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RESUM  

Les captacions massives d’aigua que realitzen algunes centrals hidroelèctriques juntament amb 

les seves estructures físiques com preses i rescloses confereixen una problemàtica per a la 

qualitat ambiental i ecològica dels sistemes fluvials. Mentre les rescloses trenquen la 

connectivitat longitudinal del riu, les captacions d’aigua fan perillar el flux natural de cabals.  

La Central del Mariner situada a Sant Pau de Segúries realitza una captació d’aigua a 

Camprodon per a produir energia elèctrica. L’estudi es centra en l’estroncament del cabal 

ambiental al tram de riu posterior a la captació d’aigua que aquesta central està fent, i els seus 

efectes sobre l’ecologia. Per fer-ho s’estudia la resposta de la biota envers la disminució de 

cabal, relacionant també dades referents a l’hàbitat fluvial. S’han realitzat dues campanyes de 

mostreig, una d’estiu i l’altra d’hivern a dos trams de riu, un d’abans de la captació d’aigua i un 

de just després. a cada un dels mostreigs es prenen dades fisicoquímiques i de cabals, i dades 

referents a la biota: macroinvertebrats aquàtics, peixos, bosc de ribera i habitats fluvials. 

Per una banda es comparen els dos trams de riu a un mateix moment temporal, estiu o hivern, 

per a veure si la disminució de cabal degut a la captació d’aigua ha tingut un efecte sobre el 

sistema fluvial. I per altra banda es compara el mateix tram a diferents moments, com són 

estiu i hivern, per així veure l’efecte de l’estacionalitat.  

Els resultats finals conclouen que a un any plujós com és el 2018 no hi ha cap efecte de la 

captació d’aigua de la central sobre l’ecologia del sistema fluvial immediat. No hi ha cap 

diferència de cabal entre abans i després de la captació ni a l’estiu ni a l’hivern. A més, la 

qualitat ecològica del sistema tampoc varia entre trams de riu a la mateixa època de l’any. Sí 

que s’observen importants diferències entre estiu i hivern, sent l’hivern l’estació amb menys 

biomassa, sobretot a nivell de macroinvertebrats. A part de l’estacionalitat sembla que el fort 

aiguat de la tardor 2018 també hi pot haver influït.   

 

RESUMEN  

Las captaciones masivas de agua que realizan algunas centrales hidroeléctricas junto con sus 

estructuras físicas como las presas confieren una problemática para la calidad ambiental y 

ecológica de los sistemas fluviales. Mientras las presas cortan la conectividad longitudinal del 

río, las captaciones de agua ponen en peligro al flujo natural de caudales. 

La Central del Mariner situada en Sant Pau de Segúries realiza una captación de agua en 

Camprodon para producir energía eléctrica. El estudio se centra en la alteración del caudal 

ambiental al tramo de río posterior a la captación de agua que esta central está haciendo, y sus 

efectos sobre la ecología. Para hacerlo se estudia la respuesta de la biota en relación a la 

disminución de caudal, estudiando también datos referentes al hábitat fluvial. Se han realizado 

dos campañas de muestreo, una de verano y otra de invierno en dos tramos de río, uno de 

antes de la captación y otro de justo después. En cada uno de los muestreos se toman datos 

fisicoquímicos i de caudales, y datos referentes a la biota: macroinvertebrados acuáticos, 

peces, bosque de ribera y hábitats fluviales.  
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Por un lado se comparan los dos tramos de río en un mismo momento temporal, verano o 

invierno, para ver si la disminución del caudal a consecuencia de la captación de agua ha 

tenido algún efecto sobre el sistema fluvial. Por otro lado se compara el mismo tramo en 

diferentes momentos, como son verano e invierno, y así ver el efecto de la estacionalidad. 

Los resultados finales concluyen que en un año lluvioso como es el 2018 no hay ningún efecto 

de la captación de agua de la central sobre la ecología del sistema fluvial inmediato. No hay 

ninguna diferencia de caudal entre antes y después de la captación ni en verano ni en invierno. 

Además, la calidad ecológica del sistema tampoco varía entre tramos de río en la misma época 

del año. Sí que se observan importantes diferencias entre verano e invierno, siendo invierno la 

estación con menos biomasa, en especial a nivel de macroinvertebrados. A parte de la 

estacionalidad parece que las fuertes lluvias e inundación del otoño 2018 también pueden 

haber influido.  

 

ABSTRACT  

The massive water catchments carried out by some hydroelectric plants together with their 

physical structures such as dams confer a problem for the environmental and ecological 

quality of the river systems. While the dams cut the longitudinal connectivity of the river, the 

water catchments endangers the natural flow.  

The Central del Mariner, located in Sant Pau de Segúries, performs out a water catchment in 

Camprodon to produce electricity. The study focuses on the alteration of the environmental 

flow to the stretch of river after the water’s collection that this plant is doing, and it also 

analyses its effects on the ecology. To do so, the response of the biota in relation to the 

decrease of flow is studied by taking under consideration the data referring to the fluvial 

habitat as well. Two sampling campaigns have been developed, one in summer and the other 

in winter in two stretches of river, one before the catchment and the other just after. In both 

samplings, physicochemical and flow data are taken, as well as data regarding biota: aquatic 

macroinvertebrates, fish, riparian forest and fluvial habitats.  

On the one hand, the two stretches of river are compared during the same season, summer or 

winter, to notice if the decrease of water flow as a result of water collection has had an effect 

on the fluvial system. On the other hand, the same section is contrasted at different times, in 

summer and in winter, in order to see the effects of seasonality.  

The final results conclude that in a rainy year such as 2018 there is no effect of the water 

collection of the plant on the ecology of the immediate fluvial system. There is no difference in 

terms of flow between before and after the collection, neither in summer nor in winter. In 

addition, the ecological quality of the system does not vary betwixt stretches of the river at the 

same year time. There are important differences between summer and winter, since winter 

has the lowest biomass, especially on macroinvertebrates data. Aside from the seasonality it 

seems that the big flood of October 15, 2015 can also have had an influence over it. 
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Introducció 
Els impactes humans alteren l’estat ecològic dels sistemes fluvials. Aquests impactes són tant 

sobre el medi com sobre la seva biota, especialment pel que fa a les estructures físiques 

presents al curs fluvial, que inclouen des de canalitzacions artificials fins a dics, tot passant per 

preses i rescloses.  

Altres impactes de l’efecte antròpic sobre els rius són la contaminació directa o difusa de les 

aigües, sobreexplotació dels recursos, introducció d’espècies invasores i captacions excessives 

d’aigua  (Arthington et al., 2018).  

La Declaració de Brisbane, 2007, va posar sobre la taula la importància del manteniment dels 

cabals ambientals dels rius com a forma de preservar els ecosistemes continentals i així de 

retruc donar suport al desenvolupament sostenible de les cultures, benestar i economies 

humanes. Segons la Global Action Agenda on Environmental Flows, 2018, els cabals ambientals 

descriuen la quantitat, els períodes i la qualitat necessaris dels sistemes fluvials per tal de 

sostenir els ecosistemes aquàtics  (Arthington et al., 2018). Per tant, és important estudiar i 

respectar els components del cabal ambiental com són la magnitud, la freqüència, el temps, la 

duració, la ratio de canvis i predictibilitat de les crescudes i sequeres del riu. La seva alteració 

pot provocar canvis a l’ecologia i comportar una pèrdua de biodiversitat (Arthington et al., 

2006).   

