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4.5, Cl. CHBYSOPHYCEAE 

4.5.1. O. CHKYSOCAPSALES 

F. HYDRURACEAE 

Hydrurus Agardh, 1824 

Hydrurus foetidus ( Vill.) Trév. 

Filaments marronasos visibles macroscòpicament, en ocasions 
arribant a uns quants cm de longitud. Les masses gelatinöses que inclouen 
les cèl·lules podan ser amorfes o formar pseudófi laments pluriseriats. Les 
cèl·lules són arrodonides o ovalades de 7-9 pun de diàmetre, i de ? a 12 ¿im 
de longitud (fins a 20 /im de diàmetre i 32 ¿im de longitud, segons MACK 
1953). Tenen un cloroplast de color groc daurat, en forma d'urna, que ocupa 
la major part del citoplasma, amb un pirenoide. Els quists silicis que 
produeix són ovalats, de 12 )dm de diàmetre en el Ter, però poden arribar 
fins als 15 ¡im (segons LEMMERMAM 1910 in MACK 1953), amb la paret 
gruixuda i coronada diametralment per dues espines de 7 /im de llarg. 

Distribució al riu Ter . Aquesta espècie es desenvolupa en els 
indrets de capçalera (l'hem trobada en els punts T1 ,T7, T9, T5 i T27), on 
les aigües són fredes i ràpides . Més avall únicament es troben rastres de 
la seva presència (com en el punt 12, al gener de 1983). El màxim d'aquesta 
espècie se situa en el mes de gener, i aleshores cobreix completament les 
pedres. Tanmateix, allí on les aigües eren molt fredes, el vam observar -
en menor quantitat- fins a la primavera (punt 1). A la tardor de 1982, la 
part superior del riu va ser envaïda per cèl·lules solitàries , que poden 
actuar com a vehicles de reproducció vegetativa (SMITH 1960). En el punt 27 
(riera Major) i en el mes de desembre de 1982 va aparèixer un gran nombre 
de quists silicis. 

Distribució general i gçqlogia. KAWECKA (1980) l'observà 
recobrint rius polonesos durant tot l'hivern, però la resta de l'any en les 
aigües més fredes, en un nivell una mica inferior al de les crostes de 
cianofícies. KAHH (1978) observa la temperatura de 16 "C com a límit de la 
seva distribució. Al nostre país ha estat citada a tots els rius i torrents 
d'alt muntanya, arribant fins- més sbaix en l'època de la loss ¿c Iss neus 
(MARGALEF 1952, 1955, 1958). 
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4.6. CL. BACILLARIOPHYCEAE 

Les diatomees són un dels grups més ben coneguts d'algues. 
Possiblement a aquest fet hagin contribuït el seu cosmopolitisme, la 
facilitat que ofereix el seu esquelet de silici -base de la determinació 
taxonòmica del grup- per a poder-se conservar en preparacions permanents, a 
la vegada que la indiscutible bellesa de les seves formes i estructures. 
Des dels treballs clàssics de HUSTEDT (1930, 1930-1966), HENDEY (1959), i 
PATRICK & REIMER (1966, 1975) basats en la morfologia al microscopi òptic, 
Ja ha quedat ben establerta la morfologia i l'estructura dels principals 
gèneres. En temps més recents (GERMAIN 1981; KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986), 
la principal innovació ha estat la incorporació de les tècniques del 
microscopi electrònic de transmissió i d'escandallatge, que han permès el 
descobriment de noves estructures en el frústul i una nova perspectiva per a 
la taxonomia del grup. 

Les diatomees constitueixen en els rius una part moly important 
de la flora bentònica (DESCY 1976; MARGALEF 1954; SABATER 1982). Aquesta 
importància és doble i afecta tant al nombre d'espècies com a la biomassa 
que comporta. Podríem dir, per tant, que l'estudi de la flora algal d'un riu 
passa forçosament per 1'aprofondiment en aquest grup taxonòmic. Al Ter, 
aquest paper protagonista és ben palés, amb més de dues centes espècies 
determinades en els diversos biòtopos estudiats. 

4.6.1. O. CEHTRALES 

S. O. C0SCIIDDISCIH1AE 

F. THALASSIQSIRACEAE 

Cyclotella Kützing 1834 

Cyclotella atomus Hust. 

Cèl·lules de petites dimensions, fins a 6.5 /im de diàmetre, amb 
estries perifèriques visibles, de dues classes: unes més fortes, fins a 6 en 
10 jim, i altres més primes i difícils de comptar, fins a 24 en 10 Jim. La. 
seva semblança amb C. cryptica Siemann, Lewin à Guillará, que fa 
indispensable la utilització del MET per a separar-les (GERMAIN 1981), no 
ens permet assegurar la determinació exacta d'aquest taxó. Segons RIEMANN et 
al. (1963) la separació amb el microscopi òptic és també possible, atenent a 



les mesures (caràcter no vàlid) i a la forma més inflada de la valva en C. 
atomus. 

Distribució al riu Ter. Al Ter ha estat trobada de manera 
ocasional al punt 22 (Roda de Ter), al juliol de 1983. 

Distribució general i ecologia. Freqüent al plàncton dels rius 
(GERMAIN 1981; HUSTEDT 1930-1966), sembla ser certament tolerant a 
l'eutròfia. Trobada al Llobregat per TOMAS & SABATER (1985). 

Cyclotella kutzlngíana Thwaites 

Cèl·lules de 12 a 17 ¿im de diàmetre, amb estries fortes i 
visibles, de 15 a 16 en 10 pon . 

Distribució al riu Ter. Es troba dispersa per tot el riu, en 
poca quantitat, principalment en les raconades, tant a. la muntanya baixa com 
a la mitjana, principalment en els afluents calcaris. Habitualment concorre 
amb C. menegblníana, la qual és sempre més nombrosa. Excepcionalment, ha 
estat observada constituint un 8 % de la població al riu Ges al juliol de 
1983; en aquell moment, el cabal era molt minso, mentre que l'alcalinitat 
era propera a 3 meq/1 (principalment deguda a l'elevada quantitat de l'ió 
calci) i els continguts en nutrients eren molt baixos. Aquestes condicions 
són molt semblants als valors mitjans en els que apareix aquesta espècie en 
el riu (TAULA 4.6.1). 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila (CHOLNOKY 
1968; JOHANSSON 1982), corrent en aigües oligotròfiques o mesotròfiques 
(FJERDINGSTAD 1950). Estesa en les aigües corrents alentides de tot el país 
(MARGALEF 1946c, 1953b) . 

Cyclotella meneghlniana Kütz. 

Cèl·lules de 16 a 20 j¿m de diàmetre, amb 6-8 estries en 10 /im, 
molt fortes (FIGURA 4.10, 5). 

Distribució al riu Ter. Distribuïda per tot el riu, excepte en 
les capçaleres altes. A les rodalies de la desembocadura (punts 46 i 47) pot 
arribar a constituir més d'un 20 % de la població ipoTiipnts de baix cabal 
del riu, i va arribar a un 48-72 % el maig-juny de 1983. Les aigües en què 
es troba són mineral i tzades i eutròf iques (TAULA 4.19ft). 
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Distribució general 1 ecologia. Aquesta espècie acostuma a 
desenvolupar-se al plàncton dels rius (GERMAIH 1981). És alcalòfila 
(CHOLHOKY 1968; LOWE 1974), halófila (HUSTEDT 1930-1966; LOWE 1974) i 
mesosapròbia (en la terminologia de KOLKVITZ & MARSSOÏ). En aquest darrer 
aspecte, CHOLNOKY (1968), MOSS (1980) i SCHOEMAÏ (1972) observen que les 
condicions ideals de desenvolupament de 1'espècie són les d'elevat contingut 
orgànic. LYLIS & TRAINOR (1973) justifiquen fisiològicament aquesta 
preferència en comprovar que l'alga pot desenvolupar-se com a 
facultativament heteròtrofa (sense llum i amb glucosa com a font 
nutritiva). Arreu en les aigües corrents de Catalunya (MARGALEF 1944, 1951). 

Cyclotella ocellata Pantocksek 

Cèl·lules de 8-9 /im de diàmetre, fins a 5 estríes en 10 /im, amb 
4-5 nòduls a l'àrea central. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Ter a Bescanó 
(T38), i també al Terri (T44) en tres de les quatre campanyes, podant 
constituir aquí fins a un 3% de la població. En aquests moments, les aigües 
eren molt mineralitzades i amb elevats contingut de nutrients (TAULA 4.6.1). 

Distribució general 1 ecologia. Espècie alcalòfila (CHOLITOKY 
1968), que sovinteja al litoral dels llacs (HUSTEDT 1930-1966). Als Països 
Catalans, observada en el plàncton de diversos embassaments , entre ells el 
de Susqueda (MARGALEF et al. 1977). 

Stephanadiseus Ehrenberg 1845 

Stephanodiscus astraea v. míoutula ( Kütz.) Grun. 

Les dimensions que té aquesta espècie en el Ter oscil·len entre 
9 i 22 /m de diàmetre, amb 8-10 estries en 10 Jim. Com s'observa amb 
facilitat mitjançant la MET, en l'espai intercostal es disposen punts 
arrodonits, tres a la perifèria i un al centre. Entorn d'aquesta espècie 
existeix una certa confusió taxonòmica: el tipus nomenclatural és un membre 
del gènere Cyclotella, no de Stephanodiscus; és a dir, no existeix la forma 
típica d'aquesta espècie. Aquest fet sovint ha estat ignorat, i s'han fet 
absurdes recerques sobre la distribució del tipus que han creat encara més 
confusió (STOEBKER 1984). 

Distribució al riu Ter. Freqüent a la part baixa del riu, aigües 
avall dels embassaments, fins a la desembocadura, així com en algun dels 
afluents de muntanya mitjana (Brugent, Llémena, Onyar), on sempre apareix en 
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poc nombre. Aquesta espècie apareix en condicions mineral itzades, i pot 
suportar aigües amb ben variables quantitats de nutrients s (TAULA 4.6.1). 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila (CHQLNQKY 
1968), freqüent en aigües eutròfiques i salobroses (HUSTEDT 1930-1966). Al 
nostre país sovinteja en el plàncton de llacs i embassaments (MARGALEF 
1948a, MARGALEF et al. 1977) i també en el perifíton de rius (TOMAS & 
SABATER 1985). 

Stephanodíscus hantzschíi Grun. 

Cèl·lules de 15-20 fim de diàmetre, amb 8-12 estries puntejades 
en 10 jmm. A la perifèria es disposen dues rengleres de punts, i les espines 
apareixen contrastades com punts ben aparents. 

Distribució al riu Ter. S'ha trobat formant part del perifíton 
en la part inferior del riu , aigües avall dels embassaments, freqüent als 
punts 30 (Bescanó) i 45 (Sarrià de Ter), i ocasional als '40 (Flaçà' i 47 
(Verges). Aquesta espècie té unes exigències molt semblants als de 1'espècie 
anterior (TAULA 4.6.1). 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila (CHOLNOKY 
1968), que viu tant en aigües dolces com salobroses (HUSTEDT 1930-1966); pot 
suportar aigües, sovint, força pol.luïdes (FJERDIKGSTAD 1965; FOGED 1948). 
Observada per MARGALEF (1956a) en el plàncton de l'embassament d'Oliana . 

Tbalassiosira Cleve 1873 

Thalassîosira weíssflogíí Grun. 

Cèl·lules de 21-26 jjim de diàmetre, amb 12 dents en 10 /i®. 
L'ornamentació de les valves és molt complexa i de gran bellesa (FIGURA 
4.10, 4). 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada a la part final del 
riu (T46 i T47) , així com en el perifíton de T24 (Gurri) i T39 (Onyar), 
sempre en nombre molt escàs. Apareix sempre en aigües molt alcalines, amb 
contingut relativament alt en nutrients (TAULA 4.6.1). 

Distribució general i ecologia. Espècie planctónica, molt pròpia 
d'aigües salobroses (HUSTEDT 1930-1966). Als Països Catalans, ha estat 
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trobada en un estany salobre del Remolar (MARGALEF 1956), en un rierol 
d'Andorra (CARTER 1970) i en la part baixa del riu Llobregat (TOMAS à 
SABATER 1985). 

F. ÄELOSIRACEAE 

Kelasira Agardh 1824 

Kelosira ambigua 0. Müller 

Cèl.lules de 12 pm de llarg per 5-6 ¿im d'ample, amb 20 punts en 
10 jim. Les valves estan acabades en espines curtes, amb el solc 
característicament semicircular. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, observada al perifíton de 
T47i 

Distribució general i ecologia. GERMAIN (1981) l'assenyala en el 
plàncton dels rius com a acompanyant de Meloslra granulata . ÉS un? espècie 
alcalòfila (CHQLNQKY 1968), que pot viure tant en aigües oligotròfiques com 
en eutròfiques, però que prefereix aquestes (CHOLNQKY 1968; HUSTEDT 1930-
1966). 

Meloslra arenaria Moore 

Cèl·lules de grans dimensions , fins a 80 /im d'ample per 10-14 
;im d'alçada. Les estries de la valva són molt característiques, finament 
puntejades; es disposen de 20 a 22 en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Ocasional en el bentos de T27 (Major) , 
T35 i ' T36 (Llémena) i T38 (Ter a Bescanó). També es va observar, molt 
abundant, en un regalim subaeri en el massís de les Guilleries. Sempre 
apareix a la muntanya baixa o mitjana, en aigües moderadament mineralitzades 
i amb valors moderats de nutrients (TAULA 4.6.1). 

Pistribució general i ecologia. Espècie cosmopolita (HUSTEDT 
1930-1966), que es troba en aigües alcalines (CARTER à BAILEY -WATTS 1981). 
Sovinteja en les zones litorals dels rius (HUSTEDT 1930-1966). Als Països 
Catalans ha estat observada en aigües de muntanya calcària i en medis 
subaeris arreu del país (MARGALEF 1944, 1952; SABATER 1983) . 
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Conduct, Alcal, Fosf, Nitrats Aaonis Clorur; 
(j/S/ti) (ffleq/1) ()jgr-at/l) (ag/1) 

Cyclotella kutzingiana 200-400 3-4 1-5 20-80 1-5 — 

Cycl, aeneghiniana 200-1000 3,5-4 20-50 1-10 20-40 10-50 

Cycl, ocellata 1000-1225 4,7-5.4 18-25 104-692« — — 

Steph, astraía 
V, oinutula 200-600 3-4 1-20 80 40 

Steph, hantrschii 200-1000 2-4 1-10 20-80 20-80 20-50 

Thalassiosira veissfl, 400-600 3-4 10-20 40-80 20-40 >50 

Melosira arenaria 200-400 2-4 1-5 1-80 — — 

Melosira varians 200-600 2-4,7 1-10 40-80 10-40 — 

TAULA 4,6.1. Concentracions de les variables físico-químiques més característiques, 
d'acord amb la distribució de les espècies de diatomees cèntriques que es 
relacionen. S'indiquen els intervals corresponents als moments en què es va 
observar. La dada assenyalada amb un ** correspon a nitrogen total. 

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. 

Cèl·lules de 18 Jim de diàmetre, quasi rectangulars, amb porus 
molt visibles, de 12 a 15 en 10 jim. Aquesta espècie es troba, de fet, 
barrejada amb la var. angustissiaa Hüller, que hem observat més 
freqüentment que el tipus. Les cèl·lules tenen unes dimensions de 12-17 jim 
de longitud i 4.5-6 jm d'ampla, amb 16-20 punts en 10 jim. Algunes de les 
formes observades d'aquesta varietat es corresponien amb la f. curvata 
Grun., de les mateixes dimensions però corbada. 

Distribució al riu Ter. La forma típica ha estat observada 
ocasionalment en el perifiton de T47, mentre que la var. angustíssima ha 
estat observada, principalment com a f. curvata, a T30, T38 i T45, a 
l'hivern i a la primavera. Bn tots els casos, la seva abundància es poc 
significativa. 

Distribució general i ecologia, ÉS una espècie freqüent en llacs 
eutròfics (STOERMER et al. 1981), però que és sensible à la pol·lució 
(HUSTEDT 1930; FJERDIHGSTAD 1950; SCH0EMA3J 1973). La varietat té la mateixa 
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FIGUKA 4.9 

1, Hildenbrandia rivularis (600 x), 
2, Sloeocapsa dermochroa (1000 x), 
3, Phormidiui» laainosum (1000 x), 
4, Phofutidium friqidum (1000 x), 
5, Amphora ovalis (1000 x), 
6, Caloñéis amphisbaena (600 x), 
7, Navícula cuspidata v, ambigua (1000 x), 
S, N, tryblionelia v, levirtdansis (1000 x), 
3, Gontphoneraa constricturo (1000 x), 
10.Qenticula sundayensis (1000 x), 
11.Eunotia arcus v, bidans (1000 x), 
12.Nitzschia palea, 1300 x (MET), 
13.Cymbella lacustris (1000 x), 
U.Fraqilana leptostauron v, dubia (1000 x), 
15,Hantzschia amphioxys (1000 x), 
16,Caloñéis silicula (1000 x), 
17,Neidium ampilatum (1000 x), 
18,Nitzschia acuta (1000 x), 



ecologia que el tipus (CHOLNOKY I960; SCHOEMAN 1973), i és fàcil trobar-les 
juntes (GERMAIN 1981; KLOSE 1968). La forma típica s'ha trobat al nostre 
país al plàncton de Banyoles, Boadella i d'altres embassaments (MARGALEF et 
al. 1977), mentre que existeixen cites de la varietat a la llacuna de 
l'Encanyissada (COMIN 1984) i al riu Llobregat (TOMAS & SABATER 1985). 

Meloslra varians C. A. Agardh 

Distribució al riu Ter. Freqüent en el tram principal del riu, 
principalment en la seva part mitjana i baixa (de 0 a 400 m), i en els 
afluents de muntanya mitjana (Merdàs, Ges, Major, Osor, Llémena, Brugent i 
Onyar). En aquests últims rius, s'arribà respectivament a un 34 % i un 59 % 
de la població en el mes d'octubre de 1982, però normalment la seva 
abundància va ser molt més baixa. Prefereix aigües mineralitzades i amb 
concentracions relativament altes de nutrients (TAULA 4.6.1). 

Distribució general i ecologia. És una espècie cosmopolita en les 
aigües corrents de poca fondària de muntanya mitjana (KAVECKA 1981; VASILYK 
1968). ÉS alcalòfila (CHOLNOKY 1968) i oligohalòbia, tot i que pot ser 
mesohalobia (CHOLNOKY 1968), i mesosapròbia (FJERDINGSTAD 1965; SCHOEMAN 
1973). Molt freqüent a la muntanya mitjana del nostre país (GONZALEZ 
GUERRERO 1927a, MARGALEF 1944, 1954, SABATER 1983) . 

4.6.2. 0. PENSALES 

S. 0. ASAPHIDIIEAS 

F.FRAGILARIACEAE 

Ceratoneis Ehrenberg, 1840 

Ceratoneis arcus Kütz. 

Cèl·lules de longitud variable , de 65-84 <132) fim , i de 6.5 a 8 
/m d'amplada. La v. awpùloxys Rabh. és igualment freqüent, i és 
distingible de la forma típica per un engruiximent més o menys conspicu en 
la zona ventral de la cèl·lula; les seves distensions són més reduïdes que 
les de la forma típica, de 37-40 fxm per 8-8.5 ¡im . 

Distribució al riu Ter. Abundant en les parts altes de les 
capçaleres, en els indrets en què el corrent és més intens i les 
temperatures més baixes (Tl, T2, T7), sempre en aigües molt poc 
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mineralitzad.es i oligotròfiques (TAULA 4.6.2), on constitueixen d'un 10 a 
un 60 % de la població de diatomees en l'època de màxima abundància 
(l'hivern). 

Distribució general i ecologia. Espècie amplament distribuïda en 
el nostre país tant sobre substrat calcari com silici (MARGALEF 1944, 
1953a, 1956). és cosmopolita en les aigües de fort corrent, arreu en les 
latituds temperades (JOHANSSON 1982; KAVECKA 1981). La varietat amphioxys 
té la mateixa distribució i ecologia que la forma típica, amb la qual 
cohabita en el Ter i a altres indrets (MARGALEF 1948a, MASSANELL 1966). 

