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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
L'objectiu general del projecte de tesi és el d'estudiar la resposta de les espècies algals a canvis en la disponibilitat de 
nutrients (i.e. NH4+/NO3-/PO43-). La hipòtesi de partida és que les alteracions en les concentracions absolutes i 
relatives de nutrients provoquen canvis en l'activitat de les espècies algals que seran més o menys intensos en funció 
de l’espècie i que són fruit de les característiques eco-evolutives intrínseques de cadascuna. Els objectius concrets es 
diferencien per l’escala temporal a la que s’observa la resposta, que va des de minuts fins a setmanes: 
 
Objectiu 1. Analitzar canvis a curt termini en l’activitat de les espècies degut a augments puntuals en la concentració 
absoluta i relativa de nutrients (NH4+/NO3-/ PO43-). S'ha vist que algunes espècies redueixen l’activitat  fotosintètica a 
curt termini per destinar tots els recursos a l’assimilació de nutrients (Elrifi i Turpin 1986). S’estudiarà si aquesta pauta 
es troba de forma generalitzada i si respon a patrons evolutius, funcionals (mida, forma...) o ecològics (disponibilitat de 
nutrients). 
 
Objectiu 2. Analitzar, a mig termini, l’activitat de les espècies algals a diferents concentracions de NH4+/NO3-/ PO43-. 
Les respostes s’intentaran modelar, de manera que els paràmetres es puguin considerar trets funcionals característics 
de les espècies. S'estudiarà si la variabilitat en aquests trets respon a patrons evolutius o a d’altres trets funcionals 
com per exemple la mida. 
 
Objectiu 3. Analitzar com afecta, a llarg termini, la disponibilitat de nutrients en la composició d’espècies. Es detectarà 
quines espècies són més sensibles a les condicions de NH4+:NO3- i N:P del medi, i com es relaciona això amb les 
respostes específiques trobades en els objectius anteriors.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

 
The general aim of the thesis project is to study the response of algal species to changes in nutrient availability (i .e. 
NH4 + / NO3-/PO43-). The hypothesis is that alterations in absolute and relative concentrations of nutrients induce 
changes in the activity of algal species that are more or less intense depending on the species and are the result of 
intrinsic eco-evolutionary traits. The specific objectives are differentiated by the scale at which the response is 
observed, ranging from minutes to weeks: 
 
Objective 1. Analyze short-term changes in the activity of the species due to specific increases in absolute and relative 
concentrations of nutrients (NH4 + / NO3-/ PO43-). It have been shown  that some species reduce photosynthetic 
activity in the short term to devote all resources to the assimilation of nutrients (Elrifi and Turpin 1986). We will study 
whether this phenomenon is widespread and if it responds to evolutionary, functional or ecological patterns. 
 
Objective 2. Analyze, in  the medium term, the activity of algal species at different concentrations of NH4 + / NO3-/ 
PO43-. We will try to model the results and the parameters will be considered functional features characteristic of the 
species.We will study whether the variability in these traits responds to evolutionary patterns or other functional 
characteristics such as size. 
 
Objective 3. Analyze how nutrient availability affects species composition at the long-term scale. We will detect which 
species are more sensitive to the conditions of NH4 +:NO3 and N:P in the environment, and how does that relate to 
specific responses found in the above goals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
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. 
 

 

Introducció 
 
A conseqüència de l'activitat humana la quantitat total de nitrogen que circula per la 
biosfera s'ha més que duplicat des de 1970 (Galloway et al. 2008). En els 1990s, 
l'entrada de nitrogen antropogènic a l'ambient a causa de la producció de fertilitzants 
artificials i la crema de combustibles fòssils (160 Tg N per any) ja va superar la 
fixació biològica natural de nitrogen en terra (110 Tg N per any) o en el mar (140 Tg 
N per any), i s'estima que els fluxos antropogènics encara continuaran creixent per 
algun temps (Gruber & Galloway 2008). Com que els nutrients juguen un paper clau 
en els organismes vius, les alteracions en la seva disponibilitat poden portar 
conseqüències importants en la biodiversitat, la dinàmica tròfica i els cicles 
biogeoquímics. Això suposa un canvi sistèmic per a la Terra de tal magnitud que 
hauria sobrepassat els límits per mantenir un planeta comfortable per a la vida 
humana (Rockström et al. 2009). 
 
Escapar a la influència d'aquest procés és molt improbable per a qualsevol 
ecosistema del planeta. Part del nitrogen reactiu difon regionalment per l'atmosfera i 
es diposita en hàbitats terrestres o aquàtics via pluja, neu i deposició seca 
(Schlesinger 2009), arribant a zones allunyades dels centres d'activitat humana. De 
fet, l'augment en la deposició de nitrogen és quantitativament tan important que ja ha 
arribat a canviar la estequiometria N:P i la limitació de nutrients d'alguns llacs de 
Suècia, Noruega i Estats Units (Elser et al. 2009). No obstant això, encara hi ha molt 
per investigar sobre els efectes d'aquesta pertorbació en el funcionament dels 
ecosistemes, així com les interaccions amb els cicles d'altres elements (carboni, 
fòsfor, sofre) i les sinergies o antagonismes que poden aparèixer amb el canvi 
climàtic . 
 
