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1. IHTRODUCCIó, 

Les algues són un grup d'organismes que colonitzen tot tipus 
d'ambients aquàtics. En l'ecosistema riu representen la quasi totalitat de 
productors primaris (junt amb uns pocs macròfits) i, sovint, la fracció més 
important de la biomassa. Les algues prenen del seu medi sustàncies que fan 
servir com a nutrients i les transformen mitjançant la funció 
fotosintètica. Resulta obvi, pertant, que tant la llum com certes 
condicions físico-químiques de l'aigua els hi siguin indispensables per a 
desenvolupar-se. Tanmateix, les preferències d'unes i altres no són 
coincidents, i és indispensable, en aprofondir en l'estudi de les algues, 
conèixer la seva autoecologia. 

En el riu, el corrent té un paper preponderant, que determina una 
explotació d'un trams, els superiors, en benefici d'uns altres, els 
inferiere. Ele priiaers ¿¿s'Lavi en desequilibri constant, i eis sagens 
tendeixen a l'equilibri, per bé que propendeixen a un excés de matèria 
orgànica per a oxidar. Per les algues, s'extreuen diverses coneqüències 
d'aquest fet. Per una banda, hi predominen les que viuen subjectes a un 
substráete, el bentos; sols en la part final del riu, quan l'aigua 
s'alenteix, s'hi poden desenvolupar algunes altres espècies del plàncton, 
molt reduït en un riu de petites dimensions com el Ter. En segon cas, cada 
comunitat ha d'organitzar-se de manera que tendeixi a mantenir una 
composició específica òptima i estable. Aquest dinamisme del riu queda ben 
reflectit en les algues del bentos, que en són especialment sensibles per 
la seva posició fixa i la seva elevada taxa de reproducció. 

El riu Ter té una gran varietat d' .influències derivades de la 
diversitat dels seus ambients i de l'elevada humanització de la seva conca. 
La influència pirinenca i la mediterranització s'hi donen la mà; quatre-
centes mil persones, distribuïdes per cinc comarques del nostre país, 
s'aprofiten de les seves aigües i en fan un riu fèrtil. Tot això es 
reflecteix en els organismes que el poblen, i particularment en les algues 
del bentos, atorgant-els-hi un dinamisme, la descripció i interpretació del 
qual són els principals objectius d'aquest treball. 

Els passos són obligats en una recerca com la nostra. En efecte, 
la definició de les comunitats porta aparellada un aprofondiment en la 
taxonomia dels grups que hi apareixen. En el nostre cas anusst »eppr+o h« 
suposat una inversió de temps elevada, si considerem el cosmopolitisme de 
l'ecosistema riu¡ encara queda molt a fer per a descriure els sistemes 
naturals del nostre pais. Això ha fet que l'aspecte taxonòmic tingui un 
volum potser desproporcionat en relació a 1' ecològic. La visió d'aquest 



punt de vista, l'ecològic, s'ha fet des de dos vessants. Així s'han 
analitzat els canvis espacials i temporals en la composició de les 
comunitats i també en el dinamisme dels pigments fotosintètics. S'ha 
procurat, en tot moment, trobar i comprendre la influència dels factors 
físico-químics de les aigües en aquesta dinàmica. Aquest últim aspecte és 
una constant en cada un dels capítols del treball. 

Val a dir en aquest preàmbul que aquest estudi sobre les algues 
del riu és solament una part d'un treball més ample, en el marc d'un 
programa de la "CAICYT", que ha recollit molts altres aspectes del riu. 
Alguns dels resultats que s'han obtingut en aquests quasi quatre anys de 
recerca han estat publicats o estan a punt de ser-ho. Així, ha estat 
descrit el funcionament fisiagràfic i químic del riu (SABATER et al. 1987; 
SABATER & ARMENGOL 1986), les comunitats de macròfits (PEKUELAS & SABATER 
1987), les de macroinvertebrats (PUIG et al. 1987) i diatomees (SABATER & 
SABATER 1987), la fauna intersticial (SABATER 1987); s'ha analitzat 
l'efecte dels embassaments sobre el riu (PUIG et al. 1987) i els organismes 
indicadors de la qualitat de les aigües (SABATER & SABATER 1987; SABATER 
et al • 1987a, 1987b). Tot aquest volum de recerca ha portat a un intens 
compartir i discutir la mateixa manera de ser del riu, en els seus diversos 
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exposem tot seguit. 



2. EL RIU TBE: GENERALITATS. 

2.1. GEOLOGIA. I GEOGRAFIA. DE LA COHCA. 

El riu Ter neix a 2.400 m sobre el nivell del aar a Ulldeter, 
a la vall glacial de Morenç, en una zona axial Est-Oest del Pirineu 
Oriental. La seva capçalera ès de naturalesa silíeia i els materials de 
la seva conca són fonamentalment de pissarres i granit (FIGURA 2,1). 
Surt de la zona axial del Pirineu a Camprodon, on rep les aigües del 
Sitort, que provenen de la serra de Costabona, per entrar en una zona de 
sediments eocènics marins a la comarca del Ripollès. A Ripoll recull les 
aigües d'un dels tributaris més importants, el Freser el qual té, a la 
vegada, dos afluents: el Rigard i el Segadell, Passat Ripoll, el riu 
porta ja un cabal mitjà anual de 9 m3/s. 

Aiíüss avall, s'endinsa per la Depressió Cen+r*1 , 
característiques calcàries, on rep primer l'aiguabarreig de la riera de 
Vallfogona, la del Ges i el Fornès , a la alçada de Torelló, i a la 
plana de Vic la riera de Sorreigs, el Mèder i el Gurri, els quals drenen 
les terres margoses del terciari, característiques de la Plana. 

En arribar aquí canvia bruscament de direcció i s1orienta cap 
a Llevant, travessant el rocam paleozoic de les Guilleries, a l'entrada 
de les quals se li uneix la riera Major. Aquesta està formada 
fonamentalment per una conca de pissarres ordovicianes i granits, i 
porta les aigües del vessant Hard del Montseny, En aquest mateix indret, 
és retingut pels embassaments de Sau i Susqueda, on hi entra amb un 
cabal mitjà de 18 afVs, dels quals uns 8 m3/s són transvassats cap a 
Barcelona. 

Surt de la Depressió Pre-Litoral per travessar tota la comarca 
del Gironès, rebent l'aiguabarreig del Brugent, la riera d'Osor i la de 
Llémena. A Girona rep les aigües de l'Onyar i més avall les del Terri, 
que provenen de l'estany de Banyoles. El riu en aquesta zona porta un 
cabal de més de 25 m3/s de mitjana. 

Finalment, arriba a la gran planúria sedimentària del Baix 
Empordà i desguassa directament a la Mediterrània per una soia Doca 
davant les illes Medes. Segons sembla, l'actual gola del Ter és diferent 
a la gola vella, que s'acostava a l'Estartit, on actualment existeix la 
sèquia del Molí Vell. En total, el riu ha rebut 84 afluents i 



FIGURA 2.1.MAPA GEOLOUIC DE-LA CONCA DEL TER. 
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FIGURA 2.2. Relació logarítmica entre la longitud del sistema fluvial i la superfície 
en el Ter i algun dels seus afluents. 
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subafluents des d'Ulldeter al Pasteral, i altres 49 des del Pasteral a 
la Platja de Pals. 

2.2. MDRFOKETRIA I HIDROGRAFIA. 

El recorregut total que fa el riu Ter és de 208 Km (el tercer 
de Catalunya després del Segre i del Llobregat), i aporta un volum anual 
de 840 Hm3, el que correspon a 1/3 del total de la zona nord de les 
conques del Pirineu Oriental. La superficie total de les terres que 
drena és força important: 3.010 Km2 (també la tercera de Catalunya). 

Atesa la naturalesa que pren el drenatge d'un territori, és 
d'esperar que hi hagi una relació de tipus logarítmic entre la longitud 
del sistema fluvial i la superficie que drena. Tanmateix, el creixement 
de l'àrea drenada al llarg del riu està en funció d'una relació de tipus 
al. laisètric: a mée longitud correspon un increment dc l'àrea 
proporcionalment més gran (HYBfES 1970): L= l,4A o e . El coeficient 
d'al. lometria (A/L) ens indica si el riu té o no una relació equilibrada 
entre la seva longitud i l'àrea que drena . Conques amb una xarxa de 
drenatge poc evolucionada tindran valors més baixos. Entre els afluents 
de la mateixa conca del Ter (TAULA 2.1) tenim coeficients diferents. 
Així, el Freser i el Terri es comporten de forma diferent: mentre que el 
Freser presenta una xarxa de drenatge més evolucionada, el Terri la 
presenta més allargada i estreta (FIGURA 2.2). En el Ter la relació 
entre la longitud total i l'àrea de drenatge s'ajusta a una expressió de 
tipus lineal, en la qual log L seria proper a log A. És a dir, en 
alguns trams, el riu (com el Ter a partir de Ripoll) és quasi una recta. 
Això ens ve a dir que la xarxa de drenatge del Ter és força lineal, a 
causa que no té afluents prou importants per a itodificar-ho. 

Quant al número d'ordre,la xarxa fluvial del Ter arriba al 
grau 5 sobre un mapa a escala 1:200.000. A la TAULA 2.1 s'indica també 
els valors dels afluents més importants del Ter. 

El valor de l'ordre de bifurcació del riu (Rb = Nn /Nn+1) pot 
donar certa informació sobre el tipus d'estructura i el grau de maduresa 
de la conca fluvial. Els rius amb un índex de bifurcació baix tenen un 
règim fluctuant i torrencial (riera de Llémana, Brugent i riera d'Osor), 
mentre que els rius amb valors més alts (Freser, Onyar) gaudeixen d'un 
règim més equilibrat. La simple relació entre les superficies de les 
conques i llurs altituds informa també sobre les característiques 
hidrològiques de la zona. Així hom por obtenir el perfil longitudinal 
del riu (FIGURA 2.3), que està relacionat amb la seva maduresa . Tal és 
el cas del pas per les Guilleries, on el pendent canvia. També és de 
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FIGURA 2.3. Perfil longitudinal del riu. 

2 

Riu/ subconca Longitud (Km) Area (Km ) Numero d'ordre 

Llémana 29 106 3 

Ter en 208 3010 5 

conjunt 

Freser 28 332 4 

Index de bifurcació (Rb) 

3.92 

4.5 

Ter abans 39 326 4 5 .2 

Ripoll 

Gurri 15 244 4 3.2 

Ges 19 133 3 3.7 

Major 19 133 3 3.7 

Terri 16 105 3 3.5 

Onyar 31 340 4 4.5 

Brugent 23 115 3 2.7 

Osor 24 120 3 2.8 

TA'jLA 2.1 .Característiques morfomètriques del Ter i dels seus afluents. 



ressaltar que els embassaments es troben precisament en aquest indret de 
força desnivell. 

Per les seves característiques hidrològiques, el Ter té un 
règim nivo-pluvial, amb retenció nival el gener i amb revingudes per 
fussió primaveral el març. Presenta un cabal màxim el maig, en afegir-
se a les pluges vernals les aigües de fosa. El novembre acusa les pluges 
de tardor, d'origen mediterrani, que poden originar grans inundacions, 
les quals han damnificat repetides vegades les concentracions fabrils i 
humanes situades a la vora del riu (l'última , en començar el nostre 
estudi, al novembre de 1982, va tenir efectes catastròfics). Els 
estiatges no són gaire pronunciats, i mostren el seu cabal mínim amb 
coeficients entre 0,5 i 0,6 del mòdul. Val a dir que rius com el Ter, 
que s'escolen pels vessants meridionals dels Pirineus en direcció Est, 
presenten un comportament de poca influència pirinenca. La influència 
del desglaç només és força important a les zones de capçalera i, a 
mesura que transcorre cap a terres de llevant, llur caràcter nival es 
veu progressivament transformat per les característiques pluges 
mediterrànies, la qual cosa fa que els cabals d'estiu es vegin 
sensiblement minvats. 

2.3. CARACTERÍSTIQUES FfSICO-QUíMIQUES DE LES AIGÜES DEL 
RIU TER. 

La més remarcable d'entre les característiques de les aigües 
del Ter és 1' elevada mineralització. Els seus valors augmenten de la 
capçalera a la desembocadura. Les causes d'aquest increment cal buscar-
ies, per una banda, en la naturalesa dels substrats geològics de la 
conca, i per 1'altra en les activitats humanes. L' elevada 
concentracióde bicarbonats i de sulfats (63.1 i 21.7 % respectivament 
respecte al total d'anions, segons PEGUELAS 1985) té l'origen en la gran 
abundancia de calcàries i la més localitzada de guixos. Els valors dels 
ions Cl (14.5 % dels anions), K, ÏTa (1.7 % i 19.9 % dels cations, 
PESfUELAS 1985) són més elevats als indrets de màxima incidència humana 
(SABATER 1987). La conductivitat també s'incrementa des de la capçalera 
(de 100 a 200 jxS) fins a la desembocadura (de 500 a 2000 j¿S),així com 
l'alcalinitat (valors de 0.2 a 1.5 meq/1 a les capçaleres; 3.5- 4.0 
meq/1 a la desembocadura). 

La pol·lució representa un segon factor de pes en el riu. Els 
valors de Cl~, ira"1" i ITM"" arriben a ser molt importants als llocs més 
pol.luïts de la conca (APÈJTOIX II), que són els punts 22, 23, 45, 46, 
47, 44, 33 i 28. Elö embassaments actuen sobre la pol·lució oxidant les 
formes reduïdes de nitrogen i disminuint altres paràmetres com els 
clorurs en el tram inferior a ells. 
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Efectuant una anàlisi de components principals a partir dels 
valors mitjans anuals (SABATER 1987) és possible tipificar aquestes 
apreciacions. El primer eix (38 % de la variància) està caracteritzat 
pel conjunt de paràmetres de la mineralització (FIGURA 2.4) amb un 
component longitudinal molt important. El segon eix (13.6 % de la 
variància) expressa un component temporal, mentre que el tercer (9 % de 
la variància) es pot interpretar com la pol·lució en el riu. En aquest 
destaquen els punts de més gran contaminació en el Ter (22, 45, 46 i 
47), així com els afluents que hi presenten més incidència (Gurri, 
Onyar, Terri i Brugent). També s'hi observa l'efecte rejovenidor dels 
embassaments en el tram final. 

2.4. ESTRUCTURA SòCIO-ECOSòMICA DE LA COÏCA: UTILITZACIÓ DE 
LES AIGÜES. 

El Ter és un riu molt regulat. Existeix un gran nombre de 
sèquies i canals, a la part baixa del riu, mentre que les rescloses 
sovi nte<?p>Ti finp; a 'R·ipnll Tec prjmQroc r̂ ft'-ion nác de 2000 He; de le; wldiü 
gironina, i les darreres donen energia totalment o supletòria a multitud 
de fàbriques (és possible trobar gran quantitat de detalls respecte 
d'aquest aspecte a CAMPS & CAMPRUBÍ 1976). 

Des de la part alta del riu ja existeixen dues centrals 
hidroelèctriques, la de Tregurà i la de Ribes que produeixen juntes un 
total d'uns 15.700 KVA. Altres petites instal·lacions repartides pels 
petits afluents de capçalera arriben a produir uns 9.000 KVA. Amb tot i 
això, a la zona mitjana del seu curs hi ha tres embassaments de gran 
capacitat: Sau (177 Hm3), Susqueda (223 Hm3) i El Pasteral (2 Hm.3), que 
poden produir 58.000 KVA (80% de la potència hidroelèctrica total 
instal·lada a tota la conca). 

Hom ja sap que la conca del riu Ter no és excessivament 
poblada, sobretot si la comparem amb la d'altres rius com el Llobregat o 
el Besòs. Però no deixa d'haver-hi importants nuclis urbans com Girona 
(71.000 hab.), Vic ( 30.000 hab.), Manlleu (15.000 hab.), Torelló 
(12.000 hab.), Ripoll ( 11.500 hab.)....de forta incidència humana i de 
pes específic industrial (dades del 1981). En total, habiten a les 
terres de la conca del Ter 368.644 persones, de les quals 118.515 viuen 
a la zona alta fins a Vic i, les altres 250.515 des d'aquesta ciutat 
fins a la desembocadura. No obstant, la densitat global de tota la conca 
és de 122 hab./Km2 es lleugerament més baixa que la densitat mitjana de 
lot Catalunya U60 hab/Km2). 
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Els habitants de la conca del riu Ter utilitzen anualment 
quasi una tercera part del seu cabal total. Aquesta utilització es 
distribueix per sectors d'activitats com segueix: 

- Urbana : 29 Hm3 / any 
- Industrial : 11 Hm® / any 
- Regadius : 79 Hm3 / any 

L'activitat agrícola és, doncs, la que més aigua utilitza. A 
la zona baixa del riu Ter (després dels embassaments), tret de l'àrea 
d' influència industrial de Girona, existeix una destacada producció 
agrícola de regadiu. L'aigua és subministrada per canals i també extreta 
de la zona al·luvial o subterrània, car els aquifers són molt rics en 
aquesta zona. En algunes poblacions, com la Cellera de Ter, Anglès, 
Bescanó, Flaçà o Verges, existeix explotació ramadera i instal·lacions 
de granges de bestiar. 

jfp oi sector ind^^t1"!?,! lo^ indústr** dísts.'̂ sblcG do 

tota la conca són les d'adoberia, les alimentàries, les tèxtils i les 
papereres. En general, aquestes industries no es troben concentrades en 
llocs determinats, i gairebé totes les poblacions importants compten amb 
alguna. Segurament, el sector tèxtil és el més repartit per tota la 
conca, fruit d'una reconversió industrial de les antigues fargues 
instalades a la part alta del riu. L'activitat industrial és la que 
incideix amb més força i, de manera més diversa sobre el riu pel que fa 
a les aigües residuals que s'hi aboquen. En un estudi realitzat per GAYA 
(1977), s'avaluà que el volum de les aigües residuals que generava la 
indústria era de l'ordre del 75 % de la que utilitzaven. Fent una 
comparació, la pol·lució que en resultava era equivalent a la que farien 
800.000 habitants. És a dir, una pol·lució tres vegades superior que la 
que ocasionen els habitants de tota la conca. En aquest treball d'en 
Gaya s'observa que Girona representa un 51 V, de les aigües residuals, 
mentre que la resta es reparteix, per ordre decreixent, entre Vic, conca 
del Freser, Ter des del Pasteral fins Girona i el Ter de la 
desembocadura del Terri fins al mar. Per industries, la de l'adoberia 
i la de la cel.lulosa, tant per la càrrega de contaminants que comporten 
com per la seva extensió a la conca, tenen un paper molt destacat en el 
Ter (90 % de la contaminació orgànica) i, marquen els dos punts més 
contaminants de la conca : el Gurri i el Ter després de Girona. Altres 
estudis sobre la qualitat de les aigües superficials del Ter donen una 
imatge anàloga sobre l'estat del riu (Generalitat de Catalunya, Pla de 
Sanejament de Catalunya 1982; QUERALT 1982). 
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3. ELS PIGMBÏTS CLOROFíL.LICS EI LES COMOIITATS BEITÒIIQÜES 
DEL RIU TES. 

3.1. IITR0DUCCI6. 

Fora d'uns pocs macròfits a la part baixa, els productors 
primaris al Ter són les algues que creixen agafades al substrat (bentos) o 
entre altres organismes (perífiton). Per altra banda, la concentració de 
fitoplàncton -i per tant el transport de clorofil·la- de segur que no és 
negligible en la part baixa, però està molt limitada al segment final, en 
les rodalies de la desembocadura (apartat 11). Per tant, en el nostre riu, 
la concentració i qualitat dels pigments de les algues bentòniques es 
pot considerar representativa de la producció primària en el riu com a 
ecosistema. 

Com a mesura de la concentracions de pigments hem utilitzat la 
clorofil·la a. Hem optat per treballar sempre amb pedres del llit del riu, 
evitant utilitzar altres substrats artificials. A més, per no infravalorar 
la presència de les algues incrustants -ben importants en nombrosos trams-
hem recollit les pedres senceres, la qual cosa ha complicat la metodologia. 
Hem calculat les concentracions de clorofil·la a activa (LOREIZEF 1967) 
donat que en el bentos la clorofil·la apareix barrejada amb els seus 
productes de degradació. L'acumulació de biomassa que es produeix en el 
bentos, és a dir, de cèl·lules d'algues mortes, comporta l'existència de 
feofitines i altres productes que es barregen amb la clorofil·la a (TETT et 
al. 1978), A fí de conèixer amb exactitud la composició dels extraottts 
algals, hem utilitzat la tècnica de la cromatografía líquida d'fcXta 
ressolució (HFLC) que permet distingir les diferents formes de clorofil·la 
així com els diferents productes de degradació. 

La necessitat de posar a punt una metodologia acurada, partint 
de zero, ens ha obligat a prescindir de les tres primeres campanyes del 
cicle d'estudi (octubre - desembre 1982) . Així, s'ha fet un seguiment de 
la quantitat de clorofil·la a en un cicle de nou mesos per un bon nombre 
d'estacions de l'cíx i també d'altres rius de la conca. En ïq^ec:t artsix 
període hem mesurat les concentracions dels productes de degradació, així 
com les variacions de l'índex de Margalef (D430 / D665). Així mateix, s'ha 
procurat modelar el comportament de la clorofil·la respecte als paràmetres 
físico-quinics. 
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En el bentos no es pot assimilar la concentració de clorofil·la a 
a la biomassa, Ja que no hi ha cap relació lineal entre el nombre de 
cèl·lules i els pigments, com succeeix en el plàncton (MARGALEF 1954a). És 
més correcta la quantitat de pes sec o de pes 5¡ec 5®nfe cendres per unitat de 
superfície (BOTT et al. 1985 , NAIMAN & SEDELL 1978). En aquest sentit, hem 
realitzat un seguiment de estacions del tram mitjà del riu en dues ocasions 
d'important creixement d'algues, a la primavera i a l'estiu de 1986. 
També en aquest cas, s'ha analitzat la relació amb els paràmetres físico-
químics del riu, i s'ha discutit la coherència amb el model construït amb 
les dades del cicle anual. 

Alguns aspectes molt interessants per a la comprensió de la 
dinàmica de les poblacions, com l'estimació de la producció per bescanvi 
d'oxigen i la respiració, han quedat sense tocar. També ha quedat fora de 
l'abast d'aquest apartat tota estimació del balanç energètic en el riu, que 
ha de comportar forçosament una estima de l'activitat heterotròfica, prou 
important sobretot en els trams superiors dels rius (HYNES 1975, MIJÍSHALL 
1978). 

Per a finalitzar, cal assenyalar l'escassetat de mesures de la 
concentració i el comportament espàcio-temporal de la clorofil·la, així com 
de les estimacions de biomassa, en els rius de l'Estat Espanyol. Un estudi 
força complet sobre les aigües del riu Manzanares ŒIETO 1967) en destaca 
quasi com a únic exponent. Aquest ofereix mesures de clorofil·la a i de 
l'index D430 / D665 en diferents situacions. Fóra d'algunes altres mesures 
disperses (MARGALEF 1983) i de dades per a briòfits (PEffUELAS 1985), no 
podem assenyalar més que altres observacions més o menys puntuals (ESTEVEZ 
1982). 

3.2. COMPOSICIÓ I CICLE DELS PIGMEHTS CLOROFÍL.LICS EI 
Uïï PERÍODE DE MOU MESOS . 

3.2.1. ASEA DE PRESA DE MOSTRES. 

Un total de setze estacions, repartides per tota la conca del 
Ter, van ser escollides per a estudiar-ne la concentració i la variació 
espàcio-temporal de la concentració de clorofil·la a. Tot i que s'hi van 
prendre mostres des de l'octubre de 1982 al setembre de 1983, els resultats 
dels que disposem són només vàlids per als nou últims mesos. Els punts 
mostrejats són els següents (FIGURA 3.1) : 
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iIGURA 3.1. Mapa de la conca del n u Ter amb la localització dels punts 

en què es va estudiar la dinàmica de la clorofil·la a durant nou mesos. 
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TI - Capçalera del Freser, a Rialb. 
T5 - B1 Freser a Campdevànol . 
T7 - Capçalera del Ter, a Setcases . 
T9 - El Ritort, en la confluència de la carretera de Beget a Camprodon. 
T12- El Ter, abans de Ripoll . 
T14- La riera de Vallfogona, a Vallfogona . 
T18- El Ter, a la Farga de Bebié . 
T24- El Gurri, a 7 km de Vie . 
T27- Riera Major, al pont de la Malafogassa . 
T28- Riera d'Osor, a Sant Miquel . 
T30- El Ter, a la Cellera de Ter . 
T33- El Brugent, a les rodalies de la confluència amb el Ter. 
T35- El Llémena, a 3 km de Sant Aniol de Finestres . 
T38- El Ter, a Bescanó . 
T46- El Ter, a Flaçà. 
T50- Riera de Rupit, a Rupit . 

Vàrem prendre mostres ocasionalment en altres dues estacions que 
no estan incloses en el seguiment temporal de la concentració de 
clorofil·la a. Es tracta de l'Onyar a Fornells de la Selva (T41) i de la 
riera de les Gorges, a l'Esquirol (T49). 

3.2.2. METODOLOGIA . 

Les mostres han estat recollides per triplicat en cada punt. 
S'ha procurat prendre pedres de la mateixa grandària i situades en 
diferents segments del riu, sempre en zona de corrent. D'aquesta manera, 
s'ha pretès contrapesar en el possible la distribució en taques del bentos 
sobre les pedres. Les pedres es prenien del llit del riu, en zones de 
corrent, i immediatament s'embolicaven amb paper d'alumini i es congelaven. 
En aquest estat eren transportades al laboratori i s'hi emmagatzemaven fins 
a ser - ne extrets els pigments. Les clorofil·les poden conservar-se, 
sense extreure's i congelades, fins a dos mesos (HOLM - HANSES & REIMANN 
1978). 

3.2.2.1. Mesurament de la superfície . 

Les concentracions de pigments i la resta de les anàlisis han 
estat referides a unitats de superfície de pedra del riu. Al laboratori hem 
mesurat la superfície funcional de cada pedra, és a dir, l'ocupada per 
algues, cabrint-les amb un paper d'alumini. Així es volia elininar el 
problema del volum en les pedres, ja que cl paper podia passar-cc 
posteriorment per un aparell mesurador de superfícies, en el nostre cas un 
Li- Cor 3100. 



3.2.2.2. Extracció dels pigments 

Tenint en compte que 1'acidesa natural de l'interior de les 
cèl·lules descompon la clorofil·la en els seus productes de degradació 
(SESTAK 1971), l'extracció es va fer sense abrasió , submergint la pedra 
sencera < a fi de no perdre material en el cas de rascar les algues) i 
agitant suaument la mostra Ja barrejada amb el dissolvent . El nedi d' 
extracció era metanol al 95 % . Aquest dissolvent és molt potent , sobretot 
amb les algues filamentoses i les incrustants , amb les quals és netament 
superior a l'acetona (MARKER 1972, JONES 1977), mentre que amb les 
diatomees els dos dissolvents són similarment eficaços (HOLM - HANSEN & 
REIMANN 1978, TOLSTOY 1980) . 

L'extracció dels pigments es realitzava en la foscor, a 4 *C, 
durant vint-i-quatre hores. A fi de tamponar la mostra, s'afegia a 
1'extracte una petita quantitat de carbonat magnésie. Una vegada finalitzat 
el temps d'extració es procedia a filtrar la mostra amb un filtre de fibra 
de vidre MILLIPORE a fi d'eliminar -ne la terbolesa. Aquests filtres poden 
retenir particules de 0.5 jura, i pp^ aquest motiu són sé«: que clr 

Whatman GF/C, que tenen un porus de 0.7 ¿im (SHELDON 1972). 

3.2.2.3. Mesures espectrofotomètriques de les clorofil·les i dels 
seus productes de degradació . 

La clorofil·la a activa té una vida curta, i ràpidament es 
degrada en els seus productes de degradació, principalment 
clorofil.lides,feofitines i feofòrbids. S'ha vist que en cultius de 
Chlorella la clorofil·la a activa té una durada mitjana de solament deu 
hores (MARGALEF 1983). En el bentos els seus productes de degradació 
representen una fracció important, el valor de la qual varia segons els 
casos. 

Considerant això, clàssicament s'han fet servir equacions basades 
en la lectura, mitjançant 1'espectrofotòmetre, de les absorbàncies en 
1'extracte abans i desprès d 'acidificar-lo amb àcid clorhídric diluït 
(LORENZEN 1967, MOSS 1967). La tècnica de LORENZEN és la més correntment 
utilitzada, i és la que hem aplicat a les nostres dades. Basicament 
consisteix en la mesura de les absorbàncies a 665 nm, abans i després 
d'acidificar. Tanmateix, donat que LORENZEN va descriure el mètode 
utilitzant acetona com a medi d'extracció (que té un comportament òptic 
jd6s ben conegut que no el del metanol), ens ha calgut modificar les seves 
equacions. En aquest sentit, hem seguit M kK j j k (iyV¡¿ , 1982), MARKER ei 
aJL_ <1980a , 1980b) i RIBÄABIT (1978 , 1982) , que han estudiat aquest últim 
dissolvent i l'han adaptat a les primitives equacions de LORENZEN : 
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Cía 
A * k * (665 ab - 665 des) * V 

S * 1 

on, 

Cía = concentració de clorofil·la a (en mg/ up). 
A = coeficient d 'absorció específica de la clorofi.la a (11.62). 
k = coeficient d'acidesa , constant calculada a partir de la 

relació màxima que existeix entre la clorofil·la a abans i 
després de l'acidificació en el cas que no hi hagi productes 
de degradació (2.69). 

V = volum de dissolvent emprat en l'extracció. 
S = superfície . 
1 = longitud de la cubeta (1 cm) 
665 ab = absorbància a 665 nm abans d*acidificar, corregida per 

la terbolesa de 1'extracte a 750 nm . 
665 des = absorbància a 665 nm desprès d'acidificar, corregida 

per la terbolesa de 1'extracte a 750 nm . 

El procès d*acidificado s'ha fet mitjançant unes gotes d'àcid 
clorhídric 0.003 M afegit directament a la cubeta (amb la qual cosa queda 
diluït quaranta vegades) durant tres minuts (MOED & HALLEGRAEF 1978). Tot i 
que l'acidificació és molt suau, causa una caiguda del pH, per la qual 
cosa es requereix una posterior neutralització. En el nostre cas , hem 
utilitzat carbonat magnésie purificat, en quantitat aproximada de 25 mg 
(HOLM - HANSEN & R I E M M 1978). Tot i que aquest ès el producte més emprat 
per a restaurar la neutralitat de 1'extracte, es critica d'ell que amb la 
seva utilització s' infravalora la quantitat de feofitines, que 
presumiblement hi quedarien adsorbides (RAI 1980, MARKER et al 1980a). 
Tanmateix, sembla més eficaç que altres productes (com és el cas de bases 
com la dimetil anilina) (MARKER et al 1980a). 

La lectura de les absorbàncies s'ha realitzat amb un 
espectrofotòmetre PERKIN-ELMER de doble feix, utilitzant cubetes de quars 
d'un centímetre de recorregut òptic. 



3.2.3. TALOBS I DIÏÀJtICA DE LA CLOROFIL·LA a. 

3.2.3.1. Valors de la clorofil·la a en el riu. 

En el riu, les comunitats bentòniques es distribueixen en taques 
(TETT et al. 1975), la qual cosa comporta una marcada heterogeneïtat en 
els extractes de les diferents rèpliques de cada mostra. Per aquest motiu, 
els valors mitjans de cada mostra tenen associada una elevada variància, en 
alguns casos més elevada que la mitjana (TAULA 3.1). 

Prenent els valors mitjans de totes setze estacions (FIGURA 3.1) 
per a les nou campanyes, la quantitat mitjana de clorofil·la a en el Ter 
és de 166 mg nra (essent aquesta superfície la corresponent a la cara 
superior de les pedres), amb una dispersió estadística de 102 mg m~2. Cal 
diferenciar, tanmateix, els diversos trams del riu per a valorar amb 
exactitud aquests valors (TAULA 3.2). 

ESTACIONS 

1,7,9 

5,12 

18 

30,38 

46 

14,24,50,35 

27,28 

miMim 
Q'ALfiVES 

Incrustants, 
Hydrurus 

Cladophora, 
diatoaees 

Cladophora, 
diatoaees 

diatoaees 

diatoaees 

incrustants, 
diatoaees 

diatoaees 

SITMCIá 

Capçaleres altes 

Capçaleres baixes 

Traa mitjà abans 
dels enbassanents 

Tran aitjà després 
dels eabassaaents 

Traa final del riu 

Afluents calcaris 

Afluents silicis 

MITJ. DESV. TIP. 