Diatoma De Candolle, 1805 

Diatoma elongatum (Lyngb.) Agardh. 

Cèl·lules de 25-26 Jim de longitud per 7-7.5 /im d'amplada , amb 5-
6 costelles en 10 /jun (FIGURA 4.11, '( ). Al punt ¿4, principalment durant 
l'estiu, s'han trobat formes anormalment llargues i primes de 1'espècie, 
que no convivien amb la forma típica (FIGURA 4.11, 6), Les dimensions 
d'aquesta són de 3.5 ¿¿m d'amplada per 68-70 (80) pm de longitud , amb 10 
costelles en 10 pun . 

Distribució al riu Ter. De freqüent a abundant al tram mitjà del 
riu, des de T12 (Ter a Sant Joan de les Abadesses) fins a T22 (Roda de 
Ter), quasi inexistent sota dels embassaments. També té una presència 
important a alguns afluents calcaris, com la riera de Vallfogona, el Ges i 
el Gurri. Aquesta espècie es distribueix per aigües de muntanya mitjana 
(400-900 m), mineralitzades i oligotròfiques (TAULA 4.6.2). 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie prefereix aigües 
poc ràpides i riques en calci (MARGALEF 1944, 1954). GERMAIN (1981) 
l'observa en aquests ambients així com en aigües lleugerament salobroses. 
FJBRDINGSTAD ((1950) coincideix amb la gran varietat de condicions que pot 
suportar aquesta espècie. 

Diatom hi ema le (Lyngb. ) Helberg i v. mesodon (Ehr. ) Grun. 

Cèl·lules de 30-50 pm de longitud per 7-9 ¿im d'amplada , amb 2-4 
costelles en 10 Jim i 18-20 estries en 10 ^M. La varietat me&odnn té HIIPS 

dimensions reduïdes respecte a la forma típica, de 15-30 ;jun de longitud per 
6-8 jun d'amplada . 
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Distribució al riu Ter. Es tracta d'una espècie freqüent en les 
aigües ràpides de les capçaleres del Ter i del Freser (T7 i Tl), poc 
mineralitzades i oligotròfiques (TAULA 4.6.2). 

Distribució general i ecologia. Tant la forma com la varietat 
són cosmopolites en aigües de corrent ràpid (KAWECKA 1981; MARGALEF 1960). 
Al nostre país es troben en aigües corrents de muntanya alta i mitjana 
(MARGALEF 1948b, 1952 ; MASSAITELL 1966 ; SABATER 1983). 

Diatoaa vulgare Bory 

Cèl·lules de 30-60 fim de longitud per 10-13 jim d'amplada, amb 6-
8 costelles en 10 Jim. HUSTEDT (1930- 1966) assenyala fins a 16 estríes 
transapicals. Diferents varietats conviuen amb 1'espècie i mantenen 
lleugeres diferències morfològiques. Al Ter han estat observades, sempre de 
manera ocasional, les següents : 

tr, bre vi s Grun. E^treiss arrodonits, coïü en ls forca típica, de 
la qual es diferencia per la seva forma marcadament el.líptica. 

v. Ehrenbergii ( Kütz.) Grun. Cèl·lules linears , més llargues i 
estretes que el tipus, fins a 120 fi m segons HUSTEDT (1930- 1966). 

v. producta Grun. Cèl·lules amb perfil més lineal que la forma 
típica, i amb extrems subcapitats. 

v. ovalis (Fricke) Hust. Varietat el.líptica de petites 
dimensions de 8-14 /im de longitud per 5-7 fi m d'amplada segons HUSTEDT 
<1930- 1966). 

Distribució al riu Ter. Present en tot el riu, ateny valors més 
importants en el tram mitjà del riu, en aigües mineralitzades i poc 
pol.luides (TAULA 4.6.2), principalment de T15 (el Ter a Ripoll) a T21 (Ter 
a Torelló), així com aigües avall dels embassaments (T30, T38). 

Distribució general i ecologia. L'espècie i les seves varietats 
es distribueixen arreu per les aigües corrents i relativament ràpides de 
muntanya (TASGEH et al. 1978; WASILYK 1965), Amplament distribuida en el 
nostre país (MARGALEF 1945, 1952, 1954; SABATER 1983; TOMAS & SABATER 
1985). 
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Fragilaria Lyngbye, 1819 

So està de més, en encetar aquest gènere, fer esment de la llarga 
discussió taxonòmica en què ha estat involucrat. Clàssicament, hom ha 
separat Fragilaria de Synedra, atenent a la capacitat del primer gènere a 
formar a la natura colònies en cinta (CLEVE-EULER 1953; HUSTEDT 1930). 
Tanmateix, la validesa d'aquesta separació semblava qüestionable (HUSTEDT 
1930-1966; PATRICK & REIMER 1966). LANGE-BERTALOT (1980) va assajar la 
fusió de Fragilaría amb Synedra subg. Synedra, en trobar que els processos 
labiats dels porus apicals i l'existència d'espines es donava als dos 
gèneres. Aquest criteri ha estat durament controvertit per ROUND (1984), 
argumentant que la complexitat del problema era infravalorada amb la fusió 
dels dos gèneres. Actualment es parla de la necessitat de disgregar Synedra 
en d'altres gèneres (WILLIAMS 1986; WILLIAMS & ROUND 1986). De tota aquesta 
controvèrsia, hem optat per mantenir la terminologia clàssica, separant 
Fragilaria de Synedra, a l'espera de futurs aclariments. 

Fragilaría brevistriata Grun. 

Cèl·lules de 8-12 pm de longitud per 5.5 Jim d'amplada, amb 10 
costelles en 10 Jim. 

Distribució al riu Ter. Freqüent en els punts avall dels 
embassaments (T30, T38), en aigües de mineralització elevada, fredes i 
riques en nutrients, podent assolir fins al 5% de la població en algunes 
mostres. Ja més ocasional a d'altres punts (T46), possiblement arrossegat 
d'aigües amunt. 

Distribució general i ecologia. Segons PATRICK St REIMER (1966) és 
una espècie d'aigua dolça, capaç de tolerar un ampli rang de 
conductivitats. Per a CHOLNOKY (1968) prefereix aigües oligotròfiques, 
oxigenades i moderadament alcalines. Als Països Catalans havia estat 
observada en aigües poc mineralitzades de mulleres (MARGALEF 1948b, 1952) i 
de torrents d'alta muntanya (KASSANELL 1966). 

Fragilaría capucina Desmazières 

Les cèl·lules observades al Ter tenien una mitjana de 42-46 jim 
de longitud per 4 /un d'amplada, amb 14 estries en 10 Jim. La var. 
mesolepta (Rabh. ) Grun. també ha estat observada: es caracteritza per un 
lleuger estretiment en la seva àrea central, i té les mateixes dimensions 
que la forma típica. 
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Distribució al riu Tey. Aquesta espècie sovinteja en aigües 
alcalines i oligotròfiques (TAULA 4.6.2). Es fa present en les aigües de 
capçalera del Ter i Freser (T9, Tl), d'afluents de muntanya mitjana (Ges, 
Osor), i ocasionalment en el tram mitjàdel riu (T18). La var. mesolepta és 
més rara que la forma típica -amb la qual s'ha trobat sovint conjuntament-, 
i s'ha observat al Ges (T17), la riera Major <T27) i l'Onyar (T39), sempre 
en nombre escàs. 

Distribució general i ecologia. Es troba en aigües alcalines, 
oligo o mesohalines (PATRICK & REIMER 1966), i pot viure tant en aigües 
oligo com mesotròfiques (FJERDINGSTAD 1950; FQGED 1948), en aigües 
corrents de muntanya mitjana i alta (MARGALEF 1951,1952a; MASSANELL 1966). 
La var, mesolepta té la mateixa distribució i ecologia que la forma típica, 
amb la qual cohabita al Ter i a d'altres indrets (CARTER & BAILEY-WATTS 
1981; GERMAIH 1981; MARGALEF 1948a, 1954; MASSANELL 1966). 

Fragilaria construens (Ehr.) Grun. i v. venter (Ehr.) Grun. 

Lee cèl·lules del tipus tenen dimensions de 14 a 16 jam de 
longitud, 4 a 7 jam d'ample i 14-15 estríes en 10 /juai. Les de la varietat 
venter són variables, i cal distingir entre les formes rodones i les més 
allargades de la varietat: 6 ¡im de diàmetre, amb 6-11 estríes en 10 jam en 
les primeres, 9-18 Jim de longitud per 6-7 jam d'amplada i 14 estríes en 10 
jim, en les segones. 

Distribució al riu Ter. La varietat venter apareeix molt més 
amplament distribuida en el riu que la forma típica. Al Ter, és molt 
abundant als punts situats aigües avall dels embassaments T30, T38), sovint 
barrejada amb la forma típica, de la que, en alguns exemplars, es fa 
dificil la separació. El tipus s'ha fet present als rius Merdàs, Osor i 
Brugent, així com aigües avall dels embassaments en el Ter (T30, T38), 
sempre mantenint una presència discreta. Les aigües en que habita són 
alcalines, amb remarcables concentracions de nitrats i amonis (TAULA 
4.6.2). 

Distribució general i ecologia. L'espècie i la varietat tenen 
una. ecologia molt semblant (PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAB 1973). Aquest 
darrer autor observa l'aparició de formes intermèdies entre la les dues. 
Prefereixen aigües alcalines (CHOLIfOKY 1968; JOHANSSON 1981; PATRICK & 
RBIMER 1966). SCHOBMAN (1972, 1973, 1976) troba que són pròpies d'aigües 
oxigenades i moderadament riques en nutrients. Als Països Catalans han 
estat trobades en aigües corrents, estanyades i més o menys mineralitzades 
(MARGALEF 1944, 1952, 1952a, MARGALEF et al. 1977: MASSANELL 1966). 
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Fragilaria construens v. binadis (Ehr) Grun. 

Cèl·lules de 21-38 Jim de longitud per 5-6 /¿m d'amplada, amb 12 
estries en 10 fim . Aquestes mesures són inferiors a les que observa 
GERMAI» (1981), però coincideixen amb les trobades per PATRICK & REIMER 
(1966). 

Distribució al riu Ter. S'ha trobat de manera ocasional al 
Llémena (T36), al Ter a la Cellera de Ter (T38) i a Flaçà (T46), tenint 
valors inapreciables i barrejada amb el tipus. A la riera Major (T27) es va 
trobar amb valors propers al 7 % de la població durant el juliol de 1983 
(TAULA 4.6.2). 

Distribució general i ecologia. La seva ecologia és la mateixa 
que la del tipus (PATRICK à REIMER 1966), amb el qual sovint es troba 
cohabitant (MARGALEF 1948a, 1953b, 1954, 1956). 

Fragilaría constructs v. subsalina Hust. 

Cèl·lules de 16 Jim de longitud per 5 /im d'amplada, 12 estries 
en 10 /jm. 

Distribució al riu Ter, Aquesta varietat és molt rara, ha estat 
observada ocasionalment al riu Gurri (T24), al setembre de 1983, en aigües 
molt mineralitzades (TAULA 4.6.2). En aquest cas, la forma típica no 
existia a la mostra. 

Distribució general i ecologia. HUSTEDT (1957) la considera una 
espècie halófila, però respecte a això, CHOLHQKY (1968) opina que la 
varietat no és destacabiement més tolerant que el tipus. Als Països 
Catalans, únicament havia estat trobada previament al pecton de l'estany de 
Banyoles (MARGALEF 1946a). 

Fragilaria leptostauron v. dubia Grun. 

Cèl·lules lanceolades, de 24 /¿m de longitud per 7 jm d'ample, amb 
pseudo-rafe molt àmplia, lleugerament més eixamplada a i'àrea central. 
Costelles molt fortes, de 6 a 7 en 10 jm. Aquesta espècie té una gran 
semblança amb F. pinnata, però es diferencia d'aquesta per tenir les 
estries més gruixudes i nombroses (FIGURA 4.9, 14). 
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Conduct, Alcal. Fosf, Nitr, Anonis Clorurs 
(jiS/cs) (neq/1) (jigr-at/l) (mg/1) 

Ceratoneis arcus 100-400 0,1-2 1-5 0,1-40 1-40 — 

Diatoaa elongatu» 200-400 2-5 1-5 10-40 1-100 i-20 

Diatoaa hiemale 50-200 
(400) 

0,1-2 0.1-5 5-10 5-10 1-5 

Oiatoaa vulgare 100-600 1-3 0,01-10 0,1-1 20-80 
(1-5) 

— 

Fragilaria capucina 200-400 2-4,5 0,01-10 0,01-5 0,01-20 — 

Fragilaria construens 200-600 3-4,2 1-10 40-80 5-80 — 

F, construens v, binodis 300 2,1 1.2 0,64 7.5 — 

F, construens 
v, subsalina 3150 3,5 1,7 lo.o 10,7 1132 

F, vaucheriae 200-400 1-3 0,1-0,5 20-80 1-80 — 

Heridion circulare 0-20 0,1-1 
(1-2) 

0,1-1 0,1-1 20-40 — 

Synedra pulchella 1900-3600 3,5-4,5 0,8-2,2 0,3-125 5-72 368-812 

S, tabulata 1000-3000 3-4 0,1-5 5-20 5-20 10-800 

TAULA 4.6.2. Concentracions de les variables físico-químiques més característiques, 
d'acord amb la distribució de les espècies de diatomees (fragilariàcies) que es 
relacionen. S'indiquen els intervals corresponents als moments en què es va 
observar. Entre parèntesi s'indiquen valors excepcionals en els que també es podien 
trobar. 

Distribució al riu Ter. Hem observat un únic exemplar a T2 
(Freser), a l'octubre de 1982, en condicions de baixíssima concentració de 
nitrats (0.001 pgr-at N/1) i fosfats (0.360 >igr~at P/1). En aquesta mostra 
existien altres formes alpines, com Diploneis parma. 

Distribució general i ecologia. Sembla una espècie de distribució 
més aviat rara, de la qual no hem trobat més que la referència de HUSTEDT 
(1930-1966), que diu que sovinteja en la zona litoral de llacs i rius. 
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Fragílaría vaucheríae (Kütz.) Boye-Petersen (= Fragilaria intermedia 
Grun.) 

Cèl·lules de 19-22 (50) Jim de longitud per 4-5 (6) ¿im d'amplada, 
amb estries fortes, de 8-9 (12) en 10 jam, pseudo-rafe notoria, àrea 
central asimètrica sense estries, amb engruiximent lateral facultatiu. F. 
intermedia, a partir del treball de PETERSEN (1938), ha estat considerada 
sinónima de F. vaucheriae (PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAN 1973). GERMAIN 
(1981) opina que F. intermedia i F. vaucheriae són dues espècies 
diferents, considerant la puntuació de les estríes com a caracter 
diferenciador; aquests, visibles al MET, apareixerien més fins a la segona 
que a la primera. Tanmateix, aquesta opinió no sembla compartida per altres 
autors, que donen com a bona la sinonínimia de PETERSEN (LANGE-BERTALOT 
1979, 1980; PQULIN et al. 1984). 

Distribució al riu Ter. Freqüent a les capçaleres del Ter i del 
Freser, abundant a la riera Major i a la d'Osor, ocasional a diversos punts 
del tram mitjà (T12, T15, T18, T30, T38, T45, T47). També apareix en nombre 
reduït al Gurri (T24) i al Ges (T17). En mitjana, aquesta espècie sovinteja 
en aigües de 0 a 600 m d'alçada, lleugerament alcalines i amb un moderat 
contingut de nutrients (TAULA 4.6.2). 

Pigtribuçjg general 1 ecologia, Pròpia d'aigües alcalines i 
oxigenades (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973). Per a LANGE-BERTALOT (1979a) 
aquesta és una espècie que aguanta certs nivells de pol·lució, però que no 
resisteix baixos continguts d'oxigen a l'aigua. Estesa en aigües d'alta 
muntanya per tot el país (MARGALEF 1953a, 1954). Espècie observable en 
aigües circulants alentides (MARGALEF 1945, 1953, 1954). 

Fragílaría pínnata Ehr 

Cèl·lules de 12-16 /im de longitud per 6.5-8 ¿im d'amplada, amb 8-
10 estríes en 10 jim, formades per porus rectangulars (FIGURA 4.11, 1). 

Distribució al riu Ter. Freqüent a les estacions aigües avall 
dels embassaments (T30, T38), en aigües mineralitzades i riques en 
nutrients, es fa rara a T45 i T46, possiblement arrossegada des dels punts 
anteriors. 

Distribució general i ecologia c a r t e r 8. b a i l e y - v a t t s (1981) 
l'observen en aigües circumheutres o alcalines de las Shetland, PATRICK -
r e i m e r (1966) en aigua tant salobrosa com dolça, sempre amb conductivitats 
elevades, mentre que c h o l n o k y (1968) apunta que sembla indicadora d'aigües 
oxigenades, alcalines i oligotròfiques. També sovinteja als ambients 
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subaeris (JOHANSSElï et al. 1983). Als Països Catalans és una espècie 
corrent en aigües oligotròfiques (MARGALEF 1948b, 1956a, 1980). 

v. lancettula (Schumann) Hust. 

És una forma d'extrems allargats , de 12 /jim de longitud per 6 fim 
d'amplada i 10 estries en 10 jam , que segons GERMAI H (1981) és difícilment 
separable del tipus, podent-se observar formes intermèdies. Al Ter ha estat 
trobada a T30 al mes d'abril de 1983, molt escassa. La seva ecologia és la 
mateixa que la del tipus (PATRICK & REIMER 1966), amb el qual cohabita 
(GERMAIN 1981). 

Kerl di on Agardh, 1824 

Neri dion circulare Âgardh 

Cèl·lules de 12-80 pm de longitud per 4-8 pm d'amplada, amb 3-5 
costelles en 10 ¿im i 15 estríes transapicals en 10 Jim. 

Distribució al riu Ter. Present a les capçaleres , sols s'ha 
observat assolint un nombre elevat a la del Ter (T7) durant l'hivern (37 % 
de la població). Tanmateix, frústuls isolats d'aquesta espècie apareixen 
per tota la conca, fins i tot a la desembocadura, arrossegats pel corrent. 
En mitjana, les aigües en les que apareix aquesta espècie són poc alcalines 
i molt oligotròfiques (TAULA 4.6.2). 

Distribució general 1 ecologia. Espècie cosmopolita en aigües 
corrents d'alta muntanya , a Catalunya (MARGALEF 1954), i en altres països 
de latituds temperades (DESCY 1972; JOHANSSON 1982; VASILYK 1968). És una 
espècie estacional, que d'acord amb els seus requeriments acostuma a ser 
abundant a la primavera (ELORANTA & KUNNA 1979), o l'hivern (KAVECKA 
1980), segons la latitud. 

Synedra Ehrenberg, 1830. 

Synedra acus Kütz. 

Cèl·lules de 100-108 ¡sm de longitud per 3 jim d'amplada i 14 
estries en 10 jm. 
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Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T30 i T38 en 
el Ter, així com al Ges, en nombre escàs. 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en aigües 
moderadament alcalines i mineralitzades (CARTER & BAILEY-VATTS 1981; 
CHOLNOKY 1968; PATSICK & REIMER 1966). Corrent en el plàncton i el 
perifiton de tot el país (MARGALEF 1954, MASSANELL 1966). 

*v. augustissíma Grun. 

Varietat de gran longitud , corbada lleugerament en l'extrem, 
fins de 250 ¿im de longitud i 5 ¿im d'amplada, 10 estries en 10 Jim, És 
molt rara al Ter, trobada ocasionalment al punt 38 al mes d'octubre. La 
seva ecologia és la mateixa que la del tipus. Aquesta varietat és descrita 
com a planctónica per HUSTEDT (1930-1966). 

Syne cira parasitica V, Smith 

Cèl·lules de 13-24 ;im de longitud per 6 ¿xm d'amplada , de 14 a 
18 estries en 10 ¿im . 

Distribució al riu Ter. Ocasional a T30 (Ter a Bescanó) i a T24 
(Gurri). 