El règim natural de cabals comprèn les inundacions i sequeres que es produeixen de manera 

cíclica a un riu. Els canvis de cabal que es donen de forma natural solen ser predictibles en 

certa manera i és per això que la biota autòctona ha desenvolupat mecanismes d’adaptació 

amb els seus cicles de vida, de comportament o morfològics. Si es modifica el règim natural de 

cabals, però, les espècies autòctones adaptades a determinats cicles d’inundacions i sequeres 

poden veure perillar la seva supervivència i ser substituïdes per espècies invasores 

oportunistes (Lytle & Poff, 2004). 

Una de les preocupacions creixents és l’impacte que les centrals hidroelèctriques poden 

produir sobre l’estat ecològic del riu en qüestió. Les seves rescloses i preses esdevenen una 

barrera física que obstaculitza el continu fluvial i el pas de la biota, a més d’alterar el flux 

natural de cabals (Poff & Hart, 2002).  

Suposen un problema greu per la connectivitat longitudinal dels trams de riu, ja que els peixos 

no poden travessar la resclosa de baix cap a dalt, aïllant-ne les subpoblacions que conformen 

la meta població. A més, impedeixen la seva migració. Sí bé és cert que existeixen solucions a 

per pal·liar el problema, com ara passos de peixos, continuen sent insuficients. Només en el 8% 

dels obstacles del territori català s’hi ha aplicat dispositius de pas, dels quals la majoria són 

inadequats o en mal manteniment (Ordeix et al., 2011).  

Les centrals hidroelèctriques realitzen una retenció i/o captació d’aigües per a produir energia 

responent a la demanda d’electricitat. Per tant, en moments de demanda hi ha una obertura 

de comportes amb el consegüent creixement abrupte del cabal  (Bruno et al., 2013). A més, és 

possible que si no es vigila no es respectin els cabals ecològics mínims, produint sequeres riu 

avall. Altres efectes observats són els canvis de temperatura provocats per la resclosa de la 

central. Depenent d’on estigui dins la columna d’aigua la sortida d’escapament de la resclosa 
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l’aigua del tram posterior serà més calenta, si està a l’epilimnion, o bé més freda en el cas que 

estigui a l’hipolimnion. Això tindrà un efecte important per a la biodiversitat i els processos 

ecològics (Olden & Naiman, 2010).  

Els bioindicadors resulten una eina molt útil per estudiar la qualitat ecològica d’un. Són 

organismes vius els quals la seva presència indiquen una qualitat biològica determinada. Els 

principals grups d’organismes que s’utilitzen com a bioindicadors són: diatomees bentòniques, 

macròfits aquàtics, macroinvertebrats aquàtics i peixos (Belmar, Vila-Martínez, Ibáñez, & 

Caiola, 2018).  

A zones de molt alta muntanya, com l’Alt Pirineu, quan s’obren les comportes d’una resclosa 

s’origina un pic de cabal que pot ser perjudicial per la comunitat bentònica de 

macroinvertebrats del tram de riu avall. Aquest pic fa entrar en deriva forçada a aquests 

organismes i com a conseqüència se’n disminueix tant la densitat com la biomassa (Bruno et 

al., 2010). La deriva dels macroinvertebrats té un efecte directe sobre el poblament de peixos 

que s’alimenten d’ells, i és que veuen reduïda la seva font d’aliment. A més, el pic d’aigua pot 

fer entrar en deriva a peixos petits també. Altres possibles impactes sobre els peixos a tenir en 

compte són l’increment de terbolesa de l’aigua i la fluctuació de cabal (Wassens & Maher, 

2010). Com s’ha explicat anteriorment també hi pot haver una variació de temperatura, 

afectant directament a la fisiologia dels peixos.  

S’ha fet aquest treball al CERM, Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, en el marc d’estudi del 

LIFE Alnus que té com a objectiu principal desenvolupar accions de conservació i restauració 

dels espais de ribera catalans i de l’àrea mediterrània (LIFE Alnus, 2018). 

S’estudia l’impacte d’una central hidroelèctrica al riu Ter al seu pas pel Ripollès, la Central del 

Mariner a Sant Pau de Segúries, propietat de Estabanell i Pahissa, SA..  

La Central del Mariner realitza una captació d’aigua al costat del Camping Vall de Camprodon 

del municipi de Camprodon. Allà hi ha una resclosa on l’aigua no sol quedar retinguda degut a 

la poca alçada que aquesta es troba respecte el fons del riu. Una part del total del cabal que 

arriba a la resclosa és desviada cap al canal de captació. A l’inici del canal, unes comportes 

controlen el cabal d’aigua que és retornat immediatament al riu en cas de neteja de les 

turbines de la central (Figura 1). La central sol fer neteges periòdiques de les seves turbines, 

originant un pic de cabal pràcticament cada dia. L’aigua que segueix el canal de captació 

recorre una distància d’uns 3-4 km per tal de guanyar alçada, 46 m de salt d’aigua, i és 

retornada al Ter al seu pas per Sant Pau de Segúries (Central del Mariner - Consorci del Ter, 

2019). Allà és on hi ha la central hidroelèctrica que aprofitant l’energia cinètica de la caiguda 

de l’aigua fa girar les seves turbines i genera energia elèctrica.  

L’estudi es centra en l’estroncament del cabal ambiental al tram posterior que la captació 

d’aigua d’aquesta central està fent, i els seus efectes sobre l’ecologia. Per fer-ho s’estudia la 

resposta de la biota envers l’alteració artificial del cabal. S’han realitzat dues campanyes de 

mostreig, una d’estiu al juliol del 2018 i l’altra d’hivern al gener 2019 a dos trams de riu, un 

d’abans de la resclosa i captació d’aigua i un de just després, anomenats Ter1 i Ter2 

respectivament en aquest treball. A cada un dels mostreigs es prenen dades fisicoquímiques, 
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de cabals, macroinvertebrats, peixos, es realitzen índexs basats en la qualitat del bosc de 

ribera i es cartografien els diferents règims de velocitat i profunditat presents.  

Per una banda es comparen els dos trams de riu a un mateix moment temporal, estiu o hivern. 

I per altra banda es compara el mateix tram a diferents moments, com són estiu i hivern. 

D’aquesta manera es mirarà si les possibles diferències ecològiques es poden associar al règim 

de cabals modificat artificialment per la central.  

La hipòtesi de treball diu que una captació d’aigua com la que realitza la Central del Mariner 

altera el flux natural de cabals del tram de riu a la que es troba, afectant així l’ecologia fluvial 

del riu i provocant una pèrdua de la seva qualitat i biodiversitat. A més, s’espera que l’efecte 

sigui major durant els mesos d’estiu que durant l’hivern, ja que a l’estiu les diferències de cabal 

tenen més efecte degut a la disminució natural de cabal que tenen la majoria de rius 

mediterranis.  

