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• En el medi aquàtic, els processos químics, físics, biològics i geològics estan 
interrelacionats 

• A més, els rius, els mars i l'atmosfera interaccionen
• El que passa en els sistemes terrestres també influencia el medi aquàtic i 

l'atmosfera

Font: ICM-CSIC

Introducció



Focalitzem en alguns d'aquests processos en la franja costanera ...

1. Aports de sals minerals per part dels rius i del mar

Les aigües costaneres reben nutrients 
(sals minerals de N, P, Si) de manera 
natural (rius) i per l'activitat humana

Els nutrients (N, P, Si) permeten el creixement de micro- i macroalgues,  que 
fan la fotosíntesi són la base de les xarxes tròfiques, que alimenten mol·luscs, 
crustacis, peixos, ...



1. Aports de sals minerals per part dels rius i del mar: fertilització de l'ecosistema 
aquàtic, xarxes tròfiques

L'entrada de nutrients desencadena una gran activitat dels organismes en molts 
nivells, es desenvolupen les xarxes tròfiques

Aquest creixement necessita llum 
solar i una certa retenció de la 

massa d'aigua

Muscleres al Delta de l'Ebre

He observat que el 
mar està ple 
"d'infusoris".
Però qui alimenta 
aquests "infusoris"?
Charles Darwin, 1845

Imatges: gentilesa de la Dra. Dolors Vaqué (ICM-CSIC), Institut Cartogràfic de 
Catalunya i Oliver Ross



2. Les xarxes tròfiques microbianes

• El món microscòpic és ric, abundant, divers en formes de vida, 
metabolisme, capaç d'utilitzar la gran varietat de molècules que 
circulen en el medi aquàtic

• Gràcies a aquest metabolisme bacterià, el planeta terra avui és viu: 
el 50% de l'oxigen del planeta es produeix als oceans

Imatges: gentilesa de la Dra. Dolors Vaqué (ICM-CSIC)
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Mitjançant el mecanisme de la Bomba Biològica,

els oceans han "segrestat" un 25% del CO2 atmosfèric, una bona part aportar per 

les activitats humanes, cremant combustibles fòssils

CO2

Respiració

Els organismes del 

mar respiren i 

produeixen CO2

2. Les xarxes tròfiques microbianes en el context global del planeta



Zona d'aqüicultura intensiva 
a l'Àsia

Ø Però l'excés de nutrients, combinat amb poca renovació de l'aigua, com ara 
en els ports, porta a l'eutrofització: el creixement excessiu de certes algues 
que pot causar manca d'oxigen o ser tòxiques als altres organismes.

Ø A Europa, la Directiva Marc de l'Aigua marca les pautes per a l'avaluació del 
bon estat ecològic mesurant nutrients i clorofil·la, i d'altres paràmetres.

O2 O2

O2

3.1. Alguns desequilibris a l'ecosistem costaner: excés de nutrients en zones de retenció

Fotos gentilesa de la Dra. P. Glibert Univ. 
Maryland) i el Dr. Po Teen Lim (Univ. 
Malaysia) 



3.2. Alguns desequilibris a l'ecosistem costaner: contaminacions química i biològica

• Metalls pesats (mercuri, Zn, Cr, Pb, Cd, Cu)
• Contaminants orgànics (PAHs, PBDEs, 

PCBs, DDT, HCBz, NPs)
• Fàrmacs, drogues, antibiòtics
• Patògens (enterobacteris, protozous, ...)
• Plàstics

ü Dinàmica molt complexa
ü Efectes específics (ens uns 

organismes, no en tots per igual)
ü Canvis en la xarxa tròfica
ü Patògens (Bacteris , protozous, ...)
ü Resistència bacteriana



3.2. Alguns desequilibris a l'ecosistem costaner: contaminacions química i biològica

Aquest és un exemple d'una convocatòria recent de la 
Unió Europea.

Cal molta recerca per a:

- conèixer els mecanismes pels quals tots aquests 
compostos els coneguts i els emergents interaccionen 
amb el medi aquàtic i la salut humana

- com es detecten (n'hi ha molts i diversos, cal 
tècniques, específiques, complexes, costoses)

- com "s'inactiven"

- com es poden enretirar del medi aquàtic

- com es pot regular de manera eficient que arribin al 
medi (p.e. gestió de les depuradores, ...)



3.3. Alguns desequilibris a l'ecosistem costaner: sobreutilització de la costa

• Construccions de vivendes a primera línia de mar: sobrepoblació humana

• Cimentació de rieres que impedeixen la circulació lliure de l'aigua al llarg de 

tot l'any i quan hi ha pluges torrencials, típiques del règim climàtic de la 

Mediterrània

• Ports que alteren la circulació natural dels corrents marins i la formació 

natural de platges

• Destrucció d'hàbitats naturals

Imatges: ICM-CSIC i Google



4. I què podem fer?

Exemple: contaminació química dels sediments 
marins

- Els contaminants químics es concentren a 
l'àrea metropolitana de Barcelona, de 
procedència industrial i urbana

Fonts: A. Palanques, L. Lopez, J. Guillén, P. Puig, P. Masqué (2017) 
Decline of trace metal pollution in the bottom sediments of the 
Barcelona City continental shelf (NW Mediterranean) STE 579: 755-
767
A. Palanques, J. Caixach, M. Belzunces, A. Bartolomé (2015) Evolution 
of Chemical Pollution in Catalan Coastal Sediments. Hdv Env Chem 
DOI 10.1007/698_2015_374

Valors promig de contaminants orgànics, 
periode 2000-2011 del N al S de catalunya



4. I què podem fer?

Exemple: contaminació química dels sediments 
marins

- Els rius tenen certa capacitat de diluir els 
contaminants, limitats per la càrrega que se'ls hi 
aboca i en especial, durant periodes de sequera

- La implementació de la prohibició 
d'abocaments contaminants industrials i e l 
tractament de les aigües residuals és 
fonamental i ajuda a veure un decreixement 
dels contaminants. Cal mantenir i incrementar 
aquestes mesures.

Fonts: A. Palanques, L. Lopez, J. Guillén, P. Puig, P. Masqué (2017) 
Decline of trace metal pollution in the bottom sediments of the 
Barcelona City continental shelf (NW Mediterranean) STE 579: 755-
767
A. Palanques, J. Caixach, M. Belzunces, A. Bartolomé (2015) Evolution 
of Chemical Pollution in Catalan Coastal Sediments. Hdv Env Chem 
DOI 10.1007/698_2015_374

Fig. 7. Dades de la Conca del Besòs periode 1979 – 2010.
Línia negra (WTP): Nombre de plantes de tractament actives
Línies de colors: Concentració màxima de metalls pesats en el 
sediment a 1,5 km de distància de la desembocadura del Besòs
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• Els microorganismes són uns grans aliats: ens 

ajuden a recuperar l'equilibri als ecosistemes 
amb la seva capacitat metabòlica.

• Cal facilitar el drenatge i la dilució dels 
contaminants, la circulació de l'aigua.

• Tenir paciència, hi ha impactes negatius dràstics i 
ràpids, d'altres de més lents. La recuperació és 
lenta, però possible.

• Ajudem-los: cal disminuir la nostra pressió sobre 
TOTS els ecosistemes.

4. I què podem fer?



Les solucions requereixen la col·laboració de tots 
els elements implicats en la protecció i 
conservació del medi ambient ara, i per a les 
generacions futures.

Gràcies per la vostra atenció!!! Preguntes?