65,4 

112,1 

133,0 

300,3 

247,2 

202,6 

8 1 , 1 

56,4 

49,3 

20,2 

114.72 

0,14 

TAULA 3,2, Valors de la concentració de clorof il, la s sr. si: áívsr:c= traas da 1: ; on: a del ríu. 
S'indica, de lanera aolt esqueaàtica el tipus de poblacions d'algues »és freqüent en cada segaent, 
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EST ./MESOS 
GEN, FEB. MAC 

u n i t , 

1 
1 21,2 42,3 109.0 
(Hy Pl.) 2.1 15,1 a o j, t. 

c 227,0 — 156,0 
Í D t 

t l . ru i . , f » i > 88,1 0 o 
iL , 'J 

7 1 30,0 37.1 34,5 
(Hy. ,; Pl.) 13,7 28,9 34,8 

9 126,6 88.7 416,0 
(PI, Dt.) 61,2 40,4 O "5 ^ 

•J ! , ¿ 

^ o i Í. r>c oc • j , j 100 rt 
i -J-J , V 378,0 

(Cl, . ru \ 17,1 15.4 1 8 1 . 0 

1 A •?0 0 1 6 . 1 109,0 

(S,; Dt.) 4.6 A O , Ci o o c 
u t , 0 

18 152,0 42.7 ¡30 0 

(Dt, — 3,7 67 ! 2 

— 186 0 47.8 
(CI, ; Dt.) 90.5 20,4 

27 71,7 12.0 107,2 
(Cl, , ru i , M, ' 13.8 S,8 1 8 . 1 

oo 37,1 6 6 , 0 — 

(Cl, ; Dt.) 1.8 33,5 

30 483.7 — — 

(Dt, ) 128,0 

oo tj-j 464,0 oc 7 186,1 
(Cl, ; Dt.) 148,0 39,2 39,0 

35 — 197.0 417,0 
(Cl, ; Dt.) 79,1 237,1 

38 o 1 ? 0 125,9 262,0 
(Dt, ) 125.6 31,1 107,0 

41 137,4 63,0 — 

(Cl. ; Dt,) 30,5 36,9 — 

46 144,1 25.0 374,0 
(Dt. ) 64,2 4.4 182,1 

49 250,8 — — 

(Cl, ; Dt,) 47-, 6 — 

ABR, HAÏS J!JN JUL, 

3.0 24,6 — 21,0 
13.9 16,1 17,1 

19,7 13,1 — 

34.1 11,1 

27,7 24,3 — 7,2 
16,9 42,1 O 1 í. , 1 

142,6 93,2 75, 0 , J 0 7 1 •J 1 , ! 
37,2 ü •JjL , J 22, c 3,3 

203,0 76,! 215, 1 7 0 C i , 'j 
55 1 1 O 

I , u 20, 9 7,3 

ASO, SET. «ru. 

5!,6 48,7 40,3 
17,2. 19.4 

36.4 H , 4 77,2 
33.1 4,5 

13.2 — 25,6 

'j <j OC £ ]Of) A 

20,0 22,3 

140,1 64.4 147,2 
40,1 1,0 

45,9 220,0 — 35,6 55,S 44,4 76.2 
11,5 68,4 28,8 22,2 8,6 

123,0 177,7 33,5 133.4 113.2 263,7 133.1 
87.1 130,6 22,0 130,9 35,3 45,7 

185.4 — 182.6 — 175 0 171.5 158.0 
23.2 50,6 56,9 87,8 

111.5 113,1 53.8 50,5 111,4 30.7 80,2 
44.5 12,0 15,2 12,4 40.6 13.6 

183,4 50,3 - 57.1 80,0 
48,4 9.8 10,9 

630.0 — 182,0 281,8 202,3 107,3 314,6 
165.1 140,9 67,8 36,2 65,8 

355.2 495,3 151.3 — 445,6 — 311,8 
70,9 25,3 88,7 

536,0 565,1 180,1 - -- 185,7 346,8 
98.4 57,8 81,3 5.0 

444,7 512,1 208,3 17,7 334.6 162,2 286,0 
98.5 174,0 79,3 90,2 112,7 38,0 

130,6 

109.0 329,5 99,3 594,2 532,3 186.0 247,2 
26,5 66.8 21.1 93,2 177,1 2,8 

50 232,0 339,1 264,1 945,1 ~ — — 285,8 161,3 229,5 
(Ph.; Dt. ) -- 16,6 1,4 50,4 111,3 48.5 

TftlJLA 3.1. Valors de clorofil.la a dels punts estudiats al riu Ter, En cada cas s'indica les B i t j a n a s (superi 
i les desviacions típiques (interior), iníerioraient a cada estació s'assenyala ei tipus cíe comunitat 
característic, ja incrustants (G.= Gongrosira; Ph= Phorsiidium; Pl,= Pleurocapsa), aacròfits (Cl,=Cladoph( 
Hy,= Hydrurus) o diatoaess (Dt,), Per més informació dels tipus de poblacions cal refsrir-se a l'apartat 6, 



Els valors màxims s'observen en els punts 30 i 38 del tram 
principal del riu <de l'ordre de 300 mg nr2 ) i en els afluents Brugent 
(T33) i Llémena (T35), també amb valors semblants. En canvi, els valors 
mínims es troben a les capçaleres (amb concentracions de clorofil·la 
entorn dels 20-50 mg nr2) i en els afluents silicis (riera Major , riera 
d'Osor) en què es troben valors que oscil·len entre 75 i 80 mg m-2. En el 
punt 9 (el Tort), en canvi, la mitjana de la concentració de clorofil·la és 
de 130 mg m"2 . Aigües avall, en el tram principal del riu. la concentració 
de clorofil·la passa, de valors de l'ordre de 20 mg mr2 a d'altres entorn 
"dels 100-200 mg m - 2 , i a d'altres de fins 800 - 1000 mg m~2 en la 

part final del riu. Altres dos afluents, el punt 50 (Rupit) i el 33 
(Brugent) tenen elevades concentracions de clorofil·la a al llarg de 
l'any (entre 230 i 312 mg nr2). 

3.2.3.2. Distribució espàcio-temporal de la concentració de 
clorofil·la a en el riu. 

En general s'observa que la clorofil·la augmenta des de dalt fins 
avall en el riu. amb valors molt. sI.+r pt> ole; niiri+ç ^ g í ï o e »^»it. «î ls 
embassaments. La concentració de la clorofil·la a experimenta importants 
variacions segons les èpoques de què es tracti. Efectuant la mitjana de la 
concentració de clorofil. la a per a cada canç>anya i totes les estacions de 
l'eix del riu (FIGURA 3.3), es posa de manifest un pic molt destacat a la 
primavera i un altre de secundari a l'estiu, mentre que a 1*hivern 
apareixen els valors més baixos. Així mateix, la variabilitat (representada 
per la desviació estandard) s'estabilitza durant la primavera, tot i que el 
seu valor és més elevat que en cap altre cas. La desviació estàndard és al 
juny la més baixa de tot el període d'estudi, la qual cosa suggereix que en 
aquell moment existia una gran homogeneïtat entre totes les estacions. 

La distribució espàcio-temporal de les concentracions de 
clorofil·la per als punts de l'eix del riu (incloent-hi la part del Freser) 
està representada a la FIGURA 3.4. A les capçaleres, tant del Ter com del 
Freser , no apareixen màxims destacables al llarg de l'any, a excepció de 
la primavera, en què pot arribar a 400 mg nr2 en els punts 9 1 12 durant el 
març. A l'hivern, les concentracions de clorofil·la són les més baixes de 
l'any. Tanmateix, poden aparèixer màxims aïllats, com en el punt 5, al 
gener, en què es registren 200 mg nr2. Al tram mitjà i final del riu 
apareixen valors màxims a la primavera i a l'estiu, mentre que és possible 
observar-ne altres de més puntuals a l'hivern. Als punts situats abans 
dels embassaments (12, 18) aquests màxims són força moderats, però en els 
30 i 38 (aigües avall de l'embassament de Sau) es troben valors mitjans de 
400 -500 mg mr2 a la primavera i l'estiu. Al punt 46, situat a Flaçà, a uns 
pocs km de la desembocadura, els valors màxims de l'estiu apareixen encara 
més marcats», i poden arribar a ôOO-IOûù mg m - de clorotix.xa a. 



FIGURA 3,4, Distribució espai-teaporal de la clorofil.la a en les estacions de l'eix del riu, 
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Pel que fa als afluents, els punts 14 , 27 1 28 <el primer és 
d'un riu calcari, els altres dos són silicis) existeix també un màxim de la 
concentració de clorofil·la a la primavera, força més generalitzat que a 
les capçaleres (valors de 100 mg . m~a), que es continua en un altre més 
suau a l'estiu (TAULA 3.1). A la resta dels afluents, la riera de Llémena, 
el Brugent i la riera de Rupit, tots ells calcaris o travessant àrees 
guixenques, els valors que apareixen a la primavera són els més destacats, 
i en general són elevats (entre 350 -550 mg dr2 , fins a 945 mg mr2 en el 
punt 50 a l'abril ), mentre que a l'estiu tornen a pujar però ho fan de 
manera més moderada. 

3.2.3.3. Valors de feopigments en el riu i la seva 
distribució en l'espai i el temps . 

Com considerarem posteriorment, en parlar dels resultats de 
l'HPLC, sembla que les feofitines no són gens abundants en el riu Ter , 
mentre que existeixen altres productes de degradació amb una molt important 
presència, probablement clorofil.lides i feofòrbids. La rutina 
espectrofotomètrica que hem emprat, seguint el mètode de LORENZEÏÏ (1967) , 
separa els compostos que contenen àtoms de magnesi en el seu anell 
tetrapirròlic ( clorofil·les, clorofil.lides ) dels que, hipotèticament, el 
perden mitjançant l'acció de l'àcid clorhídric, és a dir, els feopigments 
(feofitines , feofòrbids). Tanmateix, les clorofil.lides no són clorofil.la 
a activa. Per tant,<- en veure els resultats subministrats per l'HPLC, és 
fàcil de suposar que amb aquesta rutina efectuem una infravalorad ó dels 
productes de degradació de la clorofil.la. D'alguna manera, i seguint 
aquest raonament, sembla que aquests valors que tot seguit es detallen 
tenen un valor més aviat indicatiu, són una aproximació del que és la 
realitat. 

Els valors mitjans dels feopigments per a tot el riu en les nou 
campanyes és de 14.8 mg mr2 » però amb una desviació estàndard salt 
elevada a causa de la gran variabilitat entre uns i altres punts ( 29.6 mg 
nra ). 

La representació dels valors de feopigments en la gràfica espai -
temps de les estacions de l'eix del riu deixa veure certes regularitats 
(FIGURA 3.5). Els valors més elevats apareixen a l'hivern (fins a 20 mg m" 
a al punt 5 al gener) i a finals d'estiu (valors de l'ordre de 15 a 30 mg 
nr3). Fóra d'alguns altres màxims aïllats (com en el punt 12 -70 xqg mr2), 
durant la primavera i l'estiu els valors són molt baixos, en molts casos de 
zero. 

Fel que fa als afluents (TAULA 3.3), l'aparició dels feopigments 
segueix un model anàleg al que hem descrit pel tram mig, amb màxims a 



EST./«ESOS 

6EN, FEB. PIAR, ABR, MAIG JUN. JUL, AGO, SET. HITJ, (D.S.) 

1 0,71 2,78 0,28 0,00 0,00 — 0,09 0,00 0,00 0,48 (0.96) 
CHy.; PI.) 

S 19,82 1,27 0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 3,01 (7,42) 
(Pl.; Dt.) 

7 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,41 0,00 — 0,11 (0,18) 
(Hy; PI.) 

9 10,48 4,82 2,66 0,00 0,00 0,00 0,43 1,40 6,69 3,74 (4,60) 
(Pl.; Dt.) 

12 0,23 0.15 0,00 6,84 0,00 0,18 0,00 1,00 1,09 1,02 (2,02) 
(Cl.; Dt.) 

14 0,00 0.68 0.53. 8,13 0,00 0,00 2,41 0,41 0,24 1,51 (2,78) 
(6,; Dt.) 

18 2.68 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,96 0,00 0,64 (0,91) 
(Dt.) 

24 9.09 1,85 0.00 1.62 0,00 0,00 — 2,05 0,00 2,01 (3.23) 
(Cl.; Dt,) 

27 3,02 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.15 0.43 (0,99) 
(Cl,; Ot.) 

28 2,00 0,00 -- -- — 0,00 0.00 — 0,61 0,52 (0,86) 
(Cl,; Dt.) 

30 5,27 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 2,06 (2,36) 
(Dt.) 

33 7.93 3.55 0.00 2,81 0.00 0.00 -- 0,00 - 2,08 (2,97) 
(CI.; Dt.) 

35 — 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 — — 0,89 0,35 (0,56) 
(Cl.; Dt.) 

38 • 10.12 1.34 0.32 0,00 0,00 0,67 0,60 0,00 0,00 1,45 (3,28) 
(Dt.) 

41 0,21 4,43 - - — - -- -- " 2.32 (2,98) 
(Cl.; Dt.) 

46 4.00 2,81 0.17 0,00 0,00 0,24 0,04 0.00 0,57 0,87 (1,39) 
(Dt,) 

43 1,92 — - - " - - - 1.92 
(Cl,; Dt.) 

50 4.12 1,64 2.78 4.15 0.00 — — 0,00 3,31 2,23 (1,89) 
(Ph., Dt,) 

TAULA 3.3. Concentracions de feopigiaents (lüg.a-2) dels punts estudiats del riu Ter, En cada cas s'indica 
les aitjanes, Infer iorstent a cada estació s'assenyala el tipus de comunitat més característic, ja incrustants 
(G.= Gongrosira; Ph,=Phor«idiu(a; PI,=Pleurocapsa), aacrdfits (Cl,= Cladophora; Hy,=Hydrurus) o diatonees (Dt, 
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l'hivern (fins a 9 mg . m - 2 al punt 24 al gener) i altres valors ja menys 
elevats a l'estiu. 

Segons aquests resultats, els feopigments serien abundants en 
les èpoques de poca abundància de clorofil·la a, és a dir, a l'hivern, i 
també quan tendeix a produir-se un envelliment de les poblacions, a 
l'estiu. En canvi, la major part de la clorofil·la seria activa en 
primavera, moment de creixement màxim. 

3.2.3.4. Valors de l'índex D430 / D665 ; la seva distribució 
en 1'espai i en el temps 

Aquest índex , degut a HARGALEF (1954), sembla un dels més 
adequats per a identificar l'estat fisiològic de les poblacions d'algues. 
NIETO (1967) el compara favorablement amb d'altres indexs (com la raó 
clorofil·la b/ clorofil·la a , o la cl c/ cl a). Els seus valors són baixos 
en els moments en què existeix un creixement més actiu en la població 
(MARGALEF 1954, 1963; ESTRADA 1978), mentre que són més elevats en les 
poblacions menys juvenils. La raó teòrica de l'índex D430 / D665 es troba 
en la disminució de la quantitat de clorofil·la a i l'augment corresponent 
de la resta de pigments (com les formes b i c o els carotens) que es 
registra quan una població d'algues envelleix . Els valors baixos de 
l'index es trobarien també relacionats amb abundància d'espècies de 
creixement ràpid, com clorofícies i diatomees. 

En el riu Ter, els valors mitjans de l'índex D430 / D665 en l'eix 
i en els afluents és sempre baix, entorn de dos (mitjana de 2.1, desviació 
estàndard de 0.18). Sembla ben justificable que , en un riu amb elevada 
productivitat com és el nostre, els valors de l'índex apareguin molt 
baixos. Ocasionalment s'atenyen valors de 3 o més ; el més elevat (i 
insòlit) és de 4.6 i correspon al punt 12 durant el mes de juny. 

En tractar -se de valors poc diferents els uns dels altres, es 
fa difícil trobar algun model de distribució. Tanmateix, la representació 
espai -temps de les estacions de l'eix principal (FIGURA 3.6>mostra algunes 
regularitats. En el Ter, els valors més baixos de l'índex corresponen als 
mesos de primavera i estiu, arribant a valors mínims de 1.5 en les 
estacions situades aigües avall dels embassaments (principalment en els 
punts 30 i 38). Bn canvi, en el punt 46, a Flaçà, sovintegen valors 
moderadament més alts, possiblement a causa de l'alentiment de les aigües. 
A l'hivern (gener -febrer) i principi rle pripwvera els valors són una mica 
nés elevats, sobretot en el tram superior i mitjà abans dels embassaments . 
Pel que fa al riu Freser, els valors són també baixos , però sovintegen els 
valors més elevats, de 2.5 -3, sobretot vers la part final de la primavera 
i l'estiu. 
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EST,/ MESOS 

SEN, FEB, MSR, ABR, MAIS JUN. JUL. ASO, SET, HITJ. (D.S.) 

1 

5 

7 

3 

12 

14 

15 

24 

27 

28 

35 

38 

41 

46 

43 

50 

2,13 

2.27 

2,36 

2,24 

2,47 

2,36 

2 .16 

*> O O s. , 

2.17 

2.02 

2 , 2 1 

2 . 1 1 

2,03 

2.07 

2 .16 

2.33 

2 , 1 1 

2,30 

2,16 

9 VfT 

2,64 

2,20 

2,18 

2.36 

2,00 

2,03 

2.03 

2,02 

1,80 

2.04 

2,72 

2,37 

2,29 

2,09 

O o o A. , ¿-t. 

2,29 

.06 

2,52 

1.98 

2 , 0 2 

2,00 

1.42 

1,83 

2.43 

2,31 

2,15 

1.85 

2,01 

2,00 

1,44 

2,14 

2,42 3,64 

1.5 

2,08 

1,87 

1,64 

1,97 

2,05 

1 oc 
I , 'J-J 

1,71 

2 , 0 1 

3,29 2,46 

1,69 1,86 

1,94 

1,56 

1,71 

1,60 

1,72 

4,61 

1,65 

1.71 

1.75 

1,78 

1,78 

2,75 

2.09 

1,74 

2 .10 

2,00 

2 . 1 1 

2 , 1 1 

2,48 

1,88 

2,05 

17 C I Ol I , / 'J ! , O-J 

2,01 

1,98 

2,20 

1 3 J f , ut 

1,98 

1,98 

1,75 

O OQ U , £-J 

1.27 

1,86 

1.9 

2,45 

1,80 

2,07 

2,07 

1,88 

1,85 

2,05 

1,85 

2.07 

2,11 2.56 2.01 

2,26 1,78 2,80. 

2,01 1,71 

2,34 (0,52) 

1,97 (0,44) 

2,27 (0,33) 

2.04 (0,26) 

2.37 (0,86) 

2,27 (0,19) 

1.96 (0,21) 

2.38 (0,50) 

2,03 (0,16) 

2,02 (0,27) 

1,86 (0,18) 

2.05 (0,25) 

1,76 (0,23) 

2,01 (0,20) 

2,02 (0,27) 

2,33 (0,60) 

2.16 

2,08 (0,30) 

TAULA 3,4, Valors del quocient- 0430/ D665 en els punts estudiats en el riu Ter durant un cicle 
de nou atesos (gener 1983- setembre 1983), 
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mg CLOROFIL·LA a/ m 2 

240 

ÍOO 

160 

120 

eo 

40 

FIGURA 3.3. Mitjana (superior, negra) 1 desviació típica (inferior, prima) 

de les concentracions de clorofil·la per unitat de superfície per cada època 

de nostreig 1 totes les estacions estudiades. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
CENER FEBRER «ARÇ ABRIL HAIG JUNY JULIOL AGOST ! 

FIGURA 3,6, Distribució espai-teiaporal del quocient D430/ D665 en les estacions de l'eix del 
riu. 

1 

5 

7 

9 

12 

18 

30 

38 

46 

FI6URA 3,14, Representació espai-tesps de les diferències absolutes entre els valors reals i 
els esperats en l'aplicació del «ode1 de funcionament de la concentració de clorof i 1,la a en 
el riu en funció dels paràaeytres físico-quínics, 
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Els valors que apareixen a la resta dels afluents (TAULA 3.4) 
segueixen el mateix model de distribució que en el tram mitjà del riu. A la 
riera de Vallfogona (punt 14) , la de Rupit (punt 50) i el Gurri (24), no 
hi ha quasi variació respecte al valor 2 en cap moment , excepte al març en 
el darrer punt ( en què arriba a 3.3). A la riera Major (punt 27) l'índex 
disminueix suaument a la primavera, igual que en el riu Brugent (punt 33). 
Al Llémena els valors són sempre molt baixos (la mitjana per a les nou 
campanyes és de 1.76), arribant a un mínim de 1.4 a l'abril. 

3.2.3.5. L'efecte de l'espai i el temps en la concentració 
de clorofil·la; una anàlisi de la variància. 

A fi de comprovar l'efecte de l'espai (estacions) i del temps 
(campanyes) en la concentració de clorofil·la, s'ha realitzat una anàlisi 
de la variància (Univariate two -way analysis) utilitzant el paquet de 
programes estadístics BMDP. 

El test per campanyes indica que les estacions es comporten de 
forma significativament diferent unes d'altres, a excepció de la campanya 
9 (juny 1984) i la 12 (setembre). En aquests dos casos sembla deduïble el 
fet que en el riu es donés una estabilització després dels pics de 
primavera i estiu. L'anàlisi agrupant campanyes per hivern, primavera, juny 
i estiu confirma la diferència entre la campanya 9 i totes les altres. 
Així mateix , en l'estudi de les variàncies per les estacions (TAULA 3.5), 
es revela que les capçaleres (Tl, T7, T5 -en el Ter i el Freser-, T14 -
Vallfogona- , T24 -Gurri-, T27 -Major-, T50 -Rupit-) manifesten un 
comportament molt uniforme al llarg del temps. Probablement, això és degut 
als baixos valors de clorofil·la que s'hi donen durant els nou mesos, i a 
l'aparició de màxims moderats a la primavera. 

Estacions afectades . Estacions nolt afectades 
(p( 0,1) (p< 0,01) 

T5 Tl 
T14 T7 
T50 T24 
T18 T27 

TAULA 3,5, Susari dels resultats de l'anàlisi de la variància per estacions de wostreig, 
S'indiquen les estacions (punts estudiats) significativaroent semblants respecte el temps 
(campanyes), 
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3.2.4. KELACÏOKS BVTSB ELS DIVERSOS PARÀMETRES PIGMENTARIS I 
LES VARIABLES FISICO - QÜIKIQOES DE LES AIGÜES : CONSTRUCCIÓ D'üï MODEL . 

3.2.4.1. Clorofil·la a i característiques físico-químiques 
de les aigües. 

La concentració de clorofil·la en cada segment del riu està 
estretament relacionada amb els paràmetres ambientals. En un tractament 
conjunt per a tota la conca, s'ha volgut especificar aquestes relacions, 
utilitzant primer una anàlisi estadística de correlacions i regressions, 
i més tard una anàlisi de components principals. 

Els paràmetres físico-químics que han intervingut en les anàlisis 
han estat la temperatura, ei pH, la conductivitat, l:alcalinitat, les 
concentracions d' oxigen, nitrats, nitrits, amonis, fosfats, sulfats, 
silicats, clorurs, l'ió calci, magnesi, sodi, potassi i ferro, el cabal, 
l'altitud del punt d'estudi, la distància del punt a la desembocadura, 
l'àrea del punt i l'àrea pròpia. Com a paràmetres pigmentaris s'han 
utilitzat la concentració de clorofil·la a, de feopigments i l'index D430/ 
D665. 

• 3.2.4.1.1. Anàlisi de correlacions . 

El coeficient utilitzat en aquesta anàlisi ha estat el paramètric 
de Pearson . Un pocs paràmetres apareixen significativament correlacionats 
amb les concentracions de clorofil·la a (TAULA 3.8) 

La concentració de clorofil·la apareix positivament 
correlacionada amb els fosfats en els punts 24 (Gurri) i 33 (Brugent), 
mentre que hi apareix negativa amb les capçaleres del Ter (T7> i Freser 
(Tl). Les correlacions amb l'oxigen són positives al punt 9, indret que 
juntament amb el punt 27, apareix negativament correlacionat amb els 
nitrats. Val a dir que les correlacions entre els diferents Índexs 
pigmentaris (clorofil·la a, feopigments, D430 / D665 ) no són en cap cas 
significatives. 
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1 s 7 9 12 14 18 24 27 30 33 35 38 46 50 6L0B, 

CAMP, - -0,73**-0,66*  

ALC. 0,51*" 

OX, - - - 0,66* 

NUR, - - - -0,79** 0,64* 

AMQN, 0,69* - 0,32*** 

FOSF, - -0,68**-0,66** - 0,71 0.36*** 

SIL, - - -0,66** 

CABAL - 0,61* 0,66** - - - -0,89** 0,21** 

ALT, 0,55*** 

TAULA 3.8. Correlacions de la clorofil·la a amb les variables físico-
químiques segons el coeficient de Pearson . * representa PCO.l , ** 
P<0.05) i.*** P<0.001 . n=12 per a cada estació, n=131 per a les 
correlacions globals . 

Pel que fa a la correlació de la clorofil·la a amb els valors 
globals dels paràmetres, es troben valors significatius amb l'alcalinitat, 
els amonis, els fosfats i el cabal (positives) i amb 1 'alçada (negativa). 
Aquests resultats s'han explorat mitjançant una anàlisi de regressions 
prenent els pigments com a variable dependent i totes les altres com a 
independents. Els resultats apareixen en les FIGURES 3.7 a 3.10. 

La regressió amb l'alcalinitat (FIGURA 3.7.) i amb l'alçada 
assenyalen un important component espacial en la distribució de les 
concentracions de clorofil·la a, en què les estacions es disposen des de 
dalt fins a baix. El punt 14 (Vallfogona) i el 5 (Campdevànol) se separen 
de la recta per la seva major alcalinitat, mentre que les estacions sota 
dels embassaments (T30 i T38) també se'n separen per tenir alcalinitat i 
clorofil·la a molt elevades. La regressió dels pigments amb els amonis 
(FIGURA 3.8) segrega per sota les estacions de capçalera (Tl, T5, T7) i la 
riera de Vallfogona (T14), i per sobre la riera de Rupit (T50), el Llémena 
(T35) , el Brugent (T33), les aigües després dels embassaments (T30, T38) i 
les rodalies de la desembocadura (T46). Per la seva banda, la regressió amb 
els fosfats (FIGURA 3.9) assenyala com a poc significatives -per poc 
importants concentracions del nutrient- les estacions de capçalera (Tl, T5, 
T7), a excepció del Tort (T9), que hi queda ben pròxima; també queden fora 
de la recta, però aquest cop per damunt d'ella, els punts 30, 38, 46 del 
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FIGURA 3,10, Recta cíe regressió entre el cabal i la cloroíil.la a, 
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Ter, el Brugent <T33> i la Llémena (T35). La regressió de la clorofil·la a 
amb el cabal (FIGURA 3.10) és sois significativa a les estacions de l'eix 
del riu (punts 12,18,30,38 i 46), mentre que totes les altres semblen 
independents d'aquest paràmetre . 

•3.2.4.1.2. Anàlisi de components principals . 

L'ordenació conjunta dels paràmetres físico-químies i de la 
clorofil·la a, es va estudiar mitjançant una anàlisi de components 
principals . En total, hi van intervenir un total de vint-i-cinc 
variables (les mateixes assenyalades més amunt , utilitzades en les 
correlacions, excepte els feopigments i l'índex D430/ D665). El resultat 
dóna cinc eixos interpretables matemàticament (en conjunt, el 73.4 % de la 
variància), per bé que sols en el primer (38 % de la variància) i quart eix 
(5 % de la variància) la clorofil·la hi ocupa una posició significativa. La 
representació dels eixos I i II i III i IV apareixen a les FIGURES 3.11 i 
3. 12. El primer eix és caracteritzable com la mineralització del riu 
(conductivitat, alcalinitat, anions, cations), i la clorofil·la hi té un 
pes destacat (TAULA 3.9) al costat dels paràmetres de la mineralització. El 
quart eix està marcat per l'oposició silicats - ferro, i separa ur- grup dc 
variables entre les quals es troben silicats, amoni, pH, clorofil·la a i 
nitrats. Respecte del segon eix -el cabal del riu - , i del tercer -el 
factor temps-, la clorofil·la no hi té pes relevant. 

A la llum d'aquesta anàlisi sembla que el factor espai en el riu 
(el primer eix de l'anàlisi) té una marcada influència en la distribució de 
la clorofil·la a. La representació dels "scores" dels eixos I i IV permet, 
en el primer cas, observar la disposició de les estacions de l'eix des de 
dalt del riu fins a baix (FIGURA 3.13). Les nostres del punt 24 tenen un 
pes important també sobre la part positiva de l'eix I, situant-se més a 
l'extrem les mostres de la primavera i l'estiu, mentre que les del punt 33 
també hi aporten un pes important. Per altra banda, les estacions de la 
resta dels afluents no carreguen gens sobre aquest eix. Les mostres que 
carreguen més sobre el quart eix són les dels punts 35 i 33, i en menor 
mesura les del punt 27. Aquest eix separa les estacions de substrat silici 
en què es troba una elevada concentració de clorofil·la a. Les mostres del 
punt 27 més properes a les dels punts 33 i 35 són les de l'hivern i la 
primavera, mentre que les de l'estiu n'apareixen clarament separades. 

A tall de conclusió , l'anàlisi de components principals remarca 
la relació entre la distribució de la clorofil·la a i la mineralització de 
les aigües. Així, les capçaleres del Ter i el Freser apareixen a la banda 
oposada de l'eix, mentre que on es dóna una relació més estreta és en els 
punts 30, 33, 36 i 46, així com en el T24. Tots ells són indrets amb 
elevada alcalinitat i rics en nutrients, i s'hi troben valors molt 
importants de clorofil·la a , Els punts en què també es troba una elevada 
concentració de clorofil·la a i hi ha una elevada quantitat de nutrients 
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FACTOR ! FACTOR 4 

CONDUCTIVITAT 0,898 0,0 
ALTITUD -0,881 0,0 
CALCI 0,862 o.o 
PLUJA -0,862 0,230 
POTAS I 0,850 0,0 
CLORURS 0,844 0,0 
SULFATS 0,806 0,0 
DISTANCIA A LA CAPÇALERA -0,731 0,0 
ALCALINITAT 0,782 0,0 

MAGNESI 0,767 0,0 
SODI 0,692 -0,251 
CLOROFIL·LA a 0,625 0,337 
ÀREA 0,551 • 0,0 
FOSFATS 0,515 0,0 
CABAL 0,484 0,0 
TEMPERATURA 0,463 0,0 

0XÍ6EN -0,311 0,0 
i* L> 
K" o.o 0,354 
SILICATS 0,0 0,636 
AMONI 0,334 0,313 
FERRO 0,311 -0,435 
NITRITS 0,383 0,0 
NITRATS 0,314 0,0 
AREA PRÒPIA 0,0 0,0 
DIA 0,0 0,0 

TAULA 3.9. Pesos en els eixos I i IV de les vint-i-cinc variables participants 
en 1'anàlisi de components principals conjunta de les variables íísico-químiques 
i la clorofil.la a. 
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però baixa alcalinitat són separats pel quart eix; es tracta principalment 
de l'estació 35, el Llémena i, de manera menys important les estacions 27 
i 33. 

3.2.4.2. Relacions entre la concentració de feopigments i 
l'index de Margalef amb les variables físico - químiques . 

Els productes de degradació de la clorofil·la, tal com es 
detecten a partir de les equacions de LOREHZEIT (1967), no tenen una 
correlació significativa sinó amb la temperatura i el factor temps, amb els 
quals apareixen negativament correlacionats (r= -0.344 i -0.334 
respectivament , amb p < 0.001). Amb la resta de variables no es troba cap 
relació interpretable. Els resultats semblen indicar només les diferències 
que existeixen en el temps, amb abundància de feopigments quan hi ha baixes 
temperatures, i a l'inrevés. 

Pel que fa a l'índex D430/ D665 , també apareix una feble 
correlació negativa amb la temperatura (r = -0.354, p <0.05) i el temps (r 
= -0.234, p <0.05), mentre que les altres no són significatives. Sembla 
haver-hi, aquí també, una estreta relació amb les diferències que apareixen 
en relació amb el temps. En una anàlisi de components principals eu què es 
feia intervenir la totalitat de les variables físico-químiques, la 
concentració de clorofil·la a i l'índex de Margalef, no apareixien 
excessives modificacions respecte a les FIGURES 3.11 i 3.12, mentre que 
l'índex sols té un pes significatiu a l'eix V <6 %). En ell, es troba 
oposat a la temperatura i el pfí i proper a l'amoni i els silicats . 
Aquesta proximitat als dos darrers paràmetres es pot interpretar com la 
relació entre els més alts valors i la seva aparició en indrets d'aigües 
mineralitzades, riques en nutrients, com és el cas del punt 46. 

3.2.4.3. Model del comportament de la clorofil·la a respecte 
als paràmetres físico-químics de les aigües. 

Després d'haver efectuat les mesures de les correlacions entre 
les variables pigmentàries i les fisico-químiques sembla evident que 
existeix una certa dependència entre els valors d'un i altre grup de 
variables. 

Buscant d'expressar aquestes relacions hem realitzat una 
anàlisi de regressió linear multiple pas. a pas prenent can a variable 
dependent la concentració de clorofil·la a i com a variables independents 
els cinc eixos de l'anàlisi de components principals realitzat, en aquest 
cas, únicament amb els valors de les variables físico-quí miques. Aquests 
cinc eixos resumeixen el 74.5 % de la variança (50.7%, 19.6%, 15%, 8.5% i 



7%, respectivament), i la seva interpretació és anàloga a la que feiem en 
l'apartat 3.2.4.1: FI representa la mineralització, F2 els associats amb el 
cabal en el riu, F3 els que ho estan amb la temperatura, F4 els silicats i 
F5 el pH i l'oxigen. La seva representació té molt petites variacions amb 
la de les figures 3.11 i 3.12. 

