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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
EEls rius i rieres mediterranis són ecosistemes que es caracteritzen per fortes oscil•lacions de cabal i temperatura al 
llarg de l’any. Aquestes oscil•lacions provoquen canvis ambientals en l'hàbitat i en els recursos que afecten 
directament o indirecta la biota que habita aquests ecosistemes, la qual, per tant, ha de presentar adaptacions a 
aquestes oscil·lacions ambientals. L'escenari actual de canvi climàtic preveu una intensificació dels fenòmens de 
sequera i augment de temperatura. Entendre com la biota dels rius respon a aquestes fluctuacions és de gran 
importància per poder anticipar les respostes d'aquests sistemes als imminents canvis ambientals així com per 
gestionar adequadament els recursos hídrics en un futur.  
Els objectius principals d'aquesta tesi eren: caracteritzar estructural i funcionalment  dues rieres intermitents 
mediterrànies al llarg dels diferents períodes característics del cicle anual i veure els efectes d'un augment de la 
sequera; veure com aquests efectes podien afectar l'ecosistema ripari circumdant i establir com diferències en la 
qualitat de la matèria orgànica derivades del canvi climàtic pot afectar el fitness i desenvolupament dels invertebrats. 
Aquests objectius s'han pogut complir només parcialment, ja que adversitats climàtiques van impedir finalitzar amb èxit 
la manipulació del cabal al camp i la resolució d'algunes dades no ha estat prou bona com per aplicar els models 
corresponents. Aquests contratemps s'han solucionat amb la incorporació de dos nous experiments (un encara s'ha de 
realitzar), fet que ha fet enlentir la finalització de la tesi.  
Els resultats que s'han generat en aquesta tesi s'han divulgat en congressos internacionals i es preveu una nova 
comunicació en el proper congrés de l'Associació Ibèrica de Limnologia (Juliol 2012). Paral·lelament, també s'estan 
preparant els manuscrits per a la seva publicació en revistes internacionals. La finalització de la tesi es preveu per 
l'inici del proper any 2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Mediterranean streams are characterized by strong flow and temperature oscillations all over the year. Such 
fluctuations cause environmental changes to both habitat and resources, which will affect either directly or indirectly 
inhabiting biota. Therefore, animals inhabiting these ecosystems must present adaptations to such environmental 
fluctuations. The actual scenario of climate change predicts and intensification of drought episodes and an increment in 
temperature. Consequently, understanding how stream biota reacts to such fluctuations is of high importance in order 
to predict the effects of global change in these ecosystems as well as to be able to manage properly our hydraulic 
resources. 
The main objectives of this thesis were: to characterize the structure and functioning of two intermittent Mediterranean 
streams in the main characteristic periods of the year and to study the effects of a longer and more intense drought; to 
study how such effects could affect the surrounding riparian ecosystem and to establish how differences in organic 
matter quality derived from climate change can affect invertebrates’ fitness and development. These objectives could 
only be accomplished partially, as climatic adversities did not allow us to finish successfully field flow manipulation and 
also due to some isotopic samples which did not allow us to apply the Bayesian models we wanted. Such 
inconveniences have been solved by incorporating two new experiments (one still needs to be done); which delayed 
the finalization of this thesis. 
The results obtained until now from this thesis have been divulged in different international meetings and a new 
communication is also expected in the next meeting from the Iberian Limnological Association (AIL) (July 2012). In 
addition, manuscripts for submission in international journals are also being prepared. This thesis is expected to be 
finished by the beginning of next year 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
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. 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
Els rius i rieres mediterranis són ecosistemes que es caracteritzen per fortes oscil·lacions de 
cabal i temperatura al llarg de l’any (Acuña et al. 2004; Gasith & Resh 1999), sovint assecant-
se a l’estiu. El grau d’intensitat de la sequera determinarà la magnitud dels canvis ambientals, 
que en últim terme acabarà patint la biota local (Dewson, W.;, & G. 2007; Golladay, S.W.; 
Gagnon, P; Kearns, M; Battle, JM; Hicks 2004). La disminució del cabal no solament causa 
una reducció de l’hàbitat disponible (Lake 2003) sinó també de la idonietat d’aquest, en 
veure’s alterada la velocitat de l’aigua, incrementar la sedimentació, canviar les 
concentracions de nutrients, modificar la quantitat i la qualitat dels recursos, disminuir l’oxigen 
dissolt o incrementar les temperatures (e.g. Dewson et al., 2007; Ylla et al., 2010). A més, 
aquests ecosistemes també poden patir indirectament els efectes de la sequera originats en 
els ecosistemes riparis circumdants (Acuna et al. 2005), ja que l’entrada de carboni en forma 
de fullaraca representa la principal font d’energia de la major part de rius de capçalera de la 
zona temperada (Allan, 1995). Els episodis de sequera severs poden causar extincions locals 
de taxes incapaços d’adaptar-se a la sequera, ja sigui a través del seu cicle vital o mitjançant 
adaptacions de comportament (Lytle & Poff 2004), especialment si el flux d’aigua s’interromp 
completament i i el llit del riu s’asseca totalment. Consegüentment, els organismes de rius o 
rieres mediterranis, així com els d’altres rius intermitents, han d’estar adaptats a oscil·lacions 
importants de factors físics i químics així com de relacions biòtiques (Williams 1996) (Figura 
1). 
 
