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INTROU['CCIO

Avui dia, l'avanc tecnologic ha creat un tipus d'ambient practicament

inexistent en temps passats i, corn tot canvi dels equilibris a la natura,

aixo porta consegiiencies i problemes no presents en epoques preterites.

Repetidament ha estat observada la deterioracio de l'aigua embassada

en ilacs artificials, cosa que, si be no to importancia quant a utilitzar

aquests ernbassaments per a produccio d'energia, esdeve de gran impor-

tancia quan es fa servir 1'aigua per a abastar poblacions humanes, ja

que el tractament de potabilitzacio es a vegades dificil, sino impossible,

i les interferencies hi son multiples.

Aquests fets han portat alguns paisos a insistir sobre la recerca lirn-

nologica als ernbassaments artificials, i son naturalinent els paisos mes

desenvolupats els qui han fet avancar mes 1'estudi d'aquests ambients

especials, pero no nomes perque disposen de mes recursos economics sing

perque el nivell d'industrialitzacio mes alt i les aglomeracions urbanes

cls ha posats tambe al front dels problenies mes greus i dificils en el camp

de la conservacio de les aigues continentals.

Fent tin resum historic minim, hem d'indicar els EE.UU. cone el

pals pioner en l'estudi de llacs artificials, be que actualment l'URSS s'ha

posat al davant, amb un Institut dedicat plenanrent a l'estudi dels embas-

saments (Institut de Biologia d'Aigiies Continentals, a Borok, anomenat

anteriornient Institut de Biologia d'Embassaments). En segon terme, cal

citar el treball bonic i intensiu fet a TxecoslovSquia i, ja mes endarrerit,

en altres paisos de l'Europa central i nbrdica (Republica Democratica

Alemanv-a, Polonia, Succia i Holanda, principalment). Actualmelit soil

tambe dos llacs artificials africans els que hall estat estudiats dc manera

certament extensa: el Ilac Volta (Ghana) i el Kariba (Rhodesia), posatt

aixi els fonaments del coneixement dels problemes que origina 1'embas-

sament d'aigua en els climes tropicals. La resta de labor als altres paisos

es generalrnent esporadica i cl nostre no es una excepcio, ja que el primer

estudi continuat d'un llac artificial ha estat el que horn Aorta a termc

en 1'actualitat a 1'embassament de San, al rill Ter.
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INDIVIDUALITAT DELS LLACS ARTIFICIALS

Es important la prossecucio d'estudis limnologics ja des del mateix
moment que comenca a oinplir-se per primera vegada un embassarnent
artificial. Aquesta circurnstancia dona encara mes importancia a les re-
cerques, car horn pot seguir, a mes, el que passa en inundar uns sbls
formats durant millenis pel desenvolupament de boscos i la practica
agrfcola. De fet podem dir que, a part aquesta diferencia initial que fara
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que, a 1'inici, la quimica de l'aigua sigui diferent de la dels llacs naturals
(dissolucio de substancies qufmiques emmagatzemades al sol i descompo-
sicio de la vegetacio inundada), poques son les diferencies entre un llac
natural i un de creat per l'home. Per a trobar-les hom ha de referir-se
sobretot a la morfornetria i al regim hidrografic mes que no pas als pro-
cessos biologics que tenen hoc en l'aigua, ja que aquests, de fet, no son
exclusius de les aigues embassades artificialment. El fet que una petita
part de la conca es limitada per una paret, la resclosa, no afecta gairebe
Bens els processos del llac. Si no es una diferencia exclusiva, ja que hi ha
llacs molt profunds, si que, generalment, podern dir que un caracter tfpic
dels embassaments es una elevada relacio fondaria-superficie (sobret.ot als
llacs destinats a produccio d'energia hidroelectrica), i aixb sf que afecta
bastant la biologia del llac, sobretot en el sentit d'impedir la total barre-
ja de l'aigua, car aquest proces to el vent corn a motor primordial. Aixi
1'aigua del fons no es barreja suficientment amb la superficial i es de-
teriora per processos que veurem mes endavant.
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De fet, la caracterfstica mcs exclusiva dels llacs artificials es la va-