D'aquesta anàlisi resulta una recta de regressió 

Conc. clorof. a =1.064 + 0.206 * Fi + 0.137 * F* + 0.053 * Fa + 
0.063 * Fs - 0.034 * Fa 

(recta 1) 

La comparació entre els valors reals i els esperats a partir de 
l'equació és significativa (r = 0.619, pCO.OOl, n= 131). La significació 
baixa escassament (r- 0.582, p<0.001, n- 131) quan eliminem de l'equació 
els seus tres últims elements, tots ells amb coeficients propers a zero: 

Conc. clorof. a = 1.06 + 0.206 * F, + 0.137 * Fa 

(recta 2) 

A partir d'aquesta última expressió es troba, per tant, que la 
concentració dels pigments resulta de la combinació lineal de la 
mineralització, l'efecte longitudinal, i del cabal, l'efecte temporal. La 
representació espai-temps de les diferències entre els valors esperats i 
els reals és molt il·lustrativa (FIGURA 3.14) per a observar el 
comportament de la clorofil·la a en el riu respecte a aquests dos factors. 
Les diferències són molt grans a les capçaleres del Ter i del Freser (punts 
1 i 7); així , a la del Freser apareixen diferències de 0.4 durant els nou 
mesos d'estudi , mentre que a la del Ter aquestes diferències es troben 
principalment a l'hivern i principis de primavera. Per campanyes, la 
cinquena (febrer) és també la que més se segrega. Algunes diferències 
màximes es troben ocasionalment, però cal destacar la del punt 1 al mes 
d'abril. Diferències mínimes es troben, en canvi, en el tram mitjà del riu 
i durant la primavera i l'estiu. Seria en aquests moments, per tant, en què 
la combinació lineal del factor espai i del factor temps representaria 
òptimament la concentració de clorofil·la a en el riu. 



3.2.5. CONCLUSIONS 

Els valors de clorofil·la a que apareixen en el riu Ter són de 
l'ordre dels que es donen en altres sistemes loties (TAULA 3.6). Els 
valors que s'hi observen es trobarien en el límit superior dels que hem 
trobat a la bibliografia. En tots els rius de l'hemisferi N es troben 
valors molt semblants; són mínims en rierols petits d'àrees forestals (BOTT 
et al. 1985) o en trams ombrívols de rius de més grans dimensions (Mc 
CONNELL & SIGLER 1959). 

En el Ter, els valors de clorofil·la són més elevats en els 
afluents que discorren sobre substrat calcari que no en substrat silici 
(riera de Rupit o Gurri front la riera Major, per exemple). Aquest fet 
sembla repetir-se arreu (ODUM 1957, MARKER & CASEY 1981, MARGALEF 1983; 
ELORANTA & KUNNA 1979, JOHANSSON 1979), els primers semblant sempre més 
productius. De la mateixa manera, en el Ter s'observa una tendència a que 
la concentració de clorofil·la a tingui una relació estreta amb la 
mineralització de les aigües, entenent aquest conjunt de factors en el seu 
sentit més ampli. El tram inferior del riu és el més productiu. Aquesta 
observació podria ser generalitzable als rius; NAIMAN & SEDELL (1981) 
observen que el 64 % de la producció total en una conca es dóna en els rius 
d'ordre 7 a 9. 

Aquestes diferències espacials no són de fàcil explicació, sino 
que hi ha un bon nombre de factors que actuen conjuntament, afectant les 
comunitats fitobentòniques. Entre aquests factors es troben, a més del 
substrat, la temperatura, la quantitat de llum i de nutrients (HYNES 1975), 
així com la velocitat del corrent i la quantitat de fluxe (ANTOINE & 
BENSON-EVANS 1982, TETT et al. 1978). S 'ha observat que sobre substrat 
arenós es troben concentracions molt més baixes de clorofil·la que en 
altres trams de substrat més dur (DUFFER & DORRIS 1966). S'han observat 
diferències importants entre trams forestals , i per tant, de baixa 
il·luminació, amb altres més descoberts (Mc CONNELL Sí SIGLER 1959, 
KOBAYASI 1961). Algunes vegades, aquesta diferència pot arribar a ser de 2 
a 5 cops superior. La pol·lució és un altre factor que sembla determinant 
en l'augment de la concentració de clorofil·la; HORNBERGER et al. (1977) en 
el riu Mechums observa valors fins de 600 mg m~2 en àrees pol.luides per 
activitat agrícola. BOMBOVNA (1972) troba en el riu Raba fins a 1600 mg nr 
2 de clorofil·la a en indrets pol.luits en que creixia Cladophora , 
Stigeacloníum i Oedogonium. AIZAKI (1978) troba, en rius pol.luïts al 
Japó, una regressió elevada i significativa entre els fosfats i la 
concentració de clorofil·la a. 

Com es remarca a partir de la dependència amb els factors físico-
químics (apartat 2.3.4.3), la concentració de clorofil·la a s'explica 
bàsicament per la mineralització de les aigües i per un important efecte 
temporal. Existeixen dos màxims destacats en la concentració de 
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clorofil·la a en el riu, a la primavera i a l'estiu, i uns valors mínims, a 
l'hivern, és fàcil observar diferències entre diverses époques de l'any en 
un mateix tram d'un riu (PATRICK 1970, MARKER 1976). ROUIflCK & GREGORY 
(1981), en rius de la regió temperada troben els màxims de creixement a la 
primavera i a l'estiu, mentre que a l'hivern és el moment de més baixa 
producció. Les raons de la diferència estacional es trobarien sobretot en 
la llargària del fotoperíode, la intensitat de la llum i la temperatura, 
que són molt diferents entre aquestes èpoques. 

Els valors que s'obtenen de feopigments amb les equacions de 
LOREKZEJF (1967) probablement s'ajusten a la veritat pel que fa al seus 
màxims i mínims d 'aparició en el temps (apartat 3.3). Els seus valors són 
baixos, mínims en el Ter en la primavera i en el començament d'estiu, 
moment en que la productivitat de les comunitats fitobentòniques és molt 
gran. També els valors de l'índex de Margalef són baixos, com acostuma a 
succeir en altres ecosistemes fluvials, on la producció és molt elevada. A 
la TAULA 3.7 apareixen alguns altres valors, on es pot observar que 
aquests valors oscil·len entorn a dos. 

Rius de muntanya mitjana, Catalunya 2,2-3,5 

Riu de Malaisia 2,4-5,0 

Riu del centre d'Espanya 2,0-3,3 

TAULA 3,7, Valors de l'index 0430 / D665 en diversos ecosistemes lòtics, Dades recollides en 
HARGALEF 1983 (originals i d'altres autors), 

Per últim val la pena remarcar els elevats valors de clorofil·la 
que hem observat al riu Ter. En els últims temps s'ha tendit a infravalorar 
la trascendència de les algues com a base alimentària de l'ecosistema 
fluvial. Tot i que no disposem de dades del metabolisme dels productors 
primaris, els valors trobats suggereixen que ens trobem ben lluny del pobre 
11-27 % que els hi reconeix HAIMAS (1983) en ecosistemes boreals. Com a 
riu mediterrani, el Ter, al menys des de la perspectiva de la dinàmica dels 
pigments clorofí1.lies, no sembla adaptar-se als esquemes proposats pels 
teòrics del "River Continuum Concept". La aseverado que el riu és un 
sistema que actúa com a heteròtrof en el seu tram superior, més tard com a 
autòtrof, per acabar de nou en 1'heterotròfia (VAïOTTE et gl. 1980) sembla 
poc aplicable al riu Ter, que es deu comportar, quasi totalment, com un 
sistema autòtrof. 
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3.3. ANÀLISIS CRQMATOGRÀFIQDES DELS PIGMENTS PRESENTS BN LES 
COMUNITATS FITOBENTÒÏIQUES. 

3.3.1. Introducció . 

La qualitat i les classes dels pigments del Ter ha estat 
investigada a partir de la tècnica de cromatografía líquida d'alta 
ressolució (HPLC : High - Performance Liquid Chromatography). Aquest 
mètode, que ha tingut un desenvolupament força recent pel que fa als 
pigments clorofí1.lies de les algues (JACOBSEN 1978), permet observar la 
presència en els extractes de les diverses formes de clorofil·les (a, b, 
c) i dels seus productes de degradació (clorofil.lides, feofòrbids i 
feofitines). Per la seva eficàcia i rapidesa ocupa una posició intermèdia 
entre els mètodes de cromatografía clàssica i el d' espectrofotometria 
(BROWN et al. 1981). 

Amb l'aplicació d'aquesta tècnica s'ha mirat de detectar iss 
diferents menes de clorofil·la (a,b,c) així com l'existència dels seus 
productes de degradació (clorofil.lides, feofitines i feofòrbids). Altres 
pigments possiblement presents en algunes de les mostres, com carotens i 
ficobilines els hem suposat - a partir de la composició taxonòmica de les 
mostres - molt poc importants, i no hem avaluat la seva presència. Val a 
dir que bàsicament preteníem comprovar dues hipòtesis : 

a) la forma predominant de clorofil·la era la forma a, i per tant 
seria lícit assimilar la concentració de clorofil·la a a una estimació de 
la clorofil·la total, 

b) els productes de degradació de la clorofil·la eren bàsicament 
les feofitines, ja que així ho pressuposàvem en aplicar les equacions de 
LORENZEN (1967). 

3.3.2. Material i mètodes . 

La metodologia aplicada a aquest estudi parteix de FALKQWSKI & 
SUCHER (1981) , i ha estat posada a punt en el Servei d'Anàlisi de la 
Facultat de Biologia per J. PISOL i I. CASALS. Hom pot trobar-ne una 
detallada explicació a PIfiOL (1985). Bàsicament , el dispositiu consta 
d'una columna de fase reversa que rep l'pxtracte (100 ui i tres en 1« major 
part de les nostres anàlisis) i dos eluents (metanol al 95 % i aigua) que 
són impulsats a través d'unes bombes que creen un gradient de fluxe. Dos 
detectors, un espectrofotòmetre i un fluorímetre, hi estan conectats. Un 
petit ordinador controla el sistema: el bombeig, el flux, la proporció 
dels eluents i la integració dels cromatogrames. 
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El programa d'elució que hem utilitzat té una durada de quinze 
minuts. En ell, 1 ' espectrofotòmetre llegeix a 655 nm, mentre que el 
fluorímetre té 1' excitació a 430 nm i l'emissió a 655 nm. L'ordre d'elució 
ve donat segons els següents passos del programa: 

80 a 90 % de metanol 0.10 -0.25 
injecció de la mostra 0.25 -2.00 
90 a 97 % de metanol 2.00 -2.50 
es manté el 97 % de 
metanol 2.50 -3,00 

97 a 100% de metanol 3.00 -3.50 
es manté a 100% de 
metanol 3.50 -12.00 

de 100 a 90 % de metanol 12.00-12.50 
es manté en 90% de 

metanol 12.50-15.00 

Com hom pot fàcilment deduir, en els cromatogramss apareixeran 
primer les molècules més hidròfiles (clorofil,les, formes b) i més tard les 
més hidròfobes (feofitines, formes a>. 

El temps d'aparició de les diverses formes de clorofil·la es va 
determinar utilitzant patrons estàndard SIGMA. Malauradament no va ser 
possible disposar del patró corresponent a la clorofil·la c, per la qual 
cosa aquesta forma no va ser estimada. 

Amb aquesta tècnica es van estudiar els extractes de setze punts 
distribuïts per la conca (FIGURA 3.17): 1 i 5 (Freser), 14 (riera de 
Vallfogona), 19 (Fornés), 15,18,21 i 22 (tram mitjà del Ter abans dels 
embassaments), 24 (Gurri), 33 (Brugent), 30, 37, 38 i Devesa (tram mitjà 
del Ter després dels embassaments), 45 i 46 (Ter després de Girona), a 
partir de mostres recollides el 8-9-10 de juliol de 1986. Paralelament es 
van mesurar les concentracions de clorofil·la amb el mètode 
espectrofotomètric, a fí de comparar els dos mètodes. 

3.3.3. Resultats . 

3.3.3.1. Significat de les diferents sustàncies que són 
detectades en els cromatogrames . 

La clorofil·la a apareix al 5.3 minuts en absorbància i als 5.48 
- 5.5 en fluorescència , mentre que la clorofil·la b apareix abans, als 4.6 
minuts en absorbància i als 4.78 minuts en f luorescència. Els temps 
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FISURA 3,15, Crowatograwa de l'extrade metanòlic del punt T30, obtingut amb 
el detector de fluorescència, 
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FISURA 3,16, Cr oiua tog rama da 1 'extracte metallic del punt T30, obtingut amb 
el detector d'absorbància, 
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d'aparició de les feofitines es va determinar en acidificar l'extracte 
patró amb HCl 0.01 M; així es va veure que la feofitina a apareixia als 
9.45 minuts en absorbància i als 9.63 minuts en f luorescència. La 
feofitina b apareixia als 7.58 minuts en absorbància, mentre que oferia un 
pic de difícil interpretació en fluorescència, ja que no era senzill; 
tanmateix, el seu temps d'aparició se situa aproximadament als 7.47 minuts. 

Uns altres productes apareixien en quantitats importants . Donat 
que es desconeix la seva identitat els hem anomenat productes "x" . Sorgien 
molt ràpidament en els cromatogrames -la qual cosa indica que es tracta de 
substàncies molt solubles en aigua- , i són més conspicus en fluorescència 
que en absorbància (FIGURA 3.15 i 3.16). Els seus pics són , però , més 
clars i delimitats en el darrer detector (1.10 ; 1.82 - 1.87) , mentre que 
apareixen més confusos en fluorescència, on es fa difícil observar -ne cap 
regularitat (1.27 - 1.38; 1.9; 2.05; 2.43). La caracterització d'aquests 
productes es fa difícil i passa per recollir l'eluent i analitzar - ne el 
seu comportament, allargant el temps del cromatograma, PIfíOL (1985) 
observava unes substàncies amb les mateixes característiques en extractes 
de fulles i provava de saber-ne la identitat. Ell deduïa que es tractava, 
principalment, de clorof il. lides i feofòrbids- Tanmat^l-r , npa piar*« 
certesa de la seva identitat no es pot tenir sense comptar amb un 
analitzador, inclòs en el sistema d'HPLC, que permeti caracteritzar -los. 

3.3.3.2. Formes de clorofil·la i dels seus productes de 
degradació presents en els extractes dels punts estudiats. 

Donat que a partir dels cromatogrames no es pot realitzar cap 
estimació directa de la concentració de clorofil·la a , els resultats que 
apareixen a la TAULA 3.1 són únicament qualitatius . Així , els resultats 
es limiten a indicar la qualitat dels pigments presents en la mostra . 
Tanmateix , i donat que el cromatograma integra els mV que corresponen a 
cada substància , es pot tenir una imatge de l'abundància relativa de cada 
forma dins l'extracte , la qual cosa hem indicat amb el signe + . 

La forma a és, com ja esperàvem, la dominant entre les 
clorofil·les. Tanmateix , la b té una presència constant en quasi totes les 
mostres, a excepció de les estacions de capçalera (1 i 5) i del punt 21 del 
tram mitjà del Ter, en què no apareix . Cal destacar que al punt 30 
apareix relativament més abundant la forma b que la a. Com es veu 
ràpidament, no hi ha presència important de feofitines en els extractes. De 
fet, a part d'una presència quasi simbòlica en el punt 37, aquests 
productes de degradació no fan acte de presència. En canvi, són molt 
importants els productes que hem anomenà b x ' eu desconèixer J.a seva 
identitat, que poden representar entre un 12 % en el cromatograma del punt 
15 i un 85 % en el del punt 33. 



ABSORBÀNCIA FLUQRESCèNCIA 

ESTACIÓ Cl a Cl b Ff a Ff b Prod, X Cl a Cl b Ff a Ff b Prod, 

1 +++ 4 ++ + 4 

5 ++ 4 4 4 4 4 4 

15 +++ 4 4 +++4 4 

18 • H 4 4 4 +4 4 4 

18r +++ 4 44 4 4 4 4 44 

21 + 4 + + 4 4 4 4 

22 + 4 4 4 4 4 4 + 4 4 

30 4 44 4 4 44 4 4 4 

37 + 4 4 4 * 4 4 4 4 4 

38 + 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 

DEVESA 4 4 4 4 4 4 + 4 4 t 44 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 4 4 4 4 4 t + 4 4 + 4 

14 4 4 4 4 + 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 4 + 4 + + 4 4 4 + 

TAULA 3,1, Existència i abundància relativa en el cromatograma de les diverses 
formes de dorofil.la (cl a , cl b) , feofitina ( Ff a , Ff b) i altres productes no 
identificats de degradació de les clorofil,les (productes x) , Les primeres columnes es 
refereixen a l'espectrofoUmetre , les segones al fluorimetre , La simbologia representa les 
abundàncies relatives de cada forma ; í presència , + abundant de 0 a 25 ï , ++ abundant de 
25 a 50 X , +++ abundant de 50 a 75 % , ++++ abundant del 75 al 100 % , 

3.3.4. Discussió . 

Dels resultats de l'HPLC es conclou que la fornia predominant de 
clorofil·la és la 'a' , mentre que la *b' és més freqüent del que , en un 
principi, se suposava. Així mateix, la participació de la forma 'b'en la 
composició pigmentària relativa sembla força alta, arribant a ser més 
important fins i tot que la clorofil·la 'a' (punt 30). En les estacions de 
capçalera no es detecta clorofil·la b a partir de la tècnica 
cromatogràfica. Aquests resultats , tot i ser purament qualitatius , 
difereixen als que s'ha obtingut dels mateixos extractes en aplicar les 
tècniques espectrofotomètriques: als punts 1 i 5 , en les capçaleres, els 
valors detectats de clorofil·la b eren de 7.29 i 7.36 mg cl a , m-2* mentre 
que al punt 30 la concentració de clorofil·la b és baixa, per citar alguns 
exemples. Existeix, per tant, una divergència notable entre ambdós mètadas. 
Aquest fet ha estat discutit per diversos autors. JACOBSEN (1978) troba que 
l'estimació és com deu cops superior amb espectrofotometria (utilitzant el 
mètode tricromàtic). Segons SARTQRY (1985) amb el mètode espectrofotomètric 
(acidificació) se sobrevalora la clorofil·la a entre 1 i 1.5 cops, mentre 
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que la clorofil·la b eil surt infravalorada. BROVJf et ají. 1981 observen uns 
resultats molt semblants amb els dos mètodes. En sl nostra cas, existeix 
una certa sobrevaloració de la forma b amb el mètode espectrofotomètric. 
Pel que fa a la forma a, l'avaluació és més difícil, però -a la vista de 
les proporcions que apareixen en els cromatogrames- també sembla estar 
sobrevalorada. 

És de remarcar el fet que a partir de l'HPLC no apareguin quasi 
en absolut feofitines en els extractes metanòlics . D'acord amb el mètode 
de LOREÏZEÏT (1967) s'estimen en general productes de degradació , però es 
pressuposa que aquests són quasi únicament feofitines. â la llum dels 
nostres resultats , i coincidentment amb SARTORY (1985) i PIííOL (in verbis) 
aquesta suposició és falsa. En canvi, apareixen altres substàncies de 
difícil identificació, amb un pes molt important en els extractes , que no 
actuaran com a clorofil·la activa. Aquests productes no són avaluats amb 
l'espectrofotòmetre. En resulta, per tant, una infravalorado important 
dels productes de degradació quan s'utilitza la metodologia clàssica. 

3.4. DIÏÀJÍICA DELS PIGKEFTS I DE LA BIOXASSA Eï DOS XDKEHTS 
ESPECIALJffilT PRODUCTIUS. 

Aquest apartat ve a complementar els resultats ja comentats 
corresponents al cicle de nou mesos per a tota la conca. En el decurs 
d'aquell cicle es van plantejar alguns aspectes que va semblar interessant 
d'aprofondir. Primerament, el d'obtenir valors de la biomassa de les 
poblacions fitobentòniques, i en segon cas, analitzar el comportament del 
riu en dues èpoques de màxima producció, a la primavera i a l'estiu. 

En aquest capítol es discuteixen les diferències que ja 
observàvem entre les dues estacions de l'any, i es busquen les causes de 
les presumibles diferències en la concentració de clorofil·la en els 
diferents segments del riu en una i altra època. Es parteix d' un mostreig 
extensiu en dotze estacions de l'eix del riu (així com en alguns afluents 
de la conca), a fí d'obtenir una seqüència longitudinal en les dues 
èpoques, en les quals es recolliren mostres per a l'anàlisi dels pigments i 
també per avaluar la biomassa i, simultàniament, es prengueren mostres per 
a la seva anàlisi físico-química. 
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3.4.1. Àrea d'estudi 

El mostreig es va realitzar al començament de la primavera i a 
meitats d'estiu: el 8- 10 de març i el 7-10 de juliol de 1986. Els punts 
que es van estudiar són els següents (FIGURA 3.17): 

a) en el segment principal del riu: 

T1 . El Freser a Rialb. 
T5 . El Freser a Campdevànol. 
T15. El Ter passat Ripoll. 
T18. El Ter a la Mambla 
T21, El Ter a Torelló. 
T22. El Ter a Roda de Ter. 
T30. El Ter a la Cellera de Ter. 
T37. El Ter a Bonmatí 
T38. El Ter a Bescanó. 
TDV. El Ter abans d'entrar a Girona (la Devesa) 
T45. El Ter a Sarrià de Ter. 
T46, FI Ter a Flaçà 

b) altres afluents : 

T19. La riera Fornès a la Vola. 
T33, El riu Brugent a Amer. 
T14. La riera de Vallfogona a l'entrada de la població 
T24. El riu Gurri a 7 lim de Vic , 

3.4.2. Material i mètodes . 

La recollida , transport i emmagatzamatge de les pedres es va 
realitzar de la manera ja descrita en l'apartat 3.2.2. Així mateix , 
l'extracció es va acomplir amb metanol al 95 % i la mesura de la 
concentració de clorofil·la a i els seus productes de degradació es va fer 
utilitzant les equacions de LOREHZEI (1967). A part de la clorofil·la a, en 
aquest cas es mesurà també la presència de clorofil·la b, els feopigments < 
i l'índex D430 / D665 . Igualment , la superfície de les pedres es mesurà a 
partir de l'àrea corresponent d'un full d'alumini . La mesura del pes sec 
es realitzà assecant les mostres a 105 "C fins a arribar a pes constant. El 
pes sec sense les cendres (AFDV si emprem 1'abreujatura anglesa) s'obtingué 
cremant les mostres al forn durant 4h a 510 'C (APHA 1981). Totes les 
mesures s'han referit a unitat de superfície (metre quadrat de pedra 
colonitzada per algues) . 

Paralelament a la recollida de les pedres, es mesuraren 
directament el pH , la conductivitat, l'oxigen dissolt en l'aigua i la 
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FIGURA 3.17. Mapa de la conca Hp] Ter amb la l o c a l i t ^ a r i ô dels setze punts es tud ia t : 

durant la primavera i l'estiu de 1986. 
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temperatura. Bs recolliren mostres per a analitzar l'alcalinitat i el 
contingut de nutrients (nitrats, nitrits, amonis, fosfats) en l'aigua. 

3.4.3. Resultats . 

3.4.3.1. La concentració de clorofil·la a en el riu durant 
la primavera i l'estiu: la distribució espacial en l'eix del riu. 

Les concentracions de clorofil·la a trobades a l'eix coincideixen 
amb les que ja es van detectar per les mateixes èpoques al cicle de nou 
mesos• En mitjana , oscil·len entorn dels 38.6 mg nr2 a la primavera i els 
58.3 mg m - 2 a l'estiu (TAULA 3.10). Els valors en aquesta època són 
sempre més elevats, especialment en el tram situat abans dels 
embassaments. En els afluents calcaris, els valors de clorofil·la a són 
similars als que es troben a l'eix del riu; cal destacar els valors molt 
alts a T24 i T33 durant l'estiu, a causa de la gran abundància de 
Cladophora (TAULA 3.10). 

II 1-86 VII-86 

Tram superior (T1,T5) 17,85 (5,86) 14,57 (5,26) 
< inc rustants, Hydrurus) 

Tram mig abans dels 
embassaments (115,118,121, 
T22) 39,4 (45,1) 85,15 (59,36) 

ÍCladophora, diatomees) 
Tram mig després dels 
embassaments (T30,T37,T38, 
TDV(T45,T46) 44,98 (46,6) 55,03 (36,0) 

(diatomees) 

MITJANA A L'EIX DEL RIU 38,6 (40,6) 58,3 (46,5) 

Afluents calcaris de muntanya 

mitjana (T14, T19) 34,1 (40,0) 31,8 (0,5) 
(incrustants, diatomees) 

Afluents calcaris de muntanya 
baixa (T24, T33) 37,1 (49,2) 100,1 (17,3) 

( Cladophora, d i a tornees ) 

TAULA 3,10, Valors mitjans de la clorofil,la a en els diversos segments de l'eix del riu i en 
alguns afluents calcaris estudiats en les mateixes èpoques, Els valors entre parèntesi 
indiquen la desviació típica, De manera molt esquemàtica hi hem indicat les poblacions 
d'algues més característiques de cada tram, 

48 



FIGURA 3,IS, Rapr«s«ntaci¿ i» let variacions êspacials da la concintracM de clorofil·la a 
dupant la priuavera ( ) i l'estiu ( ) de 1$86, 

FIGURA 3,19, Representació de lis variacions espacials de la concentració de clorofi 1.la b 
durant la priaavera < > i l'estiu ( ) de 1986, 
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La distribució espacial de la clorofil·la a en les estacions de 
l'eix del riu va ser diferent en les dues èpoques d'estudi (FIGURA 3.18). A 
la primavera s'observa un cert increment aigües avall. Així , augmenta 
lleugerament fins al punt 15 (abans de Ripoll) i al punt 18 es dóna un 
màxim . A partir d'aquí va decreixent fins a arribar al punt 22 (Roda de 
Ter). Passats els embassaments, al punt 30 (la Cellera de Ter), es troba el 
màxim de tot el riu per a aquesta època. Després, decreix suaument fins a 
arribar a la desembocadura. A l'estiu el comportament és molt més 
irregular. Es troben màxims al punt 15 i també al 22. Al punt 30, la 
concentració de clorofil·la és elevada, però el màxim es troba al punt 38 
(Bescanó). A la Devesa de Girona es troba un mínim, i passat Girona torna a 
augmentar. Els punts en què les diferències entre les dues èpoques van ser 
mínimes són 1' 1 (Rialb), el 5 (Campdevànol), el 21 (Torelló) i la Devesa, 
a Girona. 

3.4.3.2. Concentracions de clorofil·la b en el riu a la 
primavera i a l'estiu. 

Les concentracions de clorofil·la b que es troben en les 
estacions de i" eix del riu oscil·len, sn mitjana, entre els 17.22 n¡g nr-
al mes de març i els 27.67 mg nr2 durant el juliol (TAULA 3,11). A la 
primavera no van aparèixer màxims destacables, a excepció del punt 38, 
mentre que a l'estiu es detecten tres pics importants: als punts 15, 22 i 
38 (FIGURA 3.19). Aquesta diferència entre les dues èpoques es correspon 
amb l'augment corresponent de la forma a. Als afluents calcaris els valors 
són, en conjunt, elevats, i arriben a un màxim a T24 i T33 durant el juliol 
(TAULA 3.11). 

II1-86 V11-86 

Tram superior (T1,T5) 14,0 (7,1) 7,3 (0,04) 
C incrustants, Hydrurus) 

Traí» mig abans dels 
embassaments (115,118,121, 
T22) 17,3 (7,1) 41,1 (28,2) 

C Cladopbora, d i a tornees ) 
Tran mig després dels 
embassaments (730,137,138, 
TDV,T45,T46) 18.2 (17,6) 25,5 (27,7) 

(diatomees) 

MITJANA A L'EIX DEL RIU 17,2 (12,7) 27,7 (26,6) 

Afluents calcaris de muntanya 

mitjana (T14, T13) 44,1 (54,7) 13,0 (0,42) 
(incrustant«, diatoisees) 

Afluents calcaris de muntanya 
baixa (T24, T33) 30,8 (39,8) 79,9 (53,3) 

(Cladophora, diatomees) 
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TAULA 3,11, Valors mitjans de la clorofil,la b en els diversos segments de l'eix del riu i en 
alguns afluents calcaris estudiats en les mateixes èpoques, Els valors entre parèntesi 
indiquen la desviació típica, De manera molt esquemàtica hi hem indicat les poblacions 
d'algues »és característiques de cada tram, 

La relació cl b: cl a dóna una mitjana de 0.78 al març i de 
0.45 al juliol, moment en què hi ha menys quantitat de la forma b respecte 
de la forma a. Per altra banda, hi ha més grans irregularitats a la 
primavera que a l'estiu (FIGURA 3.20): els valors són baixos als punts 18, 
30 i 37, mentre que en els punts 15 , 22 i 46 són més alts. Possiblement 
es pot trobar la causa d'aquesta variabilitat en l'aparició en massa de 
clorof ícies en cada un d'aquests tres punts: Klebsaraídium flaccidum al 
punt 22 i Cladophora glomerata als altres dos. A l'estiu la variància del 
quocient és prou baixa (desv. tip. = 0.18), i indicativa de l'homogeneïtat 
existent . 

3.4.3.3. Variacions espacials i temporals dels productes de 
degradació de la clorofil·la . 

Confirmant el que ja observàvem en el cicle d'estudi per tota la 
conca, hi ha una marcada diferència entre els valors que es troben a la 
primavera i l'estiu (FIGURA 3.21). En el primer període els productes de 
degradació de la clorofil·la quasi no són apreciables, mentre que a 
l'estiu són prou importants (fins a concentracions de 96 mg m - 2 al punt 
30 ). La major part d'aquests productes es troben al tram final del riu: a 
T30, a TDV, i a T45. La relació cl a : productes de degradació (TAULA 3.12) 
posa de manifest la importància dels feopigments en aquestes tres 
estacions (amb valors negatius totes tres). Per altra banda, el quocient és 
molt elevat -i per tant la importància dels feopigments és molt reduïda-
en molts altres punts, sobretot el 15 a l'estiu. 

1 5 15 18 21 22 30 37 38 DV 45 46 

II1-86 - 1,24 0,61 1,67 2,1 - - 1,79 1,20 
VI1-86 - 0,69 2,63 1,09 - - -0.09 - 0,62 -2,69 -0.47 0,66 

TAULA 3,12, Valors del quocient cl a ; feopigments en les dues èpoques d'estudi, El símbol -
indica la presència de valors zero de feopigments, 

En les nostres dades és difícil trobar regularitats que es 
puguin atribuir a l'efecte d'algun paràmetre físico -químic . No obstant , 
TETT et al. (1978) en realitzar un transecte durant els mesos d'estiu al 
riu Mechums (USA), han trobat que hi ha certa relació d'aquest quocient amb 
el tipus de substrat , així com amb el flux. Ells van observar que els 



FIGURA 3,20. R s p r e s a n t a c ü ca las variacions «soaciais del quocient cl b/ ela duran;, 
priaavera ( M l'estiu ( ) de 1S86 

FIGURA 3.21. Representació de U s variacions espacials de U concentració 
durant la primavera ( - - - ) i l'estiu ( ) de ¡S8S 
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valors variaven de menys de 0,4 a 1.2 en l'epilíton (en zones de corrent 
ràpid) a 0.1 i -0,2 en fang (amb circulació més lenta). 

3.4.3.4. Les variacions del pes sec, i de la concentració de 
clorofil·la a associada, durant la primavera i l'estiu. 

En el cas de les estacions de l'eix del riu, és possible 
detectar diferències en' les dues èpoques pel que fa a la quantitat de pes 
sec (FIGURA 3.22), així com del pes sec sense les cendres (FIGURA 3.23) per 
unitat de superfície de pedra. Aquests valors són més elevats a la 
primavera, sobretot en el tram situat després dels embassaments, en què els 
valors poden ser quasi el doble que a l'estiu. On les diferències són més 
petites és en el tram mitjà del riu abans dels embassaments (TAULA 3.13). 
Pel que fa als afluents estudiats en aquest cicle, tots ells sobre substrat 
calcari, és de destacar que tots ells registren valors elevats, 
principalment als T24 (Gurri) i T33 (Brugent), on els valors de pes sec 
sense cendres es movia entre 12 i 109 g/m2. 

