acetona, les 
mostres es conservaven amb gel o a la nevera. Es va sonicar les mostres (amb 
el sonicador SONICS VIBRACELL CV33) i després es van deixar reposar 24h. 
Després es van filtrar de nou la mostra amb un filtre GF/F recollint en aquest 
cas el volum filtrat que es va llegir a l’espectrofotòmetre HITACHI U-2001 a les 
longituds d’ona 664, 647, 630 i 665, tot seguit es van afegir 100µl HCl 0.1N en 
3 ml de mostra, s’agitava 90 segons i es tornava a llegir a les mateixes 
longituds d’ona. 
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2.1.2.3.6. Clorofil·la del macròfit 

 
També es van recollir 3 trossos de cada espècie de macròfit tapats en paper de 
plata per cada mesohàbitat amb l’objectiu de conèixer la quantitat de clorofil·la 
dels macròfits. El processat de les mostres va ser molt semblant al de la 
clorofil·la del perifiton amb l’única diferència que abans de filtrar 
s’homogeneïtzava bé la mostra (amb l’homogeneïtzador Ika Werke Ultraturrax 
T25 basic) en un tub amb acetona tapat en paper de plata i envoltat de gel. De 
cada paquet de macròfit s’agafaven aproximadament uns 100mg, anotant 
sempre el pes exacte per tal de poder donar els resultats en funció del pes del 
macròfit. Un cop homogeneïtzades les mostres es va realitzar el mateix procés 
que per mesurar la clorofil·la del perifiton. 
 

2.2. Macròfits 

2.2.1. Cicle vital 

2.2.1.1. Estructura del mostreig 

 
La recent aparició de macròfits fa que hi hagi molt pocs estudis fets sobre els 
macròfits al tram baix de l’Ebre. De fet només hi ha l’estudi de Limnos (1997), 
on es pot trobar un anàlisi de la biomassa i una cartografia dels macròfits a la 
zona afectada per l’estudi dels efectes de l’abocament tèrmic de la CN d’Ascó. 
Des d’aquell estudi no s’ha detectat cap més referència bibliogràfica. En 
aquella època els macròfits ja colonitzaven les zones litorals i en algunes zones 
podien colonitzar zones de major corrent. L’espècie que presentava una 
superfície colonitzada major era Myriophyllum spicatum que sovint es trobava 
barrejada amb Ceratophyllum demersum a les zones de menys corrent, 
Potamogeton pectinatus presentava una menor àrea colonitzada, encara que 
era bastant abundant en algunes zones concretes (Limnos 1997). 
 
Actualment, els macròfits colonitzen una part important del tram baix de l’Ebre, i 
Potamogeton pectinatus és l’espècie més abundant, que ha colonitzat àmplies 
zones de molta corrent on les altres espècies de macròfits detectades a l’Ebre 
no hi poden créixer. Aquesta colonització per macròfits està provocant canvis 
importants al bentos, afavorint la proliferació massiva d’espècies com Simulium 
erythrocephalum que s’ha convertit en un problema sanitari important, a més 
dels efectes que aquesta colonització pugui tenir sobre espècies protegides 
com Margaritifera auricularia. 
 
La manca d’informació i d’informació actualitzada, els problemes socials 
associats als macròfits, i els problemes ecològics que estan desencadenant, 
són els factors que destaquen la importància d’estudiar els macròfits. Davant la 
manca d’informació existent per a l’Ebre (només l’estudi de Limnos 1997) i el 
fet que Potamogeton pectinatus i altres macròfits presenten una elevada 
variabilitat la seva biomassa i el seu cicle vital (anual o perenne) en funció de 
l’hàbitat al que es desenvolupen i del clima (Van Wijk 1988, Whitton 1975, 
Heise 1984, Chambers 1994, Menéndez i Comín 1984, Howard-Williams 1978 i 
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Purohit et al. 1984) es va considerar que era important estudiar-lo per conèixer 
el seu cicle al tram baix de l’Ebre. 
 
Per a l’estudi del cicle vital es van escollir dues zones del tram baix de l’Ebre 
que coincideixen amb l’estudi de mesohàbitats, l’illa de Móra d’Ebre i la de 
Ginestar. En aquestes dues zones es van diferenciar hàbitats de ràpids 
(incloent el mesohàbitat plat courrant) i de lents (plat lèntic, litoral lèntic). Tot i 
que l’hàbitat majoritari de l’Ebre són zones de molta corrent i profundes, i 
donades les dificultats de mostreig en aquestes zones, l’estudi es va centrar a 
zones someres. Els resultats obtinguts no es poden extrapolar a altres hàbitats 
ja que, en hàbitats més profunds i amb més velocitat segurament s’obtindrien 
biomasses majors de Potamogeton pectinatus en la mateixa superfície, ja que 
s’observa que els macròfits tendeixen a ocupar tota la columna d’aigua i al 
créixer inclinats degut a la forta corrent arriben a crèixer molt més que a zones 
someres. De totes maneres els resultats permeten veure com és el cicle vital 
dels macròfits al tram baix de l’Ebre. 
 
Tot i que l’espècie més abundant és Potamogeton pectinatus hi ha altres 
espècies que també han estat incloses en l’estudi del cicle vital. Així, s’han 
mostrejat els macròfits en general sense pretendre estudiar una espècie en 
concret ja que, sobretot en hàbitats somers les espècies es troben més 
barrejades. 
 
Donat que hi ha altres elements de l’ecosistema que poden estar influint sobre 
el creixement dels macròfits es va decidir mostrejar també alguns d’aquests 
elements: 

- Així, la llum que seria un dels factors claus, donat que es va centrar 
l’estudi a zones someres on aquest factor no era limitant, no es va tenir 
en compte. 

- En canvi els nutrients que són importants per al creixement dels 
macròfits es van analitzar tant a l’aigua com al sediment estacionalment. 

- També es va estudiar el perifiton que, a més de donar informació de la 
quantitat d’aliment que poden trobar els macroinvertebrats associats als 
macròfits, quan n’hi ha molt i recobreix una part important de la fulla del 
macròfit pot afectar de manera important el creixement dels macròfits 
impedint que els arribi la llum. Per aquesta raó, es va analitzar, la 
quantitat de matèria orgànica del perifiton, la clorofil·la del perifiton i la 
clorofil·la del macròfit. L’objectiu era veure si quan hi havia molt perifiton 
el macròfit es veia afectat, en el cas que hi hagués una afectació la 
clorofil·la del macròfit ho hauria d’indicar, i també si variava la comunitat 
de macroinvertebrats en funció del perifiton. 