riacid, constant i amb grans oscil•lacions, del volunr d'aigua emmagatze-

nrada, acompanyada obviainent per la variaci6 del nivell de la superficie

de l'aigua. Hom ha observat repetides vegades que la variacio artificial

del nivell de 1'aigua en on 11ac natural porta concomitant una alteracio

de 1'estat trofic, en el sentit que sempre es producix tin increment covers

1'eutr6fia, i hi ha a la bibliografia exemples clars d'aquests fets. Aixf,

1'elevaci6 del nivell al llac Ransaren, a Suecia, en construir una resclosa

per a l'aprofitamcnt hidroelcctric, l'anv 1957, dona1 11oc immediatament

it on espectacular increment de la produccio planctonica que pogue esser

evidenciat perquc horn n'havia fet anteriors estudis hidrobiologics.3 L'ori-

gen d'aquesta fertilitzaciO es, igual que als enrbassanrents propianrent Bits,

la inundacio de sols i vegetacio amb substancies nutritives emmagatze-

inades que passen a l'aigua fins a trobar tin equilibri del nou sistema.

Encara que molt menys frequent el cas, hi ha on exenrple molt boric

d'alteracio deguda al descens del nivell de l'aigua en on Ilac. Al de Nemi,

a ltalia,2 el nivell fou baixat 22 metres entre els ant's 1928 i 1932 per tal

de retrobar uns vaixells romans de Caligula. Estudis previs i posteriors,

aixf cons durant Cl curs dels treballs, demostraren grans alterations del

nivell trofic de les aigiies, degudes, cal suposar, a la redissolucio del se-

diment que, en baixar el nivell de l'aigua, esdeve litoral.

L'EUIROFrrZACIO, PROBLESMA n'ACIUAI.rrAT

Coin ha estat dit, els processor biologics d'un llac i els d'un ernbassa-

ment son els mateixos , i es obvi d ' aclarir que les mateixes causes que

alteren 1'aigua en embassar-la actuen sobre els llacs naturals . Ha pro-

vocat aixo , actualment, una alarma general en veure com el proces d'eutro-

fitzacio avanca inexorable sobre tots els llacs situats en indrets on la

densitat de poblacici huniana es elevada. I quan I'aigua dels llacs es em-

prada per a abastar poblacions i industries, preocupen mes encara aques-

tes alterations , car apareixen els mateixos problemes que presenten els

enrbassanrents artificials i no hi ha tants recursos tccnics per a actuar

sobre el sistema en sentit contrari . En teninr exemples clars en llacs

d'Italia , Suissa , Suecia , EE.UU., etc., i es un fet bastant gencralitzat a tot

ei mon.

L'increment de la produccio organica a les aigiies , altrament dit 1'eu-

trofitzaci6 , es degut principalnient a les aigues residuals , domcstiques

i industrials, vessades als rius i llacs per deslliurar-se'n de la forma, en

principi, mes economica . Tambe l'agricultura d'avui dia, que fa servir

cada vegada mes quantitat d'adobs per a fertilitzar el sol, dona Doc que
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la pluja n'arrossegui una part important, que increments la fertilitzacid

de l'aigua. Potser en menor grau, 1'erosi6 produida per una explotacio

agraria i silvicola defectuoses, condueix tambe a enriquir les aigues con-
tinentals. Aquesta pollucio (emprant tin mot molt corrent avui dia) de
les aigues no te, si no es prou intensa, massa consegiiencia als rius (be
que n'altera la biologia i hi posa problemes mes o menys greus de tipus

estetic), car en ells hi ha un proces d'autodepuracio (oxidacio i minera-

Iitzacib de les substancies organiques) i de dilucio degut als afluents i,
finalment, el possible problema es transportat al mar. Pero si el riu entra

en un llac o be es embassat artificialment, tot es diferent. Efectivament,

en aquests casos, les masses d'aigua estanyada actuen com utrampesu de
fertilitat i emmagatzemen elements nutritius que dificilment es perden,

car s'acumulen al fons. NZes endavant donem un exemple concret d'aquests
fets a Sau, amb el cas de l'acumulacio de manganes (figures 2 i 3).