 

 
Figura 1. Esquema dels efectes i implicacions que els episodis de sequera naturals (en blau) tenen 
sobre els recursos i biota fluvial. En vermell, s’han marcat els efectes que en podrien derivar de 
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l’augment de la sequera i temperatura originats pel canvi climàtic. 
S’ha marcat en signes d’interrogació els efectes estudiats en aquesta tesi doctoral. 
 
L’escenari actual de canvi climàtic preveu un augment, tant en la freqüència com en la 
intensitat, de les innundacions i sequeres en rius i rieres de la zona temperada (Sabater & 
Tockner 2010).  La disminució de la precipitació estival juntament amb l’increment en durada, 
freqüència i severitat de les onades de calor (IPCC 2007), i per tant, el conseqüent augment 
de l’evapotranspiració, causarà un disminució important dels cabals, de manera que 
esperarem una “mediterranització” de molts rius temperats. A més, s’espera que a l’àrea 
mediterrània els episodis de sequera s’accentuïn (Beniston et al. 2007), de manera que els 
efectes de la sequera estival seran encara més pronunciats (Figura 1). Paral·lelament, 
l’escalfament global preveu un increment de la temperatura de l’aire d’entre 1,5 i 5,8 ºC en 
els propers 100 anys a la zona temperada (IPCC 2007). Aquest augment es veurà reflectit en 
latemperatura de l’aigua de rius i rieres temperades, la qual podrà incrementar fins a 6ºC 
(Eaton & Scheller 1996), fet que comportarà importants conseqüències en la qualitat i 
disponibilitat d’aigua (UN 2006). 
 
La hidrologia d’un riu, i molt especialment la de rieres intermitents, pot determinar canvis 
importants en la disponibilitat i la qualitat de la matèria orgànica (Vázquez et al. 2007, 
Sabater et al. 2008, Artigas et al. 2009). Aquest fet condiciona, en conseqüència, la quantitat 
i qualitat recursos basals de la xarxa tròfica (Ylla et al. 2010) (Figura 1). A més, l’increment de 
les temperatures també pot tenir conseqüències importants en el funcionament dels sistemes 
aquàtics bé sigui de manera directa, ja que molts processos són depenents de la temperatura 
(Brown et al. 2004, algun d’act enzim) o bé de manera indirecta, afectant la solubilitat de 
l’oxigen (Lake 2003), la lixiviació de compostos orgànics (Chergui & Pattee 1990) o la 
disponibilitat de la matèria orgànica (Meyer at al. 1999, Buzzy & Perry 2000) (Figura 1).   
 
Una intensificació de la sequera, així com l’augment en la temperatura de l’aigua dels rius, 
pot, per tant, variar tant la disponibilitat com la qualitat dels recursos tròfics basals. Aquesta 
modificació podria tenir efectes directes en el creixement de consumidors (Gutseit, Berglund, 
& Granéli 2007) així com en l’estructura i funcionament de les comunitats bentòniques fluvials 
(Boulton 2003, Acuña et al. 2005, Romaní et al. 2006). Aquestes variacions podrien conduir a 
un desajustament temporal entre la disponibilitat de recursos o preses i el desenvolupament 
dels consumidors o depredadors (Durant et al. 2005). Així, el fitness, creixement o l’èxit 
reproductor del consumidor es podria veure disminuit si la màxima disponibilitat o qualitat de 
l’aliment no concorda amb el període de màxima demanda energètica per part del 
consumidor. A més, canvis en l’abundància relativa dels recursos basals de diferent qualitat 
(i.e. biofilm algal, detritus i preses al·lòctones), així com canvis intrínsecs en la seva 
composició química i elemental (contingut de lípids, proteïnes i polisacàrids i de carboni, 
nitrogen i fòsfor, respectivament) podria determinar l’eficiència dels fluxes de nutrients i 
energia cap als consumidors i la resta de la xarxa tròfica (Cross et al. 2005; Hladyz et al. 
2009). En últim extrem, donada la importància de les fases adultes aèries dels insectes 
aquatics com a font d’energia en sistemes riparis (Baxter, Fausch, & CARL 2005; Nakano & 
Murakami 2001; Sanzone et al. 2003), els efectes del canvi climàtic en el funcionament dels 
ecosistemes aquàtics podrien tenir conseqüències en els seus ecosistemes riparis 
circumdants. 
 