- També es va mesurar, la velocitat i l’oxigen a cada punt de mostreig. 
 

2.2.1.2. Biomassa de macròfits 

Per descriure el cicle vital es va fer un seguiment de la biomassa de macròfits 
al llarg del temps. La intenció inicial era fer un mostreig mensual que es va 
espaiar a les èpoques de més fred en les que es deixava un marge aproximat 
de dos mesos entre mostreig i mostreig. A la primavera de 2008 però no es va 
poder mostrejar ja que ho va impedir una crescuda important que va començar 
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el 31 de març (just en aquella data hi havia planificat el següent mostreig 
després del de finals de gener) que va durar fins al 26 de juny, sempre amb 
cabals superiors a 200m3/s i amb pics de 1500m3/s. Aquesta crescuda va 
convertir les zones someres que s’estaven mostrejant en zones profundes 
impossibilitant el mostreig tal com estava dissenyat. 
 
Així, es van mostrejar els macròfits al juny, juliol, agost, setembre, octubre i 
novembre de 2007. El 2008 només es va poder mostrejar a finals de gener i al 
juliol (mostreig amb el que es va tancar el cicle). A cada illa es van recollir 6 
mostres repartides entre la zona de ràpids i la de lents (3 rèpliques a cada 
zona).  
 
La metodologia per recollir les mostres, conservar i processar és la mateixa que 
s’ha explicat a l’apartat 2.1.2.3.2. 

2.2.1.3. Diatomees associades a macròfits 

A cada hàbitat de ràpids i lents es van agafar 2 rèpliques de diatomees. La 
metodologia per recollir la mostra, conservar-la i processar-la és la mateixa que 
a l’apartat 2.1.2.3.3 

2.2.1.4. Matèria orgànica del perifiton 

A cada hàbitat de ràpids i lents es van recollir 3 rèpliques. La metodologia per 
agafar la mostra, conservar-la i processar-la és la mateixa que a l’apartat 
2.1.2.3.4. 

2.2.1.5. Clorofil·la del perifiton 

A cada hàbitat de ràpids i lents es van recollir 3 rèpliques. La metodologia per 
agafar la mostra, conservar-la i processar-la és la mateixa que a l’apartat 
2.1.2.3.5. 

2.2.1.6. Clorofil·la del macròfit 

A cada hàbitat de ràpids i lents es van recollir 3 rèpliques de cada espècie de 
macròfit. La metodologia per agafar la mostra, conservar-la i processar-la és la 
mateixa que a l’apartat 2.1.2.3.6. 
 

2.2.2. Cartografia i factors ambientals 
 
Per estudiar els macròfits a zones profundes es van realitzar campanyes amb 
ecosonda digital (BioSonix DT-X amb transductor digital (split beam) de 430Hz i 
4º x 8º d’obertura). Aquest equip permet treballar des d’una profunditat mínima 
de 0.5m fins aproximadament 100m. 
 
Durant la prospecció, el transductor, que emet una senyal acústica verticalment 
cap al fons amb una freqüència de 5 polsos per segon, es troba submergit a la 
proximitat de la superfície de l’aigua, fixat a un suport lateral de l’embarcació. 
La velocitat de la barca era aproximadament de 2.5m/s. 
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Per a poder georreferenciar la informació obtinguda a través de la sonda es va 
utilitzar un sistema DGPS (Leica Marine MX420), amb correccions diferencials 
per radiofar (estació de Llobregat), cosa que permet obtenir una precisió 
submètrica. L’ecosonda disposa d’una entrada per al DGPS de manera que 
tant les dades acústiques com la referència espaial s’obtenien i gravaven amb 
el software (proporcionat per l’empresa BioSonics, Inc) VisualAcquisition i el 
programa per a l’evaluació de la vegetació aquàtica submergida (EcoSAVTM) a 
l’ordinador portàtil. 
 
En un principi, es va decidir fer dues campanyes els dies: 20 i 22 de novembre 
de 2006 amb doble finalitat, cartografiar la cobertura de macròfits i observar els 
efectes d’una crescuda. Així, es va decidir aprofitar una crescuda controlada 
planificada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a realitzar aquest 
estudi. Al 2007 es va produir una crescuda natural i es va aprofitar el fenomen 
per dur a terme una altra campanya amb ecosonda i veure els efectes sobre la 
cobertura de macròfits d’una crescuda natural i comparar-ho amb les 
campanyes anteriors. Aquesta campanya es va realitzar el 17 de maig de 2007, 
tant aviat com els nivells del riu es començaven a apropar a nivells normals 
permetent una navegació adequada per realitzar els treballs. 
 
Es van escollir dos trams d’aproximadament dos kilòmetres de longitud. El 
primer tram, prop de Móra, està limitat per les coordenades 301418 i 302027 a 
l’eix X i 4552802 i 4554794 a l’eix Y. El segon tram es localitza prop de 
Ginestar i les coordenades que el delimiten són: 299401 i 300367 per a l’eix X i 
4546103 i 4547751 per a l’eix Y (coordenades UTM dels dos trams amb Datum 
Europeu 1950, Fus 31T) 
 
Per a cada tram es va preestablir un recorregut de transectes amb una 
separació inicial de 20m. Degut a les dificultats de navegació, sobretot a causa 
de la variabilitat de la corrent es va passar a fer els transectes cada 40m, i en 
algunes zones es va considerar millor realitzar transectes longitudinals enlloc 
de transversals. Això últim va ser necessari a zones del riu amb poca amplada 
degut al recorregut reduït en transectes transversals i a les dificultats de 
navegació que això implicava. 
 
A cada campanya es va mesurar la temperatura de l’aigua (16ºC per a les dues 
primeres i 19ºC per a la segona) i el nivell de l’aigua (que es va mantenir 
constant a cada campanya). 
 
En les prospeccions de la campanya de maig de 2007 es va intentar (dins del 
que permetien les possibilitats de navegació) repetir el recorregut de les 
prospeccions anteriors. Degut a les dificultats de navegació, sobretot a causa 
de la variabilitat de la corrent, això no sempre va ser possible amb gran 
precisió, així que en alguns casos es va repetir algun transecte si la derivació 
es considerava massa gran. 
 
El software específic requerit per a la medició i classificació de la vegetació 
aquàtica submergida (EcoSAVTM) està basat en el programa SAVEWS, 
Sumbmerged Aquatic Vegetation Early Warning System (Sabol i Melton 1995). 
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Els algoritmes de processament d’EcoSAVTM són capaços d’analitzar i 
classificar les dades obtingudes per l’equip acústic i facilitar d’aquesta manera 
valors per a la presència/absència, altura i cobertura de la vegetació. 
 
