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ALGUNES IDEES SOBRE EL MODEL DE PRODUCCIO A LES BADIES
DEL DELTA DE L'EBRE

J. CAMP, M. DELGADO, O. DELGADO, M. PEREZ I M. VIDAL

A continuacio es presenta un petit re-
sum dels treballs realitzats durant mes de
dos anys a les badies del Fangar i dels Al-
facs dins del projecte d'investigacio: «Estu-
dio ecologico de las bahias y lagunas del
delta del Ebro>>.

El Fangar, situat al nord del Delte, to
una extensio aproximada de 12 km2, una
fondaria mitjana d'uns 2 m, i la bocana
que el comunica amb la mar es, a la part
mes estreta, d'un quilometre. El volum
d'aigua contingut s'estima en uns 16 mi-
lions de metres cubics.

Els Alfacs, al sud del Delte, es molt mes
gran. Te una extensio aproximada de
50 km2, una fondaria mitjana d'uns 4 m, i
la bocana que el comunica amb la mar es
de 3 km. La capacitat s'estima en uns
200 milions de metres cubics.
Ambdues badies reben aigua dolca pro-

cedent, principalment, dels canals de l'es-
querra i dreta del riu Ebre, que despres de
regar arrossars i hortes aboquen els exce-

dents d'aigua en un volum anual aproxi-

mat de 228 milions de metres cubics al
Fangar i 365 milions als Alfacs. Aquest
volum d'aigua to una distribucio irregular
al Ilarg del any. La major quantitat d'aigua
es abocada des d'abril a novembre, que
correspon al periode usual de funciona-
ment dels canals. Amb I'aigua dolca arri-
ben la major part dels nutrients (sals nutri-
tives i detritus) responsables de la fertilitat
de les badies.
Ambdues badies tenen unes entrades de

nutrients, provinents de I'aigua dolca, sem-
blants, pero la seva capacitat es molt dife-
rent. Aixo ens faria pensar que el Fangar li
pertocarien unes aportacions externes de
nutrients, per unitat de volum, deu vega-
des superiors. Els resultats ens donen a co-
neixer no obstant, que als Alfacs hi ha una
major mescla d'aigues (dolca i marina),
mentre que el Fangar deixa sortir per su-
perficie directament a] mar una part,
quantitativament mes important de l'aigua
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dolca que rep dels canals. Les salinitats
mitjanes son molt semblants a les dues ba-
dies (quasi un 35 % S). D'aixo es dedueix
un temps mig de residencia de l'aigua dol-
ca molt diferent a cadascuna d'elles (al vol-
tant d'un dia al Fangar i de deu dies als
Alfacs).
La variacio, en el espai i en el temps, de

les salinitats es mes gran al Fangar. Aques-

ta badia arriba a uns valors de salinitat

practicament marins (aproximadament un

37 0/0o S) mentre els canals romanen tan-

cants. La badia dels Alfacs no arriba a

aquest grau de salinitzacio mes be al con-

trari, car rep l'influencia de l'aigua marina

amb baixa salinitat, a consegi.iencia del re-
gim hivernal del riu Ebre, que es desplaca

cap al sud seguint el corrent costaner do-
minant en aquesta part del Mediterrani.

El perfil vertical de la massa d'aigua en

ambdues badies mostra, en la majoria de

les situacions, una estratificacio que es do-
minada per la salinitat. Com a resum, po-

dem dir que hi ha una capa d'aigua estua-

rica de baixa salinitat als 2 6 3 m superfi-

cials amb tendencia a sortir, i una llengua

d'aigua marina per sota d'aquesta que pe-

netra, en ocasions, fins l'extrem mes llunya

de la bocana de les badies. El Fangar s'a-

parta d'aquest esquema mopes mes oca-
sions que els Alfacs.

Els perfils batimetrics d'ambdues badies

son similars. A les vores s'estenen platafor-

mes arenoses, de gran extens16, que deva-

llen suaument des de 0 fins 1,5 m. Des

d'aquest punt s'inicia un talus que connec-

t' amb la cubeta central, de constitu-

cio fangosa i amb una fondaria uniforme

(3-4 m al Fangar, i 5-6 m als Alfacs).