Distribució general i ecologia. Espècie poc freqüent (CARTER & 
BAILEY-VATTS 1981), ha estat trobada epífita sobre altres diatomees, en 
aigües mesotròfiques o eutròfiques (PATRICK & REIMER 1966), moderadament 
alcalines (CHOLNOKY 1968). Observada a Andorra (CARTER 1970), en una 
petita presa, i en llacs oligotròfics i mulleres (MARGALEF 1948a, 1952). 

Synedra pulchella Kütz. 

Cèl·lules de 79-87 ¿un de 
central inflada, poc estirada; les 
jüim, molt conspícuament puntejades. 

longitud, 6.5-7 jim d'amplada, amb àrea 
estríes es troben en nombre de 12 en 10 

Observada ocasionalment al riu Gurri 
(T24), durant la primavera i l'estiu de 1983, moment en què la 
conductivitat és elevada, a causa dels clorurs, i la concentració de 
nutrients és poc important (TAULA 4.6.2). 
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Distribució general. i ecologia. Espècie eurihalina, ha estat 
trobada en aigües mineralitzades i salobroses (PATRICK & REIMER 1966). Per 
a CHOLIOKY (1968) és una espècie que prefereix ambients rics en clorurs i 
carbonats . Als Països Catalans és freqüent en aigües estanyades (MARGALEF 
1945, 1952b, 1953b, 1954). 

Synedra rumpens Kütz. 

Cèl·lules de 56-67 /im de longitud per 3-3.5 jjia d'amplada i d' 11 
a 16 estries en 10 jjim . 

Distribució al riu Ter, Ocasionalment al Ges, a la riera de 
Vallfogona, a l'Onyar i al Ter a Bescanó (T30). 

Distribució general i ecologia. És una espècie habitant d'aigües 
circumneutres (CHOLIOKY 1968), cosmopolita en zones de corrent suau 
(PATRICK & REIMER 1966). 

Synedra tabula ta Agardh 

Cèl·lules de 90-95 jim de longitud per 4-5 ¡m d'amplada, 10-12 
estries en 10 p.m. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Merdàs (T6), 
al Gurri (T24) s'ha trobat constituint del 12 al 39 % de la població durant 
els mesos d'estiu de 1983, en aigües mineralitzades, amb baixos valors de 
nutrients (TAULA 4.6.2). 

Distribució general i ecologia. Segons PATRICK & REIMER (1966) 
es troba en aigües de conductivitat elevada, algunes vegades salobroses. 
CHOLNOKY (1968) i HUSTEDT (1957) la consideren "habitant d'aigües riques en 
clorurs o carbonats, tant a la costa com terra endins. Als Països Catalans 
ha estat trobada en aigües oligo i mesohalines (MARGALEF 1945, 1949a, 
1951, 1952a, 1953b), 

Synedra ulna (ïïitzsche) Ehr. 

Cèl·lules de 100-200 (240) jam de longitud per 6-8 (9) ¿¿m 
d'amplada, 7-8 (10) estries en 10 jm. 
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Distribució al riu Ter. Estesa per tot el riu , sempre en nombre 
poc significatiu, és una espècie que pot suportar gran varietat d'ambients, 
principalment amb aigües alcalines i mineralitzades. 

Distribució general i ecologia. Espècie molt comuna en gran 
quantitat d'ambients, lòtics i lenities arreu dels Països Catalans 
(MARGALEF 1954), és plenament cosmopolita (CHOLNOKY 1968; FOGED 1948; 
HUSTEDT 1930; PATRICK à REIMER JL966). 

*v. danica ( Kütz, ) Grun. 

Cèl·lules de 103-130 ¡im de longitud, 3.5-4 /im d'amplada , 10 
estries en 10 /im. Aquesta varietat ha estat observada solament al riu 
Gurri (T24) i a la font de la Verge (Mogrony). És una forma poc freqüent, 
que es pot trobar en aigües oligo o mesohalines (PATRICK & REIMER 1966). 

v. oxyrhynchus (Kütz.) Van Heurck 

Es troba barrejada amb la forma típica, tot i que és més rara que 
aquesta, a la riera d'Osor (T29), al riu Llémana (T36), el riu Brugent 
(T33) i també al Ter (T38, T45). Aquesta varietat és ben poc estesa, 
prefereix aigües de baixa conductivitat (PATRICK & REIMER 1966). Als Països 
Catalans ha estat observada en petits rierols (MASSANELL 1966, SABATER 
1983). 

S.O. RAPHIDIJfEAE 

F. EUNOTIACEAE 

Eunotia Ehrenberg, 183? 

Eunotia arcus Ehr. 

Aquesta espècie, molt rara en el Ter, ha estat trobada en dues 
ocasions; mentre una de les formes observades es corresponia amb la forma 
típica, l'altra pertanyia a la var. bidens Grun. En el primer cas, les 
cèl·lules tenien una longitud de 40 |im i 7 jim d'ample, amb 10 estries en 
10 ¿im. La var. bidens Grun. (FIGURA 4.9, 11), que es caracteritza per tenir 
unes lleugeres ondulacions al dors, tenia unes mides semblants (47 per 7 
/im). 
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Distribució al riu Ter. La f. típica va ser trobada ocasionalment 
a T30 (Ter a Bescanó) al juilol de 1983, mentre que la var. bldens es va 
observar a la riera de Cogolls (T34) a 1'octubre de 1982, en condicions que 
es podrien resumir com d'elevada mineralització. 

Distribució general i ecologia. Observada principalment en rius 
lents del país, sobre substrat calcari (MARGALEF 1944,1956a; MASSAHELL 
1966; RULL 1981) . Segons MARGALEF (1954) es tracta d'una de les poques 
espècies del gènere que es desenvolupa en aquest substrat. La var. bídens 
no havia estat citada als Països Catalans. 

*Eunotía pectínalis v. undulata (Ralfs) Rabh. 

Cèl·lules de 46 /im de longitud per 7 /j.m d'amplada , amb 7-8 
estríes en 10 /im. Es tracta d'una espècie amb elevada variabilitat 
morfològica (PATRICK & REIMER 1966). La diferència bàsica entre aquesta 
varietat i la forma rau en el contorn valvar, ondulat en la primera, linear 
en la segona. 

Distribució al riu Ter. Epilítica, sobre les incrustacions de la 
font de la Verge (Mogrony), en nombre poc important. 

Distribució general i ecologia. És un tàxon cosmopolita em aigües 
corrents de pH baix i poc mineralitzades (PATRICK & REIMER 1966; CHOLNOKY 
1968; SREENIVASA & DUTHIE 1973; ELORAFTA à KUINA 1979; STEIMMAI & SHEATH 
1984). Al nostre país, la forma típica ha estat trobada en l'alta muntanya, 
principalment sobre substrat silici, tot i que pot estar sobre calcari 
(MARGALEF 1953b, 1952b, 1954; MASSAFELL 1966; TOMAS & SABATER 1985). 

F. ACHHASTHACEAE 

Achnanthes Bory, 1822 

*Achnanthes cleveí Grun 

Valves el·líptiques de 12 /jun de longitud per 7 /im d'amplada . 
epivalva amb 12 estries puntejades en 10 /im, hipovalva amb 22 estries 
radiants en 10 pm. La hipovalva té una àrea axial lanceolada, lleugerament 
eixamplada al centre, lloc en què les estríes alternen en curtes i llargues 
(FIGURA 4.11, 2). 
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Distribució al riu Ter. Ocasional a T30 (el Ter a Bescanó), 
durant la primavera i l'estiu de 1983, sempre en nombre molt reduït. 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie alcalòfila, 
freqüent en rius i llacs (PATRICK & REIMER 1966), però de distribució 
escassa (CARTER à BAILEY-VATTS 1981; GERMAI If 1981; SREENIVASA & DUTHIE 
1973). 

*Achnanthes conspicua Mayer 

Cèl·lules de 12 /im de longitud per 6 /im d'amplada, amb 14 estries 
en 10 /;m interrompudes al centre en l'epivalva i curtes en l'hipovalva . 

Distribució al riu Ter. Ocasional a T30, T38 i T45, a 1'octubre 
de 1982 i juliol de 1983. Aquesta espècie i 1'anterior sovintegen en els 
mateixos indrets, definibles com d'aigües fredes, mineralitzades i riques 
en nutrients. 

Distribució general i ecologia. Espècie de distribució força 
restringida (GERMAIN 1981, PATRICK & REIMER 1966), sembla preferir aigües 
de poc .corrent (HUSTEDT 1930). 

jAchnanthes flexella Kütz. 

Cèl·lules de 35 /im de longitud per 16 /im d'ample, amb 20 estries 
en 10 /im al centre de la cèl·lula. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T51 (riera de 
Segadell), al juliol de 1983, indret que reuneix característiques especials 
de barreja entre l'alta muntanya i una elevada alcalinitat (explicable per 
l'origen kàrstic de les aigües que l'alimenten). 

Distribució general i ecologia. Espècie força cosmopolita, 
trobada preferentment en aigües estanyades, indiferent al pH, ja bàsic 
(GERMAIN 1981) ja lleugerament àcid (PATRICK & REIMER 1966). Al nostre país 
s'ha observat en aigües corrents calcàries (MARGALEF 1954, TOMAS & SABATER 
1985). 

176 



Âcbnantbes bungaríca Grun. 

Cèl·lules de 17 /im de longitud i 6 |jm d'ample, amb 21-22 estríes, 
que formen una àmplia àrea central a l'hipovalva. 

Distribució al riu Ter. Espècie observada únicament a T30 (el 
Ter a Bescanó), en poc nombre. 

Distribució general j ecologia. Prefereix aigües lleugerament 
alcalines i quietes, observada ocasionalment en ambients loties (PATRICK & 
REIMER 1966). HUSTEDT (1957) la considera resistent a la pol·lució quan es 
desenvolupa en grans nombres. Observada per MARGALEF (1954) en tolls i 
fonts d'uns pocs indrets de Catalunya. 

Âcbnantbes lanceolata Breb. 

Cèl·lules de 14-16 /un de longitud per 6,5-7 ¡xm d'amplada, 10-12 
estries en 10 /m. 

Distribució al riu Ter. Present a quasi totes les estacions del 
riu, des de les capçaleres (a partir de T9) fins a la part baixa, segment 
en el que era més abundant; era rara a les rodalies de la desembocadura. 
Ho ha estat observada, en nombre significatiu en estacions de substrat 
calcari (Vallfogona, Ges, Fornés, Brugent). Aquesta espècie prefereix 
aigües alcalines, moderadament riques en nutrients (TAULA 4.6.3). 

Distribució general 1 ecologia. Espècie que prefereix ambients 
oligotròfics i mineralitzats (SCHOEMAN 1973, 1979), tant rius (PATRICK & 
REIMER 1966) com fonts (ROUND 1957). BACKHAUS (1968) la defineix com 
alcalòfila i oligomesosaprobia. Amb aquestes mateixes característiques, 
està amplament distribuida en aigües corrents de tot el país (MARGALEF 
1954; MASSANELL 1966 ; SABATER 1983). 

Acbnantbes lapponíca Hustedt 

Valves ondulades de contorn romboidal de 7.5-18 jjm de longitud 
per 4 -8 ¡m d'amplada. La valva amb rafe té 25-30 estries en 10 ¡xm en els 
nostres exemplars, nombre que pot oscil·lar entre 30 i 32 segons HUSTEDT 
(1930) o GERMAIN (1981), 

Distribució al riu Ter Observada a T5 (el Freser a Campdevànol) i 
al Ges (T17) en nombre molt escàs . 
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Distribució general i eçplogia. Observada en aigües estanyades 
(GERMAIN 1981), oligotròfiques i calcàries (HUSTEDT 1930), és una espècie 
força rara (CARTER & BAILEY-VATTS 1981). Observada a Andorra per CARTER 
(1970) i als Pirineus per BESCH et al. (1972). 

Achnanthes minutlssima Kütz. 

Hem considerat com a A. minutisslma totes les formes cohabitants 
descrites com a A. a f f î n i s Grun, A. mcrocephala (Kütz.) Cl., A. linearis 
(V. Sm. ) Grun. i A. minutissiwa Kütz. Com han discutit LANGE-BERTALOT & 
RUPPEL (1980), no hi ha motius per a mantenir la separació entre elles , la 
qual cosa fa pensar que es tractaria de formes intraespecífiques diferents. 
Les dimensions que hem observat al Ter són força variables, de 12 a 24 /im 
de longitud i de 2,5 a 5 )ji d'ample, de 20 a 23 estríes en 10 Jim. El 
microscopi d'escandallatge revela que aquestes estan formades per punts 
petits i esfèrics, de 40 a 42 en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Per tot el riu, de les capçaleres a la 
desembocadura és possible trobar algun frústul . No obstant, és a les 
capçaleres on apareix en nombre important (Tl,T7,T9,T14.,.); de fet, la 
seva freqüència d'aparició al riu des de 400 fins a 900 m, representa el 70 
%. Pràcticament es troba durant tot l'any , però sobretot a la primavera i 
l'estiu , quan el corrent no és molt intens i les aigües són fredes, 
oxigenades i oligotròfiques. Tanmateix prospera en aigües més 
mineralitzades i mesotròfiques (TAULA 4,6.3). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita en 
ambients lenities i lòtics (MARGALEF 1954), que sembla posseir requeriments 
d'aigües fredes, alcalines i ben oxigenades (BACKHAUS 1968; SCHOEMAN 
1976,1979). 

Achnanthes rostrata Ostrup (= lanceolata v. rostrata Hust) . 

Aquesta espècie va ser llargament considerada com una varietat de 
A. lanceolata (HUSTEDT 1911,1957) . Tanmateix, a partir del treball 
realitzat per MOSS & CARTER (1982) amb el microscopi d'escandallatge, són 
de nou considerades dues espècies diferents. Els caràcteres diferencials 
són la presència d'una excavació en l'epivalva i les dimensions, que són 
lleugerament més reduïdes que les de la forma. Tanmateix, les diferències 
entre els dos tàxons no es manifesten nés que quan s'observa la cara 
interior de la valva, indret en què hi ha l'excavació. Com això no sempre 
és possible, aquesta espècie pot passar fàcilment inadvertida. Lss 
cèl·lules observades al Ter tenien de 12 a 14 Jim de longitud per 6-6.5 ¡m 
d'ample, i 10-12 estríes en 10 Jim . 
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Distribució al riu Ter, Achnanthes rostrata té una distribució 
similar a la de A, lanceolata , tot i que és més rara . Les dues espècies 
cohabitaven a T30 a l'agost de 1983. També ha estat observat, més rarament 
a l'Onyar (T39), a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. L'ecologia d'aquesta espècie és 
semblant a la de A. lanceolata, amb la qual acostuma a concórrer (CARTER & 
BAILEY-VATTS 1981; ECONOMOU-AMILI & AUAGIOSTIDIS 1981; SREEÎIIVASA & DUTHIE 
1973). 

Cocconeis Ehrenberg, 1838 

Cocconeîs placentula Ehr. 

Al Ter apareixen, barrejades amb la forma típica, les varietats 
euglypta i linearis , que se separen d'aquella per tenir respectivament una 
àrea axial més estreta i unes estries méc gruixudes que la forz^ tipies, i 
unes estríes punctejades que constitueixen estriacions longitudinals. Les 
dimensions de les valves que apareixen al Ter oscil·len de 2-45 ;im de 
longitud per 10-28 Jim d'ample, amb 17-23 estríes en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Distribuïda per tot el riu, bàsicament 
des de la part baixa de les capçaleres fins a la desembocadura, en aigües 
de ben variades condicions físico-químiques (TAULA 4.6.3). 

Distribució general i ecologia. És una espècie cosmopolita en 
les aigües corrents (HUSTEDT 1930-1966), freqüent tant en aigües 
oligotròfiques de muntanya (KAWECKA 1981) com en altres més eutròfiques 
(BUTCHER 1940). Està molt amplament estesa al nostre país (MARGALEF 1954). 

Cocconeis pediculus Ehr. 

Cèl·lules de 15-48 Jim de longitud per 10-28 jxm d'ample, 18 
estries en 10 Jim a l'hipovalva, 16 a l'epivalva. 

Distribució al riu Ter. Anàlogament a 1'espècie anterior, la seva 
distribució ateny tot el riu i els seus afluents. Les aigües en les que es 
troba tenen també característiques molt semblants a les de 1'espècie 
anterior. 
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Distribució general i ecologia. és també una espècie cosmopolita 
(HUSTEDT 1930-1966). Molt sovint trobada epífita sobre Cladophora, 
principalment en aigües corrents riques en l'ió calci i en clorurs 
(MARGALEF 1944, 1953a) arreu de Catalunya excepte a l'alta muntanya. 

F.IAVICULACEAE 

Aaphipleura Kützing, 1844 

Amphípleura pel lucida Kütz 

Cèl·lules de 80-86 fim de longitud per 10-11 jm d'ample, amb rafes 
que atenyen de 16 a 20 pm. 

Distribució al riu Ter. Observada com a poc abundant & T35 
(Llémena), T34 (riera de Cogolls) i T24 (Gurri), en aigües mineral itzades, 
ocasionalment abundants en clorurs, i moderadament riques en nutrients 
(TAULA 4.6.3). 

Distribució general i ecologia. Observada correntment en aigües 
circulants mineralitzades, principalment quan és a causa de l'abundància de 
carbonat calcic . CHOLNOKY (1968), LOWE (1974) i SREEVINASA & DUTHIE (1973) 
la defineixen com una espècie alcalòfila. Va ser trobada per HUSTEDT (1939) 
als Pirineus, i més tard ho ha estat amb freqüència per tot el país 
(MARGALEF 1953b, 1954 ; SABATER 1983). 

Amphora Ehrenberg, 1840 

Amphora montana Krasske 

Cèl·lules de 21 Jim de longitud i 4 ¡im d'amplada en visió 
pleural. Les estries no són visibles sinó en contrast de fase, de l'ordre 
de 40 en 10 pon segons KRAMMER à LANGE-BERTALOT (1986). Aquests autors 
identifiquen aquesta espècie amb A. submontana Hust., separada per REIMER 
(a PATRICK & REIMER 1966) i SCHOEMAN (1973) com una espècie diferent. 

Distribució al riu Ter. Trobada ocasionalment al Gurri (T24) al 
març de 1983. Val a dir que sols hi ha estat observat un únic frústul . 
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FIGURA 4 . 1 0 

1, Cymbella affinis (MEE), 
2, Cyabella delicatula CHE£), 
3, Cymbella helvetica, àrea central (HEE) 
i. Thalassiosira w e i s s e n , esculptura de la valva (centre) (HEE) 
5, Cyclotella meneghiniana ( M m t n t U ' 
6. Cyimatopleura elliptic, extrem de la valva (MEE), 



Distribució general i ecologia. ÉS una espècie rarament 
observable, sense requeriments especials, preferentment aeròfila (KRAMMER & 
LANGE-BERTALOT 1986). Com a A. submontana ha estat observada en ambients 
d'aigües neutres o lleugerament alcalines, d'oligotròfics a lleugerament 
pol. luíts (SCHOEMAN 1973). Observada per MARGALEF (1948a) en el pecton de 
llacs oligotròfics de la Cerdanya , així com en el riu Llobregat per TOMÀS 
& SABATER (1985). 

Amphora normannii Rabh. 

Distribució al riu Ter. En nombre reduït a T15 i T30 (Ter), al 
juliol de 1983, en aigües força mineralitzades i riques en nutrients. . 

és una espècie que freqüenta 
aigües oxigenades, tant dures (CHOLNOKY 1963; PATRICK & REISER 1975) CCE 
més àcides (CARTER â BAILEY-WATTS 1981). Al nostre país ha estat observada 
en aigües corrents i sobre substrat calcari (MARGALEF 1952a, 1953b). 

Amphora ovalis Kütz. 

Cèl·lules de 42-45 /Jim de longitud en visió valvar , de 70-73 /im 
en visió pleural, 12-19 /im d'amplada, 10 estries fortament puntejades en 
10 /im (FIGURA 4.9, 5). 