 

Figura 1. Fotos de la resclosa i captació del Mariner. Figura 1.A. La resclosa amb la captació d’aigua a l’esquerra 

de la imatge, en moments d’abundància l’aigua vessa per sobre la resclosa. Figura 1.B. La resclosa des de l’altre 

cantó, al centre de la imatge es veu la sortida d’aigua a través de la comporta de neteja. Font: Arxiu propi. 

 

Aims  
The aim of this work is to determine the effects of the water catchment of the hydroelectric 

power station on the flow of the section after that, and also if it has a significant impact on the 

ecology and biodiversity of the river, decreasing the environmental quality due to the flow 

alteration.  

In order to determine this effect, the response of fishes and aquatic invertebrates to some 

environmental parameters such as fluvial habitat and riverside forest are analysed. It is studied 

whether this difference is accentuated during summer time.  

Another objective is to evaluate the differences’ magnitude between summer and winter for 

each of the river sections. 
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Metodologia  

Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi es localitza al tram alt del Riu Ter al seu pas per Camprodon, el Ripollès. 

Concretament a l’entorn de la resclosa del Mariner, al costat del Càmping Vall de Camprodon. 

Les coordenades dels punts de mostreig són les següents (Vissir3, ICGC): 

Ter1: E (X): 447437.0 m – N (Y): 4682276.0 m – H: 892.3 m UTM 31N / ETR S89. 

Ter2: E (X): 447735.0 m – N (Y): 4681901.0 m – H: 883 m UTM 31N / ETR S89. 

Les amplades mitjanes de cadascuna de les lleres són: 

Ter1: 18,01 m. Ter2: 11,975 m. 

Entre els dos punts es troba la resclosa i captació d’aigua (Figura 2). Ambdós punts es troben 

separats per uns 600 metres en línia recta. 

 

Figura 2. Ortofoto de l’àrea d’estudi. Les fletxes vermelles indiquen els dos punts de 

mostreig, T1=Ter1 i T2=Ter2. La fletxa blava indica la resclosa i l’inici del canal de captació 

d’aigua. Escala 1:5.000. Font: Vissir3, ICGC. 

En tots els protocols que es troben detallats a continuació es treballa dins d’un tram de 100 

metres de longitud delimitat amb dues xarxes de bloqueig, una a riu amunt i l’altre a riu avall. 

S’ha de procurar que aquests 100 metres siguin representatius de tot el tram de riu, i per tant 

han d’incloure tots els hàbitats, velocitats i profunditats possibles. 

Es realitzen quatre mostreigs, dos d’estiu i dos d’hivern amb el propòsit de detectar canvis en 

èpoques de l’any ben diferenciades o extremes. Ter1, punt d’abans de la captació d’aigua s’ha 

mostrejat el 9 de juliol de 2018 i el 10 de gener de 2019. Els mostreigs del punt 

immediatament posterior a la captació, Ter2, daten del 10 de juliol de 2018 i del 9 de gener de 

2019. 

T1 

T2 
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Qualitat fisicoquímica  

Seguint els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua al seu manual BIORI (2006) i Prat et al. 

(2012), per tal de veure la qualitat fisicoquímica de l’aigua es fan servir 3 sondes. Amb 

aquestes 3 podem saber els paràmetres fisicoquímics més rellevants, com ara: el pH, la 

temperatura, la conductivitat, l’oxigen dissolt en aigua en mg/L i en percentatge de saturació. 

És important mesurar-los in situ amb sondes portàtils, ja que sinó els seus valors variarien i no 

reflectirien la realitat. Cal calibrar bé les sondes cada dia abans de utilitzar-les per evitar al 

màxim el possible error.  

El pHmetre emprat és un XS PH7+DHS.  

La conductivitat mesura les sals presents a l’aigua, de manera que com més mineralitzada 

estigui l’aigua, més conductivitat presentarà. La unitat de mesura de la conductivitat és µS/cm. 

A un riu sense alteració humana la conductivitat dependria de la geologia de la conca i la 

solubilitat dels materials que conformen el seu sòl, per exemple: conques amb molta geologia 

calcària tindran valors de conductivitat més elevats que en conques silíciques. Així com també 

la distància amb la capçalera del riu, en trams baixos la conductivitat tendirà a ser superior que 

en trams molt propers a la capçalera.  

Però actualment la gran majoria de rius i per tant també el seu valor de conductivitat estan 

sota l’alteració de l’activitat humana. La presència d’abocaments d’aigües residuals, per 

exemple, es tradueix a un fort increment de la conductivitat. Un valor molt alt, per sobre dels 

1000 µS/cm, per tant pot comportar greus problemes pels organismes adaptats a l’aigua dolça 

dels rius. S’ha utilitzat un conductímetre XS COND 7+. 

Pels organismes aquàtics aerobis és vital que hi hagi un mínim d’oxigen dissolt a l’aigua per tal 

de mantenir el seu metabolisme. Les principals causes de la disminució de l’oxigen dissolt són: 

l’estancament de l’aigua i la presència de matèria orgànica morta en descomposició a l’aigua.  

Gràcies a la sonda YSI 550A es pot saber l’oxigen dissolt en aigua en mg/L, en percentatge de 

saturació i la temperatura de l’aigua.  

Cabal mitjà 

Seguint els criteris de l’ACA al seu manual HIDRI (2006) per a mesurar el cabal mitjà cal buscar 

un punt que representi al màxim tot el tram de riu estudiat. Es mesura l’amplada total del riu 

en aquest punt i es decideix la llargada dels rectangles o subseccions en que dividirem tota 

l’amplada del riu. Com més rectangles es facin més precisa serà la mesura de cabal, però 

alhora s’ha de vigilar no dedicar més esforç del compte. Amb un nombre total d’entre 10-20 

rectangles es sol arribar a una bona aproximació del cabal mitjà. Per cada rectangle es 

mesuren dues profunditats, una a cada extrem del rectangle, i la velocitat en el centre.  

Per mesurar el cabal s’utilitza un velocímetre. És necessari també disposar d’una cinta mètrica 

llarga per tal de mesurar l’amplada del riu i per si amb la longitud del cabalímetre no féssim 

prou per mesurar les profunditats i llargades dels rectangles.  
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Índexs de qualitat de l’hàbitat fluvial i el bosc de ribera 

Per determinar la qualitat del medi s’utilitzen els següents índexs: l’IHF, Índex d’Hàbitat Fluvial, 

el QBR, Qualitat Bosc Ribera i el RBPs, Rapid Bioassessment Protocols. 

L’IHF mesura la heterogeneïtat de l’hàbitat de la llera fluvial (Prat et al., 2009), per tant un 

valor alt d’aquest índex indicarà molta heterogeneïtat d’hàbitats, mentre que un valor baix 

significarà poca heterogeneïtat. El valor màxim és 100 punts.  

Per calcular-lo el primer que es té en compte és si es tracta d’un tram de riu on predominen els 

ràpids o hi predominen les basses. Si hi ha ràpids es mirarà la seva freqüència i el grau 

d’inclusió del substrat en el llit del riu, en canvi si hi ha només basses es mirarà la 

sedimentació. Es mira també la composició del substrat, el percentatge de blocs i pedres, 

còdols i graves, sorra i llims i argila.  