Conseqüentment, entendre com la sequera estival i l’augment de la temperatura pot afectar 
la qualitat i disponibilitat de la matèria orgànica i les conseqüents implicacions en el fitness i 
desenvolupament dels consumidors és essencial per tal de predir i mitigar els efectes 
potencials del canvi climàtic.  
 
 

2. HIPÒTESI I OBJECTIUS 
 
L’augment de temperatura així com l’augment de la intensitat i freqüència de les sequeres 
que es preveuen amb el marc actual de canvi climàtic (IPCC 2007) poden afectar tant la 
quantitat com la qualitat dels recursos disponibles als rius (Vázquez et al. 2007, Artigas et al. 
2009) així com la fisiologia i metabolisme dels organismes que hi habiten (Gutseit et al. 
2007). En conseqüència, hipotitzem que aquest canvis repercutirien en el processament de la 



 

 

 

matèria orgànica fluvial i en l’estructura tròfica. A més, degut al 
flux de preses entre ecosistemes fluvial i riparis (Baxter et al. 2005; Nakano & Murakami 
2001), els efectes del canvi climàtic en ecosistemes aquàtics podrien alterar les fluxos de 
nutrients i energia cap a l’ecosistema ripari adjacent. 
 
Els objectius concrets de la tesi eren: 
 

- Caracteritzar la xarxa tròfica d’un riu intermitent típicament mediterrani, tant 
estructural com funcionalment, fent èmfasi en aquells períodes annuals més 
característics: màxim de producció primària primaveral, període després d’una 
avinguda, cabal basal, període pre-sequera, sequera i recuperació de la sequera 
estival (1r any). 

- Estudiar l’efecte de l’augment de la temporalitat en la qualitat i disponibilitat de la 
matèria orgànica i com aquest canvis poden afectar el processament de la matèria 
orgànica al llarg de la xarxa tròfica (2n any). 

- Establir com diferències en la qualitat de la matèria orgànica derivades del canvi 
climàtic pot afectar el fitness i desenvolupament dels invertebrats (2n-3r any). 

- Determinar la importància de les preses ripàries, tant quantitativament com 
qualitativa, en la xarxa tròfica fluvial al llarg del cicle anual (1r-2n any). 

- Estudiar els fluxos d’energia als ecosistemes riparians mitjançant l’emergència 
d’insectes aquàtics i relacionar-ho a la disminució del cabal (2n any). 

 
 

3. METODOLOGIES EMPRADES 
 
a) Metodologies de camp 

• Recol·lecció de mostres bentòniques quantitatives: macroinvertebrats, 
biofilm, matèria orgànica grollera i fina. 

• Pesca elèctrica 
• Utilització de pan-traps i pit-falls per a la recol·lecció de macroinvertebrats del 

bosc de ribera 
• Utilització de xarxes d’emergència per a la recol·lecció de fases adultes 

d’insectes emergents del riu. 
• Reducció gradual del cabal d’una riera amb la finalitat d’avançar el període 

d’estiatge estival un mes i estudiar-ne els efectes mitjançant la comparació 
d’un tram impactat i un altre de control. 

• Realització d’experiments al camp per tal de poder observar els efectes 
estudiats de manera més versemblant. 
 

b) Disseny experimental al laboratori 
• Utilització de microcosms al laboratori per tal de testar efectes concrets de 

manera controlada observats anteriorment al camp. 
 

c) Tècniques de laboratori 
• Identificació taxonòmica de mostres de macroinvertebrats bentònics de riu i 

del bosc de ribera. 
• Anàlisi de nutrients de l’aigua: NH4

+, NO3
-, PO4

3-, DOC 
• Anàlisi isotòpica de recursos i consumidors (∂13C, (∂15N) 
• Anàlisi química de recursos i consumidors: contingut d’ergosterol, phenols, 

carboni, nitrogen, fòsfor, proteïnes, lípids i carbohidrats. 
 

d) Anàlisis de resultats 
• Utilització de models mixtes baiesians (paquet informàtic SIAR; ambient R) 

per a l’anàlisi dels resultats de les mostres de contingut isotòpic. 
• Tractament estadístic de les dades mitjançant testos paramètrics i 

d’ordenació espaial amb els programes informàtics SPSS i CANOCO. 
 

4. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL I MODIFICACIO NS SOFERTES 
 



 

 

 

- Durant el primer any es va fer el seguiment del cicle 
anual en dues rieres mediterrànies de diferent ordre tal i com estava previst. Les 
mostres, tant de recursos com d’invertebrats, es van identificar i processar 
químicament. Tanmateix, un cop obtingudes les lectures isotòpiques (2n any), 
l’anàlisi posterior d’aquestes no permetia discriminar entre fonts d’aliment, ja que les 
lectures eren molt properes i sovint sobreposades. Així, la part més funcional 
d’aquest estudi no es va poder concloure tal i com estava prevista. La resta de dades 
s’estan tractant per la publicació d’un manuscrit en una revista internacional, el qual 
correspondrà a un capítol de la tesi doctoral. 
 

- Durant el segon any, es van iniciar les proves per aconseguir la derivació gradual 
d’una part del cabal de la riera objecte d’estudi a fi de poder estudiar l’efecte de 
l’augment de la sequera a nivell d’ecosistema. Tanmateix, un cop l’estudi havia estat 
iniciat, tot un seguit d’episodis de pluges molt intenses durant la primavera de 2010 
van fer suspendre l’estudi, ja que el cabal del riu va augmentar molt per sobre del 
bankfull. Quan es va recuperar el cabal basal, es va reempendre l’estudi (meitat de 
juny). Aquest cop, però, les elevades temperatures van fer que l’episodi de sequera 
natural succeís molt ràpidament (2 setmanes des de l’inici de l’experiment), així que 
no vam tenir temps suficient per poder observar cap canvi significatiu a nivell de 
consumidors o d’emergència de fases adultes. Malauradament, doncs, degut a 
circumstàncies climàtiques adverses, no vam poder obtenir resultats de tot aquest 
treball realitzat. 

 
- Durant el setembre 2010-gener 2011 es va fer un experiment combinat de camp i 

laboratori amb l’objectiu d’estudiar l’efecte indirecte de la sequera sobre el benestar 
dels consumidors, a fi de diferenciar-lo dels efectes que es podrien produir 
directament sobre el metabolisme d’aquests. Concretament, es va estudiar l’efecte 
de la sequera en la qualitat dels recursos tròfics fluvials (tant autòctons com 
al·lòctons) i com aquests canvis es transmetien en el fitness dels consumidors 
(brostejadors i detritívors) (bottom-up). Les mostres obtingudes obtingudes en aquest 
experiment ja han estat analitzades, tant analíticament com estadísticament. 
Actualment, s’està preparant el manuscrit per a la seva publicació en una revista 
internacional, el qual correspondrà a un capítol de la tesi doctoral. 

 
- Durant la primavera de 2011 (Març-Juny 2011), es va realitzar una estada 

predoctoral a la Universitat de Coimbra-IMAR (Portugal) durant tres mesos, sota la 
supervisió de la Dra. Cristina Canhoto. En el marc d’aquesta estada es va realitzar 
una manipulació al camp consistent en augmentar en tres graus la temperatura d’un 
riu. L’objectiu d’aquest experiment era estudiar els efectes de l’augment de la 
temperatura, derivat del canvi climàtic, en la qualitat dels recursos al·lòctons fluvials, 
així com en l’activitat metabòlica d’un triturador dominant (Sericostoma vittatum) i la 
seva composició química i estequiomètrica. Les mostres obtingudes en aquest 
experiment ja han estat analitzades, tant analítica com estadísticament. Actualment, 
s’està preparant el manuscrit per a la seva publicació en una revista internacional (es 
preveu sotmetre’l el mes vinent), el qual correspondrà a un capítol de la tesi doctoral.  
 

- Els resultants obtinguts arran d’aquesta estada van generar una altra hipòtesi que 
s’està testant actualment en una altra estada a la Universitat de Coimbra. En concret, 
es vol diferenciar l’efecte directe (en el metabolisme dels animals) vers l’indirecte (a 
través del condicionament dels recursos) en la capacitat de reciclatge de nutrients 
dels trituradors que habiten als rius. Per fer-ho, s’ha fet un treball de camp, aprofitant 
la infraestructura de què disposava la universitat. Actualment, s’estan analitzant 
químicament les mostres i es preveu tenir resultants en dues setmanes. 
 