Distribució al riu Ter. Poc freqüent al riu, observada a T24 
(Gurri), T34 (riera de Cogolls), T35 (Llémena) i T50 (Rupit), sempre en 
nombre reduït. De manera excepcional al riu Terri (T43), a l'octubre de 
1982, es va trobar constituint un 10 % de la població, la qual era rica en 
espècies de marcada afinitat per aigües mineralitzades (com Nítzschla 
sigmoidea, Selosira varians i Navícula radiosa). 

Distribució general i ecologia. Trobada amb freqüència en aigües 
corrents de muntanya baixa i mitjana (CARTER St BAILEY-WATTS 1981; WASILYK 
1968), sembla sensible a la pol·lució (FJERDINGSTAD 1950). En aigües 
corrents i estancades, poc o molt mineralitzades, per tot el país (MARGALEF 
1954). 
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*Amphora llbyca Ehr. <= A. ovalis v. afflnis (Kütz.) Van Heurck) 

Cèl·lules de 29 per 7 pm, amb 12 estries en 10 /im. La seva 
diferència més important respecte a la forma típica rau en l'àrea central, 
que és destacada i interromp les estries a l'àrea dorsal . 

Distribució al riu Ter. Molt rara en el riu, s'ha trobat 
ocasionalment a la font de la Riera, on sols s'hi ha observat un únic 
frústul. 

Distribució general 1 ecologia. Sembla tractar-se d'una espècie 
cosmopolita, trobant-se en aigües oligo o mesohalòbies, en àrees de poc 
corrent (HUSTEDT 1930, CLEVE-EULER 1953). 

Amphora pedlculus Kütz. (= A. ovalis v. pediculus Kütz.) 

Cèl·lules de 10-14 (lb) pa ae longitud , per b-b pe d'amplada, 
amb 12 estríes en 10 pm (FIGURA 4.12, 3). 

Dlstrihuclò al riu Ter. Distribuïda per tot el riu, es fa 
abundant al tram mitjà, aigües avall dels embassaments (T30, T38), en 
aigües mineralitzades, amb pocs fosfats però riques en nitrats (TAULA 
4.6.3). 

Dlstrihuclò general i ecologia. Es desenvolupa en la zona 
litoral dels rius, preferentment alcalòfils (HUSTEDT 1937-39; CHOLNOKY 
I960) però també neutres (CARTER & BAILEY-VATTS 1981). També sovinteja en 
ambients subaeris (STOERMER 1962). Sembla sensible a la pol·lució 
(FJERDINGSTAD 1950). Corrent en torrents i rieres, arreu del país (MARGALEF 
1954). 

Amphora veneta Kütz. 

Dimensions de les cèl·lules: 19-20 Jim de longitud per 6-6.5 pm 
d'ampla. Estríes espaiades al centre, 14 en 10 /m, més juntes a l'extrem, 
26 en 10 Jim. 

Distribució al rl'j T?r Observada en nombre molt ®soàs a T34 
(riera de Cogolls) i T39 (Onyar) en mostres de l'octubre de 1982. Les 
aigües del primer d'aquests dos llocs eren en aquell moment poc 
mineralitzades, amb pocs fosfats però amb abundància de nitrats (TAULA 
4.6.3). 
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FIGURA 4 . 1 1 

!, Fragilaria pinnata. 2800 x (HEU, 
2, Achnanthes clevai, 2200 x (MET),' 
3, Denticula tenuis y, crassula (MEE), 
4, Piatoaa elonqatm». forma llarga d ei riu Surrí (HEES, 
5 > towphonena anqustatuw v, producta (MEE), 
6, Soaphoneiaa m i nu turo (MEE), 
7, Diatoiaa e longa tum («EE), 
8, Navícula contanta («ET, 2200 x), 
»9, Navícula atonus v, permitís («ET, 3900 ;<) 

Avícola decussis {«EE), 
Diplonais oblonqella (MEE), 

12. Caloñéis bacillua (MET, 1700 x), 
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Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en aigües 
alcalines, gens salabroses (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), o bé oligo o 
mesohalines (MARGALEF 1952a, 1953b, 1954; TOMÀS & SABATER 1985). 

Caloñéis Cleve, 1891 

Caloñéis alpestrís (Grun.) Cl. 

Cèl·lules de 40 /im de longitud per 9 /im d'amplada, amb 22 estries 
en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Rara, observada al punt 14 al mes 
d'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. No hem trobat informació sabre 
l'ecologia d'aquesta espècie. Als Països Catalans ha estat observada 
únicament en mulleres (MARGALEF 1948a, 1952). 

Caloñéis amphisbaena (Bory) Cl. 

Cèl·lules de 77-97 /m de longitud per 27-31 /m d'amplada , de 10 
a 12 estries en 10 /im (FIGURA 4.9, 6). 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T24 (Gurri), 
T36 (Llémena), T30, T38 i T47 (Ter), sempre en nombre molt reduït. 

Distribució general i ecologia. És una espècie poc freqüent que 
pot aparèixer tant en aigua dolça com en salabrosa (CARTER & BAILEY-WATTS 
1981; (PATRICK & REIMER 1966). A Catalunya s'ha trobat a la Tordera 
(MARGALEF 1954, SABATER & SABATER 1987a) i al riu Llobregat (TOMAS & 
SABATER 1985), sempre poc abundant . 

*v. subsalina (Donkin) Cl. 

Aquesta varietat es caracteritza pels seus extreus menys capitats 
que en la forma típica i unes dimensions molt semblants a aquesta, de 70-72 
/im de longitud i 27-28 /»m d'ample. Al Ter va ser observat força abundant en 
una taca verdosa sobre la sorra de la barra litoral del riu (3-1-1987). Pel 
que fa a la seva ecologia, sembla que sovinteja en els ambients d'aigües 
salabroses (GERMAII 1981; PATRICK & REIMER 1966). 
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Caloñéis bacillum (Grun.) Meresch. 

Cèl·lules de contorn rectangular, amb extrems més o menys 
arrodonits, de 16-22 /im de longitud per 4-5 /im d'amplada, 20-24 (30) 
estries en 10 pm. (FIGURA 4.11, 12) 

Distribució al riu Ter. Cosmopolita, principalment en les aigües 
dures de la conca (T24, Gurri; T14, Vallfogona; T29, Osor; T21, T30, T38, 
T46, Ter; T35, Llémena; T50, Rupit), on sempre apareix en nombre poc 
important. 

Distribució general i ecologia. Amplament distribuida en aigües 
oligotròfiques i alcalines (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), oligo o 
mesohalines (CARTER & BAILEY-VATTS 1981; PATRICK & REIMER 1966). Observada 
en aquests ambients del nostre país, tant en aigües corrents com alentides 
(MARGALEF 1953a, 1954 ; SABATER 1983) . 

Caloñéis silicula (Ehr) Cl. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T22 (Ter a 
Roda de Ter), al juliol de 1.983 (FIGURA 4.9, 16). 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila (JORGENSEN 
1948; HUSTEDT 1957; CHOLNOKY 1968), que sembla tenir la mateixa ecologia i 
distribució que 1'espècie anterior (MARGALEF 1951, 1952a, 1953b, 1954). 

* Caloñéis ventricosa (Ehr.) Meister 

Exemplars de 64 pm de longitud per 16 /im d'ample, amb 14 estríes 
en 10 fim. Aquesta espècie és força variable pel que fa a la seva forma 
(CARTER & BAILEY-VATTS 1981), la qual cosa podria justificar la seva 
sinonímia amb Caloñéis silicula (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). 

Distribució al riu Ter. Molt rar, ha estat trobat de manera 
ocasional a T43 (Terri) i T47 (Ter). 

Distribució general i ecologia, ÉS tolerant a una gran varietat 
de condicions (PATRICK & REIMER 1966). 
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Cjrmbella Âgardh, 1830 

Cymbella affinís Kiitz. 

Distribució al riu Ter. Present a tot el riu, fent-se abundant a 
les capçaleres (Tl, T7, T9), i també als afluents calcaris (T14, T17, T19). 
(FIGURA 4.10, 1). 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie alcalí fila, 
corrent a la muntanya mitjana (MARGALEF 1960; PATRICK 8t REIMER 1966; 
WASILYK 1965). Observada en rius i torrents calcaris arreu del país 
(MARGALEF 1946a, 1951, 1953b; TOMÀS 1979). 

Cymbella aspera (Ehr.) Clever 

Cèl·lules de 135-140 /im de longitud per 27-29 /im d'amplada, 5-
Ü estries en 10 /im, iormades per punts (de lu a 14 en 10 /im) molt 
aparents. 

Distribució al riu Ter. Espècie rara, observada sempre 
escassament però principalment en aigües dures del riu, sempre netes (T17, 
T30, T38, T34). 

Distribució general i ecologia. Sempre es troba en nombre 
reduït, principalment en aigües alcalines i oligotròfiques (SCHOEMAN 1973), 
poc reòfil (PATRICK & REIMER 1966). Molt corrent a la muntanya mitjana, 
arreu del país (MARGALEF 1952, 1953b, 1954, TOMÀS 1979). 

*Cymbella caespítosa (Kütz. ) Brun. 

Cèl·lules de 28-42 Jim d e longitud, 12-14 /im d'amplada, 7-9 
estries en 10 /m en la zona central, de 10 a 12 en 10 /im als extrems, 
puntejades, fins a 20 punts en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, trobada a T24 (Gurri) així 
com a T18 i T45 (Ter), en aigües moderadament mineral i tzades i 
mesotròfiques (TAULA 4.6.3). 

Distribució general i ecologia. Segons KRAMMER & LAIGE-BERTALOT 
(1986) és una espècie que prefereix aigües força mineralitzades, capaç de 
tolerar una elevada eutròfia. 

189 



Cymbella cesatií (Rabh.) Grun. 

Cèl·lules de 27-51 jjm de longitud, 6.5-7 ¿un d'amplada, 14-17 
estries en 10 Jim . 

Distribució al riu Ter. Sempre en poca abundància en riuets 
calcaris <TAULA 4.6.3): T14 (Vallfogona), T17 <Ges), T19 (Fornès), T24 
(Gurri). 

Distribució general i ecologia. Segons la literatura, és més 
freqüent en ambients d'aigües àcides (CHOLNOKY 1968; FOGED 1953). 
Tanmateix, al nostre país ha estat trabada en ambients calcaris; s'ha 
assenyalat als rius Ges i Fornès, així com a Banyoles (TOMÀS 1979). 

Cymbella cistula (Hemprich) Grun. 

Cèl·lules de 40-75 pm de longitud i 17-15 j.m d'amplada , de 9 a 
11 estries en 10 pm, fins a 12 als extrems, amb tres o quatre estigmes a 
l'àrea ventral. 

Distribució al riu Ter. La distribució és semblant a la de 
l'espècie anterior, tot i que és menys freqüent. L'hem trobada a T47, T24 i 
T50. 

Distribució general i ecologia. Espècie amb marcada preferència 
per aigües oligotròfiques i alcalines (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986), 
sovint és epífita sobre macròfits (GERMAIN 1981; KRAMMER & LANGE-BERTALOT 
1986). És poc freqüent al nostre país (MARGALEF 1952, 1954 ; TOMÀS 1979). 

Cymbella delicatula Kütz. 

Cèl·lules de 28-30 /im de longitud i 6-6.5 pm d'ample, amb 13-14 i 
22-24 estries a les parts central i distal, respectivament, de la meitat 
dorsal de la cèl·lula, 16 en 10 fxm en la ventral (FIGURA 4.10, 2). Aquesta 
densitat de les estries és lleugerament diferent a la que consideren 
KRAMME8 S LANGE-BERTALOT (1986), de 16-22 al centre i 24-27 als extrems. 
Aquesta espècie es força variable en les seves dimensions, fins i tot en 
una mateixa població (KINGSTON 1978). 

Distribució al riu Ter. Força abundant (6.5 % de la població) al 
Ges, a l'abril de 1983, formant part d'una població molt abundant en 
diferents espècies de Cymbella, en aigües alcalines i oligotròfiques 
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(TAULA 4.6.3). Més rarament, ha estat també observada a la riera de 
Vallfogona (T14), a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Espècie moderadament alcalòfila 
(PATRICK & REIMER 1975), també pot trobar-se en aigües àcides (CARTER à 
BAILEY-WATTS 1981). Sovinteja als ambients subaeris (HUSTEDT 1930; CLEVE-
EULER 1956; JOHANSSEN et al. 1983). 

Cyabella helvetica Kütz. 

És una espècie força variable en forma i grandària (CARTER & 
BAI LEY-WATTS 1981). Al Ter, les seves dimensions van de 51-68 /am de 
longitud per 12-14 pan d'ample, amb 7-8 estries en 10 /im (FIGURA 4.10, 3). 

Distribució al riu Ter. Freqüent en les zones de capçalera 
calcària (T12, T15, T17, T24, T50), era poc abundant, per bé que va arribar 
a ser un 14 % de la població a T17 (abril de 1983). Aquesta espècie sembla 
preferir les aigües alcalines amb concentracions molt baixes de nutrients 
(TAULA 4.6.3). 

Distribució general,i ecologia. Espècie freqüent en aigües 
alcalines ,. oligotròfiques (MARGALEF 1953b, 1954; TOMÀS 1979; TOMÀS & 
SABATER 1985). 

Cymbella lacustrls (Agardh) Cleve 

Cèl·lules de 48 jim de longitud per 12 /im d'ample, amb set estries 
en 10 pm a la part central, més juntes als extrems (fins a 10 en 10 /m) 
(FIGURA 4.9, 13). 

Distribució al riu Ter. Solament observat un únic exemplar a T21 
(Ter a Torelló) durant el març de 1984. 

Distribució general i ecologia. L' única cita anterior d'aquesta 
espècie al nostre país és deguda a MARGALEF (1954), epífita sobre 
Phragmites a l'estany de Banyoles. Sembla que es tracta d'una espècie força 
rara , amb preferències pels ambients lenities (GERMAIN 1981) i aigües 
alcalines (CARTER & BAILEY-WATTS 1981). 
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Cymbella microcephala Grun. 

Distribució al riu Ter. Es troba a la muntanya mitjana, en 
aigües alcalines, oligo o mesotròfiques (TAULA 4.6.3). ÉS relativament 
important a diferents rius calcaris de la conca (T6, T14, T17, T19, T24, 
T34). 

Distribució general i ecologia. Segons CHOLNOKY (1968) és una 
espècie que troba el seu òptim en aigües moderadament alcalines (pH de 7. 0-
7.2) i oligotròfiques. Segons LOWE (1974) i JOHANSSON (1982) és una espècie 
que prospera en diverses situacions de corrent. Al nostre país s'ha mostrat 
com una espècie freqüent sobre substrats calcaris, amb poc corrent 
(HUSTEDT 1939; MARGALEF 1952, 1952a, 1954). 

Cymbella obtusiuscula (Kütz.) Grun 

Cèl·lules lleugerament asimètriques, capitades, amb la rafe 
corbada en els extrems polars, de (22) 27-32 jm -longitud í (5) S 10 
d'amplada, amb 10 estries en 10 /j.m a la part dorsal, espaiades al centre, 
fins a 14 a l'extrem, i 10-12 estries la part ventral. Segons KRA MMER & 
LANGE-BERTALOT (1986) és una espècie mal definida que- podria ser 
considerada una varietat de Cymbella amphicephala Nag. iniCütz. 

Distribució al riu Ter. Observada en poca quantitat al Gurri 
(T24), el Fornès (T19), la riera de Rupit (T50) i la font de la Riera i, 
ocasionalment, al Ter (T21). 

Distribució general i ecologia. Solament observada suara al riu 
Llobregat (TOMAS & SABATER 1985), sembla que és una espècie amb preferència 
pels medis calcaris (GERMAIN 1981). 

Cymbella prostrat'a (Berk. ) Clever 

Cèl·lules de 62-63 Jim de longitud per 7 ¡m d'amplada, 7 estries 
en 10 Jim, fortament puntejades, fins a 14 punts en 10 um. 

Distribució al riu Ter. Observada amb poca freqüència al Gurri 
(T24), així com a d'altres punts de les capçaleres o propers a elles (Tl, 
T9, T12, T15). 

Distribució general i ecologifr. Freqüent en aigües 
oligotròfiques, oligo o mesoalcalines (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957; PATRICK 
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& REIMER 1975). Molt carrent a tot el país (MARGALEF 1952,1954 ; MASSANELL 
1966; SABATER 1983; TOMÀS 1979) . 

Cymbella sínuata Greg. 

Cèl·lules de 13-27 /im de longitud i 4.5-8 /um d'amplada, amb 8-12 
estries en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Poc abundant, però amplament distribuïda 
per tot el riu (T30, T38, T18, T21, T24). 

Distribució general i ecologia. Freqüent a la muntanya mitjana, 
en aigües corrents i alcalines (CHOLNOKY 1968; KAWECKA 1981; WASILYK 
1968). Molt corrent per tot el país (MARGALEF 1948a, 1952; TOMÀS 1979). 

Cyzbcllz tumi dula Grun. 

Cèl·lules de 35 /im de longitud per 7 /im d'amplada, amb dos 
estigmes a la part ventral, 11. estries en 10 /Jim . 

Distribució al riu Ter- Molt rara, a la font de la Riera, en 
nombre molt escàs. 

Distribució general i ecologia. En aigües alcalines i oxigenades 
(PATRICK & REIMER 1975), molt corrent en els rius de muntanya mitjana del 
país (MARGALEF 1954 ; TOMÀS 1979). 

Clorurs 
(•g/1) 

Conduc, 
(jiS/cn) 

Alcal, 
(fflaq/1) 

Fosfats 
(jjgr-at/1) 

.Nitrats Aionis , 
(jigr-'at/l) 

Achnanthes lanceolata 200-400 3-4 1-10 1-80 20-40 

Ach, uinutissiaa 200-400 1-3 0,1-10 1-80 1-20 

Amphipleura pellucida 320-3000 3,5-4,4 0,47-0,61 15-48** 

Amphora pediculus 200-600 3-4 0,01-10 40-80 

Anphora vsneta 320 2,6-4,4 0,47 48 

Cocconeis placentula 100-600 2-5 0,1-5 1-80 1-40 

Cynbella caespitosa 225-470 2,4-3,7 2-18 28-140« 

5-50 

7,25-830 

5,2 
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c , cesatii 250-360 3.7-3,9 0,001-2 10,5-27 — — 

s , cistula 250 3,7 0,001 10.5 — — 

c , helvetica 100-400 1-4,5 0-5 20-40 0-5 — 

c, sicrocephala 200-400 3-4 1-5 1-20 — _ 

c . ventricosa 400-800 2-3 1-5 
(10-15) 

1-10 1-10 _ 

TâULA 4.6.3. Concentracions de les variables físico-químiques més característiques, 
d'acord amb la distribució de les espècies de diatomees (achnalhàcies i naviculàcies, 
primera part) que es relacionen. S'indiquen els intervals corresponents als moments 
en què es va observar. Entre parèntesi s'indiquen valors excepcionals en els que 
també es podien trobar. Amb ** es vol indicar que es refereix a dades de nitrogen 
total. 

Cymbella ventrícosa Kütz <= Cymbella minuta Hilse ex Rabh.) 

Espècie de dimensions molt variables. Les formes més petites, de 
solament 16-17 Jim de longitud i 5 p m d'ample, amb 14 estries en 10 pm, 
mentre que les més grosses fan 35-37 pm de longitud i 9-11 d'ample, amb 10 
estries en 10 ptm. Tot i que existeixen formes intermèdies entre aquestes 
dues, hem observat que no es barregen en la mateixa mostra, excepte en 
alguns casos. Aquest fet és degut, segurament, al seu creixement en tubets 
aucilaginosos, que resulta en la distribució en contagi de les diverses 
formes. 

Distribució al riu Ter, Abundant arreu del riu, principalment a 
les zones baixes de capçalera, tant del tram principal com dels afluents. 
Les aigües en què es trobava eren, en mitjana, lleugerament alcalines i 
valors moderats de nutrients (TAULA 4.6.3). 

Distribució general i ecologia. Es troba en aigües d'alta 
muntanya mitjana i alta, quan el corrent ja no és tan intens i l'aportació 
de nutrients és més gran (KAWECKA 1981). Al nostre país, és una espècie 
d'aigües corrents i alcalines, seit aïllament estesa (TOMÀS 1979), 
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Díploneís Ehrenberg, 1840 

M planeis elliptica (Kütz.) Cl. 