Cal donar una visio de les alteracions hidrobiologiques que provoca
l'eutrofitzacio. A grans trots, els elements nutritius que aporta el riu
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FIG. 2. - Distribuci6 acumulativa de les classes de vclocitat d'entrada i sortida del
mangan@s a 1'elnbassament de Sau durant els anys 1965 a 1968.

donen desenvolupaments considerables de plancton vegetal i animal, la

part principal del qual se sedimenta i descompon a 1'hipolimnion, i dona

hoc a una gran activitat bacteriana, la qual, en respirar, consumeix oxigen.

Pero aqui no hi ha un airejament constant com al riu, i a l'estiu s'esgota

1'oxigen dissolt en 1'aigua de fondaria, a causa de 1'estratificaci6 termica i,

SORTlT
2 3
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per tant, de la manta de barreja de les capes d'aigua en sentit vertical.

L'esdeveniment d'aquest ambient hipolimnic ((anoxic)) es el principal res-

ponsible de la deterioracio de la qualitat de l'aigua per a us huma, ja

que dona hoc a la descomposicio incompleta (anaerobia) de les substan-

cies organiques que porta el riu i del plancton mort que sedimenta, i acu-
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FIG. 3. - Elalanz d'acunndaci6 del
manganc's a Sau durant l'any 1968.
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mula a l'aigua, a vegades, grans quantitats d'amoniac, acid sulfhidric i

d'altres substancies pertorbadores. En desapareixer 1'oxigen i baixar per

tant el potencial d'oxidoreduccio, se solubilitzen compostos inorganics de

fosfor, ferro i nlangancs (entrc d'altres) presents a] sediment, i donen
lloc a un increment en el desenvolupament fitoplanctonic, el primer,

i dificultats en el tractament de potabilitzacio de 1'aigua els dos darrers,

probleines dificils d'elirninar. A Ines, el manganes sembla que estimula

el desenvolupament estival de grans masses d'algues blaves que, proba-
blement per substancies segregades al medi, alteren molt la qualitat
normal de 1'aigua.

EI. RIU TER I EL LLAC ARTIFICIAL DE SAL'

En construir dos grans embassaments al riu Ter per a fornir aigua a
Barcelona i regular el cabal del riu, millorant aixi els regatges a la pro-

vincia de Girona, foren iniciades recerques limnologiques ja des del mo-

ment que comenSaren a olnplir-se per primera vegada els dits l1acs.
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Els result.ats que exposem a continuacio son resutn dels principals obser-

vats al llarg dels anys en que ha estat dut a terme 1'estudi al ]lac de
Sau i, en primer floc, caldra situar algunes dades geografiques i hidro-
lbgiques.

El riu Ter neix al Pirineu sobre Carnprodon i, en travessar la carena

prepirinenca i la plana de Vic, s'endinsa per valls estretes a les muu-
tanyes de les Guilleries, i finalment s'obre al pla del Girones i del Baix

Emporda. No es gaire llarg, i el seu cabal es bastant irregular, amb minims

de 3 m3/seg. i avingudes extraordinaries (poc fre(Iuents) de fins a
2.000 m3jseg. El cabal mitja al Pasteral, al final de les Guilleries, ha estat
calculat de 18 m3/seg. Els embassaments, constructs aprofitant el gran

desnivell que travessa el riu a les Guilleries, son dos: el de Sau, amb

177 milions de m3 de cabuda total, i seguidament el de Susqueda, de
23o milions de m3, amb una superficie de 6 km2 i 12o in de fondaria

maxima aquest darrer. Ambd6s actuen corn a reguladors, i per tant corn a
acumuladors d'aigua. Un tercer, el del Pasteral, ha estat ampliat a 14 mi-

lions de m3 i funciona com a compensador diari.