PES SEC PES SENSE CENDRES 

II1-86 VII-86 II1-86 VII-86 

Tran superior (Tl,TS), 42,9(51,6) 13,79(5,5) 3,94(1,81) '3,3(2,94) 
(incrustants, Hydrurus) 

Tram mitjà abans dels 
embassaments (T15,T18, 
T21.T22) , 233,5(257,1) 218(113,2) 31,88(33,7) 22,29(10,7) 
(Cladophora, diatomees) 

Tram mitjà després dels 
embassaments (T30.T37, 
T38ITDV,T45IT46), 324,7 (338,9) 117 (171,2) 21,9 (22,3) 20,36 (12,2) 
(diatomees) 

Afluents calcaris de 
muntanya mitjana (T14, 
T19) 40 (14,1) 178 (7,1) 19 (22) 14,4 (4,3) 
(incrustants, diatomees) 

Afluents calcaris de 
muntanya baixa (T33, 
T24) 202 (241,1) 449 (234,8) 35 (32) 73,2 (50,5) 
(Cladophora, diatomees) 

TAULA 3,13, Valors mitjans del pes sec i del pes sec Sftttfcendres (g/ n2) en els diferents 
trams del riu per cada època de mostreig , La desviació típica està indicada entre parèntesi, 
De manera esquemàtica hi hem indicat les poblacions d'algues més característiques a cada 
segment de riu, 
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FIGURA 3,22. R e p r e s e n t a c i ó da l e s v a r i a c i o n s e s p a c i a l s d e l s v a l o r s de pes sec durant la 
priEiave-a ( ) i l ' e s t i u ( ) de 19S5, 

Representad* de les Variacions espacials ueis Vclürs de pes 
la * i /« 5 ver 2 .' L C3l>iU 

__ ; i A.-. ) -j- ,,-xv, i - ; ...^„^^ ; i ̂  - i ; . . . . 4 . ^ ^_ 
ucpi cacuvflLiv 'Je ¿es y-si ¿bu lutta cauo.L ¿eila uc¿ 'Juulicii'.' hhj l 1 -2/ »_j «je uca act 

. - n /-.-. P.in^nA.- 1 -v nn « n\-vw.n n I— _ i 1 ' .-.j-+ i u r" %» .-J.-. 1 OO L sense '.ciiui ca 'jut aul ia f»'i imavc! a ». ? a l caoiu / uc ? _"_"./. 
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Donat que la quantitat de clorofil·la associada amb la matèria 
orgànica pot ser variable (TAULA 3.14), caldrà esbrinar la quantitat de 
clorofil·la per gram de pes sec sense les cendres (mg cl a/ g AFDW), 

1 S 

II1-86 79,2 93,0 
VII-86 73,1 89,6 

15 18 21 22 30 

91,9 84,6 86,3 78.5 78.7 
80,9 93.8 97.0 75,1 91,0 

37 38 DV 45 46 

91,7 84,2 95.8 97.0 96,9 
73,8 93,9 81,2 92,6 

TAULA 3,14, Percentatges del pes de les cendres respecte del pes sec, 

En la FIGUBA 3.24 apareixen les variacions d'aquest quocient en 
les dues èpoques. Els valors (TAULA 3.15) són lleugerament més baixos a a 
la primavera (mitj. = 3.36, desv. típica = 3.61) que a l'estiu (mitj. = 
4.29, desv. tip. = 3.07). Els punts 5 i 38 tenen valors destacats (més de 
10 mg cl a/ g AFDW) a la primavera, mentre que a l'estiu el punt 37 també 
arriba a valors propers a 10. Pel que fa a les estacions dels afluents, 
els valors del quocient van de 0.04 a T33 (Brugent), a la primavera, tins 
a 5.6 a T24 (Gurri), a la primavera. NAIKAN (1983) observa que els valors 
del quocient es mouen entre 0, 1 i 3, excepcionalment fins a 6, en rius 
boreals. MARGALEF (1983) utilitzant dades de MÜLLER (1978) i de Mc CONNELL 
à SIGLER (1959) troba que aquest quocient va d'1.4 a 6.9 en Cladophora, de 
2. ï a 10.5 en Vaucheria, de 1.5 a 9.8 a Palmella i solament és de 0.04 en 
Lemanea. MARGALEF (1983) observa que aquest quocient té uns valors força 
més elevats en el fitoplàncton, entre 5 i 30, fins a 49 en Chlorella 
adaptada a baixa intensitat de llum. 

1 5 15 18 21 22 30 37 38 OV 45 46 

111-86 1,99 10.6 1,8 6,4 0,38 0,38 1,91 3,19 9,78 3,0 0,23 0,7 

VI1-86 6,87 2.07 6.5 2.3 4.5 5,3 0,6 11,4 3.4 0,21 3.5 4.9 

TAULA 3,15, Valors del quocient ng ela/ g AFDW en els punts de l'eix del riu, 

A partir de les dades de pes sec sense les cendres, hem realitzat 
una estima de la biomassa (gr de C/m2). MARGALEF (1983) dóna 
l'equivalència de 1 gr C per 2.4 gr de matèria orgànica seca, que és la 
que hem utilitzat per transformar les dades. Els resultats es troben a la 
TAULA 3.16. Els valors més baixos (1.3-1.6) corresponen als trams superiors 
del riu, en comunitats incrustants molt primes, i els més alts als afluents 
calcaris (fins 45.4 g C/m2 •«•«a*«* i un®*). ¿ part mitja del riu, 
on abunden Cladophora i diatomees, van de 7.5 a 13. 



II1-86 VII-86 

Traí» superior (T1,T5), 1,37 (1,22) 1,63 (0,75) 
(i ne r us tants, Hydrurus) 

Tram mitjà abans dels 
embassaments (T15,T18, 
T21.T22) , 13,3 (14,05) 7,6 (3,62) 
( Cladophora, diatomees) 

Tram mitjà després dels 
embassaments (T30,T37, 
T38,TDV,T45,T46), 9,13 (9,3) 7,5 (4,8) 
(diatomees) 

Afluents calcaris 
muntanya mitjana 10,77 (11,2) 5,9 (1,8) 
(T14, T19) 
(incrustants, diatomees) 

Afluents calcaris de 
muntanya baixa 
(T24, T33) 14,8 (13,4) 30,5 (21,1) 
(Cladophora, diatomees) 

TAULA 3,16, Valors mitjans de la biomassa (expressades en g C/m2) en diversos trams de l'eix del 
Ter i en alguns afluents calcaris, en primavera i estiu de 1986; entre parèntesi s'assenyala la 
desviació típica de cada valor, De manera molt esquemàtica s'indiquen els tipus de poblacions més 
característics en cada cas, 

Com observa MARGALEF (1983), la major part de les estimes de 
biomassa en el fitobentos es mouen entre 1 i 30 g C/m2, Aquest autor 
reuneix dades de diverses fonts, entre les que es pot destacar que les 
poblacions de pècton ben prim es mouen entre 1 i 10 g C/m2, mentre que la 
població d'un riuet del Pirineu va entre 11 i 33 g C/mÄ, de 15 a 20 g C/m2  

una altra formada per zignemals i Stigeoclonium en un riu del Japó, i de 
8.5 a 53 g C/nP en el plocon de rius suecs. De tots aquests valors es 
conclou que la relació C: clorofil·la oscil·laria entre els límits de 20 i 
100 en el fitobentos (entre 30 i 100 en el fitoplàncton), limits entre els 
quals es troben la major part de les dades de les poblacions del Ter, per 
bé que en alguns casos passen de 1000 (TAULA 3.17). 

1 5 15 18 21 22 30 37 38 DV 45 46 19 33 14 24 

III-86 80 98 214 65 313 1035 217 130 43 136 1803 587 - - 248 74 

VI1-86 60 206 64 182 152 127 123 37 124 1920 118 83 230 516 145 138 

TAULA 3,17, Valors de la relació entre el carboni orgànic i la clorofil,la a en les estacions 
estudiades en les dues èpoques de mostreig, 
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3.4.4. Comportament dels paràmetres pigmentaria en les dues 
èpoques de mostreig. 

A fi de conèixer el comportament diferencial del riu en les dues 
époques de mostreig, es va realitzar una anàlisi de correlacions i 
posteriorment una anàlisi de components principals. 

En l'anàlisi de correlacions es va prendre el conjunt de les 
variables pigmentàries (clorofil·la a i b, quocient cl b/a, feopigments, 
pes sec, pes de cendres, mg cla /g AFDW) i les físico -químiques 
(temperatura, alcalinitat, conductivitat, oxigen, pH, nitrats, nitrits, 
amonis, fosfats). Els resultats de l'anàlisi apareixen a la TAULA 3.18. 

Cl, b OXIGEN Cla/g AFDU FOSFATS 

Clorof il. la a 0,69*« 0.55« 0,51« -- 111-86 
0,83««* -0,53« 0,52« 0,46* V II-SS 

Clorofil.la b Cla/g AFDU 0XI6EN FOSFATS 

0,49* 
0,51* 

0,49* 
-0,6« 0,50« 

111-85 
VII-86 

Feopigments Cla/g AFDU P SEC 
AFDU 

COND, NITRATS AMONIS FOSFATS 

-0,49* 
0.7«« 
0,45* 

0,53** 
0,52« 

0,57« 
-0,48* 

0.7«« 111-86 
VII-86 

Pes sec i 
Pes de cendres 
(AFDU) 

Cla/g AFDU 

-0,76*«« 

TEftP 
0,71«« 

COND, 
0,68«« 

NITRITS 
0,56« 

ANQNIS 
0,59« 

FOSFATS 
0.8««* I 

VII-86 

Cla/g AFDU TEMP, COND, FOSFATS AMONIS 0XI6EN 

-0.60« -0,58« -0.57« -0.66*« 
-0,51* 

II 1-86 
VII-86. 

TAULA 3,18, Valors de correlacions entre els diversos paràmetres pigmentar is (clorofil.la a , 
clorofil.la b, feopigments , pes sec i pes cendres , i mg de clorofil.la a per g de pes, 
cendres ) i altres variables físico-químiques , n= 12 , i la significació és ; * per P<0,1, 
*# per P<0,05, *** per PCO,02, #*** per P<0,01 i ***** per P< 0,001 , 
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Les dues formes de clorofil·la estan correlacionades amb 
l'oxigen, positivament al març , negativament al juliol . Així mateix , la 
forma a està positivament correlacionada amb els fosfats al juliol . El pes 
sec i el pes de les cendres tenen correlacions postives amb els nutrients, 
la temperatura i la conducitivitat durant la primavera, fet que no es dóna 
a l'estiu. Les correlacions amb les feofitines han de mirar -se amb 
precaució, donada l'abundància de valors propers a zero, sobretot al març. 
Tanmateix, cal remarcar la correlació, a l'estiu, positiva amb el pes sec i 
els nitrats, negativa amb els amonis. 

Es va utilitzar l'anàlisi de components principals per a 
observar possibles diferències entre les dues èpoques pel que fa a 
l'ordenació de les variables pigmentàries i físico-químiques en el tram 
principal del riu . S'efectuaren anàlisis separades per a cada època, 
utilitzant les següents variables: clorofil·la a, clorofil·la b. 
feopigments, pes sec, pes sec sense les cendres (AFDV), oxigen, 
conductivitat, nitrats, nitrits, amonis i fosfats. 

En el primer cas (la primavera), els tres primers eixos 
representaven el 100 % de la variància explicada: Cl. 7 % el primer, 23.2 
el segon i 15.1 el tercer. L 'espai format pels dos primers eixos de 
l'anàlisi permet separar dos grups de variables ben definits (FIGURA 
3.25). En un extrem del primer eix, apareix un núvol format per un bon 
grapat de variables, entre les quals es troben els fosfats, la 
conductivitat i el pes sec. En el segon eix apareix diferenciat un petit 
grup format per les dues formes de clorofil·la i l'oxigen. Pel que fa al 
tercer eix, nitrats i nitrits estan disposats oposadament a feopigments, 
pes sec i AFDW. La representació dels 'scores' (FIGURA 3.26) assenyala una 
certa disposició longitudinal dels punts, des del naixement a la part 
final, per al primer eix, mentre que els T18, T21, T30, T37 i T38 (punts 
del tram mitjà abans i després dels embassaments) són agrupats per al segon 
front dels propers a la desembocadura. En el tercer eix es contraposen els 
punts 38 i 21. 

En el segon cas (l'estiu) el tres primers eixos són 
interpretables, concorrent amb un 87.9 % de la variància: 41.5 el primer, 
27.8 el segon i 18.3 el tercer. L'ordenació de les variables és ben 
diferent aquí que en l'anàlisi anterior. També aquí es poden diferenciar 
dos grups diferents de variables entre l'eix I i el II (FIGURA 3.27). 
Clorofil·la a i b apareixen ben pròximes a nitrits, amonis i fosfats, 
mentre que el pes sec i l'AFDV ho estan amb la conductivitat. Al tercer eix 
s'agrupen, de manera paralel.la a com es podia observar en el seu homòleg 
a la primavera, nitrats i nitrits oposadament al pes sec i pes sense les 
cendres. La representació dels "scores" (FIGURA 3,28) identifica els punts 
T22, T37 i T46 com és el que més pesen al primer eix, mentre que els T30, 
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COiidüCt. 
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FISURA 3.25, Representat i 4 dels eixos I i II, i I i III de l'anàlisi de components principals 
efectuat anb els valors de las variables fisico-quíBigues i els paràmetres pigrser,taris 
corresponents a la primavera de 1986, 
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II 
pes sec • 

pes cendre? 
ni t rats • 

• 
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T38 i TDV al segon. En el tercer eix, es separen els punts T45 i T37 dels 
T15 i T22. 

3.-V.5. DISCUSSIÓ . 

L'observació dels resultats que antecedeixen i, especialment, la 
interpretació de l'anàlisi de components principals, porta a pensar en una 
certa diferència en el comportament de les comunitats bentòniques en els 
dos moments del cicle de màxima producció primària: la primavera i 
l'estiu. 

Comparativament, durant l'estiu els valors de clorofil·la són 
destacadament més elevats al tram situat abans dels embassaments que no a 
la primavera. Els valors de pes sec, en canvi, són quasi tres vegades 
superiors a la primavera que a l'estiu en les estacions situades després 
dels embassaments. A la primavera la clorofil.la es troba bàsicament en 
ferma activa; l'absència de feopigments així Lo confine. 
concentracions de clorofil.la no són, tanmateix, gaire elevades, mentre que 
la quantitat de biomassa que es troba al riu és superior que la que hi ha a 
l'estiu (mitjana de 9.22 g C/m2 a la primavera, de 7.1 g C/m2, a l'estiu). 
A l'estiu, la quantitat de feopigments és important, i hi ha més 
clorofil.la per unitat de superfície que a la primavera, però, en canvi, la 
biomassa és inferior. 

L'anàlisi de components principals assenyala un ordenació 
diferent de la concentració de les formes de clorofil·la en una i altra 
època. Així, a la primavera, apareixen juntes amb l'oxigen, oposadament 
als nutrients, mentre que a l'estiu la seva situació és precisament al 
costat d'aquests. Les elevades concentracions de clorofil.la que es 
registren a la primavera poden ser degudes a factors associats amb la 
temperatura, tals com la llum i l'augment del fotoperíode, que haurien 
estat limitants durant l'hivern, i que ara poden ser els determinants del 
pic. Els nutrients no serien limitants en aquest període: n'hi hauria més 
dels que es podrien consumir arreu en el riu. A l'estiu, en canvi, els 
nutrients poden afavorir elevades concentracions de clorofil.la allí on són 
més abundants, i poden limitar la quantitat de clorofil.la a allí on no 
abunden; recordem la correlació positiva (r = 0.458 , p<0.1) entre els 
fosfats i la clorofil.la al juliol. 

Sembla per tant, que les poblacions es comporten de manera 
diferent en aquestes dues èpoques. A la primavera les poblacions són més 
actives, amb la major part de les seves clorofil·les funcionals, i amb la 
possibilitat d'aconseguir una elevada quantitat de biomassa. A l'estiu, en 
canvi, sembla existir un estancament: la quantitat de clorofil.la augmenta, 
però també la dels seus productes de degradació, i no en resulta cap 
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increment de la biomassa, sino una pèrdua respecte de la primavera. En 
aquesta dinàmica, els nutrients semblen tenir un paper destacat, però 
òbviament hi intervenen altres factors ambientals (fotoperíode, 
temperatura), a la vegada que els intrínsecs del mateix envelliment de les 
poblacions. 
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4. FLORA D'ALGUES DEL RIU TER. 

El riu com a ecosistema ofereix gran quantitat d'ambients que 
constitueixen al seu torn els biòtops per a una gran varietat d'organismes 
vegetals. El més important d'ells és el que anomenem genèricament "bentos", 
i en ell hem centrat la major part dels nostres esforços. Tanmateix, hem 
també recollit mostres, quan hi ha hagut ocasió, de fonts, rabeigs, 
torrents i tolls. Com es descriu en l'apartat 6.2., les mostres es van 
destinar separadament a l'estudi de diatomees per un costat i dels altres 
grups per 1'altre. 

La metodologia d'observació ha estat diferent segons el tipus 
d'algues. Així, amb les algues incrustants es feia indispensable realitzar 
un aplastament una vegada situada la mostra entre el porta i el 
cubreobjectes. yuan es tractava d'algues incrustants en carbonat càlcic 
calia previament eliminar-lo, afegint a una part de la mostra unes gotes 
d'àcid clorhídric dil.luit. Amb els altres tipus, l'observació es feia 
directament, utilitzant un objectiu de 600 x i, en els casos d'estructures 
més fines, un objectiu d'immersió de 1000 Xv En tots els casos s'ha fet 
servir un microscopi òptic Olympus BHT-2 equipat amb cámara clara i cámara 
fotogràfica. En el cas de les mostres de plàncton s'ha emprat la tècnica de 
la columna de sedimentació, així com un microscopi invertit Hikon per a 
realitzar els comptatges. 

A fí de determinar l'existència de pirenoids, i en el seu cas, 
la morfologia, la disposició i el nombre, s'ha utilitzat solució de lugol. 
El roig de ruteni, colorant apropiat per a posar de manifest l'existència i 
l'estructura de beines, ha estat utilitzat per a clorofícies i 
cianofícies. Amb menys freqüència es va utilitzar el blau de metilè per al 
mateix fí. Els manuals i obres utilitzades per a determinar les algues es 
detallen en cada un dels grups taxonòmics. 

La microscopía electrònica d'escandallatge (MEE) i de transmissió 
(KET) s'ha utilitzat bàsicament per a estudiar les diatomees. Malgrat, amb 
la tècnica d'escandallatge també s'ha observat l'aspecte de comunitats 
incrustants o, més concretament, d'alguna espècie de clorofícia i 
cianofíeia. Les mostres per a MEE s'han recobert amb or en el cas de les 
diatomees, mentre que amb tots els altres s'ha realitzat el pur.t críti; i 
un recobriment previ amb carboni. En el cas de la MET, s'ha utilitzat un 
microscopi Philips, mentre que en el de la MME alternativament un Jeol Scan 
840, un Cambridge S4 i un Cambridge 120. 



En aquest apartat es detallen aspectes de la morfologia, 
distribució i ecologia de les algues determinades. Acompanyant a les dades 
de distribució, en molts casos se n'afegeixen de físico-químiques. En el 
cas de les espècies amb distribució complexa s'ha utilitzat un programa de 
mitjanes estadístiques pertanyent al paquet de programes SPSSX, que permet 
definir els rangs corresponents de les abundàncies i dels valors fisico-
químics. Així mateix, s'ha reunit totes les dades bibliogràfiques a les que 
hem tingut accès, per bé que som conscients que en alguns grups taxonòmics 
hem tingut menys èxit del desitjat. Per últim, i atenent a les novetats 
florí stiques (la qual cosa és més un exercici de paciència que no de 
ciència), hem assenyalat amb un asterisc les espècies, o bé altres tàxons, 
que no havien estat trobades prèviament als Països Catalans (cf. CAMERA 
1985). 

En total han estat determinats tres-cents cinquanta-set tàxons 
d'algues (veure apèndix III), de les quals dues-centes setze són diatomees 
(60.5%), seixanta-sis són clorofícies (18.5%), seixanta són cianofícies 
(16.8%), sis són xantofícies (1.7%) i sis rodofícies (1.7%), dues són 
euglenals (0.5%) i una sola és crisofícia (0.3%). 
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4.1. Cl. CYAÏOPHYCEAE 

La sistemàtica d'aquest grup d'organismes està basada 
clàssicament en la morfologia i les dimensions de les cèl·lules 
vegetatives i dels cossos reproductors. Com comenta BOTJRRELLY (1969) 
això és ben poc comparat amb altres grups en els quals es consideren els 
diferents tipus de pigments, substàncies de reserva, estructura dels 
plasts o dels flagels, el cicle vital o els tipus de repoducció 
vegetativa o sexual. Tot això, i la seva condició de procariotes - amb 
la consegüent elevada variabilitat - ha portat a grans dificultats en la 
taxonomia del fílum. 

Com a conseqüència d'aquestes dificultats, existeixen 
diverses opinions sobre com enfrontar els problemes taxonòmics, _Es pot 
parlar de ¿es grans punts dc vist:;: si dele digucr-no 'clàssics', 
partidaris d'una taxonomia basada en els caràcters morfològics 
tradicionals (GEITLER 1932), i el dels que consideren les cianofícies 
com a bacteris i que, a partir dels anys 50, van iniciar l'estudi 
taxonòmic d'aquests organismes amb mètodes bacteriològics (STANIER 
al. 1978, CARR & VHITTQN 1982). 

Entre els primers existeixen també divergències. Les posicions 
extremes estan en ELENKI1 (1938), partidari de separar els taxons en 
petites espècies - 'atomitzar les espècies' (BQURRELLY 1969)- i en 
DROUET (1981) que considera com a ecòfens d'altres tot un gran nombre 
d'espècies, i així arriba a reduir-ne el nombre a una trentena. La 
posició intermèdia dins aquesta visió tradicional de la taxonomia és la 
que preconitza GEITLER (1932), sobre la qual es basen la major part dels 
estudis actuals respecte d' aquest grup de vegetals. Aquesta sembla, per 
tant la visió més reaonable, però cal matisar aquesta impressió. S'ha 
comprovat la influència dels nutrients en el desenvolupament de pèls o 
heterocists en les rivulariàcies (SINCLAIR & VHITTON 1977, LIVINGSTONE & 
WHITTQN 1983). Així mateix, el creixement i la disposició de les 
colònies o l'amplària i la coloració de les beines o embolcalls 
gelatinosos (caràcters tots ells utilitzats en la sistemàtica) varien 
segons les característiques ambientals (MARGALEF 1983). 

Els bacteriolegs, encapçalats per STAHES, han provat 
d'explicar les variabilitats del grup a partir de cultius. Tot i que la 
informació que ja ha proporcionat aquesta metodologia és apreciable 
(KRATZ & MYERS 1955, PAERL 1982, per citar uns pocs autors), la seva 
aportació, ara per ara, ha de ser forçosament complementària a la de la 
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sistemàtica tradicional. Altrament, la seva aplicabilitat als estudis de 
camp o a la recerca sobre l'ecologia d'aquests organismes és molt minsa. 
Ens cal esperar que poc a poc es vagi obtenint una visió més propera i 
per tant més aclaridora de la realitat. 

En el nostre cas, donada la naturalesa del treball, hem 
utilitzat per a la determinació de les espècies els treballs de GEITLER 
(1932), STARMACH (1963), KAM (1978) i GOLÜBIC (1967). L'estructura 
sistemàtica que segueix a continuació correspon a la preconitzada per 
BOURRELLY (1970). 

4.1.1. O. CHROQCOCCALES 

F. CHROQCOCCACEAE 

Aphsnncapsa Mg. , 1849 

*Aphanocapsa endolithica Erceg. 

Petites colònies incrustants, formades per grups de cèl·lules 
verdoses, arrodonides o allargades, de 2 - 2.5 ¿im de diàmetre. 

Distribució al riu Ter . Formant part de la comunitat 
incrustant de T17 (desembre de 1982) i T19 (abril de 1983), en poca 
quantitat. 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie va ser 
descrita per ERCEGOVIC el 1925 en roques humides de Croàcia (GEITLER 
1932), i ha estat trobada en condicions semblants per GQLUBIC (1967). 

Aphanocapsa montana Cramer 

Petites colònies incrustants, constituïdes per poques 
cèl·lules en grups reduïts. Cèl·lules esfèriques o el·líptiques, sense 
coberta gelatinosa individual, de 2.5 - 3 fim de diàmetre. 

Distribució al riu Ter . Al punt T19 (juliol de 1983) formant 
part de la comunitat incrustant, més aviat rara. 
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Distribució general i ecologia. FJERDINGSTAD (1965a) trobà 
aquesta espècie en medis subaeris dels Alps francesos, sobre calcari, i 
GOLUBIC (1967) en roques calcàries humides dels Alps Dinàrics. Als 
Països Catalans ha estat observada solament per MARGALEF (1944) en un 
bassiol de Blanes . 

Aphanocapsa pulchra (Kützing) Rabenhorst 

Colònia gelatinosa, de forma poc definida, epilítica o 
epifítica. Cèl·lules en parelles o aïllades, esfèriques o 
semiesfèriques, de color verd pàl·lid i de 3.5 - 4.5 pim de diàmetre. 

Distribució al riu Ter. Abundant a T48, situat molt proper a 
la desembocadura, formant part d'una comunitat incrustant desenvolupada 
sobre un petit port, en aigües de conductivitat elevada (de 455 a més de 
9000 ¿iS/cm, en diverses èpoques de l'any), a causa de la influència 
marina. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la descriu com 
una espècie bentònica o planctónica, freqüent en sots, llacs i llacunes. 
GOLUBIC (1967) la trobà en roques calcàries humides . Als Països 
Catalans, MARGALEF (1944, 1949, 1953b) i COMIJT (1984) l'han observada en 
ambients mesohalins. 

Aphanocapsa sp. 

Formació de petits grups de 2-3 cèl·lules incloses dins una 
matriu gelatinosa, arrodonides o el·líptiques, gris - blavoses, de 7 a 
11 ¿m de diàmetre. Les característiques d'aquesta espècie coincideixen 
amb les d' A. testacea ITäg. (GEITLER 1932), però no hem trobat cap 
dibuix que ens pugui confirmar aquesta identificació. 

Distribució al ciu 1er. A T12, epífita sobre algues 
filamentoses. 



Aphanothece Hag. , 1849 

*Aphanothece microspora (Menegh. ) Rabh. 

Colònies de grandària variable, des d'il fins a 200 - 300 jam 
d'ample, que reuneixen unes poques cèl·lules de secció rectangular. 
Cèl·lules de 5 /im de diàmetre. 

Distribució al riu Ter . Sols ha estat observada a la Font de 
la Verge (Mogrony), on era poc abundant, inclosa en la matriu 
incrustant d'altres cianofícies. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la descriu com 
a freqüent en llacs, roques humides i termes. GOLUBIC (1967) la troba 
correntment en roques calcàries humides. 

Aphanothece stagnlna (Spreng.) A. Braun 

Colònies esfèriques de 30-35 /im de diàmetre. Cèl·lules 
bacil·lars, verd-olivàcies, da 6.5 /im d 'ample per 8-11 /im de llarg . 

Distribució al riu Ter. Entre les diatomees i altres algues en 
un petit torrent ombrívol cobert per molses situat en la pista forestal 
que uneix els embassaments de Sau i Susqueda (7-XII-1986), en nombre poc 
important. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) observà que 
aquesta és una espècie amb nombrosos sinònims, i de distribució 
cosmopolita. Ha estat trobada en llacs i rius oligotròfics (FJERDINGSTAD 
1950, 1965). 

Aphanothece sp. 

Petita colònia incrustant, formada per cèl·lules verd-
grogues, allargades, de 2 /im d'ample per 2-5 /im de llarg. Als pols de 
les cèl·lules apareixen punts refringents, possiblement vacúols de gas. 

Distribució al riu Ter. Molt escassament distribuida, ha estat, 
trobada a la font de la Riera (8-III-1986), en nombre molt poc 
important. 
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Chroacaccus lag. , 1849 

*Chroococcus helveticus Bag. 

Colonies petites, de 8-10 ¿im de diàmetre, confluents en masses 
grisenques, o bé solitàries . La coberta de la colònia és hialina o 
grogosa, prima, amb una o dues capes estretes. Cada colònia conté de 
dues a quatre cèl·lules (algunes colònies fins a vuit), rodones o 
allargasades, de verdes a verd- blavoses, i de 2 a 4 fi m de diàmetre. 
GBITLBK (1932) dóna unes mides de 4 a 7.5 (i fins a 9) ¡xm, per la qual 
cosa aquestes^, formes es trobarien en el límit inferior de les seves 
mesures. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada a la font Bona de 
Setcases, relativament abundant, i a la font del poble a Planoles , 
freqüent. 

Distribució, general i ecologia, ÉS una espècie freqüent en 
fonts <.£COIÛMÛU-AMILI & ANAGNQSTIDIS 1981), roques humides (GOLUBIC 
1967) i llacs (BACKHAUS 1976), tant en substrat calcari com silici. 

Chroococcus mlnutus (Kütz.) Sage1 i 

Colònies en uns casos confluents en petites masses , 
solitàries en altres. L'embolcall de les colònies és prim, senzill i 
hialí. Cèl·lules en nombre de dues o quatre, semiesfèriques, verdoses o 
marronoses, de 5 - 7 jua d'ample i 4.5 - 10 /m de llarg. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada a la font Bona de 
Setcases, on era rara, i a la font del poble de Planoles, barrejada amb 
masses de Ch. helveticus. 

Distribució general i. ecologia, Cosmopolita en ambients 
subaeris, com fonts (ECONOMDU-AMILI & ANAGNOSTIDIS 1981) i roques 
humides (FJERDINGSTAD 1965b; GOLUBIC 1967) ), així com en llacs (KAHN 
1978). Aquesta és una espècie amplament distribuïda en parets humides 
per tots els Països Catalans (GONZALEZ GUERRERO 1944, MARGALEF 1945, 
1949, 1952). 
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Chroococcus pal 11 dus Näg. 

Agrupacions incrustants, de grandària variable, a vegades 
constituint grans colònies, fins a uns pocs mm de grandària. Beina de 
color verd o verd maragda, senzilla i gruixuda. Cèl·lules verd-
grisenques en grups d'una i, menys freqüentment, de dues, rodones o 
el·líptiques, de 2-7 pm d'ample. Amb beina, fins a 10 /im d'ample (FIGURA 
4.1, 8). 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada a la font de la 
Riera (8- III-1986) i a la font del poble de Cantonigròs (2-XI-1985), en 
nombre força important. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la descriu com 
a freqüent sobre roques humides. Observada per GONZALEZ GUERRERO (1944) 
i MARGALEF (1949) sobre roques humides arreu dels Països Catalans. 

ChroocaccuB turgldus (Kützing) Nägel i 

Colònies de dues cèl·lules, solitàries. Beina hialina, 
estratificada i relativament gruixuda ( 2.5 - 3 pm d'ample). Cèl·lules 
arrodonides, verdes, de 12 a 14 ¡im de diàmetre sense beina. Aquesta és, 
segons GEITLER (1932) una espècie molt polimorfa, amb semblances amb 
Ch. westii, Ch. tenax i Ch. glganteus. 

Distribució al riu Ter. Poc abundant, a la riera de Rupit (2-
XI-1985 ) entre incrustacions carbonatades en un salt d'aigua, i al Ges 
(T19, 2-XI-1985), formant part de la llosa incrustant, a la matriu 
d'altres algues o confosa entre totes les altres. 

Distribució general i ecologia. Segons GEITLER (1932) aquesta 
és una espècie cosmopolita, però on més sovinteja és en ambients 
subaeris (GOLUBIC 1967; JOHANSEN et al. 1983, 1983a). Com assenyala 
MARGALEF (1952), la distribució d 'aquesta espècie és molt àmplia, i 
estroba entre molses, en basses i en parets humides de tot Catalunya . 

Gloeocapsa Kützing , 1843 

Gloeocapsa dermochroa Näg. 

Formacions petites de colònies esfèriques, aquestes amb un 
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embolcall senzill marró-vinós o groc, que inclou paquets de 10 - 15 
cèl·lules en grups heterogenis, d'una o dues. Cèl·lules arrodonides o 
allargades, de color verd- blau, de 2.5 - 3.5 jam d'ample i 2.5 - 4 jm 
de llarg (FIGURA 4.9, 2). 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada a la Font de 
Planoles, formant taques marronoses subaèries. 

Distribució general i ecologia. Freqüent en ambients subaeris 
(GEITLER 1932; FJERDIJTGSTAD 1965a) i en llacs (KANN 1978), Aquesta 
espècie ha estat citada per MARGALEF a les illes Balears i a Andorra 
(MARGALEF 1951,1952, 1952a, 1953) . 

Gl oeocapsa won tana Kü tz. 

Colònies de 2-4 cèl·lules, de 3.2-4 de diàmetre, 
esfèriques, de color gris-verdós. Embolcall transparent, gruixut i 
format per unes poques capes. 

Distribució al riu Ter. Sols ha estat trobada, en nombre molt 
poc important, a la font de la Verge (27-V -1985), barrejada amb G. 
polyderma tica. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la descriu com 
una espècie freqüent en roques humides i entre molses. Observada per 
GONZALEZ GUERRERO (1944) i MARGALEF (1944, 1951, 1952a, 1953b), 
amplament distribuïda per tots els ambients subaeris dels Països 
Catalans. 

Gloeocapsa polydennatlca Kütz. 

Agrupacions importants de colònies hlalines o d'aspecte 
cendrós. Colònies d'una, dues , quatre o vuit cèl·lules, de 30-40 juua de 
llarg per 25-27 jim d'anqple. Beina gruixuda, composta, incolora o 
esgrogueïda. Les capes de la beina són primes i apareixen separades unes 
d'altres. Cèl·lules verd-blavoses, arrodonides o allargades, amb 
nombrosos grànuls en el protoplasma. Diàmetre de les cèl·lules 3-5 ym 
d'ample per 5-10 /im de llarg. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada a la font de ia 
Verge (27-V-1985), on es feia abundant en un indret d'esquitxos damunt 
la roca. 
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Distribució general i ecología. Descrita per GEITLER (1932) com 
una espècie freqüent sobre roques humides. Als Països Catalans ha estat 
observada en ambients semblants per MARGALEF (1952, 1953b) i HERNANDEZ 
MARINÉ (1983). 

Merîsmapedia Heyen , 1839 

Merísmopedía elegans Braun 

Colonies que poden arribar a fer més de 15 mm de longitud. Les 
cèl·lules estan organitzades en paquets de 8-16. Les cèl·lules tenen 
secció el·líptica, de 5-8 jim de llarg per 6.5-8 jjim d'ample (FIGURA 4.1, 9), 

Distribució al riu Ter. Forma masses a la zona litoral del punt 
24 (Gurri) durant el mes de gener de 1983. en un moment de cabal molt baix 
(0.08 m3/s). GEITLER (1932) observà que les colònies d'aquesta espècie 
poden arribar a més de 4000 cèl·lules, però un càlcul senzill de l'extensió 
de la nostra colònia porta a més de 35,000 cèl·lules. 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la considera una 
espècie molt freqüent, principalment planctónica. Als Països Catalans ha 
estat citada per GONZALEZ GUERRERO (1930), GOMEZ ARBONA (1983), MARGALEF 
(1944, 1948b, 1949c, 1951, 1952, 1953 a, 1973) i MASSANELL (1966), 
principalment en ambients lacustres o en la zona litoral dels rius. 

Merísmopedia punctata Me yen 

Colònies planes, de vuit a 16 cèl·lules, ocasionalment 32, 
organitzades en grups de quatre. Cèl·lules el·líptiques, moderadament 
comprimides. De color verd-pàl.lid, són una mica més llargues que amples, 
de. 1.5 - 2 - (3) per 3 L e s mesures que dóna GEITLER (1932) són de 2.5-
3.5 Jim d"ample. 