Les dimensions d'aquesta espècie al Ter són de 40-46 pm de 
longitud per 21-23 pm d'ampla, amb 12 estries en 10 pm. Les diferències 
entre aquesta espècie i Díploneis ovalis (Hilse) Cl. -que no es troba al 
Ter- estan centrades en una estructura més robusta i un canal del rafe més 
ample en D, elliptica, així com un caràcter que sols és visible al 
microscopi electrònic: estructura interna dels punts en foradets (foramina) 
en aquesta espècie , mentre que a D. ovalis és en un forat únic 
i central (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). 

Distribució al riu Ter. Sempre poc abundant, l'hem trobat en 
petits riuets calcaris de la conca (rieres de Vallfogona, Osor, i Cogolls, 
i el Brugent). 

Distribució general i ecologia. Freqüentment citada en aigües 
circulants de poc corrent i calcàries del nostre país (MARGALEF 1954, 
1953b; MASSANELL 1966). ÉS possible trobar-la en aigües oligo o mesohalines 
(PATRICK & REIMER 1966). 

Díploneis oblongella (Naeg.) Cleve-Euler 

Cèl·lules linears, de 12-28 pm de longitud per 7-8 p.m d'amplada, 
15-18 estries en 10 fim al centre, fins a 20 en 10 /¿m als extrems (FIGURA 
4.11, 9). 

Distribució al riu Ter. Semblantment a 1'espècie anterior, ha 
estat observada en rius calcaris poc ràpids de muntanya mitjana i baixa 
(200-900 m), amb aigües alcalines i oligo o mesotròfiques (TAULA 4.6.4): 
riera de Vallfogona (T14), riera de Rupit (T50), Terri (43) i riera de 
Cogolls (T34); també a la font de la Riera. En tots els casos era poc 
abundant. 

Distribució general i egqlogla. Freqüent en aigua dolça o 
salobrosa (PATRICK & REIMER 1966). Sovinteja als ambients subaeris 
(JOHANSSEN et al. 1983). Ha estat citada com a varietat de D. elliptica en 
diverses localitats de les aigües de muntanya mitjana de Catalunya per 
MARGALEF (1954). 
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Diploneis parma Cl. 

Cèl·lula el·líptica, de 29 /im de longitud i 10 Jim d'ample, rafe 
lleugerament engruixida al nòdul central, estries radiants, 16 en 10 /im, 
molt finament puntejades, amb uns 20 punts en 10 /im. Aquesta espècie té una 
forma molt semblant a la de D. ablongella, molt freqüent al Ter, però el 
nombre més elevat d'estries, així com la presència de punts en aquestes, 
permeten distingir-la fàcilment. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, sols observat un únic frústul 
al riu Freser (T2), a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Segons KRAMMER à LAIGE-BERTALOT 
(1986) es tractaria d'una espècie nòrdico-alpina, força estesa en aquelles 
latituds. 

Frustulia Agardh, 1824 

Frustulía vulgaris Thwaites 

Cèl·lules de 55 per 13 /im , amb estries nombroses i molt fines, 
que no són visibles al microscopi òptic; segons KRAMMER & LANGE-BERTALOT 
(1986) poden trobar-se de 23 a 26 en 10 /im al centre, fins 34 als extrems. 

Distribució al riu Ter. Sempre en nombre escàs, ha estat 
observada a l'Osor (T29), al Llémena (T35), al Gurri (T24) i al Ter (T21, 
T38). 

Distribució general i ecologia. En aigües corrents o estanyades , 
sempre oligotròfiques , lleugerament alcalines (CHOLNOKY 1968; PATRICK & 
REIMER 1966). Al nostre país es troba freqüentment sobre substrat calcari 
(MARGALEF 1951, 1952, 1953b; SABATER 1983). 

Goaphonena Agardh, 1824 

Gomphonema acuminatum Ehr. 

Cèl·lules de 45-48 /im de longitud per 10-11 /im d'amplada, amb 8 
estries en 10 /im. 
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Distribució al riu Ter.,... Observada ocasionalment a T35 (Llémena) 
al gener de 1983. 

Distribució general i ecologia. Espècie que prefereix les aigües 
poc mineralitzades i lentes, tot i que es pot trobar també en torrents i 
rius (MARGALEF 1946a, 1952, 1953b; MASSANELL 1966 ; SABATER 1983 ; TOMÀS 
1979). 

Gojuphonemi angustatum (Kütz. ) Rath. i v, producta Grun 

La varietat producta es barreja amb la forma típica, amb la qual 
es donen formes intermèdies que fan poc transcendent la separació en 
varietats (FIGURA4.il, 4). 

Distribució al riu Ter. Al Ter, el tipus i la varietat cohabiten 
i se separen amb dificultat. Es distribueixen per tot el tram superior i 
mitjà del riu, fent-se abundants a les capçaleres, així com als afluents 
calcaris'. Es troba en aigües alcalines, j pnt supnr-tar valors relativament 
elevats de nitrats, fosfats i amonis (TAULA 4.6.4). 

Distribució general i ecologia. El tipus i la varietat tenen una 
distribució i ecologia molt semblant, en aigües corrents, oxigenades i 
oligotròfiques , poc o molt alcalines (PATRICK & REIMER 1975; CARTER & 
BAILEY-VATTS 1981). és molt abundant en tot el país (MARGALEF 1954; SABATER 
1983; TOMÀS 1979). 

Gowphonema constrictum Ehr. i v. capitata (Ehr) Cl. 

Cèl·lules de 36-40 pm de longitud per 12-13 pm d'amplada, de 8 a 
11 estries en 10 ¡xm (FIGURA 4.9, 9). Les mesures del tipus i de la 
varietat són anàlogues. 

Distribució al riu Ter. Es tracta de tàxons ocasionals, que 
apareixen rarament. Els hem observat a la riera de Rupit (T50), al Gurri 
(T24) i al Ter (T38, T47). 

Distribució general i ecologia. El tipus i la varietat es troben 
a la muntanya mitjana de Catalunya, en aigües corrents relativament 
mineralitzades (MARGALEF 1954; SABATER 1983; TOMÀS 1979). CHOLNOKY (1968) i 
HUSTEDT (1957) coincideixen a observar-Ies en aigües alcalines i 
oligotròfiques. 
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Gamphonema gracile Ehr. 

Cèl·lules de 41-49 /im de longitud per 7-8 Jim d'ample, amb 10-12 
estries en 10 /im en la part central, fins a 14 en 10 /im cap als extreus. 

Distribució al riu Ter. Observat, mai en abundància, al Brugent 
<T33), al Gurri (T24) i al Ter (T30). Tots ells són llocs de substrat 
calcari, amb aigües alcalines, amb un baix contingut de nitrats, nitrits i 
fosfats (TAULA 4.6.4). 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie es troba en gran 
varietat de situacions, en aigües àcides o alcalines, en conductivitats i 
pH ben diversos (CARTER & BAILEY-WATTS 1981; CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957; 
KRAMMER à LANGE-BERTALOT 1986; PATRICK & REIMER 1975). Al nostre país, s'ha 
observat en aigües poc mineralitzades, arreu (MARGALEF 1951, 1953b, 1954 ; 
MASSANELL 1966; TOMÀS 1979) , 

Gomphonema intricatum Kütz. (= G. augustum Agardh) i var. pumiia Grun. 

La var. pumila és més estesa que el tipus, i apareix barrejada 
amb ell. 

Distribució al riu Ter. Freqüent a les aigües de capçalera, i en 
major o menor abundància a T14 (Vallfogona), T34 (Cogolls), T17 (Ges), T19 
(Fornès). 

Distribució general i ecologia. Espècie molt estesa en aigües 
ràpides, calcàries i corrents (CHOLNOKY 1968; JOHANSSON 1981; KAWECKA 1981; 
PATRICK & REIMER 1975; SCHOEMAN 1973). Molt estesa en aquests ambients 
arreu del país (MARGALEF 1946a, 1953b, 1954; TOMÀS 1979). 

Gomphoneoa minutum (C. Ag. ) C. Ag. (= G. curtum Hust. = G. abbreviation 
(C. Ag. ) Kütz.). '' 

Cèl·lules estretament lanceolades, de 21 a 30 /im de longitud i 4-
6 /im d'ample. Les estries es disposen en nombre de 10-12 (14) en 10 fim 
(FIGURA 4.11, 5). 

Distribució al riu Ter. Freqüent en les capçaleres del riu, tant 
en les del Ter i el Freser com en les dels afluents (Vallfogona, Ges, 
Osor); algunes vegades es feia ben abundant. Aquesta espècie es distribueix 
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en aigües poc mineralitzades, amb valors baixos de nutrients (TAULA 
4.6.4). 

Distribució general i ecologia. Observada en les capçaleres del 
riu Llobregat (TOMÀS 81 SABATER 1985). La seva presència, ha de ser molt més 
estesa en les aigües ràpides i fredes, com assenyala LAIGE-BERTALQT 
(1980a), en haver estat confosa amb la G. abbreviation sensu Kützing. 

Gomphonema olivaceum Lyngb. ( = Gomphoneis olivacea (Cl.) Dawson) 

Segons DAWS01T (1973, 1974), aquesta espècie havia de ser 
traspassada al gènere Gomphoneis Cleve a causa de 1' ultrastructura dels 
punts que apareixen en l'àrea central, Tanmateix, LAHGE-BERTALQT (1980a) 
assenyala que no hi ha motiu suficient per a mantenir la separació dels dos 
gèneres, donat que els caràcters suposadament diferencials són poc 
definitius. Aquest criteri és l'acceptat actualment, per la qual cosa 
mantenim aquesta espècie dins el gènere Gomphonema. Al Ter, les dimensions 
de les cèl·lules són de 24-50 jm de longitud per 7-10 jjim d'amplada, de 7 a 
12 estríes eu 10 /i¿a. 

Distribució al riu Ter. És una espècie freqüent al tram principal 
del riu, a partir de T15 (Ter a Ripoll) fins a T21 (Ter a Torelló); a 
partir dels embassaments, continua fent-se present, però en petites 
quantitats. Apareix amb certa abundància en alguns afluents calcaris, com 
és el cas del Merdàs (T6) i de la riera de Vallfogona (T14). ÉS una espècie 
marcadament de muntanya mitjana (400-900), que prefereix aigües molt 
alcalines, amb valors baixos o moderats de nutrients (TAULA 4,6.4). 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en aigües 
corrents calcàries (DESCY 1980; MARGALEF 1954; SABATER 1983). FJERDINGSTAD 
(1950) la descriu associada a situacions de relativa pol·lució, però més 
aviat deu existir una correlació amb la seva ocurrència en aigües 
mineralitzades, com es va trobar en el Llobregat (SABATER, SABATER & TOMAS 
1987). La seva dependència de l'ió calci, assenyalada també per BLUM 
(1954,1957) i PATRICK (1977) és una raó suficient per a explicar la seva 
distribució en el Ter. 

Gomphonema pàrvul um (Kütz. ) Grun 

Cèl·lules de 18-32 (41) /im de longitud i 7-8 jua d'ample, amb 10-
11 estries en 10 ¡xm. 

Distribució al riu Ter. Apareixi amb certa abundància a la part 
baixa del riu, principalment a T46 (Ter a Flaçà), on ha representat fins un 
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15 -38 % (febrer i març de 1983) de la població. Prefereix aigües 
alcalines, amb conductivitats moderades o altes, i riques en nutrients 
(TAULA 4.6.4), 

Distribució general i ecologia. En aigües calcàries , es tracta 
d'una espècie tolerant a la pol·lució (BUTCHER 1955; FJERDINGSTAD 1965) i a 
l'eutròfia (PATRICK & REIMER 1975). LANGE-BERTALOT (1979a) troba que, 
juntament amb Nltzschía palea, és de les més tolerants a la pol·lució, 
Molt corrent en aquests ambients al nostre país, notable als trams baixos 
dels rius (MARGALEF 1948a, 1953b, 1954; TOMÀS 1979; TOMÀS à SABATER 1985). 

Gomphonejna tergestínuni (Grun) Frick 

Cèl·lules de 15-20 Jim de longitud per 4 pm d'ample, 14-15 estries 
en 10 pm, amb l'estigma característicament situat al centre de la rafe. 

Distribució al riu Ter. Observada en poca abundància i de manera 
ocasional al Ter (TIO, T15, Ï45). 

Distribució general i ecologia. PATRICK & REIMER (1975) la 
consideren pròpia d'aigües fredes i oligohalines. Citat per CARTER (1970) a 
Andorra i per TOMÀS (1979) al Ges i al Fornès, així com a Banyoles en 
aigües molt alcalines . 

Conduc, Alcal, Fosfats Nitrats Amonis Clorurs 
(jiS/CU) (sisq/1) (jjgr-at/1) (jjgr-at/1) (mg/1) 

Díploneis oblongella 200-600 3-4 0,01-1 20-80 — — 

Soaphonena angustatum 200-400 2-4 20-50 0.1-20 1-80 — 

(0,1-10) 

6, gracile 600-1200 3-4,5 0,5-2 2-4 2-4 10-20 

6, ainutu» 50-400 1-1,5 0,1-5 0,1-1 1-5 — 

G, olivaceun 200-400 4-4,5 0,1-10 20-40 10-80 — 

6, parvulu» 800-1000 4-4,8 20-50 40-80 20-80 20-50 

TAULA 4.6.4. Concentracions de les variables físico-químiques més característiques, 

d'acord amb la distribució de les espècies de diatomees (naviculaciàcies, segona 

part) que es relacionen. S'indiquen els intervals corresponents als moments en que 
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es va observar. Entre parèntesi s'indiquen valors excepcionals en els quals també es 
podien trobar. 

Gyrosigaa Hassall, 1845 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. 

Cèl·lules de 110-174 /im de longitud, per 16-18 jim d'amplada , 
amb 16-18 estries en 10 /iin, igualment remarcades i desviades en sentit 
longitudinal i transversal. 

Distribució al riu Ter. Observat ocasionalment a T3 (Rigard) i 
més freqüent al Gurri (T24). 

Distribució general 1 ecologia. Espècie d'aigües alcalines 
(CARTER & BAILEY-VATTS 1981; PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAN 1973) i 
oligohalines (HUSTEDT 1957; PETERSEI 1943). Al nostre país s'ha trobat en 
l'herpon d'aigües estanyades o corrents, sempre força mineralitzades 
(MARGALEF 1954; MASSANELL 1966; SABATER 1983). 

Gyrosigma attenuatum (Kütz.) Rabh. 

Cèl·lules de 120 de longitud per 18 jim d'amplada, amb 14 
estries en 10 jim. 

Distribució al riu Ter. Observada en poca abundància al Llémena 
(T35, T36) i al Gurri (T24). 

Distribució general i ecologia. Més rara que 1'espècie anterior, 
és també alcalòflla, més halófila que ella (PATRICK & REIMER 1966). Trobada 
en aigües moderadament bàsiques del país (MARGALEF 1950a, 1954). 

Gyrosigma scalproides (Rabh) Cl. 

Cèl·lules de 86 jxm de longitud per 9 jim d'amplada, fins a 21 
estries en 10 pm . 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Gurri (T24) i 
al Ter (T21). 
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Distribució general ¿ ecologia, ÉS una espècie alcalòfila, 
amplament distribuïda (PATRICK & REIMER 1966). Al nostre país, en aigües 
mineralitzades, oligo o mesohalines (MARGALEF 1944, J.952a, 1953b, 1954>. 

Gyroslgma spencerii (W. Smith) Cl. 

Distribució al riu Ter. Trobada al Ter (T30), al Llémena (T36) i 
a la riera de Cogolls (T34), sempre com especimens aïllats. 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila, meso o 
polihalòbia (PATRICK & REIMER 1966), ha estat trobada per EHRLICH & ORTAL 
(1979) en salinitats properes a 3000 mg de clor per litre. Citada en 
ambients salobrosos per MARGALEF (1951. 1953b, 1954). 

Gyrosigma spencerií v. nodifera Grun. (= G. nodíferum (Grun.) Reimer) 

Distribució al riu Ter. Aquesta varietat sols s'ha observat al 
Gurri (T24), ocasionalment al novembre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Segons PATRICK St REIMER (1966) és 
espècie d'aigües dolces o salobroses, A Catalunya, la varietat nodifera va 
ser observada per primer cop al riu Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985) . 
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Navícula Bory, 1822 

Navícula accomoda Hust. 

Cèl·lules de 26-29 Jim de longitud per 7,5-9 ¡im d'amplada, 16-20 
estries en 10 /im. 

Distribució al riu Ter, Freqüent a T22 (el Ter a Roda de Ter), 
principalment durant l'hivern de 1983, quan el nivell de pol·lució en el 
punt descendeix. Ocasionalment apareix també a d'altres punts del tram 
mitjà (T15, T18) així com a la riera d'Osor (T29). En mitjana, es 
distribueix per la muntanya baixa i mitjana (0-600 m), en aigües alcalines, 
amb valors elevats de clorurs i de nutrients (TAULA 4.6,5). 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie 
calciòfila, que sovinteja en aigües fortament mineralitzades (DESCY 1984), 
eutròfiques o pol.luides (HUSTEDT 1930; LAÏGE-BERTALOT 1980; PATRICK 
&REIMER 1966). No sembla suportar nivells extrems de pol·lució, i així 
SCHOEMAN (1976) la troba abundant en aigües pol.luides que tendeixen a 
l'autodepuració, A Catalunya ha estat observada solament al riu Llobregat 
(TOMÀS & SABATER 1985) , però segurament la seva distribució deu ser molt 
més ampla, én indrets amb cert nivell de pol·lució. 

Navícula atomus (Naegeli) Grun. 

Cèl·lules linears-el.líptiques, amb extrems arrodonits, de 14 j¿m 
de longitud per 4.5 ¡im d'amplada, amb estries visibles però difícils de 
contar. Segons HUSTEDT (1930) el nombre d'aquestes és de 30 en 10 jim, però 
pot ser molt variable (de 16 a 36 en 10 pm segons KRAMMER & LANGE-BERTALOT 
1986). 

Distribució al riu Ter, Ocasional a T22, T38 i T47, tots tres 
punts situats al tram principal del Ter i susceptibles de rebre algun tipus 
de material nutritiu. 

Distribució general i ecologia. A Catalunya, observada en llacs 
oligotròfics i parets submergides (MARGALEF 1948a, 1954) així com en sòls 
(HERNANDEZ MARINE 1978) i rius (TOMÀS & SABATER 1985), ès una espècie que, 
donades les seves petites dimensions, pot haver estat confosa amb altres 
iïinusculae, la qual cosa dificulta el seu coneixement autoecològic 
(SCHOEMAN 1973). Tanmateix, sembla sovintejar en les aigües alcalines i 
lleugerament eutròfiques (BACKHAUS 1968; PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAN 
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1973), situades aigües avall d'abocaments urbans (BLÜH 1957; LANGE-BERTALOT 
1979a). 

*Navicula bacillum Ehr. 

Cèl·lules de 29 a 36 ¿im de longitud i de 9-10 ¿im d'ample, amb 13-
15 estries en 10 jm al centre, més apretades a 1*extrem, de 18 a 21 en 10 
¿m. 

Distribució al riu Ter- Espècie rara, observada en diversos 
afluents de la conca (Ges, Major, Brugent, Onyar -T42-, Rupit), quasi tots 
ells calcaris, i sempre en molt poca quantitat . 

Pistribyçíó .general i ecologia. Espècie escassament observada, 
alcalòfila, que pot sovintejar tant en aigües dolces com mesohalines 
(CHOLNOKY 1968,* PATRICK & REIMER 1966). 

Navícula buderi Hust. cf. 