Les plataformes somes son cobertes en

bona part per prades de fanerogames mari-

nes que pertanyen a tres especies. C'vmo-

docea nodosa es la mes abundant. Zostera

noltii i Ruppia cirrhosa son relegades a les

zones mes fangoses de les plataformes i te-

nen relativament mes representacio a la

part Oest del Fangar. El recobriment total

d'aquestes fanerogames a les plataformes

somes es d'un 99 % al Fangar i d'un 25 %

als Alfacs.

Hi ha prades de Caulerpa, encara que

disperses. Aquestes algues es troben, amb

una distribucio molt irregular, en sedi-

ments de constitucio fangosa; tambe cal

considerar les masses d'ulvals que prolife-

ren estacionalment als flocs proxims al

aports d'aigua dolca, i d'altres algues ver-

des epifites de les prades de fanerogames.

Cal pensar que la remineralitzacio de

materia organica, abocada pels canals de

desguas pugui tenir un paper dominant a

les badies. Aquesta remineralitzacio to Iloc

en el ambit bentonic i es deguda a 1'acci6

bacteriana sobre els detritus. Hi ha dos fets

que indiquen la importancia d'aquest pro-

ces. Duna banda, la produccio primaria

de les badies que s'explica arran de les sals

nutritives inorganiques, aportades per l'ai-

gua dolca, es una petita part de la produc-

cio primaria mesurada, i l'aigua marina es

tambe pobra en compostos inorganics de

nitrogen i fosfor, principals limitadors de

]a produccio primaria. D'altra Banda les

mesures d'alguns compostos inorganics

(amoni i fosfor reactiu), fetes a la columna

d'aigua i als sediments, mostren que aquests

son mes abundants a I'aigua intersticial (de

3 a 10 vegades superiors als de la colum-

na). Les fanerogames poden tenir un paper

molt important en la possibilitat d'utilitza-

cio dell nutrients inorganics per part de les

microa]gues, mitjancant mecanismes de

obombeig» des del sediment que afavorei-

xen la disponibilitat d'aquests compostos

al medi planctonic.

Expressem la produccio primaria total

de les badies com la suma de les degudes al

fitoplancton, microfitobentos i macrofits.

Les produccions del fitoplancton i del mi-

crofitobentos es van mesurar mitjangant

un marcatge amb 14C, mentre que la dels

macrofits es van calcular arran de les dades

de biomassa.

En la seguent taula es resumeixen, d'una
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'Taula I

Fitoplancton Microfitobentos Macrofits

Fangar
Alfacs

50
80

20
20

400
400

Taula 2

Fangar
Alfacs

Fitoplancton

450
4.000

Microfitobentos

200
1.000

manera aproximada les dades de produc-
cio, expressades en grs C / m'/any, de les
parts abans anomenades:
A continuacio s'expressen les Tm de

C/any produ 'ides a cada badia ( s'han tingut
en compte les extensions i cobertures reals
dels macrofits).

Aquestes mesures de produccio s'han
d'interpretar tenint en compte la diferent
uqualitato dels tres compartiments, com a
aliment per als nivells trofics superiors. En
aquest sentit cal destacar que per 1'estima
de la capacitat de produccio del sistema de
les dues badies ( considerada des del punt
de vista de l'explotacio d'especies econo-
micament importants) manca evaluar la
via:

detritus - bacteris - organismes filtradors
y sedimentivors
i que es l'objectiu d'un proxim projecte

Macrofits

2.600
2.000

TOTAL

3.250
7.000

d'investigacio . No obstant , aquestes dades
de produccio obtingudes ens indiquen que
mentre ]a produccio primaria vegetal a la
badia del Fangar es dominada quantitati-
vament pels macrofits, a les dell Alfacs
mostra un equilibri mes gran I hi domina
el Fitoplancton.

Les diferencies biologiques entre amb-
dues badies es poden explicar per les dis-
tintes propietats dels medis.

Entre les causes principals es troben la
fondaria i el regim hidrologic particulars a
cada badia . Tot aixo to implicacions en les
possibilitats per a la seva explotac]6, corn
per exemple el rendiment superior referint
al cultiu del musclo als Alfacs o el millor
desenvolupament d'algunes especies ben-
toniques a la badia del Fangar, aspectes
que aqui no podem tractar amb detail.