Amb el software Echoview es van corregir errors ocasionals en la determinació 
de la profunditat. 
 
Per a la realització dels mapes el mètode d’interpolació aplicat és el Kriging. 
 

2.2.2.1 Errors de l’ecosonda 

2.2.2.1.1 Orientació del transductor 

 
Al navegar contra corrent i el fet de tenir gran part del pes a la part de darrera 
fa que l’embarcació s’aixequi bastant. Això fa que el transductor s’inclini una 
mica cap avant, encara que amb un angle relativament petit. Suposant un fons 
pla i estimant uns angles màxims de 10-15º d’inclinació i rangs de profunditat 
màxims de 6m, l’error màxim és de 10-20cm que caldria afegir a la profunditat 
real. 
 
Aquest efecte també causa un desplaçament de les dades obtingudes respecte 
a la posició, ja que es mesura la posició en un punt mentre les dades de 
l’ecosonda es mesuren en un altre. Aquest error considerant 15º d’inclinació i 
6m de profunditat pot arribar a 1.6m per davant de la vertical absoluta respecte 
el transductor. 
 

2.2.2.1.2 Balanceig de l’embarcació 

 
L’efecte és el mateix que s’ha descrit al punt anterior (allargament de la 
distància en el cas de fons plans i desplaçament dels punts medis a l’horitzontal 
respecte a la posició gravada). La diferència està en que oscil·la pels dos 
costats, de manera que pel que fa al desplaçament de dades pot arribar a 
separar punts en una línia fins al doble de l’error. 
 
El rang estimat per a l’error vertical (en la medició de la profunditat) és 
aproximadament com l’anterior, de 0 a 10-20cm. 
 
L’error horitzontal (desplaçament) té un màxim d’1.6m, o sigui, pot arribar en 
absolut a 3.2m de separació de punts que en realitat estan en línia. 
 

2.2.2.1.3 Onades 

Les ones influeixen també en la medició de la distància al fons (profunditat) o la 
capa superficial de la cobertura vegetal. L’error és el de l’efecte estimat sobre 
l’alçada de la barca degut a les onades (aproximadament 5cm). 
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2.2.2.1.4 Inclinació dels macròfits degut a corrents 

El programa EcoSAVTM calcula la distància entre el fons i la superfície de la 
capa de vegetació, donant així dades de l’alçada de la vegetació. 
 
Si els macròfits estan inclinats, evidentment aquesta distància es retalla. Si un 
macròfit d’1m d’alçada està inclinat un 50% per estar exposat a la corrent, la 
seva altura es determinarà com 50cm. Per tant, aquest error depèn de la 
inclinació dels macròfits i pot ser per tant, molt variable. 
 

2.2.2.1.5 Errors degut a la configuració i el funcionament dels algoritmes del 

programa EcoSAV i en funció de la densitat de macròfits. 

La ubicació exacta del fons depèn per un costat de la configuració del 
programa. Segons la configuració es podria determinar el fons massa baix o 
massa alt (Valley i Drake, 2005). El rang també pot influir en la determinació 
correcta de la profunditat, és a dir, a grans profunditats el valor determinat per a 
la profunditat pot tenir un error més gran que en aigües someres. 
 
Per un altre costat, en situacions de molt alta densitat de la capa de vegetació 
aquàtica submergida, la senyal provinent del fons pot ser massa dèbil per a ser 
detectada pel software. 
 
Per tant, errors en la determinació de la distància al fons (i amb això, de la 
alçada dels macròfits) es poden produir. 
 
Una estimació d’aquest error sense verificacions de camp (que no s’han 
realitzat) és difícil, però hauria de ser aproximadament de l’ordre dels errors 
anteriorment esmentats (uns 5-20cm, amb màxims de fins a 50-80cm estimats). 
S’han observat errors del programa (sobretot a zones de molt alta densitat o en 
ocasions en les quals el transductor estava tapat d’algues i altres objectes) que 
poden ser d’alguns metres. 
 
No obstant, errors importants, clarament visibles s’han corregit manualment 
(només per a valors de profunditat). Els valors d’alçada poden contenir 
puntualment errors de més d’1m. A la massa de dades, aquests errors puntuals 
no tindran una influència important. 
 

2.2.2.1.6 Errors en els valors de cobertura - biomassa 

 
Degut a la inclinació dels macròfits per la corrent, es poden obtenir valors 
diferents de cobertura amb la mateixa quantiat de macròfits segons la corrent 
de la zona que s’està cartografiant. Això és degut a que els macròfits inclinats 
poden cobrir part del substrat que en cas d’estar en una posició vertical es 
detectarien com a punts sense cobertura vegetal. A més s’ha pogut observar al 
camp que els macròfits inclinats per la corrent creixen diferent, es poden arribar 
a fer molt més llargs del que serien si estiguessin en posició vertical (en zones 
de certa corrent s’han detectat macròfits de 6m de longitud). 
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Cal dir que això només es produeix a zones de cobertura dispersa, i fins a una 
distància màxima corresponent a la longitud màxima dels macròfits. Les zones 
més grans sense vegetació es detecten correctament. És a dir es poden 
detectar zones de cobertura elevada que sense l’efecte de la corrent serien 
zones de cobertura mínima. 
 
Per determinar la relació cobertura-biomassa i poder valorar caldrien mostres 
de comprovació que no s’han obtingut ja que caldrien bussejadors 
professionals per mostrejar en aquestes zones de tanta corrent. 
 

2.2.2.1.7 Fonts d’error durant el processament de les dades 

 
El mètode Kriging, que s’ha utilitzat per a totes les interpolacions per a obtenir 
els mapes, ha estat configurat per a efectuar una interpolació exacta, és a dir, 
respectant els valors originals. 
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Macrófitos 
 
Coberturas visuales 
 
Los resultados indican que la cobertura media de macrófitos detectada varia de 20-
40% del lecho del río, según la campaña de muestreo. La especie predominante es 
Potamogeton pectinatus que presenta una cobertura que varia de 19-28%. No tan 
dominantes pero con una presencia importante se han detectado Myriophyllum 
spicatum (0.6-7.1%) y Ceratophyllum demersum (0-4.3%).  Otros macrófitos 
enraizados, no tan abundantes pero que se ha detectado su presencia, son 
Potamogeton nodosus y Potamogeton crispus que presentan coberturas medias 
inferiores al 1%. 
 