Hem atorgat aquest nom a diatomees de morfologia variable pel que 
fa als seus extrems, que poden anar de truncats a capitate, amb àrea 
central reduïda , oval o arrodonida, de 20-26 ¿im de longitud per 5-5.5 p.m 
d'amplada , amb 18 estries en 10 fim, paral·leles, lleugerament convergents 
als pols (FIGURA 4.7, 6). La incertesa taxonòmica d'aquesta espècie és 
notable. Descrita per HUSTEDT (1930- 1966, tercer volum, pl. 156, fig. 
1288), que dóna dimensions molt semblants (de 7-20 fim de llarg per 4.5-6.5 
/¿m d'ample, 17-20 estries en 10 jim), ha estat considerada per LANGE-
BERTALOT & RUPPEL (1980) com una possible varietat de N. subMnuscula, tot 
i que la identificació és dubtosa a causa de la variabilitat morfològica 
de les petites formes de Navícula; en tenir les costelles axials internes 
més aixecades, es podria tractar d'una forma anòmala de lavicula halophila 
Grun. (Cl.) (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). 

Distribució al riu Ter. Observada principalment a T21, durant la 
primavera de 1984, podent arribar a constituir fins un 7 % de la població. 
En nombre més reduït també en altres localitats del tram principal del riu, 
en el seu sector mitjà. 

Distribució general i ecologia, HUSTEDT (1930-1966) la va 
descriure en un cultiu de laboratori, mentre que LANGE-BERTALOT 8t RUPPEL 
(1980) van observar formes molt semblants en una cova amb poca llum, 
convivint amb N. contenta. 
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Navícula capitoradiata Germaia (= N. salinarum v. intermedia (Grun.) 
Cl. ) 

Cèl·lules lanceolades i capitades, de 43-49 /un de longitud per 9 
/un d'ample, amb 13-14 estries en 10 /im, usualment una d'elles més llarga 
que les altres en l'àrea central. 

Distribució al riu Ter. Espècie freqüent al tram mitjà del riu, 
tot i que manté la seva presència a quasi tot el riu, a excepció de les 
capçaleres. Aquesta espècie es distribuiex preferentment en aigües 
mineralitzades i mesotròfiques (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecolngia. PATRICK & REIMER (1966) observen 
aquesta espècie associada a aigües mineralitzades o halines, mentre que 
GERMAIN (1981) la creu tolerant a la pol·lució. Ha estat assenyalada en 
diversos rius de Catalunya (SABATER 1983; TOMAS & SABATER 1985). 

Navícula cari Ehr 

Els frústuls observats al Ter eren de petites dimensions, amb 28-
35 ¡m de longitud i 6-7 /im d'ample, 12 estries en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Mai no es presenta en abundància, però es 
fa freqüent a la riera de Rupit (T50), i apareix ocasionalment en altres 
indrets de la conca (T38, font de la Riera). 

Distribució general i ecologia. És una espècie alcalòfila 
(CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), que no tolera aigües salobroses (CHOLNOKY 
1968), però sí aigües amb nivell moderat o elevat de nutrients (KRAMMER & 
LANGE-BERTALOT 1986). Als Països Catalans, sols consta l'observació que en 
féu MARGALEF (1953a) a Andorra entre torbes. 

Navicu.la cíncta (Ehr) Ralfs in Pritchard 

Cèl·lules de dimensions variables; es poden distingir unes formes 
petites, de 25 /im de longitud per 5.5 /m d'amplada, amb 14 estries en 10 
/im i altres de més grans, que poden fer de 40 a 45 Jim de longitud per 7-
7.5 jim d'amplada, amb 12 estries en 10 /im . 

Distribució al riu Ter. Sempre observada en nombre molt discret, 
al Gurri (T24), a la riera de Vallfogona (T14), a l'Onyar (T39), i al Ter 
(T18, T47). 
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Distribució general i ecologia. Per a PATRICK «i REIMER (1966) es 
tracta d'una espècie que prefereix aigües mesohalòbies i moderadament 
alcalines: és més aviat halófila per a HUSTEDT (1957) i CHOLNQKY" (1968). 
Freqüent en aigües corrents, oligo o mesohalòbies del nostre país 
(MARGALEF 1954, 1980). 

Navícula cocconeiformis Gregory 

Cèl·lules el·líptiques, de 20 /im de longitud i 10 /¿m d'ample, amb 
24 estries en 10 /im, radiants, finament puntejades, alternativament curtes 
i llargues al centre. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, ocasionalment observat un sol 
exemplar a la riera de Cogolls, a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie ha estat trobada 
en ambients oligotròfics, principalment en aigües àcides (LICHTI-FEDERQVICH 
1980, CHOLNOKY 1968). Per a CARTER & BAILEY-VATTS (1981) és oligohalòbia, 
moderadament alcalòfila, mentre que, segons PATRICK & REIMER (1966), 
prefereix ambients rics en ferro. 

Navícula contenta Grun. i forma bíceps Arnott 

Cèl·lules de 10-15 /im de longitud i 3-3.5 /im d'amplària al 
centre. Les estríes, molt fines, no s'han pogut observar al microscopi 
òptic, però al MET es manifesten curtes, molt engantxades a la rafe, 
disposades de forma paral·lela al centre i al mig, mentre qué convergeixen 
lleugerament als extrems (FIGURA 4.11.8). Segons KRAMMER St LAÏGE-BERTALOT 
(1986), aquestes estan en nombre de 25-40 en 10 /im. Aquests autors i 
SCH0EMA3T & ARCHIBALD (1978) assenyalen la gran variabilitat morfològica 
d'aquest taxó, la qual cosa restaria importància a la formulació de 
varietats o formes. Això fa pensar en la futilitat d'algunes observacions, 
com la de RUSHFORTH et al. (1984), que descriu cinc varietats cohabitants 
amb el tipus en el mateix ambient. 

Distribució al riu Ter. Espècie molt rara al Ter, ha estat 
únicament observada a la font de la Riera (en aquest cas, la forma bíceps), 
al Gurri (T24, agost 1983) i al Ter a Bescanó (T30, juliol 1983). 

Distribució general i ecologia,- És una espècie alcalífila 
(HUSTEDT 1957), molt freqüent en ambients subaeris, principalment sobre 
parets humides (LANGE-BERTALOT & RUPPEL 1980; RUSFORTH et al. 1984). Als 
Països Catalans, s'ha observat en aigües calcàries de feble corrent a 
Andorra (MARGALEF 1952). La forma bíceps s'ha trobat en aigües 
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oligotròfiques de feble corrent (MARGALEF 1948a, 1954) i també en sòls 
(HERNANDEZ MARINÉ 1978). 

Navícula cryptocephala Kütz. i varietats . 

Aquesta espècie és de les més variables del gènere; tant la forma 
com les dimensions es mantenen dins uns límits molt amples. Junt amb la 
forma típica apareixen al Ter tres varietats (HUSTEDT 1930): v. exilis 
Kütz., v. veneta Kütz. i v. lancettula Schumann. La diferència de la forma 
típica amb la varietat exilis rau en les seves dimensions més reduïdes (al 
Ter són de 18-20 /im de longitud, 5.5-6.5 ¡m d'ample, amb 14 estries en 10 
jim). Les altres dues varietats se separen del tipus per la disposició de 
les estries, menys radiants al centre. La var. veneta se separa de la 
lancettula per la forma més estilitzada d'aquesta. Aquestes diferències no 
justifiquen, segons uns autors (CHOLNOKY 1962; SCHOEMAN 1973), la seva 
separació taxonòmica, que seguiria més aviat un continu. Per KRAMMER & 
LANGE-BERTALOT (1986), les diferències serien poc importants entre la v. 
exilis Kütz ( que formaria part de N. cryptocephala forma sensu Krammer & 
Lange-Bertalot), mentre que la v. veneta Kütz hauria de ser reinterpretada 
com N. veneta Kützing. 

Distribució al riu Ter. La forma típica és pcc freqüent al Ter, i 
apareix dispersa una mica per tot arreu. De les dues varietats més 
corrents ( exilis i veneta), la primera és la més freqüent al riu. No 
obstant, les dues apareixen juntes la major part de les vegades. 
Sovintegen a la part superior i mitjana del riu, així com a la major part 
dels afluents de la muntanya mitjana, retrocedint quan la pol·lució es fa 
important (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. Les varietats acostumen a 
barrejar-se amb la forma típica (SCHOEMAN 1973). Alcalòfila i cosmopolita 
en les aigües de muntanya (PATRICK à REIMER 1966; SREEVINASA à DUTHIE 1973; 
SQUIRES et al. 1973; WASILYK 1968), pot suportar un cert grau d'eutròfia 
(CHOLNOKY 1968). Apareix molt amplament distribuïda en les aigües corrents 
del país (MARGALEF 1944, 1952, 1980), principalment en les relativament 
mineralitzades (MARGALEF 1954). 

Navícula cuspidata Kütz. i v. ambigua (Ehr) Cl. 

Les dimensions de les cèl·lules oscil·len entre 75-100 jim de 
longitud i 22-28 jum d'ample, amb (9) 12-13 estries en 10 jim (FIGURA 4.9, 
7). SCHOEMAN (1973) observa la presència de formes de transició entre els 
dos tàxons, mentre que segons KRAMMER à LANGE-BERTALOT (198b; la var. 
ambigua no és més que una forma de 1'espècie, sense categoria de varietat. 



Distribució al riu Ter. Han estat observades ocasionalment a T36 
(Llémena), T24 (Gurri) i T2Ô (Osor). 

Distribució general i ecologia, és una espècie cosmopolita 
(PATSICK & REIMER 1966), alcalòfila (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), que pot 
trobar-se en aigües oligohalines (CHOLNOKY 1968). Tant el tipus com la 
varietat estan amplament distribuïts per torrents i llocs estanyats de tot 
el país (MARGALEF 1951, 1952a, 1954 ; SABATER 1987), on freqüentment 
apareixen simultàniament . 

* Navícula decussís Ostrup 

Cèl·lules de 19-20 pm de longitud per 8 pm d'amplada , amb 12-
15 estries en 10 pm, torçades i alternativament llargues i curtes al 
centre (FIGURA 4.11, 10) 

Distribució al riu Ter. Espècie amplament distribuïda per la 
conca, que en alguns punts apareix freqüentment, com és el cas de T3Û (Ter 
a Bescanó) i T29 (Osor), mentre que en d'altres ho fa ocasionalment (T13, 
T27, T33, T38). 

Distribució general i ecologia. Espècie escassament distribuïda, 
pròpia d'aigua dolça (PATRICK & REIMER 1966), observada en la zona litoral 
de rius (GERMAIN 1981), sovinteja en llocs alcalins (CARTER 8t BAILEY-VATTS 
1981). 

*Navicula gibbula Cleve 

Cèl·lules de 26 pm de longitud 1 6 ju d'ample, amb 23 estries en 
10 /im, radiants, més separades al centre, és molt característica d'aquesta 
espècie la continuació de la rafe en forma de ganxo en el nòdul central, en 
el nostre cas molt pronunciada. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, s'ha trobat un únic frústul al 
Ter a Roda de Ter (T22, juliol de 1983), possiblement arribat allí de 
manera casual. 

Distribució general i ecologia . Aquesta és una espècie poc 
freqüent, aeròfila però també ocurrent en aigua dolça (CARTER & BAILEY-
VATTS 1981; HUSTEDT 1930-1966; KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986), de 
l'ecologia de la qual no es coneixen gaires detalls. 
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Navícula goeppertiana (Bleisch) H. L. Smith 

Cèl. lules de 14-38 jim de longitud i 7.5-11 /im d'ample, amb 16-22 
estries en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie es fa freqüent a T22 
durant 1*hivern, podent constituir entre el 7 i el 19 % de la població. Més 
rarament, apareix també a T5 (Ter a Campdevànol) i T42 (Onyar) a l'octubre 
de 1982, així com ocasionalment a T33 (Brugent), T30 (Ter a Bescanó) i T47 
(Ter a Verges). Es distribueix en aigües alcalines, meso i eutròfiques de 
muntanya baixa i mitjana (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. És una espècie freqüent en 
aigües pol.luïdes (COSTE 1976; DESCY 1979; LANGE-BERTALOT 1979). Observada 
al riu Llobregat per TOMÀS à SABATER (1985). 

Navícula gregaria Donkin 

Les cèl·lules observades al Ter tenen unes dimensions extremes de 
23-46 jim de longitud per 6-11 jim d'ample, amb 12-19 estries en 10 jim. Les 
estries, al MEE, apareixen formades per areoles rectangulars, de 30 a 35 en 
10 /im. 

Distribució al riu Ter,.. Freqüent a tot el riu excepte a les 
capçaleres, es fa abundant al tram mitjà del riu (especialment T18, T21, on 
pot constituir quasi un 12 % en mitjana anual) i també a les rodalies de la 
desembocadura (49.3 % de la població al gener de 1983 a T46). Es 
distribueix, per tant, en aigües mineralitzades, i es fa abundant en aigües 
d'elevada conducitivitat i riques en nutrients (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. És una espècie pròpia d'ambients 
amb cert contingut salí (CHOLNOKY 1968) o molt mineralitzats (PATRICK & 
REIMER 1966); Freqüent en ambients estuàrics (Mc INTIRE 1973; RIAUX & 
GERMAIN 1980) i en aigües pol.luïdes (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957). Ha 
estat observada al Llobregat en situacions de cert grau de pol·lució, al 
tram mitjà del riu (TOMAS S¡ SABATER 1985). 

Navícula grimme i Krasske (= N. kotschyi Grun.) 

Cèl·lules de 28 /im de longitud per 7 /im d'amplada , amb 18 
estries en 10 jim, fins a 23 als pols . Segons KRAMMER & LANGE-BERTALOT 
(1986) N. katschyi és idèntica a N. grimmei , i va ser descrita abans per 
Grunow , la qual cosa donaria preferència a aquesta denominació. 
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Distribució al riu Ter. Rara, s'ha trobat a T24 (Gurri) en poca 
quantitat durant l'agost i el setembre de 1983, en moments de forta càrrega 
de clorurs (500-812 mg/1 de Cl"). 

Distribució general i ecologia. Espècie alcalòfila i 
oligohalòbia segons PATRICK & REIMER (1966) i HUSTEDT (1957), també 
sovinteja en ambients d'aigües salobroses (CHOLNOKY 1968). Als Països 
Catalans ha estat observada en rius alentits (MARGALEF 1952, 1953b, 1954). 

*Navícula heimansii Van Dam 8s Kooyman 

Cèl·lules lanceolades, progressivament en forma de fus als pols, 
de 44 p.m de longitud per 7 pm d'ample, amb 15 estries en 10 p.m. L'àrea 
central és asimètrica, transversalment el.líptica, i en ella alguna de les 
estries pot ser més curta. Les mesures observades al Ter estarien al límit 
superior de 1'espècie (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986; VAN DAM & KOOYMAN 
1982). Aquests autors reconeixen certa semblança amb N. cari. De fet, 
nosaltres determinàvem aquesta espècie atorgant-li aquest nom, seguint 
GERMAIN (1981). Es diferencia d'ella per la so va ícr=a senys astirada í pel 
nombre superior d'estries. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, observada a la font de la 
Riera, en aigües oligotròfiques i bàsiques. 

Distribució general i ecologia. Des de la descripció de VAN DAM & 
KOOYMAN (1982) en una zona torbosa holandesa, i de formes anàlogues en 
torbes a la Bretanya francesa (GERMAIN 1981), ha estat trobada arreu, 
sempre en aigües suaument àcides i de baixa conductivitat (VAN DAM 1984, in 
verbis). 

Navícula hungarica Grun. ( = N. capitata Ehr.) 

Cèl·lules de 14 pm de longitud per 6 pm d'amplada, amb 18 
estries en 10 jrn. Segons KRAMMER & LANGE-BERTALOT (1986), aquesta espècie 
va ser descrita previament per Ehrenberg al 1888 amb el nom de N. capitata, 
la qual cosa donaria preferència a aquest nom sobre 1'altre . 

Distribució al riu Ter. Ocasional, observada a la riera Major 
(T27) a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie 
alcalòfila (HUSTEDT 1957), cosmopolita, tolerant a un ampli ventall de 
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f i g u r a 4 . 1 2 

1, Nitzschia alexandrina (MEE), 
2, Nitzschia palea v, teniiirostris (MEE). 
3, Amphora pediculus, 2800 x (MET), 
4, Nitzschia dissipata, detall de les fibules de la carena (MEE), 
5, Navicula schroeterii (MEE), 
6, Navicula capitata v, hungarica (MEE), 



condicions (PATRICK & REIMER 1966). Al nostre país, ha estat observada 
esporàdicament per MARGALEF (1954) en un toll i una riera . 

v. capitata (Ehr) Cl. (= N . capitata v . hungarica (Grun.) Ross.) 

Cèl·lules de 28-29 pm de longitud per 7-9 pm d'amplada, 6-7 
estries en 10 pm. Al MEE s'observa que les estríes estan formades per 
punts estirats transversalment (FIGURA 4.12, 6), de 35 a 40 en 10 p.m. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, observada a T21 (Ter a 
Torelló) i T24 (Gurri). 

Distribució general i ecologia. La mateixa ecologia que el tipus 
(PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAN 1973). 

Navícula lanceolata (Agardh) Cl. 

Cèl·lules de 27-35 pm de longitud i 7.5-9 pm d'ampiada, 12 
estries en 10 pm. 

Distribució al riu Ter.. Abundant al tram mitjà del riu, aigües 
avall dels embassaments (T30, T38), així com en alguns afluents (T24, 
durant tot el cicle; T17, a l'octubre de 1982). Prefereix aigües 
mineralitzades amb valors moderats, ocasionalment alts, de nutrients 
(TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia, Prefereix aigües alcalines 
(CHOLNOKY 1968) i mineralitzades (PATRICK & REIMER 1966), oxigenades i gens 
pol.luïdes (SCHOEMAN 1979). Es una espècie amplament distribuïda en aigües 
corrents de tot el país (MARGALEF 1954; TOMÀS & SABATER 1985). 

Navícula menísculus Schumann 

Cèl·lules de 13-25 pm de longitud per 7-10 pm d'amplada, 12 
estries en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Ocasional a T35 (Llémena) , T24 (Gurri), 
i a T22 (Ter a Roda de Ter), on es barreja amb la var. upsaliensis al 
juliol de 1983. 
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Distribució general i ecologia. Ha estat trobada nombroses 
vegades en aigües oligohalines o bé lleugerament salobroses (HUSTEDT 1930, 
CLEVE-EULER 1953, CHOLNOKY 1968; PATRICK Si REIMER 1966). Al nostre país 
s'ha vist sovint en aigües corrents alentides i tolls (MARGALEF 1948b, 
1952, 1953b, 1954). 

Navícula menísculus v. upsallensís Grun. in C1.& Grun. 

Cèl·lules de 22-32 Jim de longitud per 8-10 Jim d'amplada , àrea 
axial ampla i el·líptica , amb 8-12 estries en 10 jam , alternant curtes i 
llargues al centre , on estan fortament corbades . 

Distribució al riu Ter. Més amplament distribuïda que el tàxon 
anterior, ha estat trobada (a més de T22) a T15 (Ter a Campdevànol) i a T38 
(Ter a Bescanó), sempre en nombre poc important. 

Distribució general i ecologia. La mateixa que el tipus (PATRICK 
& REIMER 1966). Ha estat observada en sòls (HERNANDEZ MARINE 1978, NOGUEROL 
1979) i en rius de Catalunya (TOMAS & SABATER 1985). 

Navícula mínuscula Grun. (= N. mínuscula v. mínuscula Grun. ) 

Segons LANGE-BERTALOT & RUMRICH (1980) existeixen dues formes 
subspecífiques en aquesta espècie, amb diferent ecologia. La var. mínuscula 
Grun., que coincidiria amb el tipus de 1'espècie, seria pròpia d'aigües 
fredes i oxigenades, mentre que la var. muralís (Grun. ) Lange-B. (.Navícula 
muralís) seria més rodona i pròpia d'aigües eutròfiques. Al Ter, la var. 
mínuscula té unes dimensions de 13-16 jim de longitud i 4.5-5.5 pm d'ample. 
Les estries no són visibles al microscopi òptic, de 30 a 45 en 10 jjm segons 
s'observa amb el MEE (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). 

Distribució al riu Ter. Ocasionalment observada a T12 (Ter a Sant 
Joan de les Abadesses), 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie amplament 
distribuida (PATRICK & REIMER 1966), lleugerament alcalòfila (CHOLNOKY 
1968; HUSTEDT 1957). Les cites que apareixen al nostre país no especifiquen 
la forma de què es tracta, i fan referència a aigües embassades i raconades 
(COMIN 1984 ; MARGALEF 1953b). 