Un altre paràmetre que es té en compte en l’IHF és el règim de velocitat i profunditat. Com 

més categories (lent-profund, lent-somer, ràpid-profund i ràpid-somer) tingui el tram de riu 

més alta serà la puntuació d’aquest apartat. També influeix en l’índex el percentatge d’ombra 

sobre la llera, la cobertura de la vegetació aquàtica i altres elements d’heterogeneïtat 

d’hàbitats com la fullaraca, dics naturals o la presència de troncs i branques.  

El QBR és un índex que també té el màxim a 100 punts, essent el 100 un riu amb la màxima 

qualitat de bosc de ribera. Es basa sobretot en avaluar la cobertura del bosc de ribera. Altres 

paràmetres que es tenen en compte en aquest índex és el grau de naturalitat de la riba, la 

presència d’estructures humanes fa baixar molt el valor de QBR índex, el perfil geomorfològic 

de la zona ripària i la presència d’illes al mig del riu (Munné et al., 1998).  

RBPs, Rapid Bioassessment Protocols, són una sèrie de protocols que pretenen avaluar la 

condició d’una massa d’aigua. Un dels protocols permet determinar de manera visual i bastant 

ràpida l’hàbitat fluvial, tot fixant-se en els règims de velocitats, profunditats, sedimentació i 

altres qüestions referents al canal fluvial. La puntuació màxima de l’índex és de 200 punts, i 

separa en 4 categories l’hàbitat fluvial: òptim, subòptim, marginal i pobre (Barbour et al., 

1998). 

Cartografia  

Seguint els criteris de Barbour et al. (1998), s’ha identificat qualsevol element ja sigui natural o 

antròpic que es trobi al riu i que pugui implicar una diferència d’hàbitat, així com també la 

presència de ràpids o gorgues, el tipus de vegetació que es troba al bosc de ribera, l’ombra que 

aquesta produeix i l’amplada del riu i profunditat cada 10 metres. Es tracta de fer un dibuix 

esquemàtic però realista i que aporti el màxim d’informació sobre el tram de riu en qüestió.  

La cartografia es passa al programa MiraMon i amb aquest es calculen les àrees que ocupen 

cada un dels règims de velocitat/profunditat, obtenint així les proporcions de cada règim 

diferent. 
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Pesca elèctrica científica 

Per així conèixer les espècies, la salut i la estructura de talles de peixos que es troben a un tram 

concret del riu. L’equip de pesca emprat és un Erreka III amb un motor Honda GXV50 DE 220 V, 

50 Hz I 2200 w seguint els ‘Protocolos de muestreo y anàlisis para ictiofauna’ de Sostoa et al. 

(2005) i el ‘Protocolo de muestreo de fauna ictiològica en ríos’ codi ML-R-FI-2015 (ML-R, 2015) 

del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern d’Espanya. Per seguretat 

cal que tothom qui estigui al riu pescant es posi unes botes de pescador i uns guants.  

Els peixos pescats es posen en galledes i després es buiden en vivers o bidons amb airejadors 

portàtils fins al moment del seu processament.  

Sempre es fan com a mínim dues pesques successives en el mateix tram per tal de poder 

calcular la capturabilitat.  

Per processar el peix primer de tot s’ha de identificar a quina espècie correspon cada peix. Si 

és necessari es pot posar una petita quantitat d’anestèsia als peixos per tal de facilitar la seva 

manipulació.  

Un cop es sap l’espècie del peix cal mesurar-lo mitjançant un ictiometre i pesar-lo amb una 

balança portàtil de camp. Seguidament es torna el peix a un altre viver o bidó amb airejador i 

finalment es retorna al riu.   

Protocol macroinvertebrats aquàtics 

Per l’estudi dels macroinvertebrats aquàtics es segueix el protocol quantitatiu de 

macroinvertebrats (Agència Catalana de l’Aigua, 2006) i el ‘Protocolo de muestreo y 

laboratorio de fauna bentónica de invertebrados en ríos’ codi ML-Rv-I-2013 (ML-Rv, 2013) del 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern d’Espanya. S’utilitza un surber 

amb una llum de xarxa de 500 µm i amb unes dimensions de 20x20 cm. Primer de tot cal 

identificar els microhàbitats presents al tram de mostreig, així com també el seu grau de 

cobertura. Després es distribueixen 24 unitats de mostreig en el total de microhàbitats segons 

el seu % de cobertura.  

Es comença a mostrejar per les zones més baixes ja que així s’evita l’aparició de 

macroinvertebrats arrossegats pel corrent d’aigua. Per cada una de les 24 unitats es posa el 

surber amb la xarxa a contracorrent sobre el substrat i es remou amb les mans, fent entrar el 

material dins la xarxa. Cada 2 o 3 unitats de mostreig es buida el contingut de la xarxa a una 

safata blanca.  

Quan s’han mostrejat les 24 unitats es guarda el contingut de la safata en un pot etiquetat 

correctament amb alcohol 96%.  

Abans de començar a determinar la mostra amb la lupa binocular, es divideix la mostra en 

diferents porcions. Es fa el recompte total dels individus de les famílies i gèneres de 

macroinvertebrats que es van trobant a la porció de la mostra, en cas que el nombre 

d’individus passi de 300 es fa una estimació pel total de la mostra, en cas de no arribar-hi 

s’haurà d’agafar una altra porció.  
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Per identificar les famílies i gèneres es compta amb el suport de tres guies (Sansoni & 

Francesco, 1992), (Tachet, 2000) i (Puig, 1999). 

A partir de les dades de les famílies de macroinvertebrats presents a la mostra es calculen els 

índexs qualitatius IBMWP, BMWPC, FBILL, IASPT, EPT, OCH i el nº total de famílies. Aquests 

avaluen la qualitat ambiental  a partir de la presència de determinades famílies (Munné & Prat, 

2009; Prat et al., 2012).  

A partir dels gèneres de macroinvertebrats es calculen els índexs de diversitat de Shannon (H’) 

i de Simpson (D) per cada punt a cada una de les dues campanyes de mostreig, així com també 

l’índex de similituds Jaccard (Is). Amb l’índex de Shannon es mesura la biodiversitat específica. 

Té en compte la riquesa total i l'abundància relativa d'espècies. No té valor màxim però el 

valor mínim és 0, indicant absència de diversitat (Shannon & Weaver, 1949). Té la formula 

següent:  

 

 

Una altre índex per a mesurar la diversitat és l’índex Simpson. A diferència del de Shannon, 

aquest comprèn valors 0 fins a 1. Com més gran és el valor de D menys diversitat hi ha a la 

mostra (Simpson, 1949). 

 

 

L’índex de Jaccard és un índex de similituds i s’expressa amb aquesta formula:    

On A és el nº d’espècies presents a la mostra a, B el nº d’espècies presents a la mostra b i C el 

nº d’espècies comunes a ambdues mostres (Jaccard, 1912). 