Se han encontrado también otros macrófitos que no presentan raíces como Lemna sp, 
macrófito flotante que aparece sólo en sitios donde la corriente es nula o casi nula, o 
bien encima de matas de macrófitos enraizados que tienen tanta biomasa que llegan a 
la superficie ofreciendo a esta especie un espacio refugiado de la velocidad del agua. 
Otro macrófito no enraizado es Cladophora sp. que no es arrastrado por la corriente 
porque se engancha entre matas de otros macrófitos que sí están anclados al sustrato. 
 
En verano de 2006 se detectaron con una cobertura media de 7.45% tapetes de 
Oscillatoria sp. No se detectó en muestreos posteriores. 
 
La cobertura de macrófitos está relacionada con la biomasa pero también con la 
velocidad del agua ya que a más velocidad, más inclinados están los macrófitos 
cubriendo así, una superficie mayor. Por otro lado, macrófitos como Potamogeton 
pectinatus, (aunque en el Ebro presenta un ciclo perenne), su biomasa varia a lo largo 
del año debido a su ciclo vital (período de crecimiento mayo-septiembre, octubre-abril 
se produce una pérdida de biomasa). Aunque los datos de biomasa todavía no han 
sido analizados las variaciones de biomasa debidas al ciclo vital de las diferentes 
especies pueden estar influyendo sobre los cambios estacionales que se detectan. 
 
En verano de 2006 se detectó la mayor cobertura de macrófitos (39.94%) que 
disminuyó a un 19.88% en mayo de 2007 (figuras 1 y 2). Como se puede ver en dichas 
figuras en el Ebro se produjo una avenida importante durante abril de 2007 que 
seguramente contribuyó significativamente a esta disminución. Después de esa 
avenida las especies que no presentan un sistema de raíces verdadero como 
Ceratophyllum demersum o las especies flotantes desaparecieron totalmente. Sin 
embargo, otras especies como Myriophyllum spicatum que presenta raíces y tolera 
velocidades moderadas y aunque no llegó a desaparecer después de la avenida 
quedó muy afectada pasando de una cobertura de 7.45 en verano de 2006 a una 
cobertura de 0.60% después de la avenida. En cambio, Potamogeton pectinatus que 
tiene un sistema de rizomas más desarrollado y es más tolerante a la velocidad, 
disminuyó moderadamente su cobertura pero esta disminución no fue tan drástica 
como en otras especies. 
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Coberturas con ecosonda digital 
 
Además de los muestreos de coberturas visuales que se hicieron en cada campaña 
del proyecto I+D al que se encuentra vinculada la presente tesis doctoral se realizaron 
otros muestreos con ecosonda digital para tener más información de los efectos de las 
crecidas sobre la comunidad de macrófitos. 
 
Así se realizó una prospección hidroacústica antes de una crecida artificial, el día 
20/11/2006 y posteriormente a dicha crecida, el día 22/11/2006. Posteriormente, 
aprovechando que se produjo una crecida natural se realizó otra prospección el 
17/05/2007. 
 
Los resultados obtenidos de coberturas de macrófitos con ecosonda digital indican que 
las crecidas artificiales, de corta duración (1 día) y caudal moderado (máximo de 1500 
m3/s) no tienen ningún efecto significativo sobre la cobertura de los macrófitos, 
mientras que la crecida natural que hubo, de larga duración (3 semanas) y caudal más 
elevado (máximo de 2000 m3/s), sí que tuvo un efecto significativo de reducción de la 
presencia de macrófitos. 
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Figura 1. Nivel diario del río Ebro (m) y porcentaje de cobertura de macrófitos en cada 
muestreo (verano 2006, primavera 2007, otoño 2007 y primavera 2008). 
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Figura 2. Nivel diario del río Ebro (m) y porcentaje de cobertura de Potamogeton pectinatus 
Myriophyllum spicatum y Ceratophyllum demersum en cada muestreo. 
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Figura 3 .- Grado de cobertura de los macrófitos en el tramo de Móra d’Ebre los días: 
a) 20/11/2006; b) 22/11/2006 i, c) 17/05/2007.  
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Figura 4 .- Grado de cobertura de los macrófitos en el tramo de Ginestar los días: a) 
20/11/2006; b) 22/11/2006 i, c) 17/05/2007.  
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Macroinvertebrados 
 
Diferencias entre tramos 
 
Con el objetivo de encontrar posibles diferencias entre los tramos muestreados se ha realizado 
un análisis “multidimensional scaling” (MDS) con todos los puntos de cada tramo, separando 
los macroinvertebrados de bentos y de macrófitos. En el resultado del MDS (Figura 1) no se ha 
observado ningún patrón estacional ni diferencias entre tramos. La única diferencia observada, 
que no se refleja en los análisis, es que el gasterópodo Melanopsis tricarinata se encuentra 
exclusivamente en Xerta (tramo 1). 
 
Diferencias entre bentos y macrófitos 
 
La comunidad de macroinvertebrados asociada a los macrófitos tiende a separarse de la 
comunidad bentónica, tal y como se puede observar en la Figura 1. En esta figura se 
representan todos los puntos de muestreo durante todas las épocas muestreadas, y se observa 
que dentro de las muestras de macrófitos hay una variabilidad mayor que en las bentónicas. 
Esta variabilidad en los macrófitos podría ser debida a los diferentes métodos de muestreo 
utilizados y a las diferencias entre los puntos muestreados, ya que la comunidad de macrófitos 
se ha muestreado en zonas más profundas correspondientes al canal central del río. En 
cambio la comunidad bentónica se muestreó sólo en zonas vadeables, lo que puede dar una 
homogeneidad mayor a los resultados. Además de estos factores, es evidente que los hábitats 
tienen características muy diferentes, así que se obtienen taxones exclusivos de bentos y de 
macrófitos (Tabla 2).  
 