214 



*Navicula monoculata Hustedt 

Valves el·líptiques, amb àpexs amples i arrodonits, de 14 /im de 
longitud per 5 /im d'amplada . Les branques de la rafe estan lleugerament 
corbades. L'àrea axial és linear, eixamplant-se al centre, on es defineix 
una àrea circular, de dimensions reduïdes. Les estries són lleugerament 
radiants al centre, paralel.les als extrems, es disposen en nombre de 22 
en 10 /im, estan travessades per una estria longitudinal que és linear als 
extrems i fa un arc que s'allunya del nòdul central. Com es desprèn dels 
estudis realitzats al KET per SCHOEMAN & ARCHIBALD (1979), aquesta costella 
longitudinal divideix les estries transapicals en una àrea externa 
allargada i un punt intern arrodonit. 

Distribució al riu Ter. Molt rara; observat al riu Gurri (T24), 
al setembre de 1983, un únic frústul. 

Distribució general i ecologia,. Es tracta d'una espècie de 
distribució molt restringida i que sempre apareix en nombre molt poc 
important. Ha estat únicament citada en diversos indrets de Sud-àfrica 
(SCHOEMAN & ARCHIBALD 1979), i no es muneixen massa detalls de la seva 
ecologia. 

Navicula muralis Grun. ( = N. minuscula v. muralis (Grun.) Lange - B. ) 

Cèl·lules de 12-15 /im de longitud i 5-5.5 jim d'ample, amb 30-45 
estries en 10 /im (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). Cèl·lules el·líptiques, 
amb els pols lleugerament eixamplats. 

Distribució al riu Ter. Més freqüent que la var. minuscula, ha 
estat observada en abundància a T13 , al gener de 1983 (un 22 % de la 
població), en condicions de relativa eutròfia (TAULA 4.6.5), i ja en menor 
quantitat a T15, T29 (Osor) i T45. 

Distribució general i ecologia. PATRICK & REIMER (1966) citen 
aquesta espècie com a habitant freqüent d'ambients aeròfils. CHOLNOKY 
(1968), en canvi, la considera alcalòfila i freqüent en aigües moderadament 
pol. luïdes, essent però menys tolerant que algunes Nitzschia que ell 
denomina "N-heterotròfiques". 

Navicula ivutica Kütz. 

Cèl·lules de 18 /im de longitud per 8 /im d'amplada, amb 16 estries 



en 10 pm, formades per punts lleugerament estirats, la qual cosa la 
diferencia de N. goppertíana . 

Distribució al riu Ter. Rara, observada ocasionalment a T30 (Ter 
a Bescanó) al Juliol de 1983. 

Distribució general 1 ecologia. Nombrosos autors coincideixen 
aconsiderar-la com una espècie alcalòfila i oligo o mesohalòfila (HUSTEDT 
1930, FOGED 1947, CHOLNOKY 1968, PATRICK & REIMER 1966). 

*Navícula nyassensis 0. Muller sensu Germain (=N. pupitla v. mutata 
(Krasske) Hustedt) , 

Cèl·lules de 28 pm de longitud per 9 pm d'amplada , amb 20 
estries en 10 pm . Aquesta espècie és molt propera a N. pupula (CHOLNOKY 
1968), de la qual KRAMMER & LANGE-BERTALOT (1986) la consideren una 
varietat. 

Distribució al riu Ter. Ocasional a la font de la Riera, sols es 
va observar un únic frústul. 

Distribució general i ecologia, Es tractaria d'una espècie 
tropical, alcalòfila (CHOLNOKY 1968), de l'ecologia de la qual no es 
coneixen gaires més detalls. GERMAIN (1981) l'observa, també rarament, en 
torberes d'esfagnes a la Bretanya francesa. 

Navícula pellículosa Hilse 

Aquesta espècie del grup de les Minusculae es diferencia de la 
resta de les quals difícilment es resol l'estructura, per la seva rafe 
recta i amb opacitats als extrems . La rafe és sovint l'únic que es veu, ja 
que els marges poden restar invisibles. Les dimensions que té en el Ter són 
de 8-9 pm de longitud per 3.2-4.5 pm d'amplada. Les estries no són 
visibles al microscopi òptic. A partir de les observacions d'SCHOEMAN, 
ARCHIBALD & BARL0V (1976) amb el MET es coneix que són radiades, formades 
per punts rodons o rectangulars que es poden unir a l'extrem de la valva 
per formar estrucutures allargades a manera d'esberles, de 48 a 75 en 10 pm 
(solament de 45 a 55 segons KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). És possible que 
hagi inclòs sota el mateix nom formes que LANGE-BERTALOT & BONIK (1976) van 
denominar Navícula saprophila, qi<« té vr.̂ 's dimensions lleugarament més 
reduïdes i una ecologia similar que N. pellículosa, i molt difícilment 
separable d'ella si no és amb el concurs de la microscòpia electrònica. 
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Distribució al riu Ter. Freqüent a TIO (gener 1983) i T22 
(novembre i desembre de 1983), més ocasionalment observada a T44 (Terri) i 
T45; sembla, per tant, estar distribuïda en indrets de remarcable pol·lució 
orgànica (TAULA 4.6.5). 

Distribució general 1 Rcolngla. SCHOEMAI (1976) la considera 
associada amb aigües pol.luïdes que tendeixen a una autodepuració. Als 
Països Catalans ha estat observada en el pécton i unida a incrustacions 
degudes a cianofícies (MARGALEF 1952, 1953b, 1954), així com en rius, 
freqüentment en indrets que suporten elevada contaminació orgànica (TOMÀS & 
SABATER 1985). 

i 

Navícula permitís Hust. ( = N. atomus v. permítis ( Hust.) Lange - B. ) 

Cèl·lules de 6-8 /im de longitud i 4-5 jim d'ample, amb estries 
visibles amb dificultat al microscopi òptic, de 30 a 36 en 10 ym segons 
KRAMMER & LASGE-BERTALOT (1986). Al MET s'observen formades per punts rodons 
(FIGURA 4.11, 9). 

Distribució al riu Ter. Poc abundant al riu, limitada a T22 (3.5 
V. al gener de 1983), en moments de relativa eutròfia (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie tolerant a la 
pol·lució (LAUGE -BERTALOT 1979a), i ha estat citada també com a freqüent 
en ambients aeròfils (HUSTEDT 1957). Al nostre país, ha estat observada al 
Llobregat, en quantitat poc important i en situacions de forta pol·lució 
(TOMAS i SABATES 1985). 

Navícula phyllepta Kütz. 

Cèl·lules de 13-19 ¿im de longitud per 4-6,5(7) jim d'amplada , de 
14 a 16 (20) estries en 10 /im . 

Distribució al riu Ter. Freqüent al tram mitjà del riu, es fa més 
abundant on les aigües són mineralitzades i la pol·lució no és important 
(T15, T18, T21). 

Distribució general 1 ecologia. Espècie que pot tolerar 
condicions moderades de pol·lució (LAIGE-BERTALOT 1979), sovinteja en els 
ambients estuàrics (Me I5TIRE 1973; RIAtJX 8r GERMAIN 1980) i en aigües oligo 
i mesohalines d'alcalinitat elevada (CARTER & BAILEY-VATTS 1981). A 
Catalunya, s'ha trobat en poca abundància al riu Llobregat (TOMÀS & 
SABATER 1985). 
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* Navícula pseudotuscula Hust. 

Cèl·lules de 56 /im de longitud per 17.5 /im d'ample, àrea axial 
estreta i àrea central allargada transversalment, amb estries en 10 /im, 
formades per punts, en nombre de 12 en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Ocasionalment s'ha observat un únic 
exemplar a T34 (riera de Cogolls), en una mostra de l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Descrita per HUSTEDT (1957) com 
espècie alcalòfila i de muntanya. Comuraa en aigües de les Shetland (CARTES 
à BAILEY-WATTS 1981). 

Navicula pupula Kütz. 

Cèl·lules de 25-40 /im de longitud, 8-10 /im d'amplada, 14-16 
estries en 10 /im . 

Distribució al riu Ter. Apareix ocasionalment a T27 (Riera 
Major), T29 (Osor), T33 - (Brugent), però es pot fer abundant al tram final 
del riu (fins un 20% de la població a T47 durant l'estiu de 1983), en 
aigües mineralitzades, amb valors elevats de clorurs i de nutrients (TAULA 
4.6.5). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, alacalòfila 
(CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), segons PATRICK & REIMER (1966) és halófila 
i habitual d'aigües mineralitzades. Al nostre país ha estat trobada tant 
en torrents oligotròfics i mulleres (MARGALEF 1950a, 1951, 1953a) com en 
racons pol.luïts de rius (TOMÀS & SABATER 1985). 

*v. capitata Hust. 

Les mesures són coincidents amb les del tipus. La diferència 
entre els dos tàxons rauria en la forma dels pols, més amples respecte a la 
forma general de la valva. Per a SCHOEMAN (1973) aquesta varietat, i altres 
de la mateixa espècie, estan lligades amb el tipus per formes intermèdies. 
Al Ter s'ha trobat de manera ocasional i en poc nombre a T44 (Terri), T39 
(Onyar) i T15, T18, T38 (Ter). La seva ecologia és la mateixa que el tipus 
(PATRICK & REIMER 1966; SCHOEMAN 1973). 
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Navícula pygmaea Kütz. 

Cèl·lules de 25-31 jm d e longitud per 13-14 /im d'amplada , 24-26 
estries en 10 /im . 

Distribució al riu Ter. Sara, observada ocasionalment a T24 
(Gurri) i a T34 (riera de Cogolls). 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigües salobroses 
(CHOLNOKY 1968; GERMAIN 1981; PATRICK & REIMER 1966). Als Països Catalans 
és freqüent en aigües mineralitzades .corrents (TOMAS & SABATER 1985) o 
estanyades (SABATER 1987). 

Navícula radiosa Kütz. i v. tenella (de Bréb.) Grun. (= N. cryptotenella 
Lange - B.) 

La forma típica es caracteritza par cèl·lules de 77-95 im de 
longitud per 12-13 ¿um d'amplada , 8-9 estries en 10 /im , mentre que la 
var. radiosa té dimensions més reduïdes, de 21-32 jim de longitud per 6 /im 
d'amplada , 12-14 estries en 10 /na . Tot i que KRAMMER & LAUGE-BERTALOT 
(1986) les-consideren dues espècies diferents , hem mantingut el lligam de 
varietat atesa la seva estesa denominació . 

Distribució al riu Ter. Rarament observada en la seva forma 
típica (ocasionalment a T17, T19 , i més abundant a T34), la varietat 
tenella està distribuïda per quasi tot el riu, sobretot en indrets d'aigües 
ràpides, principalment alcalines, i oligotròfiques (TAULA 4.6.5), 
indiferentment del tipus de substrat ( T5, T7, T9, T14, T17, T19, T24, 
T33.T34). 

Distribució general i ecologia. Prefereix aigües oxigenades i 
oligotròfiques (SCHOEMAN 1973, 1976). El tipus i la varietat estan 
distribuïdes eñ aigües relativament ràpides , en torrents i rierols per tot 
el pais (MARGALEF 1954 ; SABATES 1983). 

Navícula schroeterií Meister 

Cèl·lules de 37-48 /im de longitud per 7-8.5 /na d'amplada , 11-13 
estries en 10 /im (FIGURA 4.12, 5). 

Distribució al riu Ter. Observat ocasionalment al Terri (T44) i 
a l'Onyar (T39). Al Gurri (T24) assolia creixements importants a l'estiu 
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de 1983 (fins a un 43 % de la població al mes d*agost). Prefereix aigües 
salabroses i amb concentracions baixes de nutrients (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. Les dades obtingudes de la 
bibliografia no semblen concordar amb les nostres observacions. Segons 
CHOLNOKY (1968) aquesta és una espècie alcalí fila d'aigua dolça que no pot 
viure en aigües salobroses. Segons aquest autor i SCHOEMAN (1973) necessita 
també condicions d'eutròfia importants. A Catalunya, ha estat observada al 
riu Llobregat (TOMAS & SABATER 1985), en poca quantitat i situacions de 
salinitat elevada . 

Navicula seminulum Grun. 

Cèl·lules d'11-14 /jm de longitud i 3.5-4 jim d'amplada, 18-22 
estries en 10 jim . 

Distribució al riu Ter. Freqüent a T6 (Merdás), T22 , T46 i T47 
(Ter), i T44 (Terri), indrets que tenen en comú una mineraiització elevada 
de les aigües i un corrent suau. 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigua dolça o salobrosa 
(PATRICK & REIMER 1966), sembla tenir preferència per ambients pol.luïts 
(CHOLNOKY 1968), on freqüentment apareix associada amb Gomphonema parvulum 
(COSTE 1976). Observada per MARGALEF (1952b) en aigües estanyades, és una 
espècie poc freqüentment citada, tot i que la seva distribució ha de ser 
àmplia. 

Navicula seminulum v. radiosa Hust. (. = N. joubaudii Germain ) 

Es diferencia de N. seminulum per la seva forma més estilitzada, 
lleugerament eixamplada a nivell de l'àrea central. KRAMMER & LANGE-
BERTALOT (1986) suggereixen , a més, una diferència en la seva ecologia , 
trobant-se la varietat en aigües més netes . 

Distribució al riu Ter. Observada en quantitats poc importants a 
T14 (Vallfogona), T34 (riera de Cogolls), T36 (Llémena) i T46 (Ter). 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigües oligotròfiques 
o mesotròfiques (HUSTEDT 1957), sovinteja, én els ambients seròfils (KRAMMER 
& LANGE-BERTALOT 1986). Ha estat observada prèviament al Llobregat (TOMAS 
& SABATER 1985) . 
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Navícula submínuscula Manguin <= N. frugalis Hust. ) 

Cèl·lules de 11-12 pm de longitud per 6 pm d'ampiada, 20-21 
estries en 10 pm. LANGE-BERTALOT & RUMRICH (1981) observen que la densitat 
de l'estriació varia entre 15 i 34 en 10 pm, variant també la seva 
estructura, des de molt fina fins a relativament robusta. 

Distribució al riu Ter. Força abundant en estacions de muntanya 
mitjana, força mineralitzades i mesotròfiques (TAULA 4.6.5), situades 
principalment en el tram mitjà del riu (T15, T18, T21, T30, T45) tot i que 
també l'hem observada en algun afluent (T29, Osor). 

Distribució general i ecologia. ÉS una espècie molt estesa en 
aigües pol.luïdes (LANGE-BERTALOT & RUMRICH 1981), que hauria estat poc 
citada a causa de la freqüent confusió amb N. frugalis. SCHOEMAN (1979) la 
troba en abundància en aigües que tenen elevats nivells de fosfats i 
nitrats i baixos continguts en amoni. Als Països Catalans ha estat 
observada al Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985), en aigües relativament 
mineralitzades i lliures de pol·lució . 

Navícula tantula Hust. ( = N. minima Grun , in Van Heurck ) 

Cèl·lules de 8-10 (12) pm de longitud i 3-4 (5) pm d'ample. Les 
estries resulten sovint de difícil observació, de 23 a 24 en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Amplament distribuïda en el riu, en gran 
varietat d'ambients, a T22, T30, T38, T45 (Ter), T27 (riera Major), T29 ( 
riera d'Osor), T33 (Brugent), T36 (Llémena), T39 (Onyar) i T44 (Terri). 
Sempre va ser poc abundant, excepte a T29, on va constituir el 10 % de la 
població durant l'octubre de 1982, en aigües poc mineralitzades i 
mesotròfiques (TAULA 4.6.5). 

Distribució general i ecologia. Observada ocasionalment en -
aigües àcides ( CARTER & BAILEY-VATTS 1981), seria una espècie oligohalòbia 
(HUSTEDT 1957), moderadament alcalòfila (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973). Al 
nostre país, ha estat trobada al Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985). 

Navícula tripunctata (0. F. Müller) Bory (= N. gracilis Ehr.). 

Cèl·lules de 45-64 pm de longitud per 10-li pm d'amplada, de 8 a 
10 estries en 10 pm . 
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Distribució al riu Ter. Distribuïda al tram mitjà del riu, fent-
se freqüent als indrets en què les aigües eren més mineralitzades i lliures 
de pol·lució (TAULA 4.6.5): T18, T21, T30, T38. 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en aigües oligo 
i mesohalines (PATRICK & REIMER 1966), més exactament en aigües calcàries i 
mineralitzades, mostrant-se sensible a la pol·lució (DESCY 1984). Al nostre 
país, freqüent en rierols i estanys (MARGALEF 1952a, 1953b, 1954; 
MASSANELL 1966; TOMÀS & SABATER 1985). 

Navícula tri vial is Lange-Bertalot ( N. lanceolata sensu Kütz. , sensu 
Grun., non sensu Hust . ) 

Cèl·lules de 37-48 /im de longitud per 9-10 /im d'amplada , d'il a 
13 estries en 10 /im . 

Distribució al riu Ter. Mai observada en gran quantitat, s'ha 
trobat principalment al tram mitjà del riu (T15, TIS, T21, T4£). 
preferentment, per tant, en indrets d'aigües mineralitzades . 

Distribució general i ecologia, Espècie preferentment 
distribuïda -èn aigües oligo i polihalines (LANGE-BERTALOT 1980). Al nostre 
país, observada únicament al Llobregat (TOMAS St SABATER 1985) , en poca 
quantitat. 

Navícula víridula Kütz. 

Cèl·lules de 37 /im de longitud per 8 /im d'amplada, 12 estries 
en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, trobada a T21 (Ter a Torelló) 
a l'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia. Freqüent en aigües oligohalines 
i alcalines (CARTER & BAILEY-WATTS 1981; PATRICK St REIMER 1966), preferiria 
la regió litoral dels rius, on creixeria com a epífita o epilítica, i seria 
capaç de suportar moderats nivells de pol·lució (KRAMMER St LANGE-BERTALOT 
1986). Observada en aigües corrents poc mineralitzades del país (MARGALEF 
1952a, 1953b, 1954). 

v. rostellata (Kütz.) Cl, 
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Distribució al riu Ter. Sempre poc abundant, observada a T2 
(Freser a Ribes), T15 (Ter a Ripoll), T35 i T36 (Llémena). 

Clorurs 
(jiS/cm) 

i 
(meq/1) (jjgr-at/1) (jigr-•at/1) («g/1) 

Navicula acconoda 200-400 
(2000) 

3,8-4.7 20-50 >80 80-100 5-50 

N, capitoradiata 200-400 
(100;600) 

2-3 1-10 20-40 5-40 — 

N, cryptocephala 
i vars, 

100-600 2-3 0,1-10 10-80 10-40 — 

N, goeppsrtiana 200-400 
(1000) 

3-4,5 5-50 20-80 5-80 40-50 

N, gregaria 100-600 
(1000) 

3-4,5 5-50 20-80 5-80 — 

N, lancsolata 200-600 
(1000) 

3-4 1-10 20-80 10-80 — 

N, muralis 220 2,9 3,8 21,7 50,3 — 

N, pelliculosa 200-400 
(1000) 

3-3,5 1-10 20-80 20-100 — 

N, permit is 450 2,9 10,6 77 233 — 

N, pupula 600-1000 2-4 1-50 1-20 1-40 20-50 

N, radiosa i 
v, tenella 

200-400 2-4 0,1-10 20-40 20-40 — 

N, schroeterii 1800-3600 3,5-4 0,8-2,2 0,3-26 4-14 500-700 

N, subninuscula 200-400 2-3 1-10 1-80 20-40 — 

N, tantula 375 2,6 5,5 44 32 — 

N, tripunctata 200-400 
(600) 

2,5-4,5 0,1-10 20-80 1-40 — 

Rh, curvata 200-800 2-3 1-5 50-80 20-40 — 

(50) 

TAULA 4.6,5. Intervals dels valors de les variables físico-químiques més 
característiques en la distribució de les espècies de naviculàcies (tercera part) que 
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es relacionen. Entre parèntesi s'indiquen valors extrems en els quals també hi eren 
abundants. 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie 
alcalòfila (CHOLNOKY 1968; SCHOEMAN 1973), capaç de suportar moderades 
condicions d'eutròfia (SCHOEMAN 1973). 