Distribució al riu Ter. En la zona litoral dels punts T13 (Ter, 
juliol de 1983) i T17 (Fornés, abril i juliol de 1983), en moments de 
cabals baixos (1.74 m3/s a T13 i 0.04-0.06 m3/s a T17, valors que 
representen respectivament el 33 % i el 14,3'/.- 21.5 % dels mòduls). 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) l'observa estesa 
arreu, distribuïda entre altres algues, principalment en el plàncton, però 

72 



també en roques humides o en termes. és una altra espècie cosmopolita i 
amplament distribuïda per tot Catalunya (MARGALEF 1944). 

Merismopedia tenuissima Lemmermann 

Colònia principalment en grups de setze cèl·lules, encara que 
poden arribar a 48. Cèl·lules arrodonides - ovalades, de 0.8 - 1 - 1.2 /im , 
verd - blavoses. Segons la descripció de GEITLER (1932), les cèl·lules són 
una mica més grans (fins a 2 jjm). SKUJA (1948) descriu un bacteri 
pertanyent a les Chlorobacteriales, Tetrachloris merísmopedioides Skuja, 
amb les mateixes característiques morfològiques, de 0.9 jm de diàmetre, 
reunides amb un tegument gelatinós, que possiblement sigui el mateix 
organisme. 

Distribució al riu Ter. En el perífiton del punt 30, a l'octubre 
de 1982, formant part d'una mostra rica en elements planctònics. 

Distribució general i ecologia. Pot aparèixer en aDundància quan 
l'aigua té certa quantitat de nutrients (UTERMQHL 1925 in FJERDINGSTAD 
1950). Ha estat observada nombrosos cops als Països Catalans, com a element 
del plàncton o del perífiton (COMIN 1984; MIRACLE et al . 1984; MARGALEF 
1944, 1948a, 1951, 1952a, 1956), també en el - de 1' embassament de Sau 
(VIDAL 1973). 

Microcystis Kütz. , 1833 

* Microcystis parasitica Kütz. 

Colònies de forma poc definida, esfèriques o lobulades, de 25 -
40 jim de diàmetre, algunes fins a 200 >im, verd-grisenques o marronoses. Les 
cèl·lules formen una massa atapeïda, la qual cosa pot fer passar 
inadvertida la colònia. Cèl·lules esfèriques, de 1-1.2 Jim de diàmetre, 
verdoses (FIGURA 4.2, 4). 

Distribució al riu Ter. Freqüent a T22 i T48 a l'octubre de 1982, 
en situacions de cabal elevat i valors moderadament alts de nutrients 
(TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. GEITLER (1932) la descriu com 
una espècie freqüent sobre altres algues o sobre macròfits. 
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F. EBTOPHYSALIDACEAE 

Pseudoncabyrsa Geitier , 1925 

Pseudoncobyrsa lacustris (Kirchner) Geitier 

Filaments de uns 100 /im de longitud, gelatinosos, i fixats al 
substrat per un peduncle gelatinós acel.lulat. Les cè.Hules solament es 
disposen al segment apical dels filaments. Són de color verd-blau, 
el·líptiques o semiel.liptiques, semiesfèriques quan es divideixen, de 21 
per 13 /Jim, amb coberta gelatinosa pròpia, gruixuda (3-3.5 /im) (FIGURA 4.1, 
10) . 

Distribució al riu Ter. Present a la font de la Riera (18-V-
1986), en nombre poc important. 

Distribució general i ecologia. GOLUBIC (13G7) la troba en 
roques calcàries humides, mentre que GEITLER (1932) l'observa 
principalment en el litoral dels llacs austríacs. Aquesta espècie no ha 
estat citada als Països Catalans, però MARGALEF (1955) la identifica amb 
la radgfícia Chroothece rupestris Hansg . que ocupa els mateixos ambients 
que la cianofíeia. Tanmateix, i segons la nostra opinió, l'estructura 
cel·lular de les dues espècies és diferent i no semblen el mateix 
organisme. 

4.1.2. 0. CHAJIAESIPHOHALES 

F.CHAXAESIPHQIACEAE 

Chanaesiphon Braun & Grunow , 1865 

Chamaesiphon incrustans Grunow 

Pseudo-beina prima i hialina. Esporangi de 5-5,5 /im d'ample per 
7.5-14 /im de llarg, una o dues exòspores, de 1.5 -1.7 3 /im de diàmetre 
(FIGURA 4,1, 2). 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie ha estat observada al 
punt 24 (març i abril de 1983) i 47 (octubre de 1982), sempre epífita 
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sobre Cladaphara, en grups de molts Individus. Prefereix les aigües 
d'alcalinitat elevada, conductivitat moderada i valors força baixos de 
nutrients (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia, Aquesta és una espècie ubiqua 
(BACKHAUS 1968; KANN 1973), que ha estat trobada en fonts (ECONOMOU-AMILI & 
ANAGNOSTIDIS 1981), incrustacions subaèries (JOHANSEN et al. 1983a), rius 
(BACKHAUS 1976; BUTCHER 1946; STARMACH 1969a) i epífita sobre Cladophora 
(HALLFORS & MUNSTERHJELM 1982). Amplament distribuïda per tot els Països 
Catalans (MARGALEF 1944, 1948a, 1953). 

*Chamaesiphon incrustaos v. elongatus Starmach 

Pseudo- beina prima, hialina, amb incrustacions calcàries. 
Cèl·lula verd oliva, de 3 - 5 ¿xm d'ample per 17- 45 ptm de llarg. Esporangi 
de 19- 26- (30) /im de longitud, exòspores de 2- 2.5- (3) ¿im de diàmetre, en 
nombre d'una a tres, esfèriques (FIGURA 4.1, 1). 

Distribució al riu Ter. Sobre branques velles de Cladophora, a T6 
(Merdàs), durant l'hivern de 1982. Els filaments formen petites gespes 
sobre els vegetals submergits, arribant a formar poblacions importants. Les 
característiques físico-quí miques de les aigües en les que es habitava eren 
molt similars a les del tàxon anterior (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. HALLFORS & MUNSTERHJELM (1982) 
observen aquesta varietat freqüentment en aigües salobroses. STARMACH 
(1929) i HALLFORS St MUNSTERHJELM (1982) observen que no es dona 
concurrència entre aquesta varietat i la forma típica, i els hi suposen una 
diferent autoecologia. En el nostre cas, per bé que tampoc s'han observat 
simultàniament, sembla que les preferències dels dos tàxons són molt 
similars. 

tChajsaeslphon polonïcus (Rostaf) Hansg. 

Formant tapissos vermellosos conspicus sobre pedres en llocs de 
corrent ràpid. Cèl·lules globuloses, ovals o semiesfèriques, de color 
marronós-ataronjat, 4-5 jim d'ample i 10-12 /im de llarg. Pseudo-vagina 
gruixuda, generalment ataronjada o marronosa d' 1.5 jim d'ample, que acull 
un protoplast de color verd clar, amb taca refringent basal. Exòspores 
molt juntes a l'esporangi, poc freqüents i, quan hi són, generalment una 
(algunes vegades dues o tres), de 5 um de diàmetre. 

Distribució al riu Ter . Formen taques incrustants marronoses en 
les zones de capçalera de corrent intens (punts 1, 7 i 9), que perduren 





FIGURA 4.1 

1, Chataassiphon i ric rus tans v, e longa tus, en diverses fases de desenvolupament (1000 x), 
2, Chamaesiphon incrustans (1500 x), 
3, Pleurocapsa minor (1000 x), 
4, Pleurocapsa aurantiaca (1500 x), 
5, Hvxosarcina chroococcoides, diversos aspectes de la colònia (2000 x). 
6, flnabaena constricta (1000 x), 
7, flnabaena variabilis (1000 x), 
8, Chroococcus pal 1 idus (1000 x), 
9, fierisaopedia elegans (600 x), 
10, Pseudoncobyrsa lacustris (2000 x), 
11, Filament de Phormidium subfuscum infectat per un fong quitridial, 
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durant tot l'any. També hem trobat aquesta espècie en el recobriment 
incrustant de la font Bona, a Setcases.Aquesta espècie té unes preferències 
ben diferents a les altres dues del mateix gènere també observades al Ter: 
aigües poc mineralitzades i amb molt baixes concentracions de nutrients 
(TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. Aquesta és una espècie freqüent 
en el pècton de rius d'alta muntanya (BACKHAUS 1976; KAVECKA 1980), i també 
en llacs (KAN! 1978), que tenen en comú el seu substrat silici. 

Síphanonema Geitler 1925 

*Síphononema polonlcum Geitler 

Colònia incrustant d'estructura lobulada, constituïda en paquets 
no homogenis. Cèl·lules verd maragda, esfèriques, de 2.5 a 4 jjuu de 
dlAiiititre, òBib un embolcall mucilagi hós, hÎAl í í gv u J. xut. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, ha estat trobada únicament, 
abundant, en les incrustacions de la fnnt de la Riera, 8-III-1986. 

Distribució general i ecologia. Descrita en la zona d'esquitxos 
d'un salt d'aigua (GEITLER 1932). KANN (1978) l'assenyala com una espècie 
molt freqüent en rius pobres en calci i de baixa temperatura. BACKHAUS 
(1976) ha observat aquesta espècie al llac de Port-Bielh, a 6 m de 
fondària, amb baixa concentració de l'ió calci. També ha estat trobada en 
fonts calcàries a 40 X (ANAGNOSTIDIS & ZEHNDER 1964). 

4.1.3. O. PLEUROCAPSALES 

F. PLEÜROCAPSACEAE 

Oncobyrsa Agardh , 1827. 

Oncobyrsa cesatiana Rabenh. ( = Hydrococcus cesatii Rabenh.) 

Colònies epífites, petites, com a màxim de 50 /im de diàmetre. 
Pseudo-parènquima d'estructura radial format per una sola capa de 
cèl·lules, sense mucílag extern. Cèl·lules verd-pàl.lides, arrodonides en 
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la perifèria, anguloses en l'interior, de 1.2 a 2.1 pm de diàmetre. Aquesta 
petita espècie sembla idèntica a O. rivularis Kiitz. , que té cèl·lules més 
grans i també apareix epífita sobre Cladophora (GEITLER 1932). 

Distribució al riu Ter. Poc abundant, ha estat trobada epífita 
damunt Cladophora al punt 35 a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. FRISTCH (1929) i GEITLER <1932) 
l'observen sempre damunt Cladophora, però ha estat trobada eífita sobre 
d'altres algues (STARMACH 1969b), així com en cascades i fonts (ECONOMOU-
AXILI & ANAGIfOSTIDIS 1981) i llacs (BACKHAUS 1976). Als Països Catalans ha 
estat assenyalada a Andorra i a la Cerdanya ( MARGALEF 1948a, 1952). 

Myrxosarcina Printz, 1920 

*Kyxosarcína chroococcoides Geitler 

Formacions pseudo-parenquimàtiques, generalment en diverses 
capes. Sovint, en cada colònia es poden distingir diversos grupos de 
cèl·lules . Aquestes són- arrodonides o poligonals, de 4.5-7 pm de diàmetre 
per 7-8 (12) pim de longitud, de color verd-blavós o marranos, amb abundants 
puntuacions en el citoplasma. Generalment, una coberta gelatinosa, hialina 
i prima, envolta els diversos petits grups de cèl·lules, que a la vegada 
disposen d'un embolcall particular (FIGURA 4.1, 5). 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada, mantenint una presència 
constant en el temps, a la desembocadura del Ter (T48), sobre un moll de 
fusta, majoritària en la comunitat incrustant que s'hi desenvolupava. Les 
aigües en què es trobava tenien una certa influència marina que es posa de 
manifest en les conductivitats que s'hi podien trobar (de 450 fins a 10000 
jiS/cm), i en la quantitat de clorurs (786 mg/1 de mitjana) . Les 
concentracions de nutrients eren força importants, en mitjana, de 15.7 jigr-
at P/1 de fosfats, 24.7 jigr-at E/1 de nitrats i 12.7 /igr-at N/1 d'amonis. 

Distribució general i ecologia. Sembla que es tracta d'una 
espècie poc corrent (KAM 1987 in verbis). If* hem trobat cites que la 
situen al llac de Port-Beilh (BACKHAUS 1976), així com al Bodensee 
(MATTERS 1970), i en el port de Bremerhaven (BEHRE 1963). GEITLER (1932) la 
va descriure en prats inundats i turberes. Per a BACKHAUS (1976) es tracta 
d'una espècie amb un espectre ecològic "desacostumadament ampli". 
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Pleurocapsa Thuret ex Hauck , 1885 

*Pleurocapsa aurantiaca Geitler 

Agrupacions incrustants, relativament petites <40-50 /im), de 
color ataronjat a marró fosc, tendint a formar filaments que es disposen 
més o menys paral·lelament. Cèl·lules arrodonides o en forma de tina, de 
color verd - roig, de 4 - 5 /im de diàmetre les del centre, de 6 - 11 /im 
les situades a l'extrem (FIGURA 4.1, 4). Membrana cel·lular prima, 
taronjada. En el nostre material no hi havia endòspores. Segons GEITLER 
(1932) i KANN (1978) existeix una gran semblança amb l'estat 'reptans' de 
Pleurocapsa polonica Racib ; les principals diferències estarien en el 
diferent color de la formació i en les mides més petites de P, polonica. 

Distribució al riu Ter. Freqüent en les comunitats incrustants 
damunt substrat silici de les capçaleres del Ter (punts 0, 3 i 9 ). 

Distribució general i ecologia. Freqüent en roques humides 
(CEITLES 1932) i en el pècton ds llacs (KAM 107°). 

Pleurocapsa minor Hansgirg em. Geitler (= Chroococcopsís fluminensis 
Fristch). 

Agrupacions incrustants, globoses o formant filaments. Membrana 
cel·lular prima i transparent. Cèl·lules de color verd- blavós, arrodonides 
o més llargues que amples, de 4 a 10 /im d'ample. Endòspores nombroses en 
paquets de vuit en vuit, de 0.9 - 2 /im (FIGURA 4.1, 3). A partir de les 
descripcions de GEITLER (1932) hem identificat en el Ter els estats 
'mucosus', amb paquets desendreçats de cèl·lules i recobertes per una 
coberta mucilaginosa comuna, 1frondescens' d'aspecte globular i 'adultus' 
amb filaments paral·lels i erectes. 

Distribució al riu Ter. S'ha trobat en les incrustacions de la 
font de Planoles, i també en les incrustacions sobre substrats silicis que 
es desenvolupen en els traue més baixos de les capçaleres (T8, T9, T51, 
T12). 

Distribució general i ecologia. Freqüent en taques sobre pedres 
(ECONOMOU-AMILI & ANAGNOSTIDIS 1981) i en llacs (BACKHAUS 1976; K A M 1978). 
L' única observació que es té d'aquesta espècie als Països Catalans 
correspon a MARGALEF (1944), en una font de Montjuïc . 
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*Pleurocapsa polonica Raciborski (= Scopulonema minor (Hansg.) 
Geitler). 

Colonies incrustants formades per filaments de cèl·lules 
verdoses <4.5-10 ¡im de llarg per 6-7,5 jsrn d'ample), arrodonides-
ovalades, amb membranes gruixudes (1.5-2.5 jm) de color verd-marronós. 

Distribució al riu Ter. Formant part de la comunitat 
incrustant del punt 17 <desembre) en taques aïllades . 

Distribució general i ecologia. En roques humides (GEITLER 
1932; GOLUBIC 1968), així com en el pècton de llacs <KAM 1978). 

4.1.4. 0. 0SCILLAT0RIA1ES 

F. OSCILLATOHIACEAE 

Lyngbya Agardh, 1824 

Lyngbya sp. 

Filaments de 8 /un de diàmetre, amb beina gruixuda, ampla i 
transparent. Cèl·lules verd - blavoses, més amples que llargues, de <2) 
-5-6 fxm per 2-3 jxm. Per la seva morfologia té certa semblança amb L. 
polysiphoniae Fremy, però se'n diferencia per les mides més grans i pel 
gruix de la beina <FIGURA 4.2, 5). 

Distribuçió al riu Ter. Present en poca quantitat al punt 48, 
a l'octubre de 1982. 

Oscillât ori a Taucher, 1823 

Oseillatoria limosa Agardh 

Filaments de 8-10 j¿m de diàmetre. Les cèl. Iules, verd 
blavoses o roig-marronoses, no estan estretides en les divisions, amb 
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granulacions o sense, de 2.5-5 /im de llarg. Cèl·lula apical 
semicircular, deprimida, sense caliptra. Aquesta espècie és molt 
variable quant a les seves mides; GEITLER (1932) cita varietats que van 
de 4.7 /¿m a 11 - 22 /im. 

Distribució al riu Ter. Observada arreu en el riu, 
principalment al tram mig i baix, sempre com a component del pècton que 
entapissa les pedres, freqüentment tapat per filamentoses i diatomees. 
Sembla tolerar gran quantitat de situacions, fins i tot cert nivell de 
pol.lució. 

Distribució general i ecologia. És una espècie cosmopolita 
(GEITLER 1931), que es pot desenvolupar en aigües oligotròfiques però 
també en altres riques en nutrients (FJERDINGSTAD 1965). MARGALEF (1953) 
la va citar en el Ter, entre d'altres indrets. 

Oscillataria margaritífera Kütz. 

Filaments curts , de 600 a 700 /im de longitud, que apareixen 
solitaris. Tricoma verd marronós , amb cèl·lules de 25 /im d'ampla per 5 
/im de llarg, lleugerament estretides en les divisions. Apareixen 
granulacions, abundants i petites, en la zona de les parets cel·lulars. 
Cèl·lula apical comprimida, obtusa, provista d'una caliptra molt prima 
(FIGURA 4.2, 8). 

Distribució al riu Ter. Molt rara, observada en una 
recol·lecció ocasional en el punt 53 (3-1-1987), sobre sorra humida . 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita en salines i 
aigües salobroses (GEITLER 1932). 

Oscillatoría splendlda Grev. 

Masses filamentoses a manera de pinzell, d'uns quants 
mil·límetres de longitud. Cèl·lules de 2 /im d'ample, que s'estreteixen 
als àpexs fins a 1 /im, dues a tres vegades més llargues que amples. 
Sense estrenyiments a les divisions cel·lulars; a banda i banda 
d'elles apareixen punts brillants, possiblement substàncies de reserva. 
Àpexs característicament atenuats, sovint capitats en l'extrem, amb la 
cèl·lula terminal esfèrica (FIGURA 4.2, 3). Possiblement la forma 
trobada pertanyi a la var. attenuata ¥. et G. S. Vest, amb les mateixes 
mides que el tipus però amb l'àpex encara més estirat. 
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Distribució al riu Ter, Abundant, formant petites gespes a 
T24 bis (2-XI-1985), indret molt ombrívol i amb abundància de material 
orgànic. Tot i que no es disposa de dades físico-químiques concretes, 
per la proximitat al punt 24, es podria dir que les aigües eren 
mineralitzades i amb baix contingut de nutrients. 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita, ha estat trobada 
en diversos ambients, des d'aigües netes amb gran varietat de 
característiques fins a d'altres més pol.luïdes (FJERDINGSTAD 1965). Ha 
estat trobada amb freqüència als Països Catalans (MARGALEF 1944, 1946, 
1948, 1953b, 1952; MASSANELL 1966). 

Oscillatoria sancta (Kütz.) Gom. 

Filaments verd pàl·lids, de 12-16-18 /un d'amplada, 
embolcallats per una beina molt prima, hialina, de 0.7-1 /im, Cèl·lules 
estretides en les divisions, donant un aspecte tortuós al filament, de 
1.5-3 /im de llarg. Nombroses granulacions escampades pel protoplasma, 
més freqüents en les divisions cel·lulars, Cèl·lula tfeijaiiial 
semicircular, alguna vegada aguda, coronada per una caliptra gruixuda. 
Damunt d'aquesta cèl·lula sovint es disposen bacteris, donant- li 
aspecte de petit pinzell. En la descripció de GEITLER (1932) i en 
l'original de GOMDNT (1893) no es parla de l'existència de beina en 
aquesta espècie. Tanmateix , consultat el tipus de GOMONT ( Jardin des 
Plantes, Paris, 1887), hem trobat el mateix tipus de beina observat per 
nosaltres. 

Distribució al rju Ter- Creixement en massa i uniespecífic a 
T43, al mes d'octubre de 1982. Cal indicar en aquell moment la presència 
de gran quantitat d'hormogonis. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, abundant 
en aigües corrents i en ambients subaeris (GEITLER 1932). Aquesta 
espècie està distribuida en estanys i rius del Principat i de les illes 
Balears (GOMEZ ARBONA 1983; MARGALEF 1944, 1952, 1948a, 1953) . 

Oscillatoria sp. 

Filaments solitaris, de color verd clar. Cèl.lules de 4.5-6 /im 
d'ampla per 3-5 /us de llarg, no estretides en les divisions cel·lulars. 

Distribució al riu Ter. Poc freqüent en una mostra recollida 
ocasionalment en el punt 53 (3-1-1987), entre macròfits . 
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FIGURA 4.2. 

'< Schjzothrix affinie (1300 x), 
2' Schizothrix perforaos (2000 x) 
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5. ¡-ynqbva sp, C1000 x), 
Phormidiui» suhW.,«' (JOOO x) 

7. P t o ^ j d ú ^ ^ horaogoní CtOOO x) 
». Qsçiliatorú margarine-, (>ftArt T>  
9. Plsctonena radine..« {400 ' 
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Phormidium Kützing, 1843 

Phormidium autunmale (Ag.) Gom. 

Masses de filaments, de consistència mucilaginosa, verd clars 
o verd olivacis. Beina estreta, hialina, visible a l'extrem dels 
filaments. Cèl·lules no estretades en les divisions, amb granulacions 
escasses i disperses pel protoplasma, de (4.5>-5-6.5 /im d'ample per 2-
(4) /¿m de llarg. Extrems dels filaments rectes o lleugerament corbats. 
Cèl·lula apical semicircular o cònica, a vegades capitada, amb caliptra 
estreta (FIGURA 4.2, 7). 

Distribució al riu Ter. Masses verdoses i primes , 
constituint el pècton en les pedres de les capçaleres silicies del riu 
(Tl, T7, T9, T12 i T15). 

Distribució general i ecologia. Amplament distribuït en tolls 
i torrents (BUDDE 1929; MARGALEF 1944, 1953b; MASSANELL 1966) i en 
estanys i llacunes (GÓMEZ ARBOIÏA 1983; PAKBC 1924a, 1924b). Aquesta és 
una espècie molt freqüent en el pècton de les pedres en rius de corrent 
ràpid (BACKHAUS 1976; FRITSCH 1929; KANN 1978a). Ha estat trobada tant 
en ambients d'aigües corrents com en d'altres més quietes, netes o que 
suporten certa quantitat de matèria orgànica (BLUM 1960; FJERDINGSTAD 
1965). 

Phormidium foveolarum (Mont. ) Gomont 

Filaments prims, de 2-2.5 /im de diàmetre, amb beina molt 
prima, hialina. Cèl·lules feblement estretides en les divisions, 
quadrades o més bé curtes que amples, d* 1.2 a 2 /im de longitud. 
Cèl·lula apical obtusa, semiesfèrica, sense caliptra. Per la seva 
amplada, la nostra forma s'atansaria a la f. maíor Elenkin. 

Distribució al riu Ter. En el pècton del punt 50, ocasional, 
a l'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia. Sembla que aquesta espècie té 
una distribució cosmopolita sobre parets i pedres submergides 
(FJERDINGSTAD 1965; MARGALEF 1944, 1951, 1953) , però també pot trobar-
se en el plàncton (MARGALEF et al. 1976) o en el pècton de llacs (KANN 
1978). Alguns autors la consideren com una espècie d'aigües pol.luïdes 
(FJERDINGSTAD 1965), mentre que d'altres (KANN 1959 in FJERDINGSTAD 
1965) la troben en ambients tan oligo com mesotròfics. 
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Phormidium frígidum Fritsch 

Filaments estrets, verd-blavösos, d* 1-1.2 Jim ampla. Les 
cèl·lules que formen els filaments clarament separades, rectangulars, a 
manera d'artells. La beina no és visible, i podria constituir la unió 
entre elles. GEITLER (1932) descriu la beina com "desfeta", però no en 
dóna més detalls. Les cèl·lules poden ser unes quantes vegades més 
llargues que amples, de 5-6-(14) ¡im de diàmetre, sense puntuacions. 
Extrem recte, cèl·lula apical obtusa, sense caliptra (FIGURA 4.9, 4). 
Aquesta espècie, igual com succeeix amb d'altres que també tenen petites 
dimensions, no està prou ben definida, i les interpetacions que se'n 
dóna varien segons els autors (cf. K A M 1978). 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada en el pècton en 
punts del riu amb aigües poc ràpides i relativament mineralitzades del 
tram principal del Ter (T12, T15, T30), així com en algun afluent 
(Llémena). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita (KAOT 
1978) , Molt àmpliament distribuida als - Països Catalans (GOMEZ ARBONA 
1983; MARGALEF 1944, 1953, 1953b, 1952a, 1951; MARGALEF et al. 1977). 
MARGALEF (1957) la considera abundant en indrets d'aigües 
mineralitzades. 

Phormidium incrustatum (lägeli) Gomont 

Forma tapissos de color verd clar, completament incrustats en 
carbonat càlcic. Filaments disposats a manera de pinzell, amb beina 
hialina, prima. Cèl·lules no estretides en les divisions, amb 
granulacions o sense, de (3.5)-5-6 ¡m d'ample i 2-3-3.5 /m de llarg. 
Àpexs dels filaments generalment rectes, a vegades lleugerament corbats. 
Cèl·lula apical el.lipsoidal, obtusa, sense caliptra. 

Els Phormidium que es troben en incrustacions calcàries tenen 
una gran diversitat de formes , sobretot pel que fa a les mides, a 
l'existència o no de granulacions i al desenvolupament i coloració de la 
beina. Això ha fet que es descrivissin un elevat nombre d'espècies que . 
KANE (1973) ha realitzat una revisió sobre els Phormldíum incrustants i 
freqüents en els nedis calcaris, i els simplifica en dues espècies: P. 
incrustatum (Säg. ) Gom. i P. calcareum Kütz. 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada a T6 (gener, 2-XI-
1985), T-14 (novembre , desembre de 1982, juliol de 1983), TÍ7 Cgene* 
de 1983), T19 (octubre de 1982, abril, juliol 1983) i a la font de la 
Riera (8-III-1986), Aquesta espècie ocupa indrets de corrent poc 
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intens, de substrat calcari, amb elevada alcalinitat i baix contingut de 
nutrients. 

Distribució general i ecologia- FRISTCH (1929, 1949, 1950) i 
FRITSCH à PANTIN (1946) van descriure i estudiar aquesta espècie en els 
rius carbonatats anglesos . De les seves observacions es desprèn que les 
comunitats són perennes. SABATER (1982) observa un màxim desenvolupament 
dels nòduls carbonatats a l'estiu i a la tardor, en coincidència amb un 
màxim en el fotoperíode i en l'aportació de nutrients, que està 
relacionat amb un increment en la mineralització de les incrustacions i 
per tant a una declinació de les formacions. Ha estat observada en rius 
(KANN 1978) i fonts (ECONOMOU-AMILI à ANAGNOSTIDIS 1981). S'ha trobat 
nombroses vegades al nostre país (GOMEZ ARBONA 1983; MARGALEF 1952, 
1952a, 1953; SABATER 1982). 

Phormidíum lamlnasum Gomont 

Filaments amb beina molt prima, hialina. Cèl·lules de color 
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V C A i . i l u , \JL J..O X t I jlili U. ÍÀ JiipJ. e J. -X -u V .1. xiaí. £ , AitJ 

estretides en les divisions, lloc en el qual es disposen grànuls a banda 
i banda ben manifestos, Extrem recte, amb cèl·lula apical cònica, 
apuntada o obtusa, sense caliptra (FIGURA 4.9, 3). 

Distribució al riu Ter. En el pècton del tram mitjà del riu 
(T12, T15 principalment). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, que es 
troba tant en rius com en ambients subaeris (GEITLER 1932). MARGALEF 
(1953) l'observa en el pecton, en la paret submergida d'un safareig 
entre Manlleu i Roda de Ter . Altres observacions es deuen a GOMEZ 
ARBONA (1983) i MARGALEF (1952b). 

Phormidíum molle (Kützing) Gomont 

Petites tapissos de filaments verds o verd groguencs, de 2-3 
jjm de diàmetre, amb beina molt prima i hialina. Tricornes rectes, amb 
l'àpex no atenuat. Les cèl·lules estan estretides en els septes, on es 
diposen petites granulacions. Són de longitud variable (d' 1.5 a 4.5 
jjm de llarg). La cèl·lula apical és arrodonida, sense caliptra. El 
dibuix original de GOMONT (1893) coincideix amb les nostres 
observacions, tot i que les mesures de longitud (de 3 a 7.8 jam) són 
superiors. 
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Distribució al riu Ter. En el pècton de la part baixa del 
riu (T45, T46, T47), així com en el dels rius Terri (T44) i Llémena 
(T36), sempre en aigües d'elevada mineralització i. riques en nutrients. 

Distribució general i ecologia. FJERDUTGSTAD (1965) la cita en 
ambients de certa pol·lució. Aquesta espècie ha estat observada 
nombroses vegades en el pècton de roques mullades, fonts o rius 
(MARGALEF 1944, 1952, 1953, 1953a; GOMEZ ARBONA 1983). 

Phormidium retzíi (Ag. ) Gom. 

Tapissos verd clars. Filaments amb beina estreta, hialina, 
visible solament a l'extrem dels filaments. Cèl·lules no estretides en 
les divisions, amb granulacions escasses i disperses pel protoplasma, de 
4.5-6.5 /un d'ample per 4-8 /Jim de llarg. Extrems dels filaments rectes, 
cèl·lula apical semicircular o plana. 

Distribució al riu Ter. Masses primes , constituint cí 
pècton en les pedres de les capçaleres silicies del riu ( Tl, T7, T9, 
T12 i T15), acompanyant sempre a Ph. autunmale. 

Distribució general i ecologig, ÉS una espècie molt freqüent 
en el pècton de les pedres en rius de corrent ràpid (BACKHAUS 1976; 
FRITSCH 1929; K A O 1978b). 

Phormidium subfuscum Kütz. 

Pinzells de filaments en masses mucilaginoses. Cèl·lules de 8 
/m d'ample i 2.5 - 4 /un de llarg, no estretides en les divisions, 
algunes vegades havent- hi puntuacions. Extrem del filament recte o 
lleugerament corbat. Cèl·lula apical arrodonida o obtusa, atenuada o 
capitada, amb caliptra estreta (FIGURA 4.2, 6). Aquesta és una espècie 
molt variable, tant pel que fa a les seves dimensions com a la forma del 
seu àpex (GEITLER 1932; KOMAREK 1975). Al punt 48, el 3-1-1987 es va 
observar un elevat nombre de filaments infectats per fongs, possiblement 
quitridials (FIGURA 4.1, 11). 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie s'ha trobat en el 
pècton de TIO, T21, T46, T44, T28, T33 i T48, és a dir generalment en 
indrets de muntanya mitjana (400-600 m), amb aigües jnnder̂ Ha-moTit 
alcalines i elevades concentracions de nutrients (TAULA 4.1). 
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Distribució general 1 ecologia. Sembla que l'espectre ecològic 
d'aquesta espècie és ben ampli pel que fa a la quantitat de nutrients que 
hi ha en el seu medi, BACKHAUS (1976) l'observa en el bentos de rius 
d'alta muntanya silicis (Esteragne), lliures de pol·lució, acompanyant 
a Phormidium autumnale; ECONOMOU-AMILI St ANAGNOSTIDIS (1981) la citen 
en fonts calcàries. D' altra banda, FJERDISGSTAD (1965), citant SLADECEK 
(1955) i KOLKWITZ (1950) la considera mesosapròbia, i BACKHAUS (1968) 
pròpia d'aigües amb cert contingut de nutrients. Als Països Catalans ha 
estat citada per MARGALEF (1944, 1951, 1953, 1953a), 

Conduct, Alcalin, pH fosfats nitrats aœonis 
(jiS/tí) (fflsq/1) (jigr-at P/l) (/igr-at N/1J 

Hier, parasitica 385-455 4,2-4,6 — 10,5-11,1 0,5-58,1 9-20 

Chaaaesiphon incrustara 490-1900 3,5-4,8 7,6-8,1 0,001-13,6 5,5-63,4 1-5 

Ch, incr, v, elongatus 340 4,8 8,5 1,3 16,6 1-10 

Ch, polonicus 100-200 0,5-1 — 1-5 0,1-1 0,1-2 

Ph, incrustatum 200-400 3.1-3,4 7,9-8,5 0,3-1,7 5,2-14,4 1,3-17,9 

Ph, subfuscusi 200-600 2-3 . . 1-10 5-10 5-40 
(40-80) 

Calothrix parietina 200-800 3,6- 4,4 7,7-8,6 1.7-16,6 12-16 4,9-139 

Honeothrix juliana 250-320 3.9 7,9 0,373 14,4 18 

Rivularia biasolettiana 200-300 3.4-4,7 8.1 0,3-0,8 5-20 8-14 

TAULA 4.1. Valors de les variables físico-químiques més característiques, d'acard amb 
distribució de les espècies de cianofícies que es relacionen. En la major part dels ca 
s'indiquen els intervals, o bé els valors corresponents al moment en què es va obser\ 
Si hi ha valors excepcionals es posen entre parèntesi. Quan la distribució de l'espècie 
molt àmplia els valors corresponen a les mitjanes (assenyalades amb un *). 