El riu Ter, aixi com el seu principal afluent el Freser, travessan zones
industrials -Ribes, Ripoll, Manlleu i Vic principal ment- que, be que
no tenen massa densitat de poblacio, si que tenen, per contra, industria de
tota mena, especialment textil, conservera, paperera i de la pell; aquest

es un factor important que determina la carrega de pollucio del riu.

A mes, el fet de travessar la plana de Vic, molt agricola, contribueix a

enlairar la potencialitat trofica d'aquelles aigiles. Corn un index d'aquesta

fertilitat potencial, podern dir que l'aportacio de fosfat es, per terme

mitja, de 400-500 mg/m', la qual cosa, suposant un cabal mitja de

15 m3/seg., no llunya del real, significa una aportacio diaria de 58o kg

P04 o de Igo kg P-P04 (213 tm P04 0 70 tin P-P04 l'any), i aixo per

a fertilitzar una superficie de nomes 7 km2. No es aquest, perb, avui dia,

un cas extraordinari de pollucio, be que tampoc menyspreable. D'altra

banda, el segon afluent important del Ter, la Riera Major, que drena el

vessant nord del Montseny, aporta, si no un gran cabal, si almenys aigua

molt bona i neta.

Les caracteristiques morfornetriques principals del llac de Sau son:

Volum maxim 177.106 m3
Superficie maxima 7,5 km2

Profunditat maxima 75 in
Llargada maxima 18 km
Amplada maxima 1-1,5 kin
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La forma es molt allargada i sinuosa, seguint la vall del riu, i en el pri-
mer sector no tc nlolta profunditat (3o in, nlaxinl); la conca tc forma

de V i, Homes als ultims 4 kin, l'amplada augnlenta considerablculent
a 1'indret on era assentat Pantie poble (inundat avui) de Sant Roma de
Sau, i la forma de la conca es mes planera, be que mes Fonda (fins a uns

(;5 in). Despres s'estreny altra vegada a l'ultini kilt fins a la resclosa, on
hi ha la fondaria maxima de 75 n1.

Les recerques han estat fetes sempre en estacions fixes de la super-
ffcie del llac, i les mes intensament treballades son la num. 1, situada
a 1/2 km de la resclosa, i la nitro. 3, a 1,5 km, ja a la conca principal
de Sant Roma de Sau. Els resultats d'ambdues estacions son, perm, coin-
parables, i no podern dir que hi hagi una gran difercncia en sentit horit-
zontal (no han estat fets, pero, estudis simultanis).

Per tal d'illustrar el curs anual de la dinamica general d'un Ilac, el

regim termic dona el fonament que permet d'assentar mes clarament

tots els altres esdeveniments. Con1 permet veure la fig. 1, que utilitza

algunes dades escollides de Pally 1970 a I'estacio mint. 3, el title termic

anual al llac de Sau es del tipus monomictic calid, cs a dir, amb estrati-

ficacio a la prinlavera i a l'estiu i homotermia a la tardor i a 1'hivern.

Generalment 1'estratificaci6 conlenSa el mes de mare, i 1'homotcrntia, 1'oc-

tubre o el novembre, be que les caracter[stiques meteorologiqucs donen

a cada any alguna pcculiaritat que el fa diferent dels altres. El fet que
mes pot influir sobre 1'estratificaci6 son les grans avingudes del riu, en

perfodes de pluja molt intensa i persistent: arriba, [ins i tot, una vegada

(1965) a instaurar homotermia total de superffcie fins al fons. La termo-

clina es troba a 1'estiu entre els 15 i 3o m de profunditat, be que cis vents

poden fer variar bastant les situations mes superficials. Generalment, la

tenlperatura de 1'aigua no cs mes baixa de 6° C, i raranlent cs de
inenys de r1° C (el gener de 1971 baixa per dessota 3° C); les maximes

a 1'estiu a la superffcie son de 1'ordre de 25-26° C, i fins a 28° C coin

a cas extraordinari (1967). El gradient maxim trobat (superffcie a fons)

cs dc 22° C (6,2-28,0° C). Un fenomen interessant observat es el de 1'oli-

gomixi, es a dir, manta de barreja total, fins al fons del llac, en alguns

hiverns, malgrat l'homotcrmia total.' Aquesta meromixi ocasional cs de-

guda a la preponderancia, a vegades, de 1'estratificaci6 qufmica sobre
la tcrmica i, naturalment, it la poca forca del vent que no aconsegueix

d'cnfonsar del tot la quimioclina, o trencar-la.