 

Criteris ètics i de sostenibilitat  
Els protocols seguits en aquest treball han seguit criteris de sostenibilitat i respectuosos amb el 

medi ambient d’acord amb el ‘Protocolo de muestreo de fauna ictiològica en ríos’ codi ML-R-

FI-2015 (ML-R, 2015) i el ‘Protocolo de muestreo y laboratorio de fauna bentónica de 

invertebrados en ríos’ codi ML-Rv-I-2013 (ML-Rv, 2013) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 

i Medi Ambient del Govern d’Espanya.  

S’ha adaptat la potència de l’aparell de pesca elèctrica a les característiques pròpies de la zona 

per a evitar sobrecàrregues elèctriques a la biota aquàtica. Tots els peixos pescats han siguts 

retornats amb vida al mateix tram de riu on han sigut capturats. Durant la presa de dades 

aquests s’han mantingut en grans bidons amb airejadors per tal de garantir el seu benestar en 

tot moment. També se’ls ha aplicat anestèsia amb la finalitat de disminuir l’estrès durant el 

maneig. Als mostreigs de camp, s’ha produït el mínim impacte possible sobre el sistema. 

Qualsevol residu generat durant els mostreigs o bé al laboratori ha sigut dipositat al 

corresponent bidó o cubell.  

𝐻′ =∑𝑝ⅈ ⋅ ln 𝑝ⅈ 

𝐷 =
∑𝑛(𝑛 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
 

𝐼𝑠 =
2𝐶

𝐴 + 𝐵
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Resultats 
A continuació es mostren tots els resultats obtinguts juntament amb un breu comentari 

descriptiu. La finalitat dels quals serà donar lloc a una discussió i extreure’n conclusions.  

Qualitat fisicoquímica 

No hi ha diferències importants en la majoria de dades fisicoquímiques (Taula 1) durant l’estiu 

entre punts de mostreig. L’únic paràmetre que varia entre abans i després de la resclosa és la 

concentració d’oxigen dissolt a l’aigua. Expressat en mg/L o en % de saturació hi ha més 

concentració d’oxigen a Ter2 que a Ter1.  

En el cas de l’hivern, però, no s’observen pràcticament diferències entre les concentracions 

d’oxigen dissolt, i en canvi, la temperatura de l’aigua varia més que no pas a l’estiu. La 

temperatura de l’aigua de Ter2 és dues vegades més alta que la de Ter1, el mateix passa amb 

la temperatura de l’aire, fet que ens porta a pensar que aquesta pujada de temperatura és 

donada per les temperatures més càlides del dia 9 de gener en respecte les del dia 10. Tampoc 

s’aprecien diferències de conductivitat ni pH.  

Cabal mitjà 

No hi ha diferències entre els cabals (Taula 2) dels dos punts de mostreig. A l’estiu el cabal és 

de 3,87 m3/s i 3,42 m3/s. A l’hivern és de 1,18 m3/s i 1,16 m3/s. Ambdues estacions, Ter1 i Ter2, 

tenen un cabal del mateix ordre de magnitud.  

Es procedeix a exposar i comentar la resta de resultats amb la intenció de comprovar si existeix 

o no alguna diferència entre els dos punts. En cas que en surti alguna es mirarà de trobar la 

causa a partir de les dades i la bibliografia que es disposa.  

 

Taula 1. Dades fisicoquímiques. Temperatura de l’aire i de l’aigua en ºC, oxigen en mg/L i % de 
saturació i conductivitat en uS/cm. 

Punt 
Hora T 

aire 
(ºC) 

T 
aigua 
(ºC) 

pH Oxigen 
(mg/L) 

Oxigen 
(%sat.) 

Conductivitat 
(uS/cm) 

Ter1_Estiu18 11:00 16,5 12,8 7,73 10,8 103 186 

Ter2_Estiu18 08:45 14,8 12,4 8,00 13,1 123,0 179,1 

Ter1_Hivern19 10:00 3,2 2,1 8,00 12,7 102 121,6 

Ter2_Hivern19 08:45 7,0 4,0 7,90 12,2 103,6 120 

 

        Taula 2. Dades de cabal mitjà expressat en L/s I m
3
/s. 

Punt Cabal (L/s) Cabal (m3/s) 

Ter1_Estiu18 3872,70 3,87 
Ter2_Estiu18 3418,13 3,42 

Ter1_Hivern19 1177,13 1,18 
Ter2_Hivern19 1160,25 1,16 
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Índexs de qualitat de l’hàbitat fluvial i el bosc de ribera 

IHF, QBR i RBPs són índexs que avaluen de manera visual alguns factors que poden afectar i 

determinar la qualitat ecològica del tram de riu, per exemple: els hàbitats, el bosc de ribera o 

el règim de velocitats i profunditats.  

Tant per Ter1 com per Ter2 la qualitat segons l’Índex d’Hàbitat Fluvial (Taula 3), IHF, és I. 

Ambdós trams de riu per les dues estacions de l’any, estiu i hivern, presenten valors d’IHF 

superiors a 60 i és per això que se’ls hi atorga la categoria màxima de l’índex (Prat et al., 2012). 

Indicant que l’hàbitat està ben constituït, i és excel·lent per al desenvolupament de les 

comunitats de macroinvertebrats. 

Pel QBR (Taula 4), Qualitat del Bosc de Ribera, no hi ha diferències entre Ter1 i Ter2, ni a l’estiu 

ni a l’hivern. Ara bé, sí que hi ha diferències entre estacions. Mentre que a l’estiu els valors de 

QBR passen de 90, els quals indiquen una qualitat molt bona, a l’hivern aquest índex pren 

valors entre 55 i 70, categoritzant així la qualitat del bosc de ribera dels dos punts com a 

mediocre (Prat et al., 2012) i possiblement subjecte a alguna alteració.  

En el cas de Ter1 i Ter2, tant estiu com hivern, surten valors de RBPs superiors a 150 (Taula 5), i 

per tant la qualitat es situa al nivell òptim (Barbour et al., 1998). De totes maneres, igual que 

amb el QBR, es pot veure com hi ha més diferències entre estacions que no pas entre punts de 

mostreig. A l’hivern l’hàbitat fluvial va obtenir resultats més dolents que durant l’estiu, tot i 

continuar estant dins la categoria de més bona qualitat.  

 

Taula 3. Valors d’IHF amb el seu respectiu rang de 
qualitat. 

Punt IHF Qualitat IHF 

Ter1_Estiu18 78 I 

Ter2_Estiu18 83 I 

Ter1_Hivern19 85 I 

Ter2_Hivern19 90 I 
 

Taula 4. Valors de QBR desglossats, QBR global de cada punt a cada estació i QBR en categories de qualitat. 

Punt 

QBR1 
(Cobertura 

zona ribera) 

QBR2 
(Estructura 

de la 
coberta) 

QBR3 
(Qualitat 

de la 
coberta) 

QBR4 (Grau 
naturalitat 
del canal) 

QBR Qualitat 
QBR 

Ter1_Estiu18 20 25 25 25 95 I 

Ter2_Estiu18 20 25 25 25 95 I 

Ter1_Hivern19 5 15 25 25 70 III 

Ter2_Hivern19 10 5 25 25 65 III 
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Cartografia  

S’ha realitzat una cartografia dels règims de velocitat-profunditat, amb la qual s’obté una 

proporció bastant acurada de l’espai que ocupa cada règim al tram de riu a estudiar.  