Les zones d'alta muntanya constitueixen un focus d'especial interès en el context del 
Canvi global (Battarbee et al. 2002). D'una banda, són nuclis d'escassa activitat 
industrial i agrícola, amb la qual cosa poden usar-se com sentinelles del canvi 
ambiental a escales regionals. D'altra banda, són zones tradicionalment deprimides 
en nitrogen, a causa de les baixes temperatures i a una baixa proporció d'ambients 
fixadors. Moltes d'aquestes zones de muntanya tenen un gran nombre de llacs 
resultat de l'acció glacial durant l'última fase freda del planeta. El que passa en 
aquests llacs i el que registren els seus sediments ha estat, i continua sent, una 
forma de posar evidència els canvis ambientals de l'activitat humana i reconstruir les 
característiques de les situacions anteriors a aquest canvi (Catalan et al. 2009). A 
efectes de viabilitat, l'estudi se centrarà en els llacs dels Pirineus, on el grup té una 
dilatada experiència (Catalan et al. 2006), però el disseny de la investigació i els 
seus objectius perseguiran resultats que vagin més enllà de l'anècdota local i puguin 
tenir interès per interpretar observacions que s'estan donant en les muntanyes de 
l'hemisferi nord, contribuint així al coneixement general del cicle del nitrogen. 
 
La deposició de nitrogen aporta quantitats similars de nitrat i amoni a la conca de 
drenatge. Aquestes quantitats estan augmentant de manera equivalent en les dues 
formes -oxidada i reduïda- (Camarero & Catalan 1996), però el nitrogen que acaba 
entrant en el llac a través dels afluents és majoritàriament nitrat. La desaparició 
d'amoni es deu al menys a tres processos: assimilació per la vegetació, intercanvi de  



 

 

 

 
bases al sòl i nitrificació. Durant el desglaç, circulen grans quantitats d'aigua per la 
conca en un període relativament curt de temps, de manera que la "reactivitat" del 
sòl és menor i les entrades d'amoni en els llacs grans. Aquest procés es solapa 
parcialment amb la barreja de la columna d'aigua i el transport d'amoni procedent del 
sediment. Després del desglaç, les entrades d'amoni es redueixen i en la columna 
d'aigua es tendeix a valors per sota d'1 mmol / l. És al voltant d'aquesta concentració 
que per a les algues comença a ser més rendible assimilar nitrat i reduir-lo 
intracel·lularment que assimilar amoni (McCarthy 1980). Per tant, al llarg de l'estiu la 
relació NH4: NO3 va canviant, així com la disponibilitat de fòsfor del sistema. 
 
S'ha vist que la preferència relativa d'amoni respecte de nitrat varia ordres de 
magnitud entre els principals grups del fitoplàncton (Litchman et al. 
2007). Probablement, el quocient NH4: NO3 és un dels factors claus en determinar 
l'estructura i successió de les comunitats de productors primaris dels llacs. D'altra 
banda, l'augment en la deposició de nitrogen presumiblement accentuarà la limitació 
per fòsfor d'aquests sistemes, ja de per si molt deficitaris en aquest element. De tots 
els elements necessaris per al creixement de les algues, el fòsfor és el que es troba 
habitualment en menor concentració en el medi aquàtic, particularment en ambients 
continentals. Naturalment, depenent de l'ambient la relació N: P pot ser més o 
menys alta, però en termes generals, al llarg de la història evolutiva de la vida ha 
existit una pressió selectiva entorn a l'economia i absorció d'aquest element. Per 
tant, també és interessant analitzar les possibles conseqüències d'un augment en el 
quocient N:P en les comunitats de productors primaris. 
 
El registre sedimentari dels llacs és un dels millors indicadors de canvis 
ambientals. La seva utilització s'ha incrementat enormement durant les últimes 
dècades des del problema plantejat per l'acidificació de les aigües i sòls derivat de 
l'increment en la deposició de compostos de sofre i nitrogen atmosfèrics en el 
període industrial (Smol et al. 1995). Així, tècniques paleolimnològiques són de gran 
utilitat en aportar una perspectiva temporal no sempre disponible d'una altra manera 
(Leavitt et al. 2009). És comú que la interpretació dels registres de microfòssils 
(cistos de crisòfits, diatomees) es realitzi amb funcions de transferència calibrades a 
partir d'un conjunt de llacs ampli que cobreixen el gradient, almenys, que es vol 
reconstruir. Aquest procediment ha donat excel·lents resultats per a variables que 
influeixen enormement en la distribució de les espècies. No obstant això, no permet 
captar les subtileses adaptatives que dominen la successió de les espècies al llarg 
de les estacions o els efectes de factors secundaris com poden ser diferents fonts de 
nitrogen. Així, aquest projecte pretén contribuir a millorar les possibilitats 
d'interpretació del registre sedimentari mitjançant l'estudi preferent de dos grups 

algals d'interès paleolimnològic com són els crisòfits i les diatomees. 
 