Los taxones detectados solo en macrófitos son Zigoptera (inmaduros), Enochrus sp., Gerris 
sp., Mesovelia vittigera y Nymplula sp, típicos de aguas lentas. La razón por la que Nymphula 
sp. solo se ha detectado en macrófitos es porque vive bajo las hojas de Potamogeton 
pectinatus, de las cuales se alimenta. El hecho de encontrar Zigoptera (inmaduros) sólo en 
macrófitos podría indicar que las primeras fases del desarrollo de su ciclo tienen requerimientos 
hidráulicos de velocidades todavía más lentas, o bien utilizan los macrófitos como refugio. 
Datos de Mittelbach (1981) muestran medidas corporales de macroinvertebrados asociadas a 
macrófitos muy inferiores comparadas a la comunidad bentónica más cercana. También 
McAbendorth et al. (2005) encuentran que lechos de macrófitos de complejidad mayor 
presentan un mayor número de invertebrados más pequeños. Por lo tanto, pueden existir 
diferencias en la distribución de tamaños de los macroinvertebrados según si están al bentos o 
a los macrófitos, así como en función de la especie de macrófito sobre la que viven y de la 
complejidad de la comunidad de macrófitos. Aunque esto no se ha analizado en este trabajo, 
después de la observación de las muestras de macroinvertebrados se cree que podría ser 
interesante explorar este campo en un futuro. 
 
Los taxones detectados exclusivamente en el bentos son los dípteros de la familia Athericidae, 
Muscidae, Rhagionidae, Tipulidae, Anthomyidae, Limoniidae y Psychodidae, el tricóptero 
Mystacides azurea, los efemerópteros de la familia Heptageniidae y las especies Choroterpes 
picteti, Ephoron virgo, los moluscos Lymnaea sp., Ferrissia clessiniana, Succiniidae, el odonato 
Calopteryx sp., los heterópteros de la familia Veliidae, los crustáceos Corophium sp. e 
Iberobathynella sp., y el hirudineo Erpobdella sp. La localización exclusivamente bentónica de 
estas especies se debe tanto a factores relacionados con su biología y comportamiento, como 
a sus hábitos alimentarios. Dentro de los efemerópteros, Ephoron virgo es un organismo 
excavador que hace galerías en el sedimento con el fin de alimentarse de partículas en 
suspensión, mientras que Choroterpes picteti y la familia Heptageniidae viven sobre las gravas 
y guijarros para alimentarse de la materia orgánica particulada gruesa que colectan. Por otro 
lado, el tricóptero Mystacides azurea recoge materia orgánica gruesa y partículas minerales 
para la fabricación de su estuche que encuentra en lecho del río. Los crustáceos Corophium 
sp. e Iberobathynella sp. se encuentran en el bentos porque el primero crea tubos en el 
sedimento donde se alimenta de materia orgánica depositada y, el segundo, es un organismo 
cavernícola que habita el medio hiporreico. El díptero de la familia Athericidae (Atrichops 
crassipes) vive en sedimento que puede estar acompañado de gravas, de donde sus 
proyecciones traqueales emergen. Este organismo es un buen indicador de la estabilidad del 
sustrato (relacionado con incrementos del caudal moderados). Los Tipulidae, Limoniidae y 
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Anthomyidae también viven en el sedimento, creando galerías (excavadores), pero siendo los 
dos primeros colectores y el último predador. 
 
Además de las diferencias de presencia/ausencia de determinados taxones entre bentos y 
macrófitos, también se observan diferencias en las abundancias relativas. En agosto de 2006 
se detecta en los macrófitos una mayor proporción de oligoquetos, odonatos, coleópteros, 
microturbelarios, nemertinos, cnidarios, cladóceros, copépodos y ostrácodos. En cambio, 
tricópteros, efemerópteros, moluscos, heterópteros, crustáceos, y turbelarios eran más 
abundantes en el hábitat bentónico (Figura 2). 
 
En junio de 2007 se observa una elevada proporción de copépodos en las muestras del 
método kicking, esto se debe a que las muestras de gancho son del centro del canal del río 
donde la velocidad del agua es más elevada (Figura 3). Para observar mejor las proporciones 
relativas, se ha elaborado otro gráfico sin los copépodos (Figura 4), donde se observa que en 
los macrófitos el grupo mayoritario son los dípteros, mientras que en bentos las proporciones 
entre dípteros y oligoquetos están igualadas, siendo estos dos los grupos mayoritarios. En el 
bentos, al igual que en el año 2006, se observa una mayor proporción de efemerópteros, 
moluscos, crustaceos y ostrácodos. En cambio, los tricópteros han sido mucho más 
abundantes en las muestras de gancho de macrófitos (la mayoría Hydropsyche exocellata). En 
octubre de 2007 (Figura 4) en macrófitos se detectan más dípteros, tricópteros y efemerópteros 
en las muestras de kicking, y más turbelarios, cnidarios y ácaros en las muestras de gancho. 
En el bentos hay más moluscos y cladóceros. Las abundancias relativas se reparten entre los 
distintos grupos sin haber una predominancia tan grande. En abril de 2008 (Figura 5) se 
observa el mismo patrón de abundancias relativas que en junio de 2007, con una dominancia 
de oligoquetos y dípteros (mayoritariamente quironómidos). También se repite la mayor 
proporción de moluscos y crustáceos en las muestras de bentos.  
 
Las proporciones similares en primavera (junio 2007 y abril 2008) sugieren una sucesión 
estacional de los diferentes grupos de macroinvertebrados. Estas abundancias diferentes en 
función de la estación pueden estar influenciadas por el caudal, ya que en primavera 
encontramos caudales más elevados. Los efectos sobre la comunidad dependen de la 
intensidad de estos caudales; así, avenidas importantes reducen las poblaciones de macrófitos, 
disminuyendo el hábitat para los macroinvertebrados asociados. Además, los caudales 
elevados tienen un efecto negativo sobre el perifiton y sobre los mismos macroinvertebrados, 
tanto en el bentos como en los macrófitos, que son arrastrados río abajo. Después de una 
perturbación (como la avenida anterior al muestreo de junio 2007), encontramos dos grupos 
dominantes sobre el resto de la comunidad. Estos dos grupos son dípteros (mayoritariamente 
quironómidos) y oligoquetos, que corresponden a los primeros colonizadores después de una 
perturbación. Cuando se mantienen caudales más bajos y más constantes (agosto 2006 y 
octubre 2007), la comunidad está sujeta a menos perturbaciones, creando una estabilidad en el 
hábitat que favorece una mayor diversidad. En esta situación, la comunidad está más 
estructurada, con abundancias relativas similares entre los diferentes grupos. 
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Figura 1. Análisis MDS realizado con la matriz de presencia ausencia de los diferentes taxones 
integrando todos los muestreos. Los círculos verdes corresponden a las muestras de bentos y 
los rojos a las de macrófitos. Las etiquetas indican el método de muestreo (G: gancho; K: 
kicking; DB: downing box), si son bentos o macrófitos (M: macrófitos; B: bentos), el tramo (1, 2, 
3, 4 y 5) y la fecha (indicando mes y año).  
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Tabla 2. Listado de los taxones de macroinvertebrados encontrados, integrando todos los 
muestreos realizados y separando los que son exclusivos del hábitat bentónico y el de 
macrófitos. 
 