Es pot apreciar com en tots els casos predomina el rabeig (Figura 3), caracteritzat per tenir una 

velocitat inferior a 3m/s i una profunditat menor a 0,5m. A ambdós punts per les dues 

estacions de l’any aquest presenta proporcions d’entre el 60 i 70%. Menys a la campanya 

d’estiu del Ter1, a tots els altres casos s’ha detectat només les 3 categories següents: rabeig, 

rabeig profund i laminar superficial.  

El punt Ter1 durant la campanya d’estiu és l’únic on s’han observat gorgues i ràpids (Figura 

3.A). Tant la presència de gorgues com de ràpids són molt importants per la biota d’aigües 

continentals, sobretot pel poblament de peixos i de macroinvertebrats, ja que constitueixen 

les zones de refugi i d’alimentació. A més, també és el punt amb més categories de règims 

diferents. A un tram fluvial l’heterogeneïtat de règims de velocitat, profunditat i hàbitats 

confereix més variabilitat i diversitat a la biota.   

Al Ter2 durant l’estiu (Figura 3.B) desapareixen les gorgues i els ràpids, però en canvi es 

detecta la presència de flux laminar superficial. El rabeig profund és més present que a Ter1 a 

l’estiu.  

Mentre que al Ter2 durant l’estiu el segon règim per ordre de predominança és el rabeig 

profund amb un 27%, al mateix punt durant l’hivern (Figura 3.D) és el laminar superficial, amb 

un 22%. Per tant, al punt Ter2 hi hagut una disminució de velocitat i profunditat a nivell 

general pel que fa a l’hivern respecte l’estiu. Ter1 durant l’hivern (Figura 3.C) presenta un 77% 

de rabeig, hi ha un percentatge pràcticament igual de rabeig profund i laminar superficial. 

 

 

Taula 5. Puntuació total de RBPs i valor de qualitat 

segons aquest. 

Punt 
Puntuació 
total RBPs Valor 

Qualitat 

Ter1_Estiu18 171 ÒPTIM 

Ter2_Estiu18 187 ÒPTIM 

Ter1_Hivern19 167 ÒPTIM 

Ter2_Hivern19 157 ÒPTIM 
 



16 
 

 

 

Figura 3. Proporcions de règims velocitat-profunditat de cada un dels trams de riu per cada una de les estacions. 
Figura 3.A. Ter1 durant la campanya d’estiu. Figura 3.B. Ter2 durant la campanya d’estiu. Figura 3.C. Ter1 durant la 
campanya d’hivern. Figura 3.D. Ter2 durant la campanya d’hivern. Llegenda: Rabeig: velocitat <3 m/s, profunditat 
<0,5 m; Rabeig profund: <3 m/s, profunditat >0,5 m; Laminar superficial: velocitat aproximadament 0 m/s, 
profunditat <0,5 m; Gorga: velocitat 0 m/s, profunditat >0,6 m; Ràpids: velocitat >3 m/s, profunditat >0,5 m.  

Macroinvertebrats aquàtics 

S’exposen els índexs de qualitat ecològica basats en els macroinvertebrats aquàtics com a 

bioindicadors (Taula 6). Com ja s’ha comentat anteriorment són uns índexs encarregats 

d’estudiar i avaluar la qualitat ecològica del riu a partir de la presència dels macroinvertebrats 

a nivell de família.  

En el cas de l’estiu es pot apreciar com el Ter2 presenta uns valors dels índexs qualitatius iguals 

o superiors que el Ter1. En cap cas Ter1 presenta millor qualitat que Ter2 durant la campanya 

de mostreig d’estiu.  

Taula 6. Índexs qualitatius de macroinvertebrats aquàtics a nivell de família.  

Índex / punt IBMWP BMWPC FBILL IASPT EPT OCH Nº 
famílies 

Nº total 
individus 

Ter1_Estiu18 159 156 10 5,3 11 4 30 5308 
Ter2_Estiu18 196 202 10 5,3 14 5 37 8533 

Ter1_Hivern19 150 149 10 6 13 2 25 821 
Ter2_Hivern19 125 130 10 5,2 11 3 24 753 

 

Els índexs IBMWP i BMWPC són els que detecten més diferències entre els dos punts d’estudi. 
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L’IBMWP per Ter1 dona 159, mentre que al Ter2 dona 196. Malgrat les diferències, tots dos 

punts entren dins la categoria de molt bona qualitat, ja que sobrepassen el valor de 140 (Prat 

et al., 2012). El BMWPC segueix una tendència molt similar a l’IBMWP, per Ter1 dona 156 i per 

Ter2 202. Com que ambdós sobrepassen el valor 100 la qualitat és molt bona igualment. Tant 

el FBILL com l’IASPT presenten el mateix valor per Ter1 com per Ter2. En canvi, EPT, OCH i el nº 

de famílies trobades és lleugerament superior a Ter2.  

En el cas de l’hivern però, hi ha canvis importants. Tot i que Ter1 manté uns valors semblants 

als obtinguts a l’estiu, el Ter2 pateix una important disminució de la seva qualitat ecològica 

basada en els índexs qualitatius de macroinvertebrats.  

Com abans, els índexs més sensibles a qualsevol canvi són l’IBMWP i el BMWPC, que de Ter1 a 

Ter2 disminueixen de 150 a 125 i de 149 a 130 respectivament. L’IBMWP de Ter2 a l’hivern es 

situaria per sota del llindar de 140 punts, i per tant no es pot seguir considerant com un tram 

de molt bona qualitat ecològica. El FBILL es manté igual entre els dos punts de mostreig. L’EPT 

és lleugerament més alt a Ter1, 13 punts, que a Ter2, 11. Pel que fa l’OCH i el nº de famílies no 

hi ha gaires diferències entre trams de riu. S’observa clarament com a l’hivern s’han capturat 

un nombre molt inferior d’individus que a l’estiu. 

Amb les dades dels gèneres de macroinvertebrats aquàtics s’han calculat els índexs de 

diversitat de Shannon i Simpson. També s’han calculat els índexs de Jaccard entre ambdós 

punts en ambdues estacions de l’any. D’aquesta manera es pretén comparar les diversitats de 

macroinvertebrats i establir si hi ha diferències. 

Índexs diversitat 

Per l’índex de Shannon (Taula 7), Ter1 presenta un valor inferior que Ter2. Es sol interpretar 

que un valor inferior a 2 és propi d’ecosistemes amb una diversitat relativament baixa. Ter1 té 

un valor de 1,946 de manera que es situa al límit d’ecosistema amb diversitat més aviat baixa. 

Ter2, en canvi, dona un valor de Shannon de 2,304. Malgrat tampoc sigui un molt bon resultat, 

ja que sol ser a partir de 3 que es considera un ecosistema molt divers, és relativament millor 

que al punt anterior a la resclosa. L’índex de Simpson confirma que Ter2 té més diversitat de 

gèneres de macroinvertebrats que Ter1 ja que dona un resultat de Simpson més proper a 0.  