L’aproximació a l’ecologia de comunitats basada en trets funcionals ha rebut certa 
atenció els darrers anys (McGill et al. 2006). En el cas del fitoplàncton, s’ha 
començat a aplicar amb informació bibliogràfica sobre trets eco-fisiològics d’espècies 
algals cultivades en el laboratori (Litchman et al. 2007, Schwaderer et al. 2011). La 
possibilitat d’obtenir trets funcionals rellevants directament del medi natural encara 
està poc estudiada. El desenvolupament de tècniques que permeten lligar funció i 
identitat en les comunitats microbianes ha crescut enormement durant l’última 
dècada (Gutierrez-Zamora i Manefield 2010) i hi podrien contribuir. Una d’aquestes 
tècniques és la microautoradiografia que, tot i fer anys que es coneix, ha millorat 
considerablement en termes d’operativitat i quantificació del senyal. En aquest treball 
s’utilitzaran els últims avenços per aplicar-la de forma ràpida i comparativa. 



 

 

 

 
 
Objectius 
 
L'objectiu general del projecte de tesi és el d'estudiar la resposta de les espècies 
algals (especialment crisòfits i diatomees) a canvis en la disponibilitat de nutrients 
(i.e. NH4+/NO3-/PO43-). La hipòtesi de partida és que les alteracions en les 
concentracions absolutes i relatives de nutrients provoquen canvis en l'activitat de 
les espècies algals que seran més o menys intensos en funció de l’espècie i que són 
fruit de les característiques eco-evolutives intrínseques de cadascuna. Els objectius 
concrets es diferencien per l’escala temporal a la que s’observa la resposta, que va 
des de minuts fins a setmanes.  
 
Objectiu 1. Analitzar canvis a curt termini en l’activitat de les espècies degut a 
augments puntuals en la concentració absoluta i relativa de nutrients (NH4+/NO3-/ 
PO43-). S'ha vist que algunes espècies redueixen l’activitat  fotosintètica a curt 
termini per destinar tots els recursos a l’assimilació de nutrients (Elrifi i Turpin 1986). 
S’estudiarà si aquesta pauta es troba de forma generalitzada i si respon a patrons 
evolutius, funcionals (mida, forma...) o ecològics (disponibilitat de nutrients). 
 
Objectiu 2. Analitzar, a mig termini, l’activitat de les espècies algals a diferents 
concentracions de NH4+/NO3-/ PO43-. Les respostes s’intentaran modelar, de 
manera que els paràmetres es puguin considerar trets funcionals característics de 
les espècies. S'estudiarà si la variabilitat en aquests trets respon a patrons evolutius 
o a d’altres trets funcionals com per exemple la mida. 
 

Objectiu 3. Analitzar com afecta, a llarg termini, la disponibilitat de nutrients en la 
composició d’espècies. Es detectarà quines espècies són més sensibles a les 
condicions de NH4+:NO3- i N:P del medi, i com es relaciona això amb les respostes 
específiques trobades en els objectius anteriors. 
 

 
Aproximació metodològica 
 
Per valorar la resposta dels productors primaris a canvis en els quocients N: P i NH4 
+: NO3- es determinarà tant la composició taxonòmica de la comunitat com l'activitat 
de les diferents espècies mitjançant microautoradiografia. La microautoradiografia 
és una tècnica que permet analitzar a nivell unicel·lular la incorporació de substrats 
radioactius (e.g. 14C-HCO3), i per tant és possible desgranar el valor de les variables 
estimades per mètodes de conjunt (bulk). Amb aquesta tècnica podem determinar la 
producció (14C-HCO3) de cada espècie algal per separat en un moment concret, 
mitjançant experiments de curta durada. La microautoradiografia consisteix a recollir 
sobre una emulsió fotogràfica la imatge produïda per la radiació emesa per un 
radioisòtop durant la seva desintegració, localitzant així les cèl·lules que han 
incorporat aquest radioisòtop. Encara que precisa cert esforç de posada a punt, el fet 
que el grup ja porti un temps treballant amb ella permet afrontar la seva utilització en 
diferents experiments amb garanties. 
 