Phormidium valderianum (Delp. ) Gom. 

Masses mucilaginoses de filaments, fins a uns quants mm2 de 
superfície. Filaments de 2-3 jim d'ample, amb beina molt prima i hialina. 
Cèl·lules estretides lleugerament en les divisions, sense granulacions, de 
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2-4.5 >iiii de llarg. Extrem recte, cèl·lula apical esfèrica, no reduïda, 
sense caliptra. 

Distribució al riu Ter. Abundant en el recobriment incrustant 
de la font de Cantonigròs (2-XI-1985). 

Distribució general i ecologia. Segons GOMONT (1893) aquesta és 
també una espècie freqüent en el pècton dels rius. Al nostre país, MARGALEF 
(1956) la cita, en la font de la Mina de Caldes de Malavella. 

Schizothrix Kützing, 1843 

*Schizothríx affínis Lemm. 

Masses incrustants de filaments disposats en pinzell. Beines 
hialines, primes, que envolten generalment un filament o a vegades dos. 
Tricornes de color verd~grogós¡ de jim tî'aiapïa¿ía «Hb beina. Cèl·lules ¿a 
0.7-1.5 Jim d'ample i 1-3 /im de llarg (FIGURA 4.2, 1). 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie va ser observada formant 
part de la comunitat incrustant a T17 durant l'hivern de 1982. 

Distribució general i ecologia. Freqüent en ambients subaeris 
(GEITLER 1932). 

* Schizothrix perforaos (Ercegovie) Gom. 

Masses filamentosos incrustants, d'aspecte embullat, grisenc. 
Filaments torçats, amb beina gruixuda, de paret doble, hialina, que envolta 
cèl·lules de color verd pàl·lid d' 1.5-2 Jim d'ample i 2.5-4 (10) >im de 
llarg (FIGURA 4.2, 2). 

Distribució al riu Ter. Constituint la matriu de la comunitat 
incrustant de T19 (juliol 1983), T50 (2- XI-1985) i la font de la Riera (8-
II1-1986). 

Distribució general i ecologia. Molt freqüent en ambients 
calcaris, tant en roques humides (GQLUBIC 1968) com fonts (ECONOMOU-AMILI & 
ANAGNOSTIDIS 1981) o llacs (KANN 1978). 
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*Schizothrix penícíllata (Kiitz. ) Gom. 

Manyocs de filaments verd clars. Les beines tenen amplada 
variable <d' 1 a 10 Jim), es poden fusionar al centre de la massa 
filamentosa i aleshores semblen contenir més d'un tricoma cada una. A 
l'extrem de la massa, un sol filament per beina. Cèl·lules quadrades, o més 
llargues que amples, de 4 a 5 jam de diàmetre i 4-6 jim de llarg, no 
estretides en les divisions, amb puntuacions disperses pel protoplasma. 
Cèl·lula apical semicircular, a vegades una mica aguda (FIGURA 4.4, 1). 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada barrejada amb altres 
algues a T17 durant l'hivern de 1982 i a la font de la Riera (8-II 1-1986, 
18-V-1986). 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita en aigües corrents, 
cascades i termes (GEITLER 1932). 

Spirulina Turpin, 1829 

Spirulíaa major Kütz, 

Tricornes verd- blaus, d' 1,5 /im d'ample. 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada de manera ocasional 
i molt poc abundant a T24 al setembre, i a T13 (juliol), en la zona litoral 
del riu. 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie amplament 
distribuïda arreu en aigües salobroses, principalment estanyades (GEITLER 
1932; MARGALEF 1953; RICHMOND 1986; SABATER 1987) . 

4.1.5. 0. HOSTOCALES 

F. IOSTOCACEAE 

Anabaena Bory, 1822 

Anabaena constricta (= Pseudoanabaena constrícta (Szafer) Geitler) 
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Cadenes curtes de cèl·lules cilíndriques, comprimides en la seva 
part equatorial, verd- blavoses, de 6-7 /im d'ample per 4-6 jsm de llarg 
(FIGURA 4.1, 6). Nosaltres no hem trobat heterocists en el nostre 
material; GEITLER (1932) i SKUJA (1948) els troben poc freqüentment entre 
els filaments. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada a la zona litoral de 
T47, en les rodalies de la desembocadura, a l'octubre de 1982, poc 
abundant. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita (GEITLER 
1932), per a FJERDINGSTAD (1965) es tracta d'una espècie freqüent en aigües 
molt pol.luïdes. Als Països Catalans ha estat observada per MARGALEF 
(1945) i OLIVER & BERNIS (1967) en situacions de fort estancament i 
elevada salobrositat. 

Aaabaena variabilis Kütz. 

Filaments formats per cèl·lules semiesfèriques o dolioformes, de 
5 /im d'ample per 4-5 /im de llarg. Heterocists esfèrics de 6 /m de diàmetre. 
Acinets intercalars freqüents, de grandària superior als heterocists i poc 
refringents, de 6.5 /im d'ample per 10 /im de llarg (FIGURA 4.1, 7). -

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T6 (juliol de 
1983). 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita, en el plàncton i en 
el bentos, en aigües dolces o salobroses (GEITLER 1932), i també en crostes 
desenvolupades en sòls (J0HA5SEN et al,, 1983). Es tracta d'una espècie molt 
amplament distribuïda, cosmopolita en les aigües dolces i lleugerament 
salabroses (MARGALEF 1953) . 

Mostac Vaucher, 1803 

Existeix una confusió considerable respecte d'aquest gènere, a 
causa del seu elevat polimorfisme (BOURRELLY 1970). Possiblement, la causa 
d'aquesta situació pot buscar-se en la relació entre aquesta cianofícia i 
els nombrosos bacteris que colonitzen la seva beina gelatinosa, que 
interaccionen i poden arribar a modificar la seva morfologia (WHITTON à 
CARR 1982). 
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Nostoc sphaericum Vauch. 

Agrupacions macroscopiques d'uns quants cm de diàmetre, 
constituïdes a partir de petites colònies esfèriques de 4-5 mm de 
diàmetre, de color marró fosc. Altres colònies de 500 jim de diàmetre 
apareixien disperses per la mostra. Els filaments, distribuïts 
uniformement per tota la colònia, són curts, la majoria estan formats per 
12 a 50 cèl·lules. Cèl·lules de forma variable, des d'allargades-ovalad.es 
fins a dolioformes. A la perifèria de les cèl·lules es disposen grànuls 
refringents, probablement de paramil. Heterocists en posició principalment 
terminal, rodons o ovalats, de 3.5 a 5.5 jim de diàmetre. Cèl·lules 
vegetatives de 5.5-7 fim de longitud per 3-4,5 /m d'ample. Les cèl·lules de 
resistència no eren presents a la mostra. 

Distribució al riu Ter. Formant masses conspícues en les zones 
subaèria i submergida de la font de la Verge (Mogrony), el 27-V-85, sobre 
substrat calcari i fortament ombrejat. 

Distribució general i ecologia. é s una espècie írsqüent en 
ambients calcaris subaeris, com roques humides (FJERDINGSTAD 1965a) o zona 
d'esquitxos en llacs (KANN 1978). Als Països Catalans s'ha trobat també en 
parets humides de fonts, rierols i baumes (MARGALEF 1953) . 

F. SCYTQHEKATACEAE 

Petalonema Berkeley, 1833 

Petalonema densum (Braun) Migula 

Masses grisenques de filaments amb beines marronoses, de 24-30 jim 
d'ample, compostes per capes poc definides. Distribució irregular de les 
cèl·lules en els filaments. Aquestes tenen amplària variable, de 3.5 a 9 
/im. Els heterocists són semiesfèrics o rectangulars, amb les mateixes 
dimensions que les cèl·lules vegetatives. 

Distribució al riu Ter. Limitat a la font de la Verge (Mogrony) 
el 27-V-85, incrustats en carbonat càlcic, on era relativament abundant. 

Distribució general i. ecologia,. Freqüent en roques humides 
(GEITLER 1932). Als Països Catalans ha estat citada per GONZALEZ GUERRERO 
(1928) al Pirineu. 
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Plectonema Thuret, 1875 

*Plectonema radíosum (Schierdem. ) Gom. 

Manyocs de filaments, de color verd-marronós. L'amplària dels 
filaments és de 14 /im, inclosa la beina estreta i hialina. Cèl·lules 
lleugerament estretides en els septes, sense grànuls (FIGURA 4.2, 9). 

Distribució al riu Ter. Observada a la comunitat incrustant de 
T17, ocasional, al gener de 1983. 

Distribució general i ecologia. Freqüent en fonts i rierols 
(GEITLER 1932), també sovinteja en el pècton de llacs (KAM 1978). 

Plectoaema tomaslníanum Born . 

Filaments verd olivacis o marronosos, en petites masses, de 15 a 
26 /im d'ample. Beina hialina i composta, d'uns 3 /im d'amplària. Cèl·lules 
feblement estretides en les divisions , més amples que llargues, de 12-18 
/im d'ample per 6.5-8 /im , Cèl·lula apical semiesfèrica, sense caliptra, 
KAMf (1978) suggereix una gran semblança amb Plectonema radiosum, del que 
únicament se separaria per les seves més grans dimensions. 

Distribució al riu Ter. En un regalim d 'aigua molt ombrívol en 
el qual abundaven les molses, al costat de la pista de Sau a Susqueda, el 
7-XII-1986. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, que es 
trobaria en rierols, sobre d'altres plantes aquàtiques o en estat 
planctònic (GEITLER 1932), així com en el pècton de llacs (KAM 1978). 

Scytonena Agardh, 1824 

*Scytonema crustaceum Ag. 

Formacions filamentoses, marronoses, esparses entre altres 
espècies incustants. Beina ampla, fins a 40 /im, composta per capes 
divergents, recordant un estadi Petalonema. Cèl·lules de 3.5-5 /im de 
diàmetre, semiesfèriques, esfèriques o dolioformes, generalment tan amples 
com llargues. Aquesta espècie, sinónima de Petalonema crustaceum (Ag. ) 
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Kirchn., té grans semblances amb aquest gènere. GEITLER (1932) descriu un 
estadi Tolypothrix que, en ocórrer en grups, resulta idèntic a Petaloneaa 
densujn (Braun) Migula . Així mateix, en descriu un estadi Nostoc que 
resulta idèntic a JIT. microscopícum. El fet que trobéssim aquesta espècie a 
la font de la Verge (Mogrony) barrejada amb formes que hem identificat com 
Petalonema densum (Braun) Migula i Nostoc sphaericum Vauch. contribueix a 
fer pensar que en realitat es deu tractar de diverses formes del mateix 
organisme. Per tant, que aquesta espècie no hagi estat citada al nostre 
país fins al moment pot estar relacionat amb la confusió taxonòmica que 
11 envolta. 

Distribució al riu Ter. Sols ha estat observada a la font de la 
Verge (Mogrony) el 27-V-1985, on també era molt rara. 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita sobre roques humides 
(GEITLER 1932). 

4.1.6. 0. STIGQNEMATALES 

F. STIGOHEHÁTACEAE 

Stígonema Agardh, 1824 

Stigonema mammillosum (Lyngb.) Ag. 

Tal.lus marronós, poc extens, constituït per una base àmplia, de 
90 a 100 /Jim, del qual surten filaments de 35-50 /im d'ample, que es fan més 
estrets als extrems (24-26 /im). Beina gruixuda, verd-marronosa, que inclou 
cèl·lules arrodonides, verd-olivàcies, de 10-11 /im d'ample i 10-12 /im de 
llarg, disposades en grups tridimensionals. Els hormogonis no eren presents 
en la nostra mostra. 

Distribució al riu Ter. Rara, sols ha estat trobada en poca 
abundància a la font de la Verge (Mogrony) el 27-V-1985. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, pròpia 
d'ambients subaeris (GEITLER 1932), ha estat trobada també en rius 
assolellats de Suècia (JOHANSSON 1982) i en roques humides de les Açores 
(JOHANSSON 1980) i de Grenlàndia (JOHANSSON 1980a). Als Països Catalans ha 
estat citada per MARGALEF (1948a, 1952) a la Cerdanya i a la vall de Bohí , 
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F.RIVULARIACEAE 

Calothrix Agardh , 1824 

Calothríx fusca Born, et Flah. 

Filaments solitaris o en petits grups, llargs i freqüentment 
acabats en pèls hialins. Beina ampla, no composta, hialina o marronosa. Les 
cèl·lules del filament, blau-verdoses, fan sense beina, de 7 a 12 jim a la 
base i de 4-8 /jan al mig. Heterocist basai semiesfèric, més estret que les 
cèl·lules de la base, de 6-8 (10) jm d'ample per 3-6 jam de llarg, formant 
part de la beina del filament (FIGURA 4.3, 4). 

Distribució al riu Ter, Ha estat trobada formant part de la 
comunitat incrustant del Ges (T17) durant l'hivern de 1982, i del Fornès 
(T19) a la primavera i l'estiu de 1983, En els dos casos era poc abundant. 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en pedres 
submergides, llacs i ambients subaeris (GOLUBIC 1968; KAMT 1978; STARMACH 
1958). Citada als Països Catalans per MARGALEF (1953) i GONZALEZ GUERRERO 
(1944). 

Calothrix parietina Thuret 

Filaments solitaris o en grups de 2-3, marronosos, de 10-12 pm 
d'ample considerant la beina, que és composta, esfilegassada i gruixuda en 
uns casos, prima en uns altres. Cèl·lules rectangulars, lleugerament 
estretides en les divisions, de 7-8 /im d'ample i 2-4 ;im d'alt, Heterocist 
basal més ample que el filament (9 /¿m d'amplària), semiesfèric i inclòs en 
la beina del filament. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada a la font de Planoles 
(23-8-1985), formant part de taques marronoses subaèries, així com a T6 
(2-XI-1985) i T33 (12-III-1986). Tot i que no es tenen les dades físico-
químiques d'aquells moments concrets, en aquests dos últims indrets les 
aigües es caracteritzen per ser alcalines i concentracions moderades o 
altes de nutrients (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. Ha estat trobada en fonts 
(JOHANSEN et al. 1983a) i parets humides (GOLIJBIC 1968; TOHANSEN et »1  
1983; FJERDIITGSTAD 1965b), així com en llacs (BACKHAUS 1968; KANN 1978). 
Als Països Catalans, s'ha observat amplament distribuïda en el pècton o 
entre incrustacions d'altres cianofícies (MARGALEF 1953) . 
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Homeatbrix (Thuret) Kirchner, 1898 

Homeothrix crustacea Woronich (= H. crustacea (Borzi) Margalef). 

Formació incrustant, constituïda per filaments paral·lels o en 
pinzell. Filaments llargs, torçats, ondulants, d'amplària variable, però 
tendint a estretir-se en els extrems, on poden acabar en un pèl. Beina 
estreta, hialina, irregular. Cèl·lules lleugerament estretides en les 
divisions, cilíndriques o dolioformes, verdes o verd grisenques, de (3)-4-7 
Jim d'ample per 2-4 /im llarg en la part mitjana, de 2-3 /im de diàmetre en 
l'extrem (FIGURA 4.3, 5). 

Distribució al riu Ter. Formant part de la comunitat incrustant 
que es desenvolupa en en llocs calcaris: T24 bis (2-XI-1985), T17 
(desembre) i T19 (octubre 1982, abril i juliol de 1983). 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie té una àmplia 
distribució en les incrustacions que apareixen en aigües riques en calci 
(GOLUBIC 1968; KANN 1978). Als Països Catalans existeix una única cita 
(MARGALEF 1953) a la font d'Brill a la vall de Bohí. 

*Homeothrix janthina (Born. et Flah.) Starmach 

Filaments erectes, curts (de 10 a 40 /im). Beina hialina, molt 
prima (de 0.2 a 0.4 /im). Cèl·lules verd - groguenques, quasi quadrades, d' 
1 /im de llarg per 1.5-1.9 /im d'ample, lleugerament estretides en les 
divisions cel·lulars. Part apical dels filaments recte o lleugerament 
corbada, atenuada o no, amb cèl·lula terminal semiesfèrica (FIGURA 4.3, 2). 

Distribució al riu Ter. Formant part de la comunitat incrustant 
de les capçaleres, a Vallter, Tl, font Bona de Setcases, font de Planoles, 
T3, T7 i T9. Hem observat la tendència d'aquesta espècie a assolir un màxim 
cap a la tardor . 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie ha estat descrita 
com a cosmopolita en les incrustacions d 'aigües ràpides i fredes (BLUM 
1957; KANN 1978; KAVECKA 1980) , per la qual cosa resulta estrany que no 
hagi estat citada prèviament al nostre país . KOMAREK & KANN (1973) no 
troben que aquesta espècie tingui cap preferència quant a la naturalesa 
geològica del substrat, però sí respecte a la seva necessitat d' aigües 
ràpides i oligotròfiques. 

99 



Homeothrix juliana (Meneghini) Kitchiier 

Masses marronoses de filaments paral·lels. Filaments rectes o 
poc sinuosos de fins a 100 ¡im de longitud i de 7 a 10 Jim d'ample, acabats 
en un pèl llarg i hialí (0,5 jxm d'ample a l'extrem ) o bé en una cèl·lula 
arrodonida. A la base del filament la beina deixa, en ocasions, un espai 
buit. Cèl·lules de color verd groguenc, sense puntuacions, gens estretides 
en les divisions, isodiamètriques o bé més llargues que amples. A la base 
4.5-5 jim, 2.5-3 Jim al mig (FIGURA 4.3, 3). 

Distribució al riu Ter. A la comunitat incrustant de T14 (riera 
de Vallfogona), durant tot l'any. Les aigües d'aquest punt tenen una 
elevada alcalinitat i moderades concentracions de nutrients (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. Freqüent en rius sobre substrat 
calcari (GOLUBIC 1968; K A M 1978). Citada per GONZALEZ GUERRERO (1944), 
GOMEZ ARBONA (1983) i MARGALEF (1944, 1946, 1953, 1953b) en diversos 
ambients dels Països Catalans. 

Sivularia (Roth) Agardi, 1824 

Rîvularia blasolettiana Menegh. 

Colonies esfèriques o semiesfèriques, marronoses o negroses, de 2 
a 4 mm de diàmetre, de consistència dura a causa de les incrustacions 
calcàries. L'estructura de la colònia està condicionada per les 
incrustacions calcàries ; s'observa una zonació en la qual els filaments 
vius es disposen a la perifèria (color verd clar), mentre que l'interior 
està completament calcificat (color marró fosc). Una coberta gelatinosa 
transparent embolcalla tota la colònia. Beines dels filaments groguenques, 
groc - verdoses o marronoses, senzilles i d'amplària variable, fins a 25 
Jim. Cèl·lules del mateix filament molt variables quant a la forma i les 
diiaensions, de rectangulars a dolioformes . Les cèl·lules de la base de 6 
fjum d'ample i 4-6 (10) Jim de llarg. Alguns filaments acaben en llargs pèls, 
però la major part no en posseeixen. Els heterocists són esfèrics o 
ovalats, de 9-12 >im de diàmetre (FIGURA 4.3, 1). 

La diferència entre aquesta espècie i R. hematites és poc clara 
(JOHANSSON 1982; KANN 1978), ja que se separen únicament per l'existència 
de capes en les incrustacions, característica de dubtosa validesa 
taxonòmica, segurament molt determinada per- les caractcrístiqucs de 
l'ambient. Una cosa semblant succeeix amb una altra espècie, R. dura, que 
és molt semblant a les dues precedents. 
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FIGURA 4.3. 

1, Rivularia biasolettiana, a, filaments inclosos en la seva beina; b i c, aspectes de 
la colònia (a, 1000 x; b, 40 x;c, 400 x), 

2, Hoamothrix janthina (1300 x), 
3, Homeothrix juliana (1300 x), 
4, Calothrix fusca (1000 x). 
5, Hofliaothnx crustacea (1000 x), 



Distribució al riu Ter. En les comunitats incrustants de T17 (a 
l'hivern), font de la Riera (8-111-1986) i T50 (2-XI-1985), que creixen en 
aigües alcalines i amb moderades concentracions de nutrients (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia. Molt freqüent en els rius de 
Suècia (JOHANSSON 1982). SKUJA (1964) l'observa sobre branques de 
macròfits, mentre que GEITLER (1932) ho fa en aigües estanyades i corrents, 
pedres i plantes aquàtiques, més rarament en sòls humits. Als Països 
Catalans ha estat citada sobre roques humides per GOMEZ ARBONA (1983), i 
MARGALEF (1944, 1946a ,1952a, 1953). 
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4.2. Cl. EUGLEÏQPHYCEAE 

4.2.1. 0. EUGLEIfALES 

F. EUG1ENACEAE 

Eugl ena sp. 1 

Longitud de les cèl·lules de 36 - 50 , amplada de 20-25 /im. 
La contracció causada en els especimens per la fixació de la mostra amb 
formaldehid ha fet impossible la identificació a nivell d'espècie . 

Distribució al riu Ter. En massa al riu Gurri, a T23 (abril de 
1933), en condicions d'extrema pol·lució. 

Eugl ena sp. 2 

Cèl·lules de 40-56 /im de longitud i 9-10 /im d'ampla, amb la 
paret cel·lular finament estriada. 

Distribució al riu Ter. Molt abundant en una mostra de sorra 
humida, a la vora de la barra litoral del riu (3-1-1987). 

Fhacus sp. 

Cèl·lules de 10 p.m d'ampla per 20 ^m de longitud, de forma 
ovalada . 

Distribució general i ecologia, Ocasional al plàncton del 
tram baix del riu (T53, 28-XII-1985). 
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4.3. Cl. CHLQROPHYCEAE 

La complexitat de la sistemàtica d'aquest grup d'organismes 
arrenca del gran nombre d'espècies i de la diversitat que existeix 
entre els diferents ordres i dels criteris taxonòmics dels autors. 
Aquest fet fa impossible limitar -se a uns pocs manuals de determinació 
i obliga a recórrer a un elevat nombre de monografies , massa disperses 
en el temps i amb criteris moltes vegades contraposats o de difícil 
observació. Així, alguns grups es troben ben actualitzats- fora d'algun 
gènere problemàtic- ; un exemple és 1'excel.lent llibre de KQKAREK & 
FOTT (1983) sobre les Chlorococcales. Altres, com les Ulothrichales 
estan necessitades d'una profunda revisió, tot just iniciada per alguns 
autors (LOKHQRST & VRQMAN 1972-1974). 

Els manuals utilitzats per a la determinació han estat, per 
tant, diversos. Fer a les Chlorococcales , o. ¡ja\ !. ùel II i ui « j<* oi !.<»:, •».« 
FOTT & KOMAREK (1983), també s'han utilitzat les obres de UHERKOVICH 
(1966) i PHILIPOSE (1967). Per a les Volvocales, el manual d'HUBER-
PESTALQZZI (1961). Els treballs de RAMANATHAN (1962), STARMCH (1972), 
NURUL ISLAM (1963) i KAM (1978) per a les Ulothricales, i el do 
GEIMEMARDT (1939) per a les Oedogoniales. Per a les Cladophoraceae el 
de VAI DES HOEK (1963) i STARMACH (1972), i les obres de KADLUBOWSKA 
(1984), RAIDHAVA (1959) i WEST & VEST (1904-1910) per a les 
Zygnematales. L'estructura taxonòmica que aquí se segueix és la 
proposada per BOURRELLY (1972). 

4.3.1. O. VOLVOCALES 

F. CHLAHYDQHDÏÏAMCEAE 

S£>haerellopsis Karschikoff, 1925 

Sphaerellopsis sp. 

Cèl·lula ovalada provista d'un embolcall transparent. Longitud 
amb els flagels de 40 ¿im. L'amplada amb coberta és de 18 jim, i sense 
ella solament de 13 ^m . 
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Distribució al riu Ter. Ha estat observada formant part del 
fitoplàncton a T53 (28-XI1-1985), poc abundant. 

Chlamydomanas Ehrenberg, 1883 

Chlamydomonas sp. 

Cèl·lules el·líptiques, amb dos plasts parietals, sense 
pirenoide, de 9 jm d'amplada i 11 jjim de llargària. 

Distribució al riu Ter. Limitada al plàncton del punt 48, 
durant la primavera, moment en el qual era abundant. 

4.3.2. 0.CHLOEOCOCCALES 

F. CHLQfiOCQCCACEAE 

Characium A. Br. in Kützing, 1849 

*Characíum acuminatum A. Br. in Kütz. 

Cèl·lules ovalades, lleugerament piriformes, amb un 
cloroplast parietal, en banda, amb un o dos pirenoides. Peu curt i àpex 
suaument apuntat, amb una excrescència mucronada que a vegades pot 
faltar. Cèl·lules de 10-12 ¿m d'ample i 30-35 Jim de llarg (FIGURA 4.4, 
5), Zoospores nombroses en l'estadi zoosporangi (fins a una vintena). 

Distribució al riu Ter. S'han observat molts individus epífits 
sobre Cladophora a T44 (octubre de 1982), en aigües alcalines i amb 
concentracions importants de nutrients (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia, Espècie cosmopolita, sobre 
algues o altres plantes submergides (KOMAREK & FOTT 1983). 

106 



Palmella Lyngb., 1819 

Aquest gènere és força mal conegut i no es coneixen els seus 
límits, ja que l'estat palmel.loide és un tipus biològic secundari 
present en moltes algues. BQURRELLY (1970), citant VAN DEN HOEK (1963), 
opina que el gènere és monoespecífic, possiblement assimilable a 
Palmella auraatîa Ag. 

Palmella minlata v. aequalís Näg sensu G. M. Smith 

Formacions uniseriades mucilaginoses constituïdes per grups de 
2-4 cèl·lules embolcallades per una gruixuda paret hialina. Cèl·lules 
esfèriques o el·líptiques, de 5-7 /im d'amplada per 7-9 jim de llargària, 
amb un cloroplast en forma d'urna o bé ocupant tota la superfíce 
cel·lular i un pirenoide basal de 2.5-4 Jim de diàmetre (FIGURA 4.4, 2). 

Distribució al riu Ter. En masses macroscopiques, de pocs 
mil·límetres a uns quants centímetres quadrats de superfície, a T13 
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espècie prefereix aigües mineralitzades i riques en nutrients (TAULA 
4.1). En tots els moments en que es va trobar els cabals eren baixos 
(0.1 m3/s en dos dels tres casos). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, pròpia 
d'aigües amb cert contingut de nutrients (BACKHAUS 1968), s'ha trobat en 
parets humides (JOHANSEN et al. 1983a) i llacs (KANN 1978). Sota la 
denominació, que hom pot considerar sinónima , de P. mucosa Kütz., ha 
estat trobada en aigües corrents o estanyants de tot el país (MARGALEF 
1951, 1952a; CAMBRA 1986). 

Tetraedron Kützing, 1845 

Tetraedron mínimum (A. Br. ) Hansg. 

Cèl·lules de contorn quadrat, d' 11 jim de diàmetre. Cloroplast 
parietal, amb un pirenoide. Els extrems de la cèl·lula tenen una petita 
papil·la transparent. 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada al fitoplàncton 
dels punts 48.(28-11-85 i 12-III-86) i 53 (28-XI-1985), poc abundant. 
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Distribució general i ecologia. ÉS una espècie corrent en el 
plàncton d' estanys i llacs , així com en el perífiton de rius amb 
corrent feble (KOMAREK & FOTT 1983). En aquests ambients, ha estat 
trobada freqüentment als Països Catalans (COMIN 1984, GARCIA DE EMILIANI 
1973, GUERRERO 1927a, MARGALEF 1951, 1953b, MASSANELL 1966). VIDAL 
(1973) l'ha trobat en el plàncton de l'embassament de Sau. 

F. CHLORELLACEAE 

Chlorella Beij. , 1890 

Chlorella vulgaris Beijerinck 

Cèl·lules esfèriques , de membrana prima , amb un cloroplast 
en urceolat, amb un pirenoide situat lateralment. Cèl·lula de 6-7 /jun de 
diàmetre. 

Distribució al riu Ter. Molt abundant en el fitoplàncton de 
T48 i T53 en la major part de les dates en què s'han pres mostres, així 
com en la sortida de l'embassament del Pasterai (12-III-1986). Està 
distribuït en aigües que tenen un elevat contingut de nutrients (TAULA 
4.2). 

Distribució general i ecologia. Chlorella vulgaris és, segons 
FOTT & Ï0VAK0VA (1969) un conjunt de varietats i formes només 
distingibles fisiològicament . Aquí resideix possiblement la raó del 
cosmopolitisme d'aquesta espècie, que pot ser trobada tant en aigües 
eutròfiques com distròfiques, en els mucilags d'altres algues o en 
hàbitats subaeris. 

Kirchneriella Schjaidle, 1893 

Kirchneriella subcapitata Kors. i=Selenastrum capricornutujn Printz 
sensu Skulb. ) 

Colònies formades per unes poques (2-3) cèl·lules 
semicirculars, lleugerament estretides en els extrems, que són obtusos. 
Cloroplast parietal, sense pirenoide, cèl·lules de 6-7 um de longitud i 
1.5-2 d'ampla. De manera freqüent s'ha trobat cèl·lules solitàries en 
les mostres. 
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Distribució al riu Ter. La seva presència va ser constant en 
les mostres de fitoplâncton dels punts 48 i 53 (amb les 
característiques que comentàvem en-11 espècie anterior) i es va observar 
molt poc abundant a Medinyà ( 12-III-1986). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita en el 
plàncton d'aigües mesotròfiques o eutròfiques (KOMAREK & FOTT 1983). 
Als Països Catalans, aquesta espècie ha estat observada al delta de 
l'Ebre (COMIJT 1984) i a l'illa de Mallorca (MARGALEF 1953b) . 

Anki strodesmus Corda , 1838 

KOMAEKOVA - LEGNERQVA <1969) ha disgregat l'antic gènere 
Ankístrodesmus en tres grups , bàsicament respecte a l'existència o no 
de coberta mucilaginosa i del tipus d'organització: 

els tipus colonials, amb Hucilag, que continuarien 
pertanyent al gènere Ankístrodesmus Corda o a Selenastrum Reinsch. 

els tipus colonials i mucilaginosos amb cèl·lules 
arrenglerades paral·leles del gènere Quadrigula Printz. 

- finalment, les formes solitàries i sense mucilag formarien 
part del nou gènere Nonoraphidium . 

La separació entre Ankístrodesmus i Monoraphídlum sembla, a la 
llum d 'aquesta divisió, senzilla. Tanmateix és freqüent que les 
cèl·lules es disgreguin i passin de la forma colonial a la individual. 
Això s'agreuja pel fet que les diferents espècies cohabiten, amb la 
consegüent confusió entre els dos gèneres. 

En el Ter, les espècies pertanyents a aquests dos gèneres es 
troben sempre en punts pertanyents al país baix (0-200 m), força 
mineralitzades i amb concentracions moderades o altes de nutrients 
(TAULA 4.2). 

Ankístrodesmus falcatus ( Corda ) Ralfs 

Colònies de 2 a 5 cèl·lules. Cèl·lules fusiformes, rectes o 
lleugerament corbades, de 33-43 îm de longitud i 3-3.4 /Jim d'ample. 
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Distribució al riu Ter. En el perífiton i en el plàncton, per 
tot el riu. 

Distribució general.,, i ecologia. Amplament estès en aigües 
corrents alentides o bé en raconades, principalment eutròfiques 
(KOMAKEK & FOTT 1983). Observat amb freqüència als Països Catalans 
(MARGALEF 1949; PLASTAS 1973; SABATER 1982). 

Honoraphídí um Kom. - Legn. 1969 

Nonoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn. (= Ankistrçdesmus falcatus v. 
acícularis (A. Br. ) G. S. West.) 

Cèl·lules molt llargues, fusiformes, progressivament 
apuntades cap als extrems, de 2.5-4.5 jim d'ample per 100-120 fim de 
llarg . La longitud de les cèl·lules pot arribar fins a 72 /im segons 
KOMARKOVA - LEGNE50VA (I960), i fins a 110 par a KOKAREK & FOTT 
(1983). El cloroplast és parietal , cobrint tota la superfície de la 
cèl·lula, amb una incisió terminal ben aparent, sense pirenoide. 

Distribució al riu Ter. Ocasional en el plàncton a T48 i T53, 
i en el perífiton a T47 (juliol de 1983). 

Distribució general i ecologia, La mateixa ecologia que 
1*espècie anterior. Aquesta espècie ha estat observada per MARGALEF 
(1949, 1973) i VIDAL (1973) en aigües alentides dels Països Catalans. 

Monoraphidlum contortum (Thuret in Breb.) Kom.-Legn. (= Ankistrodesmus 
falcatus v. spirilliformis G. S. West. ) 

Cèl·lula fusiforme, corbada helicoïdalment, amb els extrems 
lleugerament apuntats, cloroplast parietal sense pirenoide. Dimensions 
de la cèl·lula de 3.5 jim d'ample per 22 jim de llarg. 

Distribució al riu Ter. Ocasional al perífiton de T47 ( juliol 
de 1983). 

Distribució general i ecologia. La mateixa ecologia que 
1'espècie anterior. Aquesta espècie ha estat observada amb freqüència 
(MARGALEF 1944, 1946a, 1948a, 1949, 1952a, 1972; PLANAS 1973), en el 
plàncton o en el perífiton arreu de Catalunya. 
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*Monaraphidium font1 nale Hind 

Cèl·lula petita, de 4 /im d'ample per 40 /¿m de llarg , 
fusiforme, lleugerament lunar o bé recta, amb extrems aguts, 
relativament aprimats. Cloroplast parietal, sense pirenoide. (FIGURA 
4.4, 3). 