En el cas de l’hivern els resultats dels índexs de diversitat segueixen una tendència semblant 

als de l’estiu. Ter1 presenta un valor de Shannon inferior a Ter2, i un de Simpson més proper a 

1. Abans de la resclosa hi ha menys diversitat que al tram de just després. A més, Ter1 dona un 

resultat de l’índex de Shannon inferior a 2, indicant així un ecosistema pobre en diversitat de 

gèneres de macroinvertebrats aquàtics.  

Taula 7. Índexs de diversitat, Shannon i Simpon de macroinvertebrats aquàtics a nivell de gènere. 

ÍNDEX Estació Ter1 Ter2 

H’ (Shannon) Estiu 1,946 2.304 
D (Simpson) Estiu 0,201 0.140 
H’ (Shannon) Hivern  1,709 2,480 
D (Simpson) Hivern 0,313 0,126 
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Índex similitud Jaccard (Is) 

L’índex de Jaccard és un índex de similitud que es basa en les coincidències de les espècies o 

en aquest cas gèneres presents entre varies mostres. Els valors de Is van de 0 a 1 i com més alt 

són, més semblances hi ha entre mostres (Taula 8). Es pot veure com a l’estiu hi ha més 

similituds entre punts que a l’hivern, tot i donar resultats semblants, 0,8 i 0,7 respectivament. 

Ambdós valors són propers a 1, indicant així una alta similitud. El mateix punt a estacions 

diferents presenta més divergències tal i com és d’esperar.  

Peixos 

A partir de l’anàlisi dels peixos es pot avaluar la qualitat biològica del riu, ja que els peixos són 

bioindicadors, degut a que responen als canvis ambientals. 

Al mostreig realitzat a l’estiu es van pescar 187 i 210 peixos als punts Ter1 (Figura 4.A) i Ter2 

(Figura 4.B) respectivament. Al punt Ter1 apareixen 6 exemplars de Barbatula barbatula, llop 

de riu, l’única espècie exòtica pescada. Al Ter2 no n’apareix cap. En ambdós casos però hi ha 

una clara predominança de Salmo trutta, truita comuna, acompanyades d’una presència casi 

anecdòtica de Barbus meridionalis, barb de muntanya.  

Durant la campanya d’hivern es van realitzar menys captures a ambdós punts. A Ter1 (Figura 

4.C) es van pescar un total de 61 peixos, mentre que a Ter2 (Figura 4.D) es van capturar 62 

individus. Igual que a l’estiu, durant l’hivern es troba menys diversitat de peixos en el punt de 

riu avall de la resclosa. De fet al Ter2 es troben exclusivament Salmo trutta.  

Degut a que pràcticament només s’han pescat truites comunes, Salmo trutta, s’ha decidit 

analitzar les dades només d’aquesta espècie de salmònid. 

Als gràfics de barres següents (Figura 5) es mostren les estructures de talles de la longitud 

forcal, LF, de Salmo trutta. No hi ha diferències entre punts de la mateixa estació de l’any. Sí 

que es veuen diferències entre estacions de l’any. A l’hivern, pels dos punts (Figura 5.A i 5.B), 

s’observa una manca de les talles més petites, sent la classe 80-119 cm la més predominant. A 

l’estiu (Figura 5.C I 5.D) en canvi la classe predominant és la de 40-79 cm.  

 

Taula 8. Índex similituds de Jaccard (Is) de 
macroinvertebrats aquàtics a nivell de gènere. 

Comparativa Is 

Ter1_estiu18-TER2_estiu18 0,8 

Ter1_hivern19-TER2_hivern19 0,7 

Ter1_estiu18-TER1_hivern19 0,7 

Ter2_estiu18-TER2_hivern19 0,6 
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Figura 4. Proporcions de les espècies de peix capturades a Ter1 i Ter2 durant estiu i hivern. Figura 4.A N=187. Figura 
4.B N=210. Figura 4.C N=61. Figura 4.D N=62. 

 

Figura 5. Classes de talles en centímetres a l’eix horitzontal X. A l’eix Y hi ha el percentatge d’individus pertanyents a 
la classe de talles en qüestió. Figura 5.A N=178. Figura 5.B N=207. Figura 5.C N=58. Figura 5.D N=62. 
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Si es divideix la longitud forcal pel pes de cada un dels peixos capturats s’obté la condició 

somàtica, CS. Un valor alt de CS indica que el peix en qüestió pesa poc respecte la seva 

longitud, i per tant pateix una  manca de benestar i salut.  

Degut a que no hi ha normalitat entre les dades de CS es realitzen anàlisis no paramètrics per 

tal d’observar si hi ha diferències estadísticament significatives entre punts de riu a una 

mateixa estació de l’any pel que fa als valors de CS obtinguts. Tant a l’estiu com a l’hivern 

surten p-valors majors a 0,05 (Taula 9) de manera que no podem refusar la hipòtesi nul·la, la 

qual diu que CS no varia entre punts per la mateixa estació.  

Es fan els mateixos anàlisis no paramètrics per comparar dades de CS del mateix punt durant 

estacions diferents. Els dos p-valors resultants donen inferiors a 0,05 de manera que es refusa 

la hipòtesi nul·la i s’accepta l’alternativa que diu que hi ha diferències significatives entre 

estacions de l’any pel mateix punt de mostreig.  

 

Taula 9. Anàlisi no paramètric de la distribució de CS, Condició Somàtica de Salmo trutta.  

 Hipòtesi nul·la Test no 
paramètric 
utilitzat 

p-valor Decisió 

Estiu18. 
Comparació 
entre Ter1 i 
Ter2 

Distribució de CS 
és la mateixa 
entre punts 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

0,142 Es mantén la 
hipòtesi nul·la 

Hivern19. 
Comparació 
entre Ter1 i 
Ter2 

Distribució de CS 
és la mateixa 
entre punts 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

0,190 Es mantén la 
hipòtesi nul·la 

Ter1. 
Comparació 
entre estiu i 
hivern 

Distribució de CS 
és la mateixa 
entre punts 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

0,000 Es refusa la 
hipòtesi nul·la 

Ter 2. 
Comparació 
entre estiu i 
hivern 

Distribució de CS 
és la mateixa 
entre punts 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

0,000 Es refusa la 
hipòtesi nul·la 

Nivell de significació 0,05 
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Discussió 
L’anàlisi dels paràmetres fisicoquímics permet afirmar que no hi ha diferències importants 

entre els dos trams de riu pel que fa a les característiques fisicoquímiques, malgrat petites 

diferències en la concentració d’oxigen durant l’estiu, o de temperatura durant l’hivern. No es 

pot atribuir l’augment de temperatura de l’aigua de Ter2 de l’hivern a la resclosa ja que l’aigua 

que hi passa és la mateixa que riu amunt, la que vessa de la resclosa sense ser retinguda en 

cap moment. L’augment de la temperatura ambient del dia que es va mostrejar Ter2 a l’hivern 

podria explicar el fet. 