,Ja hem (lit abans la importancia, negativa pero gran, de 1'esgotautent
de 1'oxigen sobre els processor biologics i ffsico-quflnics a 1'hipolinnlion.

El quadre I, basat en dades do l'any 1970, dona una visio del title esta-
cional de 1'estratificaci6 qufmica a 1'estaci6 nitro. 3, visio que es illustrativa
d'una situacio cutrofica tfpica, amb anoxia estival a 1'hipolfmnion. Aqucs-
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QUADRE I

Evoluci6 quimica de l'aigua a Sau a l'estacid num. 3 en algunes dates representatives
de l'any 1970. Han estat seleccionats els elements mes interessants per tal d'evidenciar

la situacid anoxica i llurs consegiiencies

Profunditat (metres) o 5 10 20 30 40 50 6o

Oxigen, ppm 02

2 febrer 12,70 12,10 9,59 1,30 1 , 61 0,51 0,49 -
23 mare; 20,71 19,07 11,65 1,47 0 , 53 0,50 0,50 -
19 maig 11,24 6,16 3,45 3,11 0,17 0,15 0 , 08 0,08

3 agost 9,65 8,39 0,15 0,14 o,16 0 0
5 octubre 6,99 6,o6 5,39 0,12 0 0 - -

14 desembre 7,10 7,00 6,85 0,40 7 , 30 1,90 - -

Fosfats, ppm P04

2 febrer o,18 0,20 0 , 25 0,52 0 , 62 0,83 0,91 -

23 mar4. 0,02 0,01 0,03 0,45 0,62 0,65 o,69 -
19 maig 0,14 0,24 0,30 0,30 0,59 0 , 98 1,06 1,03

3 agost 0,02 0,03 0,14 0,25 0,75 1 , 22 1,13 -

5 octubre 0,03 0,03 <0, 02 1,16 1,36 1,45 - -
14 desembre 0,05 0,04 0,04 0,13 0 , 14 o,16 - -

Manganes, ppm Mn

2 febrer 0,03 0,02 0,03 0,08 0, 1 1 0,21 0,25 -

23 mare; <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,15 0,17 0,17 -
19 maig <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,13 0,22 0,26 0,25

3 agost <0,01 <0,01 0,04 0,07 0,19 0,25 0.23 -
5 octubre 0,03 0,02 0,02 0,23 0,25 0,27 - -

14 desembre <0,01 <0,01 <0,01 0,29 0,05 0,13 - -

Sulfurs, ppm S

2 febrer <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
23 mar4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
19 maig <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 0,12

3 agost <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 1,08 1,05 -
5 octubre <0,05 <0,05 <0,05 1,42 3,16 3,1(1 - -

14 desembre <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - -
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to estratificac1 quimica es originada per la potencialitat trofica alta de
I'aigua i per la instauracio do 1'estratificaci6 tcrmica; pet-6, una vegada
desenvolupada, esdeve preponderant sobre la termica fins arribar a la
situacio d'oligomixi abans indicada. Com tambe ha estat dit, 1'an6xia
porta concomitant la solubilitzac16 o l'acumulacio, a vegades en massa,
de certs elements com son fosfats, manganes, Ferro, sulfurs, calci, amo-
nfac, etc., aixi com la reduccio, per via bacteriana o quimica, de nitrats,
nitrits i sulfats. Al mateix quadre I hom pot veure com la barreja a
1'inici de l'anv ha estat poc efectiva: l'oxigen es escas a les aigfies profun-
des i resta encara una gran quantitat de fosfor inorganic en dissolucio.
Hi manquen, aixo no obstant, els sulfurs. A 1'estiu, el temps ventos o plujos
pot traginar facilment fosfat a l'aigua superficial (vegeu xifres del 19 de
maig), la qual cosa origina grans desenvolupaments d'algues planctoni-
ques. Al final de 1'any 1970 la barreja es molt mes efectiva i hom pot veure
com s'oxigena el fons i desapareixen els sulfurs, el manganes i els fos-
fats, be que, a la data indicada, no han precipitat totalment i en queda
una certa quantitat a les aigiies mes profundes.