 
Els efectes de les relacions N: P i NH4 +: NO3- s’investigaran mitjançant diferents 
aproximacions experimentals: 
 
     - Experiments en gradients naturals: els llacs dels Pirineus ofereixen la possibilitat 
d'estudiar els canvis en la disponibilitat de nutrients en diferents escenaris. D'una 



 

 

 

 
banda, es vol seleccionar un conjunt de llacs amb diferents càrregues de nutrients 
que ens permeti explorar els efectes de les relacions N: P i NH4 +: NO3- en un gran 
nombre d'espècies.  
 
- Experiments en mesocosmos: es disposaran càmeres tubulars de polietilè 
transparent de 20 m de longitud suspeses verticalment de flotadors a la superfície 
del llac, dissenyades per detectar respostes a canvis en la disponibilitat de nutrients 
en els diferents grups del fitoplàncton (especialment en els crisòfits) . Es combinaran 
enriquiments de N (només NO3-, només NH4+ i NO3- més NH4+) amb enriquiments 
de P, que juntament amb els controls resultaran en vuit tractaments, que s'aplicaran 
per triplicat. L'experiment durarà diverses setmanes i durant el seu transcurs es 
controlaran periòdicament les concentracions de N i P per fer noves addicions si es 
requereix per mantenir l'enriquiment. En aquest experiment s’intentarà establir la 
relació entre les espècies de crisòfits que s'observin i els cistos que es recullin en 
trampes de sediment situades a la base de les mateixes. El protocol a seguir 
consistirà en l'extracció del DNA, amplificació amb PCR, clonatge i seqüenciació tant 
a partir de les formes lliures com en els cistos. 
 
- Experiments en plaques d'enriquiment: s'utilitzaran superfícies que desprenen 
nutrients lentament (Marcarelli & Wurtsbaugh 2006) que permeten la colonització pel 
biofilm. Aquest experiment es dissenyarà especialment per detectar les espècies de 
diatomees sensibles a canvis en els quocients de nutrients. Els tractaments seguiran 
l'exposat per als mesocosmos. 
 
 

Resultats 

 
Des de la l’alta com a becari FI, el dia 1 de febrer de 2011, el treball realitzat s’ha 
dirigit a tres punts concrets:  
 

1. Desenvolupament metodològic de la microautoradiografia. S’ha treballat en la 
posta a punt d’una metodologia basada en la utilització de la 
microautoradiografia amb 14C que ens permeti conèixer l’activitat de les 
espècies algals del bentos i del plàncton de forma ràpida i semi-quantitativa.  
 
S’han determinat les concentracions de C-14 i els temps d’incubació 
necessaris per una bona detecció de l’activitat fotosintètica. En la gràfica 
següent s’observa com canvia l’activitat detectada en funció del temps 
d’incubació: 

 



 

 

 

 
També s’han realitzat proves per tal d’establir els temps d’exposició de 
l’emulsió autoradiogràfica que ens permetin detectar prou senyal (precipitats 
de plata on es donen desintegracions de 14C) i que al mateix temps ens 
permetin identificar les espècies algals responsables d’aquesta activitat. Es 
mostren algunes fotografies obtingudes, que ens permetran posteriorment 
quantificar la senyal: 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
En aquestes fotografies es demostra que algunes espècies són clarament 
més actives que d’altres,  i que a més, dintre d’una mateixa espècie, podem 
trobar alguns individus molt actius i d’altres de poc actius. Això senyala la 
necessitat d’utilitzar les tècniques d’anàlisi unicel·lular per entendre els 
fenòmens que tenen lloc a les comunitats algals.  
 

2. Treball de camp i de laboratori relacionat amb l’objectiu 1. S’han realitzat 
incubacions al laboratori amb mostres de biofilm d’alguns estanys de 
muntanya, en condicions controlades de llum i temperatura. En el disseny 
experimental, s’han contemplat 5 tractaments diferents: adició d’amoni, de  



 

 

 

 
nitrat, de fosfat, d’amoni més fosfat i de nitrat més fosfat (a part dels controls 
pertinents). La resposta de les algues a aquestes adicions de nutrients s’ha 
analitzat al llarg del temps: als 15 min, 30 min., 45 min., 60 min., 90 min. i 120 
min. A més, s’han agafat mostres per l’anàlisi dels nutrients i dels pigments. 
Actualment, s’està processant la informació de tots aquests experiments. 
 

3. Treball de camp i de laboratori relacionat amb l’objectiu 2. S’han deixat 
rajoles al litoral del llac Redó durant tot l’estiu, que han estat colonitzades per 
diferents espècies del biofilm. S’han recollit aquestes rajoles i s’han sotmès 
durant tres dies a diferents concentracions d’amoni, nitrat i de fosfat. 
Posteriorment s’han realitzat incubacions amb 14C per detectar l’activitat en 
les diferents condicions experimentals. La informació d’aquest experiment 
encara s’està processant. 
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