- Finalment, per compensar els experiments que no es van poder completar amb èxit 
(derivació del cabal d’aigua del riu per estudiar l’efecte d’una major intensitat de la 
sequera i anàlisi isotòpic per establir els fluxos d’energia a través de la xarxa tròfica), 
aquest estiu es preveu fer un nou experiment. L’experiment en qüestió encara s’està 
acabant de definir però mirarà d’estudiar l’efecte de la sequera en el condicionament 



 

 

 

de fulles observat durant l’estudi de cicle anual 
juntament amb l’augment de temperatura, en el fitness i desenvolupament dels 
consumidors. 

 

5. RESULTATS OBTINGUTS I DIVULGACIÓ 
 

- S’han obtingut resultats de canvis en la disponibilitat (quantitat) i qualitat (en termes 
de contingut en C, N i P) de la matèria orgànica al llarg del cicle anual en dues rieres 
intermitents mediterrànies. Aquests canvis s’han contrastat amb les densitats de 
consumidors en els diferents períodes, així com en el seu contingut en C, N i P, a fi 
de poder determinar períodes crítics entre demanda i disponibilitat energètica. Una 
part d’aquests resultats es van presentar a un congrés internacional: Effects of 
seadonal drought on food web stoichiometry in a Med iterranean stream. 
Comunicació Oral. Mas-Martí, E. & Muñoz, I. ASLO-NA BS 2010 Aquatic 
Sciences: Global changes from the center to the edg e. 6-12 Juny 2010 – Santa 
Fe (NM), EEUU. Els resultats s’han d’acabar de processar i preparar el manuscrit per 
la seva publicació en una revista internacional. 

 
- Els resultats de l’experiment de l’efecte indirecte de la sequera a través de la qualitat 

de l’aliment ja han estat analitzats i divulgats en un congrés internacional: Effects of 
flow intermittency on consumers’ fitness and functi oning. Pòster. Mas-Martí, E., 
Sanpera-Calbet, I & Muñoz, I. Symposium for Europea n Freshwater Sciences 
(Girona, 27 Juny- 1 Juliol de 2010; SEFS 7) Freshwa ter ecosystems: Challenges 
between conservation and management under global ch ange. Actualment, s’està 
preparant el manuscrit per a la seva publicació en una revista internacional. 

 
- Els resultats de la primera estada a la Universitat de Coimbra ja han estat analitzats i 

es preveu presentar-los en el proper XVI Congrés de l’Associació Ibèrica de 
Limnologia  (AIL) a Guimarães  (Portugal); 2-6 de Juliol de 2012 . El manuscrit per a 
la seva publicació en una revista internacional ja està pràcticament finalitzat i es 
preveu sotmetre’l en el proper mes. 

 
- En el decurs de dues setmanes es preveu obtenir i analitzar estadísticament els 

resultats de la segona estada a la Universitat de Coimbra. 
 

- Paral·lelament, en aquests 3 anys també s’ha aconseguit la següent publicació: Mas-
Martí, E., Garcia-Berthou, E., Sabater, S., Tomanov a, S. & Munoz, I. 2010. 
Comparing fish assemblages and trophic ecology of permanent and intermittent 
reaches in a Mediterranean stream. Hydrobiologia, 657, 167-180. ( DOI: 
10.1007/s10750-010-0292-x) 
 
 

6. ESTAT ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR 
 
Actualment, s’estan redactant els manuscrits per a dues publicacions, que 
representaran dos capítols de la tesi doctoral. També es disposa de les dades per a 
un tercer capítol que encara cal acabar de tractar. El proper estiu es farà un 
experiment per obtenir les dades per a un quart capítol de la tesi doctoral, el qual 
equivaldrà a una altra publicació. La finalització de la tesi doctoral es preveu per la 
primavera de 2013. 
 
 

7. ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES I DE DOCÈNCIA 
 

• Curs de formació d’ArcGIS 9.x (ArcView). Universitat de Barcelona – LIGIT 
(Universitat Autònoma de Barcelona). Setembre de 2009. 

 
 



 

 

 

 
• Curs d’introducció a l’R. Departament d’Estadística, Facultat de Biologia, Universitat 

de Barcelona. Febrer de 2011. 
 

• Professora de pràctiques de l’assignatura de Limnologia, impartida al quart curs de la 
llicenciatura de Biologia, Universitat de Barcelona. Curs 2009-10, 2010-11, 2011-12. 
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