TAXONES COMPARTIDOS TAXONES EXCLUSIVOS BENTOS TAXONES EXCLUSIVOS MACRÓFITOS

OLIGOCHAETA DIPTERA ODONATA
DIPTERA- CHIRONOMIDAE Athericidae- Atrichops crassipes Zigoptera (immaduros)
Tantytarsini Muscidae- Lispe sp. COLEOPTERA
Tanypodinae Rhagionidae Enochrus sp.
Chironomini Tipulidae HETEROPTERA
Orthocladiinae Anthomyidae Gerris sp.
DIPTERA Limoniidae Mesovelia vittigera
Empididae Psychodidae LEPIDOPTERA
Ceratopogonidae TRICHOPTERA Nymphula sp.
Simulium  erytrocephalum Mystacides azurea Lepidoptera no id
Ephydridae EPHEMEROPTERA
TRICHOPTERA Choroterpes picteti
Ecnomus tenellus Ephoron virgo
Hydropsyche exocellata Heptageniidae
Psycomia pusilla MOLLUSCA
Ortotrichia angustella Lymnaea sp.
Hydroptila sp. Ferrissia clessiniana
Hydroptilidae (I-IV) Succiniidae
Ceraclea sp. ODONATA
EPHEMEROPTERA Calopteryx sp.
Baetidae HETEROPTERA
Caenis luctuosa Veliidae
MOLLUSCA CRUSTACEA
Corbicula fluminea Corophium sp.
Dreissema polymporpha Iberobathynella sp.
Theodoxus fluviatilis HIRUDINEA
Physella sp. Erpobdella sp.
Melanopsis tricarinata
Potamopyrgus antipodarum
ODONATA
Coenagrionidae 
Platycnemis sp.
Libellulidae
COLEOPTERA
Dryopidae
Elmidae
Ditiscidae
Gyrinidae
HETEROPTERA
Micronecta sp.
Naucoris maculatus
CRUSTACEA
Proasellus meridianus
Echinogammarus longisetosus
Atyaephyra desmarestii
TURBELLARIA
Dugesia sp.
MICROTURBELARIA
NEMERTEA
Prostoma graecense
HIRUDINEA
Helobdella stagnalis
Piscicola geometra
CNIDARIA
Hydra sp.
NEUROPTERA-Plannipennes
Sysira sp.
NEMATODA-Mermithidae
ACARI
CLADOCERA
COPEPODA
OSTRACODA  
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Figura 2. Abundancias relativas de macroinvertebrados durante agosto de 2006 en todos los 
puntos muestreados. (MGAGO06: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con gancho; 
BSAGO06: macroinvertebrados de bentos muestreados con Surber). 
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Figura 3. Abundancias relativas de macroinvertebrados durante junio de 2007 en todos los 
puntos muestreados. (MKJUN07: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con red 
kicking; MGJUN07: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con gancho; BKJUN07: 
macroinvertebrados de bentos muestreados con red kicking). 
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Figura 4. Abundancias relativas de macroinvertebrados durante junio y octubre de 2007 en todos los puntos muestreados. (MKJUN07, MKOCT07: 
macroinvertebrados de macrófitos muestreados con red kicking; MGJUN07, MGOCT07: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con gancho; 
BKJUN07, BKOCT07: macroinvertebrados de bentos muestreados con red kicking). 
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Figura 5. Abundancias relativas de macroinvertebrados durante abril de 2008 en todos los 
puntos muestreados. (MDBABR08: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con 
Downing box; MGABR08: macroinvertebrados de macrófitos muestreados con gancho; 
BSABR08: macroinvertebrados de bentos muestreados con Surber). 
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Diferencias respecto a estudios anteriores 
 
La reducción de los caudales en un 29% (Ibàñez et al. 1996), la reducción de la frecuencia de 
las crecidas y la disminución de la variabilidad de caudales (Batalla et al 2004), conjuntamente 
con la bajada de la concentración de nutrientes y fitoplancton (Ibáñez et al 2008) están 
provocando cambios en el ecosistema fluvial. Los cambios que se han producido en el régimen 
hidrológico han modificado las velocidades del agua y, teniendo en cuenta que los macrófitos 
también están cambiando las condiciones hidráulicas y del sedimento del río (Sand-Jensen 
1998, Cotton et al 2006, Wharton et al 2006), es muy probable que actualmente nos 
encontremos con un río con más zonas de velocidades bajas que antes de esta colonización. 
 
Muñoz (1990) y Muñoz y Prat (1994) estudiaron las comunidades bentónicas del sedimento. 
Comparando la comunidad de macroinvertebrados actual con la de los años 80 se han 
obtenido 47 taxones nuevos. Algunos de estos taxones nuevos corresponden a especies con 
unas preferencias hidráulicas por velocidades bajas o moderadas (Mérigoux y Dolédec 2004, 
Dolédec et al 2007, Merrit y Cummins 1997). Es el caso de los copépodos, ostrácodos, 
cladóceros, todos los heterópteros (Gerris sp. Mesovelia vittigera, Veliidae, Micronecta sp. y 
Naucoris maculatus), el cnidario Hydra sp., los tricópteros Orthotrichia angustella, Mystacides 
azurea, los efemerópteros Choroterpes picteti, Ceratopogonidae, los odonatos Coenagrionidae, 
Libellulidae, Platycnemis sp, Calopteryx sp., los coleópteros Dytiscidae, Gyrinidae, Enochrus 
sp., los dípteros de la familia Ceratopogonidae, Ephydridae, Athericidae, Muscidae, 
Rhagionidae, Tipulidae, Limoniidae, Psychodidae, el lepidóptero Nymphula sp., los hirudineos 
Helobdella stagnalis y Erpobdella sp., el nemertino Prostoma sp., y los crustáceos Proasellus 
meridianus, Atyaephyra desmarestii. 
 
Otros taxones nuevos se corresponden a especies con tolerancia a velocidades más elevadas, 
como los moluscos: Ferrissia clessiniana, Potamopyrgus anitpodarum, los efemerópteros de la 
familia Heptageniidae, y el díptero Simulium erytrocephalum. También se han detectado 
esponjas, y se ha observado que son abundantes en piedras de tamaño grande. Asociados a 
estas esponjas vive Sysira sp. (Neuroptera) que ha podido aparecer debido a la disponibilidad 
de hábitat adecuado. 
 