L'origen de les grans concentrations en que arriben a trobar-se els
elements a l'hipolfmnion es l'acumulacio dels transportats pel riu en el
transcurs del temps. Ja hem dit que les conques dels llacs actuen com
((trampes)) que emmagatzemen substancies, car precipiten i sedimenten,
o es redissolen it les aigiies profundes si les condicions ambientals d'oxido-
reduccio son adequades. Aixi, molts elements tenen un balanc d'acumu-
lacio positiu, i tin exemple clar el dona, a 1'embassament de Sau, el
manganes, entre d'altres. Si be no donarem les dades detallades de les ana-
lisis, el quadre II dona on resum de 1'elaboraci6 estadistica de les dades
de velocitat d'entrada i sortida del manganes durant els ant's 1965 a
1968, i la fig. 2 illustra la distribucio probabilfstica d'aquestes dades. Coin
podcnl veure al quadre II, el balanc d'acumulacio es de 0,3745 g M11/seg.,

OitI)RP. II

Parametres estadistics de les dades do velocitat d'entrada i sortida de manganes a
I'embassament de Sau durant els anYs 1965 a 1968

n

Entrat

Sortit

M a-
Factor

interferencia g Mn/scg.

47 0,350 0'-05 3,740 1,3100

91 0,295 0,660 3, 175 0, 9355

Balanc 0,3745
°%"o RetenciO 28,6
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o sigui 32,38 kg Mn/dia o 11,81 tm Mn/any, la qual cosa representa un

28,6 % del manganes total entrat. Aquesta xifra varia segons les pecu-

liaritats de cada any i, per exeinple, el 1968 (vegeu la fig. j) trobein,

sobre un total entrat de 38,40 tm Mn, una retencio de 17,54 On (0,555 g
Mn/seg.); aquesta xifra representa un 45,7 % de retencio (considerem

en les xifres d'aquest any nomcs tres-cents cinc dies, per manta de m6

lades).

EvoLUc10 1) EI. POBI .ANIEN'r PLANCTONIC

No cal dir que, per la necessitat d'illuminacio, el plancton vegetal
es desenvolupa a les zones mes superficials de l'aigua (estrat eufotic), ja
que entre cis 3 i els 4 metres de profunditat nomes resta un 1 % de la
radiacio visible que incideix a la superffcie del llac. En aquesta zona
trofogenica han estat trobades, en alguna ocasio, densitats d'organismes
que, expressades en nombre de cellules per millilitre (es tracta general-
ment d'organismes unicellulars), han arribat a superar les 100.000. Els
valors normals son, pero, molt mes reduits i oscillen entre 5.000 al comen-
cament de l'hivern, quan s'ha barrejat l'aigua, i entre xifres molt mes
variables pero compreses generalment entre 10.000 i 40.000 per millilitre

a l'estiu. Hi ha, doncs, una periodicitat anual ben marcada que es repe-
teix, i els millors exemples en son els dos primers anys (1964 i 1965):
un desenvolupament hivernal o d'hivern-primavera i, despres d'un petit
lapse, un desenvolupament d'estiu i tardor, fragmentat aquest a vegades

en dues o tres pulsacions, que, a escala especifica, representen altres tan-
tes successions de comunitats d'organismes que es desenvolupen, lnaduren

i decauen finalment a causa de diverses circumstancies (esgotament de

recursos nutritius, pastures del zooplancton, parasitisme, etc.).