Distribució al riu Ter. Ocasional i rara entre el plòcon de 
filamentoses de la font de la Riera (8-III-1986), 

Distribució general i ecologia. Observat per KOMAREK & FOTT 
(1983) com a criòfil en els monts Tatra (Polònia). 

Monoraphldlum arcuatum (Kors.) Hind. ( = A, arcuatus Kors.) 

Cèl·lula fusiforme, fortament corbada, amb extrems estirats i 
aguts, de 3 /m d'ample per 35 /im de llarg. Plast parietal, amb una 
petita incisió en la cara ventral de la cèl·lula, sense pirenoide. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment en el 
perífiton de T47 (juliol de 1983). 

Distribució general i ecologia. Cosmopolita en el plàncton i 
el perífiton d'aigües eutròfiques (KOMAREK & FOTT 1983). 

m 

F. RADIOCOCCACEAE 

Sporotetras Butcher, 1932 

*Sporotetras pyriforois Butcher 

Formació gelatinosa, amorfa, constituïda per cèl·lules 
irregularment arrenglerades en filaments o paquets, embolcallats per una 
coberta mucilaginosa comuna. Cèl·lules arrodonides-ovals, de 5-7 /im 
d'ample i 8-9 /im de llarg, amb paret gruixuda, hialina. Plast parietal, 
ocupant quasi tota la cèl·lula, amb pirenoide central, de 2-2,5 jjuu de 
diàmetre (FIGURA 4.4, 4). Es tracta d' una espècie força mal conescuda. 
BOURRELLY (1966) qüestiona la seva validesa davant la seva 
irreproductibilitat en cultiu i suggereix que es podria tractar d'un 
estat palmel.loide de Chlamydomonas. Com observa MARGALEF (1983) aquesta 
espècie és del mateix tipus biològic de Hydrurus foetidus i 
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Sphaerobatrys fluviatilís, és a dir, un tal.lus mucilaginós que engloba 
les cèl·lules. Tot això fa pensar en un possible fenomen de 
convergència causat per les condicions fluvials, de desconeguda validesa 
taxonòmica. 

Distribució al riu Ter. Trobada en abundància en el pecton de 
T10 (juliol de 1983), barrejada amb cianofícies filamentoses. Habita, 
doncs, en aigües ràpides, poc mineralitzades i relativament riques en 
nutrients (TAULA 4.2). 

Distribució general 1 ecologia. Aquesta alga fou descrita per 
BUTCHER (1932) en un riuet anglès amb contingut elevat de nutrients, i 
ha estat observada més tard per KAM (1978) en llacs i riuets austríacs 
i per BACKHAUS (1968) en la part alta del Danubi, característicament 
mesotròfica i de pH quasi neutre (6.9). 

F . SCESEDESXATACEAE 

Caelastrua Nägel i, 1849 

Coelastrum microporum Häg, in A. Br. 

Cenobi arrodonit, de 16 a 32 cèl·lules (algunes vegades només 
de vuit). Cèl·lules també rodones, de paret prima i sense ornamentació, 
amb cloroplast parietal i un pirenoide, de 6-7 jxm de diàmetre, (FIGURA 
4.4, 6). 

Distribució al riu Ter. Ocasional al plàncton dels punts T48 
i T53 (28-XII-1985). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita en el 
plàncton en aigües eutròfiques (KOMAREK & FOTT 1983). Sovinteja en rius 
enlentits, estanys eutròfics i estanys d* alta muntanya dels Països 
Catalans (C0MI1T 1984; MARGALEF 1944, 1948a, 1953b; VIDAL 1973). 
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FIGURA 4.4. 

1, Schizothrix penicillata (1000 x), 
2, Palmella miniata v, aequalis a, aspecte de la colònia (400 x), b cèl,lulas (1000 x). 
3, Honoraphidium fontinale (1300 x), 
4, Sporotetras pyriforrois (2500 x), 
5, Characium acuminatum (1500 x), 
6, Coelastrum roicroporum (2000 x), 
7, Steinedesmus capitatus, diferents aspectes (1000 x). 
8, Scenedesmus longispina (2000 x), 
9, Scenedesmus acutus v, aoitus (2000 x), 
1Q,Scenedesmus acutus v. globosus (2000 x), 
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F.SCEIEDESMACEAE 

Scenedesmus Heyen 1829 

Aquest gènere recull un nombrosíssim nombre d'espècies molt 
freqüents en aigües eutròfiques (DE PAUV & VAU VAERENBERGH 1983; KOMAREK 
& FOTT 1983). La varietat morfològica d'aquestes algues és evident tant 
en una població natural com en un cultiu. Les formes teratològiques són 
molt freqüents en les dues situacions abans esmentades. KOMAREK & 
RUZICKA (1969) observen com les variacions ambientals de temperatura i 
llum afavoreixen la variabilitat morfològica i poden propiciar 
l'aparició de teratologies. Aquests mateixos autors, treballant amb una 
soca de S. quadricauda, assenyalen com es dóna una convergència amb S. 
armatus en variar les condicions ambientals. Ens trobem davant d'un 
gènere amb elevada diversitat interna. L'aplicació recent de tècniques 
conjuntes de tinció negativa i microscòpia electrònica de transmissió 
(KOMAREK et al. 1977, KOMAREK & LUDVIK 1971, 1972) ha permès definir 
uns nous criteris i posar un cert ordre, a la vegada que ha posat de 
manifest noves complicacions (COMAS & KOMAREK 1984). 

En el Ter, les espècies de Scenedesmus sovintegen al país baix 
(0-200 m), en aigües mineralitzades, preferentment riques en nutrients 
(TAULA 4.2). 

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 

Cenobi de vuit cèl·lules, disposades alternament, de 3 /im 
ample per 12 /im de llarg. Cèl·lules linears o estirades, lunars les dels 
extrems, totes elles amb àpexs aprimats i aguts. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, al plàncton del punt 53 
(29-IV-1984). 

Distribució general. Cosmopolita, observada per MARGALEF 
(1944) en una font del parc de la Ciutadella i per COMI» (1984) al delta 
de' l'Ebre. 

Scenedesmus acutus v. acutus Chod 

Cenobi de 4-8 cèl·lules avalades, les centrals rectilínies, 
les extremes lunars, amb l'àpex característicament apuntat. En els 
cenobis de vuit cèl·lules, apareixen disposades en dues fileres 
alternes, amb la primera i la darrera cèl·lules freqüentment fora de 

115 



1* arrenglerament , quasi a l'eix longitudinal. Cèl·lules de 3,5-5.5 ptm 
d'ample per 13-14 fj.m de llarg, acabades en una dent polar, recta 
(FIGURA 4.4, 9). 

Distribució al riu Ter. Al perífiton de T30 i T47, al juliol 
de 1983. 

Distribució general. Cosmopolita. El tipus de 1'espècie ha 
estat trobat per COMI! (1984) i VIDAL (1973) en aigües del delta de 
l'Ebre i de l'embassament de Sau respectivament . 

*Scenedesmus acutus v . globosus Hortob 

Cenobi de 4 cèl·lules, ovalades i globuloses, de 17-21 ¡sm de 
llarg per 6.5-7 fim d'ample, amb els extrems estirats, acabats en 
espines curtes (fins a 3 Jim de longitud) que poden tenir papil·les 
bifurcades al seu àpex (FIGURA 4.4, 10). 

Distribució al riu Ter. Hem trobat aquesta varietat a TIO, T13 
i T47, al mes de juliol de 1983, sempre poc abundant. 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 

* Scenedesmus apiculatus (V. & G. S. Vest) Chod. 

Cenobis de quatre cèl·lules (segons FOTT & KOMAREK 1983 poden 
ser també de vuit), ovals-piriformes, disposades en dues rengleres 
alternes. Cèl·lules de 5 >M d'amplada i 11 JJBI de llargària, amb 
papil·les en l'extrem més prim. 

Aquesta espècie, citada per primer cop a Catalunya, recull un 
conjunt de varietats o espècies d' incert origen. Ella mateixa, sembla 
més aviat una forma similar a S. símilagineus Hortob (FOTT & KOMAREK 
1983). 

Distribució al riu Ter. Ocasional al plàncton a T53, durant 
l'estiu de 1963. 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 
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Scenedesmus armatus Chod. 

Cèl·lules lanceolars-cilí xidriques, arrodonides als pols, 
agrupades en cenobis de quatre, de 4.5-5 /¿m d'amplada per 9-10.3 /Jim de 
llargària. De les cèl·lules més externes surten llargues espines, mentre 
que a les internes hi ha dents que es prolonguen cap a l'interior i 
també petites dents disperses. Aquesta espècie és molt semblant a 
Scenedesmus quadricauda i sols es possible diferenciar-les per les dents 
longitudinals, per bé que a S. quadricauda n'apareixen ocasionalment 
(COMAS & KOMAREK 1984). 

Distribució al riu Ter. Ocasional a T45 i T48 a 1 ' octubre 
de 1982. 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). Citat 
per MARGALEF (1949a) al llac d' Ivars, a l'Alt Urgell. 

Scenedesmus brevíspina CG. M. Smith) Chod. 

Cenobi de 4 cèl·lules, rectangulars, amb els extreus obtusos. 
Cada cèl·lula té 1-3 dents en posició polar o subpolar, de 2-2.5 /im de 
longitud. Dimensions de les cèl·lules de 7 p.m d'ample per 12 fj.m de 
llarg (FIGURA 4.5, 9). 

Distribució al riu Ter. Trobat als punts 12, 22, 30, 38, 45, 
46 i 47 durant el mes de juliol de 1983. 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). És 
una espècie observada amb freqüència en el perífiton i plàncton de llacs 
i fonts (MARGALEF 1949, 1949a; VIDAL 1973). 

Scenedesmus langispina Chodat (= S. quadricauda (Turpin) Breb. v. 
longispina (Chodat) G.M. Smith 

Cenobi de 4 cèl·lules, de contorn rectangular, de 5.5-6 /im 
d'ample i 12-24 /jm de llarg, amb dues espines polars (de 13-15 (25) /Jim 
de llarg) a cada cèl·lula terminal i dents curtes a les interiors (1.4 -
2.5 /im de llarg) (FIGURA 4.4, 8). 

Distribució al riu Ter. Ocasional, en el punt 45, al mes de 
juliol de 1983. 
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Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 
Observat per COMíN (1984) i MARGALEF (1944) en diversos indrets dels 
Països Catalans. 

*Scenedesmus ma gnus Meyen 

Cenobi de 4 cèl·lules, avalades-rectangulars, de grans 
dimensions (8-8.5 /im d'ample per 32-35 ¿im de llarg). Cèl·lules terminals 
suament estirades en els extrems, provistes d'espines de gran longitud 
(fins a 28 jm). En les cèl·lules interiors poden aparèixer petites dents 
(fins a 0,7 /im). 

Algunes formes de quatre o vuit cèl·lules, de 7.5 jim d'amplada 
i 12 jjm de llargària, que nosaltres hem determinat com Scenedesmus 
ellipsoídeus Chod., poden considerar-se, segons FOTT & KOMAREK (1983) 
variacions sense estructures parietals de S. magnus Meyen. 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 

Scenedesmus ovalternus Chod. 

Cenobi de 4-8 cèl·lules ovalades (nosaltres sols n'hem trobat 
de quatre), arrenglerades en dos files, amb els extrems més aguts 
capgirats successivament. Cèl·lules de 10 pm d'ample per 18 /im de 
llarg. Segons COMAS & KOMAREK (1985) aquesta espècie hauria de 
traspassar-se al gènere Steinedesmus Kofoid a causa del tipus de 
connexió entre les cèl·lules del cenobi (lateral) (FIGURA 4.5, 8) 

Distribució al riu Ter. Ocasional a T47 (juliol de 1983). 

Distribució general, Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 
Observat a Banyoles i Santa Coloma de Farners (MARGALEF 1944) i en el 
delta de l'Ebre (COMII 1984). 
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f i g u r a 4 . 5 . 

1, Klebsorniidiu« rivulare (a, 1000 x; b, 600 x), 
2, Klebsormiditm flaccidm» (1000 x), 
3, Hicrospora amoena (1000 x), 
4, Hicrospora «illeana (2000 x), 
5, Binudearia tectorum (1S00 x), 
6, Hydrodiction reticulatm», a, aspecte de la colònia; b, detall de les cèl,Iules 
(a, 600 x; b, 1000), 

7, Scenedesmus sercpervirens (2000 x), 
8, Scenedesmus oval tarnus (2000 x), 
9, Scenedesmus brevispina (2000 x), 
10,Scenedesmus quadricauda (2000 x), 



Scenedesmus quadrícauda (Turpin) Brébisson 

Cèl·lules de 5.5-8.5 Jim d'ample i 21-28 Jim de llarg. 
Aquesta espècie incloïa abans de la revisió feta per KOMAREK à FOTT 
(1983), una gran quantitat de varietats, que aquests autors han reduït 
en convertir-les en espècies diferents o en assignar-les a altres ja 
existents. Ara per ara, S. quadrícauda comprendria cenobis de 4 
cèl·lules ovalades i aprimades cap als extrems, amb llargues espines en 
els pols de les dues cèl·lules terminals (FIGURA 4.5, 10). 

Distribució al riu Ter. Amplament distribuïda per la part 
baixa del riu (T22, T30, T38, T45, T47). 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). Molt 
freqüent per tot Catalunya (MARGALEF 1944, 1949) . 

^Scenedesmus sempervirens Chod. 

Cenobis de 4-8 cèl·lules, el.lipsoidals o cilíndriques. 
Aquestes són de petites dimensions, de 4-5 jim d'ample per 10 Jim de llarg 
amb espines primes, de 6-10 jim de llarg i dents d' 1.5-2.5 jim. 
Aquestes són escasses i se situen en les cèl·lules terminals (FIGURA 
4.5, 7). 

Distribució al riu Ter. Freqüent a T30 i T47, en el mes de 
juliol de 1983, 

Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983, 
HEGEWALD et al. 1980). 

Scenedesmus subsplcatus Chod 

Cenobi de 4-8 cèl·lules, disposades irregularment, de contorn 
oval-rectangular i parets llises, de 6-7 jim d'ample per 13-16 jim de 
llarg. Cada cèl·lula té dos pèls en posició polar o subpolar, excepte 
les terminals, que en tenen de tres a quatre. Tot i que hem trobat amb 
més freqüència els cenobis de vuit cèl·lules, KOMAREK & FOTT (1983) 
observen més sovint el de quatre cèl.lules. 

Distribució al riu Ter. Freqüent en el perífiton del tram baix 
del riu (punts 22, 30, 38, 45, 46 i 47, preferentment al juliol de 
1983). 
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Distribució general. Cosmopolita (KOMAREK & FOTT 1983). 

Stelnedesmus Kofoid, 1911 

Aquest gènere agrupa unes poques espècies que formen cenobis 
de 4 o 8 cèl·lules, semblantment a Scenedesmus, però que tendeixen a 
conectar-se espacialment mitjançant els residus de les cèl·lules mare. 
La separació dels cenobis fills es realitza per una apertura apical o 
subapical, però no lateral com succeeix en Scenedesmus (COMAS & KOMAREK 
1985). Aquestes dues serien les principals característiques del gènere i 
les raons per a no eliminar-lo, com s'havia tendit a fer (KOMAREK & FOTT 
1983). 

*Steinedesmus capítatus (G.M. Smith) Comas & Komarek (= .Scenedesmus 
arcuatus (Lemm. ) Lemm. v. capítatus G. M. Smith 

Cenobis de quatre-vuit cèl·lules, disposades linealment, o bé 
en dues rengleres de quatre, alternaient. De manera joolt t¿> 
formen sincenobis que agrupen a més de cinquanta cèl·lules. Els espais 
entre les cèl·lules és petit, i algunes vegades estan en contacte. 
Cèl·lules de contorn ovoide o el·líptic, de 7-13 jm d'amplària i 10-20 
jm de llargària. Els extrems són obtusos, coronats per petites 
berrugues. Cloroplast parietal, amb un pirenoide (FIGURA 4.4, 7). 

Distribució al riu Ter. Molt abundant al perífiton, a TIO, al 
juliol de 1983. En el moment en que va ser trobada, el cabal era baix i 
les concentracions de nutrients moderades (TAULA 4.2). 

Distribució general i ecologia. Observat al plàncton de llacs 
(SMITH in KOMAREK & FOTT 1983), sembla tenir una distribució força 
àmplia (COMAS & KOMAREK 1985). 

Tetrastrum Chodat, 1895 

Tetrastrum staurogeníaeforme (Schröder) Lemm. 

Cenobi de quatre cèl·lules, simètriques i disposades en creu, 
donant forma rómbica a la colònia. Cèl·lules de 5 /¿m de diàmetre, amb 
petites dents a la seva perifèria. 
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Distribució al riu Ter. Observat rarament en el fitoplàncton, 
a T48 i T53, a l'hivern de 1982. 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en el 
fitoplàncton d'aigües eutròfiques (KOMAREK & FOTT 1983). Als Països 
Catalans havia estat observada solament per COMIN (1984) al delta de 
l'Ebre. 

Tetrastrum triangulare (Chod. ) Kom. 

Cenobi de setze cèl·lules disposades en paquets de quatre en 
quatre. Cèl·lules de contorn quadrat , de 5 Jim de diàmetre , deixant un 
breu espai lliure entre les corresponents de cada paquet. Aquesta 
espècie és considerada per KOMAREK & FOTT (1983) com a sinónima de 
Crucigenia quadrata Morren en el sentit en que va ser interpretada per 
G. M. SMITH i altres autors. C. quadrata Morren té cèl·lules de contorn 
esfèric, amb disposició semblant a la descrita per T. triangulare 
(Chod.) Kom. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada, en poca abundància, 
al fitoplàncton dels punts 48 i 53, el 29-IV-1984. 

Distribució general 1 ecologia. La mateixa ecologia que 
l'espècie anterior. Als Països Catalans, ha estat trobada per COMIN 
(1984) i VIDAL (1973), sempre en el plàncton. 

F. HYDRODICTYACEAE 

Hydrodíctyon Roth, 1800 

Hydrodiction reticulatum (L. ) Lagerheim 

Cenobis macroscòpics, en forma de sac, constituint una xarxa 
hexagonal o pentagonal a partir de l'encaix entre les cèl·lules, que són 
cilíndriques i rectangulars, de 10-12 Jim de longitud per 2.8-4.5 fim 
d'ample. Cloroplast reticulat, parietal, amb nombrosos pirenoides, 
rarament un (FIGURA 4.5, 6). 

Distribució al riu Ter. Molt rara en el riu, sols ha estat 
observada ocasionalment en el perífiton de T46 (octubre de 1982). 
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Distribució general i ecologia, Espècie cosmopolita en el 
plàncton i el perífiton (KOMAREK & FOTT 1983). Observada per CATALAN & 
PEffUELAS (1983), MARGALEF (1944) i SABATER & SAEATER (1987b) en aigües 
tranquil·les i litorals dels Països Catalans. 

Pediastrum Heyen, 1829 

Pedíastrum boryanum (Turpin) Meneghini 

Cenobis força variables pel que fa al nombre i a la grandària 
de les cèl·lules que els formen. Cèl·lules de fins a 11 /im d'ample i 
fins a 19 /im de llarg, les perifèriques amb contorn pentagonal o 
hexagonal, amb dos corns prominents. 

Distribució al riu Ter. S'ha trobat estesa arreu del riu, 
formant part del perífiton, del plàncton o entre les algues incrustants, 
mai en nombre important. 

Distribuçjó general i ecologia. Aquesta és una espècie 
cosmopolita d 'estanys i rierols (KOMAREK & FOTT 1983). Està molt 
amplament distribuïda per tot el país (MARGALEF 1951, 1973). 

F. BOTRYOCOCCACEAE 

Dictyosphaeríum Hageli, 1849 

Dlctyosphaerium pulchellum Vood . 

Colònies de quatre cèl·lules, de 5 /im de diàmetre, esfèriques, 
provistes d'un cloroplast parietal. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobat poc abundant en el 
plàncton d'ampolla recollit a la desembocadura del Ter. 

Es tracta d'una espècie 
cosmopolita en el plàncton i en el perifiton (KOMAREK & FOTT 1983) . 
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4.3.3. O.ULQTHRICALES 

F. ULOTHEICACEAE 

Binuclearia Vittrock, 1887 

Binuclearia tectoruin (Kütz.) Beger ex Vichmann (= B. tatrana Vittr.) 

Filaments simples , formats per cèl·lules agrupades de dues en 
dues, recobertes per una beina gruixuda i composta. Aquesta s'engrogueix 
en les separacions cel·lulars. Quan els filaments són vells, formen 
estructures en H. Amb la beina les cèl·lules tenen una amplada de 13-14 
¡m¡ sense ella, l'amplada és tan sols de 4.5-5 /im . Les cèl·lules són 
generalment quadrades, però oscil·len de te a 1 te cops l'amplada (FIGURA 
4.5, 5). Cloroplast parietal, ocupant incompl^tament el citoplasma, amb 
un pirenoide. La variabilitat morfològica d'aquesta espècie és notable i 
porta a dubtes raonables sobre la seva existència , ja que en alguns 
dels seus estadis es fa molt propera a tipus de Ulothríx. LOKHQRST & 
VROMAIf (1974) assenyalen la semblança de B. tectorum i V. mucosa pel 
que fa a la seva paret i al plast parietal. Tanmateix, observen certes 
diferències morfològiques i ecològiques entre ambdues que semblen 
assegurar la seva independència , però no pas de manera gaire 
definitiva. En aquest sentit, LOKHQRST (1974) observa la possibilitat 
que el gènere Binuclearia formés part de Ulothríx, però no tenim 
notícies de cap confirmació al respecte. 

Distribució al riu Ter. S'ha observat únicament al riu Gurri 
(T24, març de 1983) i a la riera de Cogolls (T34, setembre de 1983), 
indrets en els que era molt poc abundant. Sembla preferir aigües 
mineralitzades i netes (TAULA 4.1). 

Distribució general i ecologia, RAMANATHAH (1964) la 
considera freqüent en aiguamolls i llacs de muntanya. Als Països 
Catalans ha estat trobada fins ara en prats torbosos i mulleres per 
MARGALEF (1948b, 1952), així com en riuets i entre macròfits al cap de 
Creus (CAMBRA 1986). 

Klebsormidlum Silva, Hattos et Blackwell, 1972 

El nom d'aquest gènere ha sofert massa variacions en el curs 
del temps. Del nom primigeni donat per Kützing, STARMACH (1972) va 
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passar a la modificació Chlorhormidium quan va descobrir que una 
orquidàcia portava el mateix primer nom . Raons encara més tècniques han 
adduït SILVA, MATTOX & BLACKWELL (1972) per al nou canvi, que ara per 
ara sembla l'acceptat . 

Aquest gènere és molt proper a Ulothrix. Segons RAMAMTHAN 
<1964), les diferències bàsiques es trobarien en la forma dels 
cloroplasts i la dissociació dels filaments en fragments o cèl·lules 
individuals. BOTJRRELY (1966) separa Ulothrix de Klebsormidíum per 
tractar-se de filaments adherits al substrat, difícilment dissociables, 
amb cloroplasts massius , rarament amb un pirenoide, i per l'existència 
de beina gelatinosa. LOKHORST <1974) afirma que l'única diferència 
bàsica entre els dos gèneres rau en els zoosporangis i les zoospores, 
que tindrien quatre flagels i un estigma en Ulothrix i dos flagels i cap 
estigma en Klebsormidíum. Els caràcters morfològics no serien gaire 
vàlids, donat que existeixen formes intermèdies. Les observacions de 
LOKHORST <1974) tenen l'inconvenient de no permetre la determinació 
sense un cultiu previ, la qual cosa no sempre és practicable en un 
treball de camp. Per tant, posem entre parèntesi les nostres 
determinacions, subjectes a possibles confusions. 

Conduct, 
(pS/ca) 

Alcal, 
<aeq/l) 

pH Fosfats 
{/jgr-at P/1) 

Nitrats 
(|<gr-at N/1) 

Amonis 

Characiu» acuainatua 1000 4,7 — 18,2 82,9 — 

Paloella uiniata 
V, aequalis 220-1725 2,9-4,8 8-8,2 0,001-24 45-125 4,4-5,5 

Chlorella vulgaris 600-1500 3-4,5 — 7-26 45-158 35-51 

Ankistrodesaus & 
ftonpraphidiu» sp, pl, 

Sporotetras pyriforais 

200-800 

206 

2-4 

1.7 7.1 

1-5 
(20-50) 
2.3 

20- 80 

3.4 

1- 10 

3.5 

Scenedes&us sp, pl, 200-600 
(1000) 

3-4,5 — 1-50 5-80 1-80 

Steinedesaus capítatus 230 1.5 — 1.25 3,4 3,56 

Aphanochaete repens 1900 4,1 — 115,4 0,8 6,9 

Binudfiaria tectorua 405-1725 4,4-4,8 — 0,001-0,44 49-125 0,001-5,5 

Cladophora gloaerata 200-600 2-4,5 — 1-20 20-80 5->80 

Cladophora fracta 1978» 4,2» 8,0» 2,9» 93,4» 15,3» 

6ongrosira debaryana 20-200 1-2 6,7-7 0,1-1 0,1-5 0,1-2 
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Songrosira incrustans 200-500 3,5-4,4 — 0,3-16 5-93 H 5 

Klábsoraidiüí) fi act i du» m — — 21 3,3 232 

Klebsoraidiu« rivulare 2384 — — 15,7 24,7 12,7 

Qedogoniua espillare 200-600 2-4 — 1-20 30-80 10-20 

Stig, subsecundu» 800-1000 3-4,5 — 10-60 20-60 20-80 

Ulothrix albicans 200-600 4,2- 4,9 8,2 0,09-24,2 40-54 

Ulothrix zonata 50-400 2-4 _ 1-5 1-10 1-10 
(40) 

TAULA 4.2. Concentracions de les variables física-químiques més característiques, 
d'acord amb la distribució de les espècies de clorofícies que es relacionen. En la 
major part dels casos s'indiquen els intervals, o bé els valors corresponents al 
moment en què es va observar. Si hi ha valors excepcionals es posen entre parèntesi. 
Quan la distribució de l'espècie és molt àmplia els valors corresponen a les 
mitjanes (assenyalades amb un *). 

Klebsormldíum flaccidum (Kütz.) Silva, Mattox et Blackwell (.-
Chlorharmîdîum flaccîdum (Kütz. ) Fott =Hormídiuis flaccídum (Kütz. ) A. 
Br. in Klebs) 

Filaments senzills, formats per cèl·lules quadrades o 
rectangulars, d'un a tres cops més llargues que amples. Paret cel·lular 
prima, sovintejant les peces en H . Cèl·lules de 10-11 ¿im d'amplària, 
amb un cloroplast parietal (algunes vegades dos) que ocupa 
incompletament el citoplasma, i un pirenoide, estranyament dos (FIGURA 
4.5, 2). Espores arrodonides, amb coberta més gruixuda que en les 
cèl·lules vegetatives, de 11-12 jjim de diàmetre. 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada creixent en massa a 
T22 al mes d'abril de 1983, i ja més rara a T38 (possiblement 
arrossegada) en el mateix moment, en aigües mineralitzades i amb 
concentracions elevades de nutrients (TAULA 4.2). 

Distribució general i ecologia, Segons RAMANATHAN (1964) és 
una espècie pròpia de sòls i de rius alentits. Als Països Catalans sols 
havia estat observada en sòls i tolls (HERNANDEZ MARINE 1978; MARGALEF 
1944, 1950; NOGUEROL 1979). 
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Klebsormldíua ri vu lare (Kíitz, ) Morison et Sheath (= Chlorhormidium 
rivulare Starmach = Hormidíum rivulare Kütz) 

Filaments simples, formats per cèl·lules quadrades o 
rectangulars, de % a 2 vegades més llargues que amples. Beina dels 
filaments gruixuda , fins a 2 /im, composta i hialina, amb abundants 
incrustacions . Filament de 15-17 /im d' ample inclosa la beina. 
Cloroplast parietal, amb un pirenoide (FIGURA 4.5, 1). 

Distribució al riu Ter, Ha estat observada únicament a T48 
(juny de 1983, gener de 1987), en aigües de conductivitat elevada i 
eutròfiques (TAULA 4.2), recobrint la comunitat incrustant que es 
desenvolupava en un petit moll. 

Distribució general i ecologia. Ha estat trobada en la zona 
litoral dels llacs (KAIOJ 1978), i també en rius poc carbonatats (SHEATH 
& BURKHOLDER 1985). Als Països Catalans, apareix citada en aigües 
corrents, en general de poca velocitat, per MARGALEF (1948, 1950, 
1952a, 1953b). 

Geoinella Turpin exuaend Lagerh. , 1883 

*Gendnella mutabîlis (Bréb. ) Ville 

Filaments simples, amb beina ampla, hialina i linear. 
Filaments fins a 26 /im amb beina, de 10 a 12 jmm sense ella, cèl·lules de 
16-18 jim de llargària. Cromatòfor parietal, perforat, amb un pirenoide 
petit generalment situat en la seva part distal. 

Distribució al riu Ter. Observada a la zona litoral de T34 
(abril de 1983), rara. 

Distribució general i ecologia. Aquesta sembla ser una espècie 
que apareix rarament; no hem trobat detalls de la seva ecologia en la 
bibliografia. 

Ulothríx Kotzing, 1836 

Existeix una dificultat considerable, segurament a causa de 
l'extrema variabilitat del gènere, per a separar-ne les diferents 
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F I G U R A 4 . 6 

1, Ulothrix zonata, a, f i lament vegetatiu; b, endòspores (a i b a 800 x), 
2, Ulothrix tenuissima, 2000 x. 
3, Ulothrix albicans, a aspecte del filament (600 x), b detall de les cèl,Iules (1000 
4, Gongrosira debaryana (1000 x), 
5, Gongrosira fluminensis; a, part basai; b, filament (a i b, 1000 x), 
6, Gongrosira incrustans, filament (1500 x), 
7, Uroneroa confervicolum (1000 x), 
8, flphanochaete repens; a, visió frontal; b, visi6 lateral (a i b a 2000 x), 



espècies. LOKHORST à VROMAIf (1972-1974) han efectuat una revisió que ha 
clarificat la naturalesa d'un bon nombre d'espècies. 

Ulothríx albicans Kütz. (= U. moniliformis Kützing) 

Filaments simples, curts, amb les cèl·lules bombades i 
cobertes per una paret gruixuda. Un sol cloroplast ocupa tota la llum 
cel·lular , i quan és vell apareix perforat o reticulat , amb un-tres 
pirenoides (fins a cinc per a LOKHORST & ?ROMAÏ 1972). Cèl·lules d' 11-
12 (16) ¿xm d' ample per 8.5-12-30 jim de llarg (FIGURA 4.6, 3). 

Distribució al riu Ter. Rar a T50 (gener 1983) i a T49 (abril 
1983), epífits sobre Cladophora, en aigües força mineralitzades, 
moderadament riques en nutrients (TAULA 4,2). 

Distribució general i ecologia. Com les altres espècies del 
gènere, prefereix aigües lleugerament eutròfiques, poc salines i amb 
baixa temperatura (LOKHORST 1974b). Als Països Catalans ha estat 
observada en torrents i rieres (MARGALEF 1944, 1945, 1949) aquí i allà 
per tot el país. 

Ulothríx tenuissima Kütz. (= U. rorída Thuret) 

Filaments simples, de longitud variable. Cèl·lules allargades 
i estretes, de 6-9 /im per 12-19 jm, amb una membrana prima. Plast 
parietal, perforat, amb un o dos pirenoides, centrals o laterals. La 
perforació dels plasts podria ser deguda, segons LOKHORST (1974), a 
condicions ambientals desfavorables per a l'alga, i revertiria en 
millorar de nou. (FIGURA 4.6, 2). 

Distribució general i eçglogia, Abundant o rara en les aigües 
ràpides de les capçaleres <T1 i T3) durant l'hivern, i ocasional al punt 
28, també a 1' hivern de 1982. 

Distribució general i ecologia, Aquesta espècie té una 
ecologia molt semblant a la de U. zonata, de la que sovint va 
acompanyada, com es desprèn de les nostres observacions i de les de LI HD 
(1932 ) i RAMAHATHA5 (1964). Citada sovint en aigües corrents per 
MARGALEF (1944, 1950, 1953a), també es troba en aigües estanyants 
(CAMBRA 1986). 
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Ulothrix zonata (Weber et Mohr.)Kützing 

Filaments formats per cèl·lules quadrades , de 19 a 25 (37) \m 
d'amplada inclosa la paret , que és d'amplària variable . Les cèl·lules 
fan de 12 a 19 /im d' ample i de 5 a 10 /im de llarg. Cloroplast parietal, 
en forma d' U en secció transversal, que pot ocupar completament o 
incompleta la totalitat del citoplasma, amb dos o més pirenoides. 
Endòspores en filaments de fins a 40 /im de diàmetre, arrodonides, de 33 
/im de diàmetre (FIGURA 4.6, 1). 

Distribució al riu Ter. Les aigües en què es troba són 
oxigenades, poc mineralitzades i amb concentracions moderades de 
nutrients, però pot propserar en aigües més eutròfiques (TAULA 4,2). 
Així, és abundant a les capçaleres (punts 1, 9, 51 i 12), i es va fent 
rara, tot i que és present, aigües avall (punts 15, 18, 21, 30 i 38), 
sempre durant l'hivern. Al punt 30 (abril de 1983) el vam observar 
formant endòspores. 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie hs cct-t 
trobada en aigües fredes i oxigenades (BLUM 1960), la qual cosa 
explicaria els seus màxims desenvolupaments a finals de primavera i 
principis d'estiu. Sovinteja en aigües netes (HEERING 1914; WASER et al.  
1943 in FJERDINGSTAD .1950) i en aigües més riques en nutrients (KANN 
1940) o bé pol.luïdes (FJERDINGSTAD 1950). Aquesta duplicitat va portar 
a FJERDINGSTAD (1965) a parlar de l'existència de dues races amb 
comportamernt diferent, la qual cosa no té cap suport taxonòmic ni 
fisiològic (LOKHORST & VROMAN 1974). Més aviat es tracta d'una espècie 
tolerant a un ampli rang de condicions, fins i tot nivells moderats de 
pol·lució. Està molt amplament distribuïda per les aigües corrents de 
Catalunya (MARGALEF 1948a , 1952; SABATER 1982) i de la resta de l'Estat 
(GUERRERO 1930b, 1944). 