Dos de la nuevas especies que se observan corresponden a especies introducidas, como son 
la almeja asiática (Corbicula fluminea) introducida en 1997 y el mejillón cebra, introducido en 
2001 (Dreissena polymporpha). Estas especies se han establecido en el hábitat estudiado y 
tienen densidades considerables en el contexto de la comunidad de macroinvertebrados. 
Especies como el hirudíneo Piscicola geometra, que es un parásito de los peces, ha podido ser 
introducida mediante la introducción de peces alóctonos. 
 
También el díptero Simulium erythrocephalum ha aumentado mucho su presencia en los 
últimos años en Cataluña, detectándose en este estudio por primera vez en el Ebro. La mejora 
de la calidad del agua de los ríos favorece a esta especie, junto con el incremento de hábitat 
que le proporcionan los macrófitos, que ha provocado un gran aumento de la población 
(llegando a ser una plaga).  
 
En el informe de Limnos (1997) hay datos de macroinvertebrados asociados a macrófitos, y de 
sustratos artificiales que corresponden al sedimento. Como ya se ha comentado en el apartado 
de los antecedentes, en 1997 ya se detectaron macrófitos (Myriophyllum spicatum) en las 
zonas litorales. También se detectó la presencia (escasa) de Potamogeton pectinatus y 
Ceratophyllum demersum. En la actualidad, el cambio que se ha producido es el aumento de 
Potamogeton pectinatus, que ahora es la especie predominante, colonizando zonas de mayor 
velocidad que otras especies de macrófitos no pueden colonizar. 
 
Comparando la comunidad de macroinvertebrados actual con la de 1997 se han obtenido 32 
taxones nuevos mientras que en la comparación de los años 80 se detectaron 47. La menor 
cantidad de taxones nuevos se debe a que en el estudio de Limnos (1997) ya detectaban estos 
taxones típicos de hábitats lénticos como Coenagrionidae, Platycnemis sp, Libellulidae, 
Dytiscidae, Micronecta sp., Naucoris maculatus, Proasellus meridianus, Atyaephyra 
desmarestii, Helobdella stagnalis, Hydra sp., Nematoda, Acari, Ostracoda y dípteros de la 
familia Anthomiyidae. 
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Aplicación de indicadores de estado ecológico de la Directiva Marco del Agua  
 
En general con el índice IBMWP se obtienen valores elevados, que corresponden a un estado 
ecológico para los macroinvertebrados de bueno a muy bueno (Figura 6). Esto es el resultado 
de la presencia de familias de alto valor para el índice y de una elevada diversidad en las 
muestras. Dentro de las estas familias encontramos Athericidae (Diptera), Leptoceridae, 
Ecnomidae y Psycomidae (Trichoptera), Leptophlebiidae, Heptageniidae (Ephemerpotera), 
Libellulidae y Calopterygidae (Odonata) y Sisyridae (Neuroptera). Otros taxones encontrados 
en el Ebro, como los gasterópodos de la familia Melanopsidae (Melanopsis tricarinata) y 
Succinidae, los dípteros de la familia Muscidae (Lispe sp.), el crustáceo Iberobathynella sp., los 
microturbelarios, nemertinos, nemátodos, cladóceros y copépodos, no son contemplados por el 
índice IBMWP. 
 
En los muestreos de agosto de 2006 se han obtenido valores altos del índice, tanto en bentos 
como en macrófitos (Figura 7). Sin embargo, en junio de 2007 y abril de 2008 la comunidad de 
macroinvertebrados asociados a macrófitos presenta una diversidad menor, comparada con la 
comunidad bentónica en la misma época. Estos resultados, en macrófitos, pueden estar 
relacionados con el caudal del río, ya que antes del muestreo de junio de 2007 se produjo una 
avenida importante que duró un mes con caudales del orden de 1000 m3·s-1 (con un pico de 
1800 m3·s-1). Esta avenida redujo la cobertura de macrófitos a la mitad y, probablemente, la 
reducción de hábitat provocada por la avenida tuvo un efecto desfavorable para los 
macroinvertebrados asociados. En el muestreo de abril de 2008 los caudales fueron elevados, 
pero no se observó un efecto sobre la cobertura de macrófitos. Estos caudales pudieron afectar 
la comunidad de macroinvertebrados de macrófitos de diversos modos, como  por ejemplo 
lavando el perifiton de la superficie de los macrófitos y disminuyendo la disponibilidad de 
alimento. 
 
En comparación con la diversidad observada en muestras de macroinvertebrados de los años 
80 y 90, en la actualidad se obtiene una diversidad mucho mayor, reflejada en los índices. Los 
cambios producidos en el Ebro durante los últimos años, es decir, el aumento de la 
transparencia del agua y aparición de macrófitos, en comparación con la elevada abundancia 
de fitoplancton de los años 80 (Ibañez et al 2008), evidencian la aparición de una comunidad 
más típica de tramos medios de ríos (de orden 3 a 5) en lugar de la comunidad típica de tramos 
bajos (de orden 6 a 12) que debería encontrase. Según Vannote et al. (1980), la diversidad 
total de la comunidad es la máxima en tramos medios de ríos (orden 3 a 5). Por lo tanto, el 
cambio estructural observado también se refleja en la comunidad de macroinvertebrados, 
obteniendo altas diversidades. 
 
Aunque con los resultados del IBMWP se podría deducir que el tramo final del Ebro se 
encuentra en un estado ecológico bueno o muy bueno, la presencia de 300.000 toneladas de 
sedimentos contaminados por metales y organoclorados en el embalse de Flix y su transporte 
aguas abajo (afectando los tramos muestreados en este estudio) está causando una 
bioacumulación de estos contaminantes en la comunidad de macroinvertebrados. Así, 
afectaciones como la de los metales podrían no verse reflejadas en la biodiversidad (no 
afectando el IBMWP) pero sí en el estado fisiológico del animal (como el estrés), y podrían ser 
detectadas mediante herramientas de biomonitoreo a través de biomarcadores. 
 