Superposat a aquest cicle anual quantitatiu hi ha un title qualitatiu

de forma que varia la composicio especifica durant l'any. A grans trets,

podem indicar que la proliferacio d'hivern i primavera es dominada

principalment per diatomees (Diatomeae). Aquest desenvolupament acaba

esgotant els recursos nutritius i desapareix sobtadament, i aleshores apa-

reixen seguidament altres successions dominades principalment per algues

verdes (Chlorophyceae) i, a vegades, al final de 1estiu i tardor, per algues

blaves (Cyanophyceae) i dinoflagellades (Peridineae). La fig. 4 dona idea

d'aquest cicle anual a San durant els quatre primers anys d'existcncia

de 1'embassament. En la dita figura es representada la incidencia tem-

poral de les especies o grups d'algues dominants al poblament planctbnic,

en cada data estudiada. No dona, pero, aquesta figura, idea de la diver-

sitat, car alguns grups (algues verdes i blaves, per exemple) hi son tractats

24



coma unitats, mentre que en altres es representada separadament cada
especie (fragilariacics).

Finalment, i be clue ajustada it les caracterfstiques anuals vistes, hi ha

una evolucici especffica en el transcurs dels anys estudiats, de forma que

son substituldes, ones per altres, especies que representen un mateix esta-

di dins el cicle anual descrit. L'exemple mes clar (vegeu la mateixa fig. 4)

ens el dona la proliferacio de diatomees que inaugura el cicle anual:

C1'clotella ocellata i Stephanodiscus hantzschii apareixen ja el primer
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FIG. q. - Incidcncia temporal dels diferents tipus d'algues planctbniqucs que s611 dominants a
Sau durant els quatre primers anys d'existcncia do l'cinbassament. 1,'ordre de m6s a igenys

doulinAncia es situat des de dalt cap a baix.

any. El segon sort Asterionella forrnosa, i el tercer Fragilaria crotonensis,

mentre que el quart any desapareix C1'clotella ocellata, i resten nomcs

abundants Asterionella formosa i Fragilaria crotonensis. L'any 1969 (no

representat a la figura) trobem molt abundant Stephanodiscus astraea

i Stephanodisclts hantzschii, mentre que el 1970 es C'cclotella chaetoceros

la que pren preponderancia primaveral. D'altra banda, les algues blaves

i dinoflagellades no apareixen en quantitat fins cl tercer any i no esde-

venen dominants fins el quart.

La concentraci6 de clorofilles a 1'aigua deixa veure un cicle anual
que es parallel al del fitoplancton. Ws details, pero, poden esser tro-



14 ANTONI VIDAL I CELMA

bats en una altra publicaci6 .5 Sera, pero, interessant de donar un breu
avant del resultat de les recerques que hom fa actualment a Sau sobre

nivell de produccio biologica. El cicle anual de produccio es tambe re-
peticio del descrit per al fitoplancton. La productivitat referida a biomas-

sa, o sigui 1'eficiencia fotosintetitzadora, te, pero, una variacio anual tipica.
A part que es inversament proporcional a la biomassa, cosa ja compro-

vada altres vegades,6 i que pot estar relacionada tart amb la competicio

per als elements nutritius com a efecte d'autoenfosquiment, la relacio
productivitat/biomassa es minima a I'hivern-primavera i maxima a 1'estiu.

Les causes podrien esser el cicle anual de radiacio solar (mes durada de

la Hum a l'estiu) o potser degudes a raons hidrodinamiques, car a la
primavera, en produir-se la primera pulsacio important de fitoplancton
(diatomees) no esta encara ben desenvolupada 1'estratificaci6, i la tur-
bulencia de 1'aigua fa que estiguin els organismes mes de temps a la

penoinbra que no pas a l'estiu. Dissortadament, tenim poques dades de
productivitat, i un xic esporadiques (totes referides als anys 1970 i 1971),

per a poder donar xifres globals quantitatives de la productivitat a Sau,
pero podem dir que la produccio anual oscilla entre valors diaris de 500

i 6.ooo mg C/m2.dia, i la mitjana potser podria esser situada aproximada-

ment a 2 g C/m2 dia, xifra no exagerada si considerern que han estat

donats valors de mes de 10 g C/m2.dia 4 per a produccio marina.
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