La hipòtesi de treball és que una captació d’aigua com la que fa la Central del Mariner altera el 

flux natural de cabals del tram de riu a la que es troba, afectant així l’ecologia fluvial del riu i 

provocant una pèrdua de la seva qualitat i biodiversitat. Les dades de cabal obtingudes però no 

avalen la hipòtesi. Els cabals de Ter1 i Ter2, tant en estiu com hivern, es mantenen constants i 

no varien entre riu amunt i riu avall de la captació d’aigua. Això no vol dir que no es capti aigua 

per part de la central hidroelèctrica, sinó que aquesta derivació d’aigua suposa una proporció 

baixa del total del cabal. L’efecte de la captació podria ser compensat per l’aportació d’aigua 

des de l’aqüífer al·luvial. S’ha de tenir en compte, a més, que l’any 2018 es va caracteritzar per 

ser un any especialment plujós. Rius mediterranis com el Ter al seu pas pel Ripollès han estat 

cabalosos durant l’estiu, estació típicament seca al clima mediterrani. La pluviometria atípica 

del 2018 podria haver dissimulat l’impacte de la captació d’aigua sobre el cabal.  

Les dades dels índexs qualitatius visuals no mostren cap diferència considerable entre punts. Sí 

que s’observen diferències entre el QBR i RBPs entre estiu i hivern. El 15 d’octubre del 2018, 

fruit de l’arribada de l’Huracà Leslie a Catalunya, es va produir una crescuda molt considerable 

del Ter i el Freser a tota la comarca del Ripollès, inundant i danyant gran part del bosc de 

ribera contigu als rius (Pujol, 2018). 

Amb les dades de la cartografia de règims de velocitat i profunditat es pot veure com Ter1 a 

l’estiu és l’únic punt que presenta ràpids i gorgues. La presència d’ambdós és important per la 

biota ja que confereix zones de refugi i zones d’alimentació, sent l’heterogeneïtat d’hàbitats 

crucial pel poblament d’organismes aquàtics com els peixos. Aquesta diferència observada no 

es tradueix a una millora del poblament de Salmo trutta respecte altres punts. Cal tenir en 

compte que el tram mostrejat només mesura 100 metres i tot i intentar escollir el màxim 

representatiu és possible que a altres trams d’altres mostreigs més endavant o enrere hi 

hagués també presència de ràpids i gorgues.  

No s’observen canvis en la diversitat de peixos, ni tampoc la presència d’espècies exòtiques o 

invasores a Ter2 fet que porta a pensar que no hi hagut una alteració important dels cabals 

degut a la captació d’aigua de la resclosa.  

Si ens fixem en les talles de les truites comunes i la seva condició somàtica, CS, s’aprecia una 

clara diferència entre estiu i hivern. A l’hivern desapareixen pràcticament les talles més 

petites. Tenint en compte que Salmo trutta a Catalunya pon els ous al mes de novembre és 

d’esperar que durant l’hivern no hi hagi presència de les talles més petites, ja que no neixen 

els alevins fins a la primavera (Lobon-Cervia et al., 1986). Els exemplars de talles més petites 

observades a l’estiu han crescut durant la tardor. Dins una mateixa estació anual no s’observen 

diferències ni de talles ni de CS.    
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Segons l’IBMWP, índex qualitatiu de macroinvertebrats, tots els punts excepte Ter2 a l’hivern 

presenten molt bona qualitat ecològica. El punt de després de la captació d’aigua durant 

l’hivern experimenta una disminució lleugera de la seva qualitat si ens basem en aquest índex. 

Aquesta pèrdua de qualitat segons IBMWP sembla que podria estar relacionada amb l’aiguat 

del novembre de 2018; el tram de riu avall de la resclosa, Ter2, és més estret, està més 

encaixat, que el de riu amunt, Ter1, produint un efecte de canalització incrementant les 

velocitats en cas d’aiguat, i potenciant així la deriva dels macroinvertebrats bentònics.  

Crida l’atenció que a Ter1 a l’estiu els índexs IBMWP i BMWPC tinguin valors més baixos que a 

Ter2, malgrat seguir estant dins la categoria de molt bona qualitat. De la resta dels índexs 

qualitatius basats en macroinvertebrats no se’n pot extreure cap conclusió clara més enllà que 

ambdós trams presenten una bona qualitat ecològica.  

El nº total d’individus de macroinvertebrats és inferior a l’hivern que a l’estiu. No es pot definir 

ni destriar l’efecte de l’aiguat de l’octubre ni la pròpia estacionalitat i cicles biològics de les 

espècies com a causes del fet, ara bé sí que es pot atribuir una relació bastant directa entre la 

disminució de la seva població amb el de nº total de captures de peix, que també és inferior a 

l’hivern. Recordar que un dels components principals de la dieta de Salmo trutta, el peix 

predominant del Ter al Ripollès, són els invertebrats aquàtics (Oscoz et al., 2005).  

Es detecta menys diversitat de gèneres de macroinvertebrats al punt d’abans de la captació 

d’aigua que en el de després tant a l’estiu com a l’hivern. A més de ser un fet contradictori a la 

hipòtesi inicial del treball, pot xocar que a l’hivern hi hagi menys diversitat a Ter1 quan segons 

els índexs IBMWP i BMWPC és el punt que presenta més bona qualitat durant l’estació freda. 

Els índexs qualitatius es basen en la presència de determinades famílies, sense tenir en compte 

les abundàncies relatives, de manera que no es poden relacionar amb les diversitats. Amb les 

dades existents no es pot saber la causa de la menor diversitat de macroinvertebrats a Ter1 

durant l’hivern. 

No es pot acceptar com a vàlida tampoc la hipòtesi que diu que hi ha més diferències pel que 

fa l’estat ecològic a l’estiu que a l’hivern degut a les diferències naturals de cabal típiques dels 

rius mediterranis. L’índex de Jaccard demostra que hi ha menys similituds de gèneres 

d’invertebrats entre punts de mostreig a l’hivern. No hi ha cap resultat que demostri una 

diferència considerablement més alta a l’estiu. De nou, la pluviometria atípicament alta del 

2018 pot haver alterat les possibles diferències de cabal que s’esperaven. És per això que seria 

convenient fer el mateix estudi a un any més sec per a comparar i veure l’efecte de la central 

sobre el cabal.   
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Conclusions  
 

 In a rainy year, as it was 2018 in Ripollès, there are no differences in flow of the river 

section after a water catchment by a hydroelectric plant such as the Central del 

Mariner. 

 Analysis of physicochemical parameters does not show any important difference in 

physical or chemical composition between the point before and after the catchment. 

There is also no difference of the riverside forest, fluvial habitats or fish between 

sections in any of the two sampled annual seasons. 

 The diversity of aquatic invertebrates at the genus level is superior at the point of after 

the water catchment in the two sampling moments. No relationship can be established 

between this fact and any physical, habitat or forestry parameters of this work. The 

ecological quality indexes based on the presence of some macroinvertebrate families 

indicate that the ecological quality of the sections of rivers studied in general is very 

good. However, the IBMWP index suggests that there is a quality decrease at the point 

of after the water collection in winter. 

 Between the summer sampling campaign and the winter sampling campaign there has 

been an alteration of the riverside forest of both sections due to the big flood of 

October 15, 2015. There is also a demographic decline of macroinvertebrates and fish 

among seasons. 

 In order to contribute to the knowledge of the balance of renewable energies and 

biodiversity preservation, similar studies in different and arider hydrological years 

should be carried out. 
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