Uronema Lagerheim 1887 

Les característiques genèriques de Uronema són ben separables 
de les de la resta de ulotricals, principalment pel que fa al seu àpex 
apuntat. No obstant, alguns filaments joves de Ulothrix tenuissima i U. 
zonata poden tenir-ne també, la qual cosa és una prova de la seva 
similitud taxonòmica (LOKHORST 1974). 

Uronema confervícolum Lagerheim 

Filaments senzills, epífits, de petita longitud. Paret 
cel·lular estreta, cèl·lules allargades, de 5-6 /im ample per 12-23 jim 
de llarg, amb cloroplast parietal, moltes vegades retallat, amb 1-2 
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pirenoides. Cèl·lula basal de 10 ¿im de longitud (de 18 a 32 segons 
PAFKOV 1960). Cèl·lula apical recta, característicament apuntada, de 20 
-30 Jim de l-ongitud (FIGURA 4.6, 7). 

Distribució al riu Ter. Únicament ha estat observada al riu 
Gurri (juny de 1983), poc abundant i com a epífita de Cladaphora. 

Distribució gflnera7 1 enologia. Fixada sobre altres algues o 
plantes submergides(RAMAHATHAN 1964), Als Països Catalans ha estat 
trobada per MARGALEF (1944, 1952b) sobre Cladophora o Ehizoclonlum, i 
per CAMBRA (1986) sobre Oedogonlum. 

F. JCICRQSPORACEAE 

Microspora Thuret, 1850 

Xicrospora awoena (Kütz.) Rabenh. 

Filaments formats per peces en H ben visibles apareixent cada 
cert nombre de cèl·lules . Paret cel·lular gruixuda, de 4 a 5 jim. 
Cèl·lula de 17-18 Jim d'ample per 20-25 pm de llarg. Plasts parietals, 
aparentment reticulats, sense pirenoide (FIGURA 4.5, 3). 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada, poc abundant, a T44 
(gener de 1983), formant un plòcon amb Xougeotía sp. , Hormidíum rivulare 
i Ulothrix zonata. 

Distribució general i ecologia. Observada en rius poc 
carbonatats (SHEATH & BüRKHQLDER 1985) i en basses, aiguamolls i riuets 
(RAMAITATHAIT 1964). Als Països Catalans, fins al moment, aquesta espècie 
havia estat observada per GONZALEZ GUERRERO (1927a), MARGALEF (1948a) i 
MASSANELL (1966) en tolls d'alta muntanya. 

* Xicrospora willeana Lagerh. 

Filaments simples, molt llargs. Peces en H poc conspícues 
disperses pel filament. Paret cel·lular prima; l'amplària dels 
filaments, incloent-hi la paret, és d' 11 jjim. Cèl·lules quadrades, de 6 
/JOU per 5-9 jim, amb un plast parietal que cobreix tot el citoplasma, 
finament reticulat, sense pirenoide (FIGURA 4.5, 4). 
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Distribució al riu Ter. Masses conspícues de color verd 
intens, a la font de la Riera (9-VI-1986), i formant masses apreciables 
a la riera Fornès, a la mateixa data . 

Distribució general i ecologia. RAMAMTHAIí (1964) la descriu 
creixent sobre tiges i fulles de plantes submergides. 

4.3.4. 0. CHAETOPHQRALES 

F. CHAETQPHQRACEAE 

Chaetophora Schrank, 1789 

Chaetophora elegans (Roth) Agardh. 

Masses macroscopiques mucilaginoses de color verd intens, 
hemiesfèriques, Ja solitàries ja confluents (de 7 fins a 20 mm de 
diàmetre). Filaments disposats radialment. Les branques secundàries 
acaben en un pèl hialí. Cèl·lules de 7-15 jjm d'ample i de 3 a 10 
vegades més llargues. 

Distribució al riu Ter. Molt abundant en les parets 
esquitxades de la font de la Riera, el 18-V-1986 i el 9-VI-1986. 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie distribuïda 
per aigües corrents i indrets estanyats (KAM 1978; STARMACH 1972), 
generalment oligotròfiques (FJERDIEGSTAD 1950). Als Països Catalans, 
sovinteja en aquests mateixos ambients (MARGALEF 1946a, 1948a, 1952a). 

Gongrosíra Kützing 1836 

Gongrosira debaryana Rabh. 

Filaments incrustants curts, verd foscos. Les cèl·lules més 
joves són arrodonides, formant un pseudo-parènquima , de 9.5-18 jxm de 
diàmetre. Les altres són piramidals o cilíndriques i estan arrenglerades 
desordenadament, de 10-18 /im de llarg i 6 -11 ¡uz d' ampla. Totea 2lle3 
amb una paret gruixuda, cloroplast parietal i massís, amb un pirenoide. 
(FIGURA 4.6, 4). 
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Distribució al riu Ter. Aquesta espècie ha estat trobada amb 
freqüència a les comunitats incrustants de les capçaleres (TI, T9 i 
T12), així com en les fonts d* alta muntanya (font Bona , a Setcases), 
sempre sobre aigües ràpides, molt poc mineralitzades i amb escassos 
nutrients (TAULA 4.2). 

Distribució general i ecologia. És freqüent en aigües ràpides 
d'alta muntanya (BLUM 1957, KAM 1978), així com en llacs (BACKHAUS 
1976; K A M 1978). Als Països Catalans ha estat citada per MARGALEF 
(1950) en aigua salobrosa i en un aquàrium, en una observació de difícil 
interpretació que, a més, no va acompanyada per cap descripció, mesura a 
dibuix. 

*Gongrasira fluminensis Fristch 

Colònia incrustant, verd fosca, amb base pseudo-parenquimàtica 
de cèl·lules arrodonides de 4-6 (10) pm de diàmetre, i filaments 
erectes, formats per cèl·lules més llargues que amples, de 4.5-5 ptm per 
10-18 /im. Cromatòfor parietal, amb un pirenoide (FIGURA 4.6, 5). 

Distribució al riu Ter, ÉS freqüent en el pècton de les 
capçaleres (punts 9, 13 i 35), sempre damunt substrat silici, en aigües 
de característiques molt semblants a les de 1'espècie anterior. 

Distribució general i ecología, Aquesta espècie va ser 
descrita per FRISTCH (1929) en les comunitats incrustants dels rius 
anglesos. Aquest autor li reconeix una gran semblança amb G, 
incrustans, però es diferenciaria d'ella perquè "mai està recoberta per 
carbonat càlcic" (cf . Fristch, op. cit., pl. 190). Tant BACKHAUS (1968) 
com K A M (1978b) coincideixen en aquesta semblança i en l'observació 
d'aquesta espècie en aigües ràpides, temperades i pobres en calci , 

*Gongrosira incrustans Rabh. (= Chi oro tyllum Incrustans Reinsch) 

Colònies incrutants en carbonat càlcic, de contorn 
semicircular, de !é-l mm de diàmetre, verd fosques. Cèl·lules joves 
constituint un pseudo-parènquima, circulars o allargades, de 6-8 per 8-
11 /im, Filaments ramificats rectes, paraléis, d'aspecte molt semblant a 
G. fluminensis, formats per cèl·lules 1-3 vegades més llargues que 
amples, de 7-10-12 ¿im d' ample, amb un cromatòfor parietal i d ' un a 
tres pirenoides (FIGURA 4.6, 6). 
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Distribució al riu Ter. Pècton a les capçaleres calcàries aquí 
i allà per tot el riu <T6, T14, T17, T24 bis, T28, T33). Aquesta, a 
diferència de les altres espècies del gènere Gongrosíra, es distribueix 
en aigües més alcalines, lleugerament més riques en nutrients (TAULA 
4.2). 

Distribució general i ecologia. Aquesta és una espècie 
amplament distribuïda en les comunitats incrustants calcàries (BUTCHER 
1946; GOLUBIC 1968) quan les aigües tenen una temperatura temperada 
(KAM 1978b). GOLUBIC (1973) observa una certa resistència d'aquesta 
espècie a la pol·lució. 

Stigeoclonium Kützing 1843 

Aquest gènere, amplament estès en multitud d' ambients, té una 
elevada variabilitat morfològica. COX & BOLD (1966) comproven que la 
ramificació és un efecte de les característiques del Tiédi 1 de l'edat 
de la planta. Així, un excés de nitrats en el medi provocaria una 
ramificació molt abundant en les plantetes, mentre que un excés de 
fosfats actuaria en sentit contrari. Quelcom semblant succeiria amb els 
pèls terminals, l'ocurrència dels quals estaria en relació amb la 
velocitat del corrent. Els marges de definició de les espècies han de 
ser, per tant, amples, cosa que condueix, en la pràctica, a una 
incertesa en les determinacions en mostres trobades a la natura. 

Stigeoclonium subsecundum ( Kütz.) Kütz. 

Masses esfèriques de plantes verd groguenques o verd 
brillants, formades per filaments ramificats , tots ells d' amplària 
similar. La ramificació és alterna, havent- hi grans espais no 
ramificats a la part basal dels filaments, molt més densa en la part 
apical. Àpex dels filaments obtús , sense pèls hialins , cèl·lula apical 
semiesfèrica. Cèl·lules dels eixos principals lleugerament inflades a 
partir de les divisions cel·lulars, les de les branques secundàries més 
linears. Les cèl·lules vegetatives dels filaments principals d'11-12 >im 
d'ample per 13-32 /im de longitud. Les cèl·lules de les quals surten les 
branques secundàries lleugerament més curtes que les altres. Cloroplast 
parietal, cilíndric, incomplet, amb un o dos pirenoides. Hipnòspores 
en fileres, als extrems de les branques principals, esfèriques o 
cilíndriques, de 6.5-7 pm de diàmetre. En les plantes que nosaltres hem 
observat d'aquesta espècie no hi havia pèls terminals. Respecte a 
aquesta qüestió, JTURUL ISLAM (1963) els cita com a rars, mentre que COX 
& BOLD (1966) únicament no els observen en cultius, però sí a la natura, 
barrejats amb formes d' àpexs obtusos o aguts. 
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Distribució al riu Ter. Ha estat observada en abundància a 
T22 i T44 (juliol de 1983), i també de manera menys important en altres 
moments a T30, T38, T45, T4ß i T47. Es tracta, per tant, d'una espècie 
que prefereix la muntanya baixa (0-400), aigües mineralitzades i amb 
abundància de nutrients (TAULA 4.2). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita en aigües 
quietes i fredes (ISLAM 1963). Als Països Catalans havia estat 
assenyalada solament per MARGALEF (1946c) en la font Pudosa de Banyoles. 

Stígeocloníum tenue (Ag.) Kütz. 

Plantes verd brillants , amb ramificació esparsa, alterna i 
oposada . Les cèl·lules d'on es fa la ramificació són una mica més 
curtes. Les cèl·lules de l'eix principal són cilíndriques, lleugerament 
constretes en els septes, de 8-10 jim d'ample i de 2 a 5 cops més 
llargues. Branques secundàries acabades en pèls aguts i hialins, no 
gaire llargs. Cloroplasts parietals, incomplets, en forma d'H. Segons 
ISLAM (1963) aquesta espècie és la més comuna i polimorfa del gènere. 
(FIGURA 4.7, 5). 

Distribució al riu Ter. Poc abundant a T13 (abril de 1983) i 
T30 (gener de 1983), les dues ocasions en nombre poc important. 

Distribució general i ecologia. Sovinteja en aigües pol.luïdes 
(BLUM 1957, 1960; FJERDINGSTAD 1960), i es pot arribar a fer abundant 
allí on el corrent és poc intens, tot i que prefereix corrents més 
intensos quan la temperatura és més elevada que 15 *C (VHITFQRD 1960). 
També ha estat observat en rius petits i nets, ocupant raconades de 
corrent poc intens (STARMACH 1961). ÉS una espècie adaptada a elevades 
concentracions de nutrients en l'aigua (DE VRIES et al. 1985). Ha estat 
citada en aigües corrents de feble velocitat dels Països Catalans 
(MARGALEF 1944, 1950, 1952a; SABATER 1982), i de la resta de l'Estat 
(GONZALEZ GUERRERO 1930a) . 

F. APHABOCHAETACEAE 

Aphanochaete Braun, 1949 

Aphanochaete.repens A. Br... 

Filaments simples, de deu cèl·lules com a màxim, epífits. 
Cèl·lules de 8-10 |xm d' ample per 10-18 jjm de longitud , amb cloroplast 



parietal i un pirenoide, encara que poden ser dos o tres. Pèls 
unicel·lulars , sovint buits de contingut cel·lular , d'1.5 /na d' ample 
en la base i fins a 50 ¿m de longitud. (RIGURA 4.6, 8). No ha estat 
observada cap fructificació en el nostre material; LUTHER & HALLFORS 
(1981) observen que les condicions necessàries perquè apareguin són les 
aigües quietes, lleugerament salabroses i amb entrades ocasionals de 
nutrients. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada sobre branques 
velles de Cladopbora fracta, abundant, a T24 (maig de 1983), en aigüesde 
conductivitat elevada i amb importants concentracions de nitrogen (TAULA 
4.2). 

Pistribució general i ecologia- ÉS una espècie freqüent en 
aigües eutròfiques, carbonatades o lleugerament salabroses (LUTHER 
1954), creixent com epífita de Cladopbora i Oedogonlum (BOURRELLY 1972; 
BACKHAUS 1976). Als Països Catalans ha estat observada per MARGALEF 
(1944). 

4.3.5. O. OEDOGOSI ALBS 

F. OEDOGOHTACEAE 

Bulbocbaete Agardh, 1817 

Bulbocbaete sp. 

Cèl·lules vegetatives de 27-30 ¿im d' ample per 32-38 Jim de 
llarg. 

Distribució al riu Ter. Es van observar algunes plantetes 
sense fructificar sobre una crosta d'altres algues incrustants, a T17 
(juliol de 1983). 

Oedogoniuja Link, 1820 

OedogoniujB capí liare (Linn.) Kütz. 

Filaments de 56-70 fim d'ample, amb cèl·lules quasi quadrades o 
més llargues que amples, de 40-88 pm. Oogoni lleugerament engruixit, de 
75 pm de diàmetre, contenint una oospora esfèrica o subesfèrica, de 64-

1 3R 





f i g u r a 4 . 7 . 

1, Qedoqoniuia capillars; a, branca vegetativa; b, oóspora madura (a a 400 x, b a 600), 
2, Qedoqonium sp, 3 a, planteta epífita; b, peu de la planteta (2000 x), 
3, Spiroqyra sulcata a, filament fructificat; b, filaments en conjugació; c, zigòspora 
(a, 600 x; b, 400 x; c, 1000 x), 

4, Spirogyra corrugata (400 x), 
5, StiqeocIonium tenue; a, branca terminal; b, cloroplasts (a, 400 x, b. 1000 x), 
6, Navícula buderi cf, (barra= 10 jra), 
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66 jjun de diàmetre. L'epispori de 1 'oospora és llis, d' un jim de gruix, 
l'endospori és reticulat (FIGURA 4.7, 1). El porus de 1' oogoni és 
situat proper al seu extrem apical. , Els anteridis tenen 6.5 jxm de 
diàmetre i 55 ¿m d'amplada. 

Distribució al riu Ter. Amplament distribuit pel tram 
principal del riu (punts 12, 18, 30, 46, 47, al mes de juliol de 1983), 
en aigües mineralitzades i moderadament eutròfiques (TAULA 4,2). 

Distribue^ general i ecología. GEMEIIHARDT (1939) cita 
aquesta espècie a l'Estat Espanyol, tot i que no dóna detalls d'on s'ha 
trobat, i la considera cosmopolita. GAUTHIER-LIÈVRE (1963) la cita 
igualment com cosmopolita en latituds meridionals. 

OedoganiuiB sp. 1 

Filament format per cèl·lules cilíndriques, de 23 a 26 jam d ' 
ampits i íl<s 3 a 3.5 cops més llargues, cloroplast parietal amb nombrosos 
pirenoides. 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie ha estat trobada a 
T50 (gener i abril de 1983), on podia ser força abundant. 

OedogoRíum sp. 2 

Filament constituït per cèl·lules cilíndriques, engruixides en 
un dels extrems, de 20-27 ¿im d'ample per 19-48 jim de llarg, cloroplast 
parietal amb un sol pirenoide. 

Distribució al riu Ter. L'hem vist en el tram principal del 
riu (T18, al gener i T30 a l'abril de 1983), barrejada en algunes-
ocasions amb O. espillare , 

Oedogonium sp. 3 

Espècie epífita sobre Cladophora o sobre altres Oedogoníum, 
trobada principalment en els seus estadis inicials de desenvolupament . 
Pèl apical molt destacat, corbat en la seva part final, la qual cosa li 
dóna aspecte de Characíum (FIGURA 4.7, 2). Amplada de 19 a 39 /im, 
longitud de 44-161 /im, amb cèl·lula basal de 40 jxm de diàmetre. 
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Distribució al riu Ter. En el tram principal del riu, observat 
en abundància a T1Ô (juliol de 1983) i T24 (juny de 1983). 

4.3.6. 0. SIPH050CLADALES 

F. CLADOPHORACEAE 

Cladophora Kützing, 1843 

Cladophora glomerata (Linn.) Kütz. 

Plantes abundantment ramificades en tota la seva extensió. 
Branques velles de 71 jíxq de diàmetre, branques joves de 50 /im de 
diàmetre. El cicle vital d'aquesta planta en els nostres rius està ben 
descrit per MARGALEF (1980) i es repeteix sense excessives modificacions 
en el riu Ter: les plantes creixen durant la primavera i assoleixen un 
màxim a l'estiu, moment a partir del qual comencen a carregar-se 
d'epífits i d'incrustacions i a desprendre parts; a l'hivern sols hi 
resta la part basal o les branques velles. 

Distribució al riu Ter. Molt estesa en tot el riu, excepte en 
les capçaleres (de fet és rara a partir dels 900 m) i en els indrets 
alentits i altament mineralitzats (punt 24), on és substituïda per C. 
fracta (TAULA 4.2). 

Distribució general i ecologia. VHITTOB (1970), en la seva 
revisió bibliogràfica sobre l'espècie, conclou que aquesta troba el seu 
òptim amb altes intensitats de llum, pH i alcalinitat elevats i altes 
concentracions de nutrients. Donades aquestes característiques, no és 
d'estranyar el seu cosmopolitisme en aigües corrents i eutròfiques. Ha 
estat observada arreu en les aigües corrents de Catalunya i de tot 
l'Estat Espanyol (MARGALEF 1944, 1950; GONZALEZ GUERRERO 1930). 

Cladophora fracta (Muller ex Vahl.) Küt. 

Plantes ramificades en la seva part superior. Branques velles 
de 150 fim s n I a hase de la planta. Les més joves de 80 pm, i les 
branques secundàries de 50 >im. 

Distribució al riu Ter. S'ha observat únicament al riu Gurri, 
a T24 i T24 bis, durant tot l'any d'estudi. Aquests punts es poden 
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caracteritzar per la seva elevada mineralització i poc cabal (TAULA 
4.2). 

Distribució general i ecologia, MARGALEF (1944, 1950) 
l'observa en aigües tranquil·les i mesohalines dels Països Catalans, 
Aquesta espècie ocupa uns ambients diferents als de C. glomerata, sempre 
més salins i amb corrent més suau (MARGALEF 1952, 1953). 

4.3.7. 0. ZYGIEHATALES 

F. ZYGHEÄATACEAB 

Mougeotía Agardh, 1824 

Kougeotia sp. pl. 

Hem observat filaments de dimensions molt variables, 
pertanyent per tant a diferents espècies, però mai han estat trobades 
les fructificacions. 

Distribució al riu Ter. Per tot el riu, principalment en les 
zones litorals o estancades, freqüentment barrejades amb altres 
zignemals. 

Spirogyra Link, 1820 

Spirogyra sp. pl. 

Són vàlides aquí les mateixes consideracions fetes per al 
gènere anterior. 

*Spírogyra corrugata Transeau 

Filament amb paret cel·lular senzilla. Cèl·lules vegetatives 
cilíndriques de 45-48 /am d'ample i 128-150 /jm de longitud, amb un sol 
cromatòfor (estranyament dos), amb sis-vuit voltes. Conjugació únicament 
escalar, amb el canal de conjugació efectuat pel filament masculí. 
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Gametangi inflat en els dos costats, de 70-74 Jim d'ample. Zigòspores 
el. Iiptiques-ovals, de 64-72 /im d'ample per 93-96 f.im de llarg, de color 
groc or, que es tornen marrons quan són més madures, amb epispori prim 
i llis i mesospori compost per dues capes , la més externa arrugada , la 
més interna amb estructures puntejades i papil·les disperses. (FIGURA 
4.7, 4). 

Distribució al riu Ter. En el riu Gurri, (T24) especialment 
abundant durant la primavera i 1 'estiu; hi va aparèixer fructificada al 
mes de juliol de 1983. 

distribució general i ecologia. Aquesta espècie va ser 
descrita per RANDHAVA (1959) en indrets de la Xina i dels Estats 
Units. GAUTHIER - LIÈVRE (1965) l'observa correntment en basses de 
Nigèria , Gabon i Tassili . 

*Spíragyra sulcata Blum 

Filaments amb paret cel·lular senzilla , amb cèl·lules 
vegetatives de 35-43 ¡im d 'ample per 87-125 /mm de llarg , amb un sol 
cromatòfor en tres a cinc voltes. Conjugació únicament escalar, 
efectuada pels dos filaments . Gametangi inflat en el costat oposat al 
canal de conjugació , de 50-53 ¡sm d'ample per 75-90 }xm de llarg, amb 
zigòspora el·líptica, o avalada de 45-50 ptm per 57-70 /sm, marró-
ataronjada o verdosa, provista d'un epispori llis i un endospori 
reticulat (FIGURA 4.7, 3). 

Distribució al riu Ter. Abundant en la zona litoral de T34, 
on va aparèixer fructificada al mes d'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia. RANDHAVA (1959) la cita 
únicament als Estats Units, descrita per BLUM (1943). No hem pogut 
trobar cap altra cita fora d' aquell país, ni cap altre detall de la 
seva ecologia. 

Zygnena Agardh, 1817 

Zygnema sp. 

Filaments sense fructificar, amb cèl·lules vegetatives de 37 
¡m de diàmetre per 17.5-30 /im de llarg. 
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Distribució al riu Ter. Molt abundant a T24 (maig de 1983). 

F. DESKIDIACEAE 

Closterium Jfitzsch, 1817 

Closterium acerasum (Schranck) Ehr. ex Ralfs 

Cèl·lules de grans dimensions , de 55 (in d ' ample per 370-
440 Jim de longitud, amb un cloroplast. Contorn de la cèl·lula linear, 
lleugerament atenuat, amb extrems truncats. 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada arreu en el 
perifíton del tram principal del riu (T15, T18, T22, T45 i T47), 
sobretot durant el juliol de 1983. 

Distribució general i ecologia. Aquesta és una espècie 
cosmopolita (WEST & WEST 1904), trobada en multitud d'ambients arreu 
dels Països Catalans (MARGALEF 1944, 1952; SABATER 1982; VIDAL 1973) . 

Clasterium dianae Ehr. ex Ralfs 

Cèl·lules semilunars, de 22-50 ¡xm d'ample per 182-235 /jun de 
longitud. Dos cloroplasts, estretits en la part mitjana de la cèl·lula, 
amb sis o set pirenoides cada un . 

Distribució al riu Ter. Observada únicament de manera 
ocasional en el perifíton de T50 (abril de 1983). 

Distribució general i ecologia. És una espècie cosmopolita 
(VEST & VEST 1904), molt freqüent en el perifíton dels rierols, sense 
preferències destacades (MARGALEF 1949c, 1952, 1953b; SABATER 1982) . 

Closterium wonili ferum (Bory) Ehr.ex Ralfs 

Cèl·lula lleugerament corbada, amb una suau protuberància en 
la seva cara ventral, amb extrems roms. Cloroplast únic, amb sis o més 
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costelles visibles i sis o set pirenoides disposats en una sèrie 
senzilla. Cèl·lula de 28-30 Jim d'amplària per 157-207 /un de longitud. 

Distribució al riu Ter. En el perifíton, entre algues 
f ilamentoses o en raconades, disperses per tota la conca, pr i ne i pal nient 
en les capçaleres. 

Distribució general i ecologia. Aquesta és també una espècie 
cosmopolita (VEST & VEST 1904) i estesa arreu (GONZALEZ GUERRERO 1942, 
MARGALEF 1944, 1949a, 1952; SABATER 1982) . 

CosmariujB Corda, 1834 

*Cosmarium moni li forme (Turp.) Ralfs . 

Semicèl.lules circulars o subcirculars, de paret iiisa, 
separades per un istme de 4-7 jim de longitud. Un sol plast, repartit 
entre les dues semicèl.lules. Cèl·lules de 29-37 fim de longitud per 12-
22 (un d' amplària. 

Distribució al riu Ter- Observada entre les algues 
incrustants, sempre molt poc abundant, a T50 (21-X-1985), T17 i T19 i de 
manera ocasional en altres estacions del tram mitjà. 

Distribució general i eçplQgia, És també una espècie 
cosmopolita (WEST & VEST 1904). 

Cosmarium hoïmíense v. integrum Lund 

Cèl·lules subpiramidals, amb els àpexs arrodonits . Petites 
ondulacions properes a l'àpex , en nombre de tres o quatre fins a 1' 
istme. Cèl·lula de 30-35 jm d'ample per 55-60 )im de longitud, istme de 
12-14 Jim. Un cloroplast per semicèl. lula , cada un amb un pirenoide . 

pistribució al riu Ter. Observada de manera ocasional, a la 
font de la Riera (8- II1-1986). 

Distribució general i ecologia. Segons VEST & VEST ( 1908 ), 
la varietat descrita per Lund és més freqüent que la forma típica, i la 
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consideren freqüent en habitats de parets humides de muntanya, entre 
algues incrustants. 

Casmarlum vexat um W.West 

Cèl·lules de contorn subpiramidal, amb àpex truncat, suaument 
ondulades en tota la seva superfície. Un cloroplast a cada semicèl. lula, 
cada un amb un pirenoide. Istme de 9.5 /im de longitud, cada cèl·lula de 
28 a 39 jim de longitud per 25 -29 jim d'ample. 

Distribució al riu Ter. Distribuït per tota la conca , excepte 
en la part baixa del tram principal del riu, sempre en nombre escàs. 

Distribució general i ecologia, ÉS una espècie cosmopolita 
(WEST & WEST 1908) i molt difosa pel nostre país (MARGALEF 1944, 1949, 
1952; SABATER & SABATER 1992). 
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4.4. Cl. XABTHDPHYCEAE 

La sistemàtica d'aquest grup d'algues queda restringida en el 
Ter a les formes coccoides i a les formes filamentases. Hom pot remarcar 
la manca de formes sifonals, principalment les Vaucheria, que són força 
comunes en els rius. Aquesta absència pot ser deguda, possiblement, al 
fet que quasi no concorrin en la conca del Ter les dues condicions 
d'aigües tranquiles i d'alcalinitat elevada, i quan ho fan (cas del 
Terri, T43) la pol·lució sigui important. 

L'estructura taxonòmica que aquí se segueix és la suggerida 
per BOURRELLY (1968) i ETTL (1978). Les determinacions s'han fet en base 
a la monografia d'aquest últim autor. 

4.4.1. 0. KISCHOCOCCALES 

F. XISCHQCQCCACEAE 

Xischococcus ïaegeli, 1849 

Jfíschococcus sp. 

Colònia arbustiforme composta per peduncles mucilaginosos que 
porten al seu cim de 2 a 4 cèl·lules. Aquestes són esfèriques, de 5.5 a 
7 fi m de diàmetre, amb dos plasts i sense pirenoides (FIGURA 4,8, 8). La 
determinació fins a 1' espècie requereix l'observació de les autòspores, 
que no eren presents a les nostres mostres. 

Distribució al riu Ter . Ha estat observada epífita sobre 
filaments vells de Mougeotía, a la font de la Riera (18-V-1986), en 
abundància. 

Distribució general i ecologia. Ho existeix cap observació de 
Kischococcus fructificats en el nostre país, mentre que úniques a 
nivell genèric de les quals tenim constància són les de CAMBRA (1986), 
que l'assenyala com amplament estès al cap de Creus. 
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f i g u r a 4 . 8 . 

1, Bangia atropurpúrea (600 x), 
2, Audouinella leiblenii, mostrant un monosporangi ocupat i un altre d'obart (1000 x), 
3, Dioxys inerais (D) i Peromelia hyalothacaa CP), epifits sobre Ulothrix zonata (1000 x), 
4, Triboneiaa fonticoluia. filaments C1000 x) 
5, Triboneaa vulgare (2000 x), 
6, Characiopsis minuta (2000 x) 
7, Chroothece rupestris (1000 x). 
8, Hischococcus sp, (400 x) 
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F. CHARACIOPSIDACEAE 

Characiopsis Borzi, 1893 

Characiopsis minuta (A. Braun in Kützing) Lemmermann 

Cèl·lules verd-groguenques, de forma oval, més o menys 
estirades, de 20-32 )im de longitud i 4.5-7 Jim d'amplada. Les longituds 
que assenyala ETTL (197&) són de 12-20 Jim, i les nostres formes són 
netament més llargues. Un peu curt <2-2.5 /im de longitud) subjecta la 
cèl·lula, amb disc de fixació o sense. A la cèl·lula s'observen un o dos 
nuclis i un cromatòfor parietal que pot ocupar tota la cèl·lula, sense 
pirenoide. L' 3.pSX és curt, mucronat, agut i hialí (FIGURA 4.8, 6). 

Distribució al riu Ter . Epífita sobre Cladophora glomerata a 
T47, a l'octubre de 1982, bastant abundant. 

Distribució general i ecologia. Observada per KÁF.GALEF (1543a) 
sobre Oedogoníum, Cladophora crispata i C. fracta . 

Díoxys Pascher, 1932 

iDioxys inerms Thompson in G.M. Smith 

Cèl·lules de contorn triangular, amb una concavitat marcada en 
el seu centre, i els extrems arrodonits. Peu curt, sense disc basal. 
Cèl·lules de 12-20 jam d'amplada i 12 p.m de llarg sense el peu, amb un 
sol cromatòfor parietal (FIGUKA 4.8, 3: D). 

Distribució al riu Ter . Ha estat observada, poc abundant; a 
T6 (gener de 1983), epífita sobre un filament vell de Ulothrix zonata. 

Distribució general i ecologia . SKUJA (1948, 1956) observà 
aquesta espècie epífita sobre diverses espècies. 
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Peraniella Gobi, 1886 

Peroniella byalothecae Gobi 

Cèl·lules arrodonides o ovalades, amb un peu llarg, de la 
mateixa longitud que el cos cel·lular, de 10 a 17 ^m, algunes vegades 
més llarg. El peu s'inseria sobre el plast de la cèl·lula, traspassant 
la paret cel·lular. Amplada de les cèl·lules de 6 a 12 jam. En les 
cèl·lules joves hi ha de 2 a 3 cromatòfors però, en les velles, són molt 
nombrosos (FIGURA 4.8, 3:P). 

Distribució al riu Ter. Epífita sobre Ulotbrix zonata a T6 
(gener de 1983), molt abundant, i barrejada amb l'anterior espècie. 

Distribució general i ecologia. Observada per GONZALEZ 
GUERRERO (1947) també sobre Cladopbora, ETTL (1978) la descriu en les 
cobertes d'algunes desmidiàcies (.Staurastrum, Hyalotheca). 

4.4.2. 0. TRIBONEÄATALES 

F. TRIBQBEÄATACEAE 

Trlboneoa Derbès et Solier, 1856 

*Tríbonema fonticoluin Ettl. 

Filaments simples formats per cèl·lules de secció 
rectangulars, lleugerament o gens estretides als septes, de 6 pm d'ample 
i 7-8 (12) /xm ¿le llarg. Un sol plast, parietal, arronyonat, sense 
pirenoide, que ocupa quasi tota la llum cel·lular (FIGURA 4.8, 4). 

Distribució al riu Ter . L'hem trobat ben abundant a la font 
de la Riera el 18-V i el 9-VI del 1986. 

Distribució general 1 ecologia. Aquesta espècie va ser 
descrita per ETTL (1978) en fonts de Txecoslovàquia i als Monts Tatra 
(Polònia). 
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Tri bonenta vulgare Pascher 

Filaments simples, constituïts per cèl·lules de secció 
rectangular, de 5.5-6 Jim d'ample i de 3 a 4 vegades més llargs. 
Cèl·lules rectes o lleugerament bombades, amb 2-3 cloroplasts 
bandiformes disposats sense ordre pel citoplasma (FIGURA 4.8, 5). 

Distribució al riu Ter . Va ser trobada al Gurri (T24), 
durant el juliol i l'agost de 1983, en poca quantitat. 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie 
cosmopolita, sense requeriments ecològics específics (ETTL 1978), molt 
freqüent en rius i fonts (JOHANSEN et al. 1983). Està amplament 
distribuïda per tot el país (MARGALEF 1948a, 1952, 1952a, 1953b). 
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