Teniendo en cuenta esto, se recomienda el uso de una combinación de varios métodos de 
biomonitoreo para una mejor caracterización y gestión del tramo final del Ebro: estudio de las 
comunidades, determinación de las concentraciones de metales y organoclorados en los 
organismos, medida de actividades enzimáticas o análisis del contenido de biomarcadores y 
observaciones morfológicas y de comportamiento. 
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Figura 6. Índice IBMWP integrando las muestras de bentos y macrófitos para cada tramo (T1-
T5) y cada época de muestreo (agosto06-abril08) donde P: pésimo, D: deficiente, M: 
moderado, B: bueno, MB: muy bueno. 
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Figura 7. Índice IBMWP diferenciando las muestras de bentos y macrófitos, para cada época 
de muestreo, donde P: pésimo, D: deficiente, M: moderado, B: bueno, MB: muy bueno. Dentro 
del código de cada muestra los números 1-5 se corresponden al tramo, y D: Downing box, k: 
kicking, G: gancho y S: surber. 
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A l’agost de 2006 amb l’objectiu de descriure la comunitat de macroinvertebrats 
associada als macròfits es va fer un primer mostreig de la comunitat utilitzant un 
mostrejador de macròfits desenvolupat per Satake el 1987. 
 
Es va optar per aquest mètode perquè la resta de mètodes descrits a la bibliografia 
requeririen de bussejadors professionals ja que l’elevada profunditat i velocitat a tot el 
canal central representen una dificultat de mostreig molt gran. A més, es va considerar 
que mostrejar només zones poc profundes i/o d’aigües calmades no era representatiu 
de la comunitat. 
 
Per valorar la pèrdua de diversitat deguda al mètode de mostreig, es van agafar 8 
mostres amb la kick net i 8 mostres amb ganxo des de l’embarcació. 
 
Com es pot observar a la següent taula (S: diversitat), no hi ha pèrdua de diversitat 
sinó més aviat tot el contrari, en la majoria dels casos la diversitat és més elevada amb 
el ganxo que amb la xarxa. 

 

 
 
Donat que no hi havia una disminució de la diversitat es va considerar que el mètode 
era adequat per a una primera aproximació a la comunitat de macroinvertebrats 
associats als macròfits. 
 
Amb la matriu d’abundàncies dels 5 trams es va fer un anàlisi de correspondències 
(CA) i es van correlacionar els eixos amb els diferents paràmetres ambientals. Com 
s’observa a la Figura 1 l’eix horitzontal (var-1) presenta una correlació de Spearman de 
0.83 amb la velocitat, de 0.78 amb Potamogeton pectinatus i de -0.57 amb 
Ceratophyllum demersum. A la vegada la velocitat presenta una correlació de 
Separman de 0.67 amb Potamogeton pectinatus (única espècie de macròfit que tolera 
velocitats elevades) i de -0.57 amb Ceratophyllum demersum (espècie de macròfit que 
només es detecta en aigües molt lentes o de velocitat nul·la). Aquests resultats 
indiquen que tant la comunitat de macròfits com la de macroinvertebrats estan molt 
influenciades per la velocitat de l’aigua. 
 
No s’han trobat correlacions significatives amb la resta d’espècies de macròfits per a 
cap dels dos eixos, això es deu a que es tracta d’espècies de velocitats moderades  
com Myriophyllum spicatum (que ocupen la part central del gradient de velocitats) o bé 
a que es tracta d’espècies poc abundants com Potamogeton nodosus o bé 
Potamogeton crispus. 
 
 

S
Kick 1 T3 9
Gancho 1 T3 13
Kick 2 T3 13
Gancho 2 T3 22
Kick 1 T2 12
Gancho 1 T2 14
Kick 2 T2 8
Gancho 2 T2 20
Kick 3 T2 8
Gancho 3 T2 11
Kick 4 T2 6
Gancho 4 T2 13
Kick 5 T2 11
Gancho 5 T2 16
Kick 1 T1 22
Gancho 1 T1 23
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D’altra banda, dels 5 trams mostrejats les abundàncies dels macroinvertebrats separen 
el tram de Flix i de Xerta, així l’eix vertical del CA (var-2) presenta una correlació de 
Spearman de 0.78 amb la variable Tram. I com es pot observar a les Figures 2 i 3 
aquesta correlació es deguda a que en el cas del tram 5 (Flix) i en el cas del tram 1 
(Xerta) es detecten taxons exclusius d’aquests trams o bé a que hi ha taxons que 
presenten abundàncies més elevades en aquests trams. 
 
Tant en el cas de Xerta (T1) com en el cas de Flix (T5) es tracta de taxons que 
presenten preferència per ambients lèntics (Figura 4) 
 
La resta de punts mostrejats es distribueixen en un gradient de velocitat (Figura 5). 
 
 
 
 
 

Var-1 22.7%

Var-2 21.9%

V ↑ V ↓

Tramo ↑

Tramo ↓

Var-1 22.7%

Var-2 21.9%

Spearman Corr.

V-var 1: -0.83

Spearman Corr.

Tram-var 2: 0.78

Spearman Corr.

Cer dem-var 2: -0.57

Cer dem-var 1: 0.66

Cer dem-V: -0.57

Spearman Corr.

Pot pec-var 1: -0.78

Pot pec-V: 0.67

No Corr.:

Myr spi

Pot nod

Pot cri
 

 
Figura 1.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies i correlacions 
d’Spearman entre els eixos de l’anàlisi i les diferents variables ambientals. 
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Exclusivos de T5:

Abundancia  más �a T5:

Dreissena polymorpha

Hydra sp.

Dugesia sp.

Naididae

Piscicola geometra

Echinogammarus sp

Proasellus sp.
Ceratopogonidae

Chironom.

Gyrinidae

Enochrus

Corixidae Mesoveliidae

 
 
Figura 2.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies on s’observa 
quins són els taxons exclusius i quins són els més abundants del tram 5 (Flix) 
 

Exclusivos de T1:Abundancia  más �a T1:

Corbicula

Physella sp.
Melanopsis sp.

Acentria sp.CoenagrionidaeLibellulidae

 
 
Figura 3.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies on s’observa 
quins són els taxons exclusius i quins són els més abundants del tram 1 (Xerta) 
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Taxa de zonas lénticas:

+ taxa T1 i T5 ya comentada.

Atyaephyra desmarestiNaucoridae
Caenidae

Helobdella

 
 
Figura 4.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies on s’observen els 
taxons de zones lèntiques. 
 

Taxa que tolera V �:

Hydropsyche

Baetidae

PsychomiaEchinogammarus

Hydracarina

Orthotrichia

Taxa que tolera V �:

Orthocladiinae

 
 
Figura 5.- Anàlisi de correspondències amb la matriu d’abundàncies on s’observa 
clarament la presència d’un gradient de velocitats i es mostra quins són els taxons que 
toleren velocitats més elevades. 
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