Neidiua Pfitzer, 1871 

fNeidium ampliation (Ehr. ) Krammer (= N. iridis v. vernalis Reichelt ex 
Hustedt) 

Cèl·lules de 84 /im de longitud per 18 /im d'ample, amb 14 estries 
en 10 jim, formades per punts (16 en 10 /im) (FIGURA 4.9, 17). 

Distribució al riu Ter. Observada al Freser (T5), ocasional a 
l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, freqüent en 
la zona litoral (epipèlica), en aigües oligo o mesotròfiques, poc 
mineralitzades (KRAMMER à LANGE-EERTALOT 1986). 

Feidium dubium (Ehr.) Cl. 

Cèl·lules de 27-56 /im de longitud per 10-17 /im d'amplada , 20-24 
estries en 10 /im. Segons CARTER & BAILEY-WATTS (1981) aquesta és 1'espècie 
més variable del gènere, sobretot pel que fa a la forma dels pols. 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada ocasionalment al 
Llémena (T35) i al Ter (T38). 

Distribució general i ecologia. És cosmopolita, oligosapròbia, i 
es pot trobar en aigües poc o relativament mineralitzades (KRAMMER & 
LANGE-BERTALOT 1986). Aquesta espècie ja havia estat observada al Ter a 
Sau, Girona i Santa Coloma de Farners (MARGALEF 1954). També ha estat 
citada en tolls oligo i mesohalins de Mallorca (MARGALEF 1953b), 
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v, coDstricta Hust. 

Aquesta varietat té les mateixes dimensions que el tipus, i es 
caracteritza per tenir un suau estretiment en el perfil valvar a nivell del 
nòdul central. El fet abans comentat de la gran variabilitat d'aquesta 
espècie és el que ha fet opinar a KRAMER & LANGE-BERTALOT (1986) a 
considerar-la com una forma sense valor taxonòmic. S'ha observat únicament 
al Gurri (T24, juliol de 1983), en molt poca quantitat. L'autoecologia és 
la mateixa que la del tipus (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). Als Països 
Catalans va ser trobada ocasionalment a l'Avencó, Montseny (SABATER 1983). 

Neidium iridis (Ehr.) Cl. 

Cèl·lules de 50 /im de longitud per 13 /im d'ample, amb 16 estries 
en 10 jjm, clarament puntejades. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, trobada a les rodalies de la 
desembocadura del Ter (T47). 

Distribució general i ecologia. En aigües oligotròfiques (BESCH 
et al. 1971; CARTER & BAILEY-VATTS 1981), sembla trobar el seu òptim en un 
pH iieutre (CHOLNOKY 1968). Observat en petites basses per MARGALEF (1948a, 
1954) . 

Pinnularia Ehrenberg, 1840 

Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve 

Cèl·lules linears, amb àpexs lleugerament rostrats, de 33 /im de 
longitud per 6 /im d'amplada , 18-20 estries en 10 /im, radials al centre i 
convergents a 1 ' extrem. 

Distribució al riu Ter. Molt rara, trobada solament al Gurri 
(T24), a l'agost i setembre de 1983, en nombre molt escàs. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, observada en 
ambients aeròfils (PATRICK & REIMER 1966) i també en fonts, aiguamolls, 
zona litoral dels rius (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986), ha estat trobada 
efectuant creixements en massa en aigües de molt elevat contingut mineral 
(KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). CARTER (1970) l'observa correntment en 
aigües d'Andorra. 

225 



Pinnularia brebissonii (Kütz.) Rabh. (= P. microstauron v, brebissonil 
(Kütz.) Mayer 

Cèl·lules linears- el·líptiques, de 45 ¡im de longitud i 11.5 fias 
d'ample. Les estries, 11 en 10 Jim, són lleugerament radiants al mig i 
convergents a l'extrem de la cèl·lula. 

Distribució al riu Ter. Un únic frústul observat ocasionalment a 
T18, a l'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia- Es tracta d'una espècie 
cosmopolita, estesa en aigües oligotròfiques, fredes (PATRICK & REIMER 
1966), de moderada a alta mineralització, havent-se trobat fins i tot en 
ambients halins (KRAMMER & LANGE-BERTALOT 1986). Als Països Catalans ha 
estat observada a la Cerdanya (MARGALEF 1948) i en petits rius de muntanya 
de Barcelona (MARGALEF 1954). La forma diminuta Grun. (formes petites de 20 
Jim) va ser trobada per CARTER (1970) en una petita presa d'Andorra, en 
poca quantitat. 

Pinnularia interrupta V. Smith ( = P. bíceps Gregory). 

Cèl·lules atenuades o capitades als àpexs, de 30-55 /im de 
longitud per 6-11 /im d'amplada, amb 9-16 estries en 10 /im, lleugerament 
radiants al centre, convergents a l'extrem. Àrea axial lanceolada, força 
ampla, fent-se molt important al centre, romboïdal - quadrada. 

Distribució al riu Ter. Observats uns quants frústuls a la riera 
d'Osor (T29), a l'octubre de 1982, i més rara també al Freser (T2, en la 
mateixa data). 

Distribució general i ecologia. Espècie comuna en aigües àcides i 
oligotròfiques (CARTER & BAILEY-WATTS 1981; CHOLNOKY 1968; FOGED 1973), o 
bé en aigües poc mineralitzades (PATRICK à REIMER 1966). Ha estat observada 
a Port-Bielh (BESCH et al. 1971) i a Andorra (CARTER 1970). Hem observat 
també aquesta espècie en mostres de llacs d'alta muntanya del Pirineu, i és 
molt probable que la seva distribució sigui molt àmplia en aquests 
ambients. 

Pinnularia maior (Kütz.) Cl. 

Cèl·lules de grans dimensions , fins a 180 /im de longitud i 28 /im 
d'amplada, 6 estries en 10 /im. Aquesta espècie és molt variable en 
grandària (CARTER & BAILEY-WATTS 1981). 
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Distribució al riu Ter. Poc abundant a la riera d'Osor (T29), a 
l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia,, ès una espècie cosmopolita 
(PATRICK 81 REIMER 1966), observada en aigües oligotròfiques , llacs i 
rierols (MARGALEF 1946c, 1952, 1954 ; MASSANELL 1966). 

Pinnularia viridis (Nitzsch. ) Ehr. 

Cèl·lules de 80 a 125 pm de longitud i 17 pm d'amplada, de 8 a 
10 estries en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment a T38 (Ter a 
Bescanó) a l'octubre de 1982. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, que apareix 
en sòls, fangs i aigües corrents (LICHTI-FEDEROïICH 1960). Ha estat trobada 
en aigües estanyades i corrents, generalment oligotròfiques (MARGALEF 1944, 
1946a, 1952, 1952a). 

Rhoicosphenia Grunow, 1860 

i?hoicosphenia curvata (Kütz. ) Grun. (= R. abbreviata (C. Ag. ) L-Bertalot 

Distribució al riu Ter. Freqüent en l'eix del riu, en la seva 
part mitjana (de T15 a T38), també ha estat observada, poc abundant, a T24 
(Gurri), T6 (Merdàs), T27 (riera Major). Sembla preferir aigües 
mineralitzades, sovint eutròfiques (TAULA 4.6.5). 

Distribució general 1 ecologia. ès una espècie alcalòfila 
(CHOLNOKY 1968), eurihalina i freqüent en les aigües dolces i salobroses, 
tant en les aigües continentals com en les costaneres (HUSTEDT 1957). En el 
nostre país està amplament distribuïda per les aigües corrents, amb 
preferència per les mesohalines o bé les riques en carbonat càlcic 
(MARGALEF 1944, 1951, 1954). 
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Stauronels Ehrenberg, 1841 

Stauroneis smithll Grun. 

Cèl·lules de 25-26 /im de longitud i 7 /im d'amplada, amb "stauras" 
estret però ben delimitat, de 20 a 24 estríes en 10 /im, situades 
paral.lelament. 

Distribució al riu Ter. Ocasional a la riera de Rupit (T50), a 
l'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia. És alcalòfila i cosmopolita 
(PATRICK à REIMER 1966), freqüent en aigües oligo i mesohalines (CARTER à 
BAILEY-VATTS 1981; MARGALEF 1944 ,1952a, 1954). 

Stauroneis phoenlcentron (Nitzsch.) Ehr. 

Cèl·lules de 68 a 134 /im de longitud , de 14 a 23 /im d'amplada , 
14-16 estries en 10 /im . Aquestes dimensions es troben en el límit inferior 
assenyalat per KRAMMER & LAIfGE-BERTALOT (1986), que és de 70 /im de longitud 
i 16 /im d'amplada . 

Distribució al riu Ter. Ocasional al Terri (T43), a l'octubre de 
1982. 

Distribució general i ecologia. És una espècie capaç de 
propsperar en gran varietat d'ambients (FOGED 1948; FJERDINGSTAD 1950; 
PATRICK & REIMER 1966). 

F. EPITHEMIACEAE 

Epithemia Brebisson 1838 

Epithemla sorex Kütz. 

Cèl·lules de 35-40 /im de longitud i 8-9 d'ample, amb 5-7 
costelles i 12-14 estries formades per punts areolats en 10 /im. 
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Distribució al riu Ter. Observada en afluents calcaris del riu 
(Vallfogona, Ges) o en altres d'aigües amb elevada alcalinitat (Osor), 
sempre en poc nombre. A la Ges, al gener de 1983 és on es trobà en nombre 
més apreciable (2.5 % de la població), en condicions de baixa conductivitat 
(260 /is/cm), alcalinitat elevada (3.7 meq/1) i pH alt (8.4), així com amb 
un contingut de nutrients molt baix. En el tram principal del Ter sols 
l'hem trobada a T38 (Bescanó), a l'octubre de 1982, probablement provinent 
d'un afluent més petit . 

Distribució general i ecologia. Espècie distribuida en aigües 
força mineralitzades, fins i tot mesohalòbies (GERMAIN 1981), és pròpiament 
alcalòfila (PATRICK & REIMER 1975). Ha estat trobada arreu en el nostre 
país (MARGALEF 1946c, 1953b, 1954 ; SABATER 1983). 

Epithemia túrgida (Ehr.) Kütz. 

Cèl·lules de 80-90 /im de longitud i 11-13 /im d'ample, 4-5 
costelles en 10 jim, 9 estríes areolades en 10 /im, que es disposen de 2 a 3 
en l'espai intercostal. 

Distribució al riu Ter. Limitada al riu Ges, an es trobà en 
nombre reduït (1 % de la població). 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie té la mateixa 
ecologia que 1'espècie anterior (PATRICK & REIMER 1975; CARTER 3t BAILEY-
VATTS 1981), Apareix distribuïda per aigües de muntanya i país baix de tot 
Catalunya (MARGALEF 1952, 1953b, 1954 ; SABATER 1983). 

Rhopalodia 0. Müller 1895 

Rhopalodia gibba (Ehr,) Muller 

Cèl·lules de 90-100 /un 
costelles en 10 /im, 16-17 estries 
disposen de dues en dues en l'espai 

de longitud per 8-13 /im d'ample, 5-6 
en 10 /im, formades per aréoles que es 
intercostal. 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment en el Brugent 
(T33) i el Llémena (T35) al mas d'octubre da 1982 . 

Distribució general i ecologia. Espècie calciòfila que pot també 
trobar-se en aigües mesohalines (CHOLNOKY 1968). Al nostre país és 



cosmopolita en aigües ràpides o lentes (MARGALEF 1953b, 1954; SABATER 
1983). 

F. BAClLLARIACEAE 

Denticula Kützing, 1844 

Denticula elegans Kütz. 

Cèl·lules de 33 fxm de longitud per 7.5 p.m d'amplada, 4 costelles 
en 10 jim i 16 estries en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Ocasional, adherida a les incrustacions 
de la font de la Riera (8-III-86), així com a alguns afluents del riu 
(T34). 

Distribució general i ecolggia. Espècie que apareix en aigües 
ràpides de muntanya (PATRICK & REIMER 1975)i també en fonts i altres 
ambients subaeris (J0HAISE1I et al. 1983; RQUID 1957), però sempre sobre 
substrat calcari (MARGALEF 1948b, 1952, 1953b, 1954; MASSA1ELL 1966 ). 

Denticula sundayensis Archibald 

Valves linears-lanceolades, amb extrems força apuntats, de 20 pm 
de longitud i 3 /im d'amplada, amb 7-8 costelles (pseudaseptes) en 10 /im 
(FIGURA 4.9, 10). Les estríes són molt fines, unes 20 en 10 /im. El rafe és 
fortament excèntric. Aquest caràcter i el nombre d'estries són 
diferenciadors d'altres tàxons que estan relacionats amb aquest (cf. 
ARCHIBALD 1982), principalment Denticula subtilis Grun. Les cèl·lules 
trobades al Ter es diferencien de les mesures donades per ARCHIBALD (1982) 
i COSTE & RICARD (1982) per la seva més gran longitud (de 10.5 a 14.5 pm 
segons aquests autors). 

Distribució al riu Ter. Molt rara, trobada al punt 24 al mes de 
juliol de 1983. 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie va ser descrita 
per ARCHIBALD (1982) en aigües salobroses del riu Sundays (Sudàfrica). Més 
tard ha estat trobada per COSTE & RICARD (1982) en les mateixes condicions, 
a l'illa Maurici. CAMBRA, TOMÀS St SABATER (en preparació) l'han trobat en 
aigües corrents del cap de Creus, i TOMAS (in verbis) l'ha observat 
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freqüentment en aigües de les llacunes litorals mediterrànies. Tot això fa 
pensar que es tracta d'una espècie força amplament distribuida en ambients 
mesohalòbis. 

Deatícula tenuis Kütz. v. crassula Naeg. 

La varietat crassula apareix molt més sovint que el tipus, que 
quasi no hem observat al Ter. Les seves dimensions són de 17-19 /im de 
longitud i 5-6 ampla, amb 4-7 costelles i 22-30 estríes en 10 jjua (FIGURA 
4.11, 3). 

Distribució al riu Ter. Limitada als afluents calcaris del riu 
(Vallfogona, Ges, Fornès, Rupit, riera de Cogolls) i fonts calcàries (font 
de la Riera), des dels 600 als 1200 m, quasi sempre en nombre poc 
important, tot i que es pot arribar en alguns casos a valors del 10 % de la 
població (Ges, Fornès). Al tram principal del riu apareix ocasionalment 
(T18), possiblement arrossegada des d'aigües amunt. Prefereix aigües molt 
alcalines i oligotròfiques (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. En aigües calcàries , corrents o 
alentides (ECONOMOU-AMILI & ANAGNOSTIDIS 1981; GERMAIN 1981), apareix 
amplament distribuida per tot el país (MARGALEF 1945, 1951; TOMAS & SABATER 
1985). 

F. IITZSCHIACEAE 

Bacillaria Gaelin, 1788 

Bacillaria paxíllifer (Muller) Hendey (= B. paradoxa Gmelin). 

Cèl·lules de 70 a 130 Jim de longitud per 5-8 pm d'ample, amb 6-8 
fibules en 10 /im. 

Distribució al riu Ter. Observada en abundància sobre la sorra de 
la barra litoral i entre macròfits, a la desembocadura del Ter (T53) el 3-
1-1987. 

Distribució general 1 ecologia, ÉS una espècie eurihalina, 
trobant-se tant en aigües completament dolces com salabroses (HUSTEDT 1930; 
GERMAIN 1981). Als Països Catalans és molt freqüent en tota mena d'ambients 
salabrosos (MARGALEF 1953b, 1954). 
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Hantzschia Grunow, 1877 

Hantzschîa amphioxys (Ehr) Grun 

Distribució al riu Ter. Ha estat trobada, sempre escassament, a 
l'Osor (T29), al Brugent (T33) i al Ter <T38), a l'octubre de 1982 (FIGURA 
4.10, 15). 

Distribució general i ecologia. Aquesta és una espècie pròpia 
dels sòls i freqüent en tolls i dipòsits (HERNANDEZ MARINE 1978 ; MARGALEF 
1952a, 1953b ; NOGUEROL 1979), tot i que pot aparèixer ocasionalment en 
torrents i rius (SABATER 1983; TOMÀS & SABATER 1985). És més aviat 
alcalòfila (LUND 1945), i pot suportar condicions d'extrema sequedat 
(STOERMER 1962). Aquesta capacitat pot estar relacionada amb la formació 
peculiar d'una paret cel.lular gruixuda (CHOLNOKY 1954). 

Ni tzschia Hassal, 1845 

Nïtzschía acuta Hantzsch. 

Cèl·lules de 130-146 pm de longitud per 7-8 pm d'amplada, 7-12 
fibules en 10 pm (FIGURA 4.10, 18). 

Distribució al riu Ter. Rara en el Ter, ocasionalment observada a 
l'Osor (T29), al Llémana (T36), a l'Onyar (T39) i al Terri (T43). Sembla 
preferir aigües d'alcalinitat elevada amb concentracions moderades de 
nutrients. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita (HUSTEDT 
1930), que es podria trobar en llocs torbosos (GERMAIN 1981) o calcaris 
(CHOLNOKY 1968). Als Països Catalans ha estat observada únicament a la 
riera de l'Avencó (SABATER 1983); aquesta espècie sembla tenir una 
distribució força restringida, i no es coneixen detalls de la seva 
ecologia. 
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Nitzschia alexandrina (Cholnoky) Laxige -Bertalot & Simonsen (= N. elliptica 
v. alexandrina Cholnoky) 

Cèl·lules el·líptiques, susceptibles de ser lleugerament 
capitades, de 14-16 jim de longitud per 2.8-3.5 jim d'ample, amb 16-17 
fibules en 10 jim. Les estries, que sols són visibles al microscopi 
electrònic d'escandallatge, es troben en nombre de 46-50 en 10 jim (FIGURA 
4.12, 1). L'espècie més propera a aquesta, amb morfologia molt similar al 
microscopi òptic, és N. pusilla, de la qual es diferencia bàsicament per 
tenir una valva menys silicificada, les fibules més consistents i les 
aréoles de les estries més grosses i quadrades (cf. LAUGE-BERTALOT & 
SI MOUSES" 1978). 

Distribució al riu Ter. Molt rara, observada al Gurri (T24) al 
juliol de 1983, en nombre molt escàs. 

Distribució general i ecologia. Observada en aigües eutròfiques, 
acompanyada de N. frustulum (COSTE 8¡ RICARD 1980), sembla freqüent en 
aigües salabroses a Sud-àfrica (CHOLNOKY 1968) i a Europa (LANGE-BERTALOT & 
SIMONSEN 1978). 

Nitzschia amphibia Grun. 

Cèl·lules de 18-33 ptm de longitud per 5-6 jim d'amplada , 5-6 
fibules en 10 jim , 14-15 estries en 10 jim . 

Distribució al riu Ter. Es troba en abundància al tram principal 
del riu, principalment a T18, T21, T30, T38 i T46. Pel que fa als afluents, 
també s'ha observat en certa abundància a l'Onyar (T39). Prefereix aigües 
mineralitzades, meso o eutròfiques (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. En aigües alcalines (CHOLNOKY 
1968)i força mineralitzades, estanyades (MARGALEF 1944, 1953b, 1954) o 
corrents (TOMAS & SABATER 1985) . 

Nitzschia angustata (V. Smith) Grun. 

Cèl·lules de 83-170 jim de longitud i 12-13 pm d'amplada, 10-12 
estries en 10 jim . 

Distribució al riu Ter. Limitada als rius Gurri (T24) i riera de 
Cogolls (T34), poc abundant. No obstant, a T24, al setembre de 1983 
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constituía un 2% de la població, en uns moments en que les aigües tenien 
una conductivitat elevada (3150 pS/cm), bàsicament deguda a concentracions 
importants de clorurs (1132 mg/1). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, que és 
freqüent en aigua dolça (HUSTEDT 1930), a l'alta muntanya (BESCH et al.  
1971) o amb certa influència marina (CARTEE & BAILEY-WATTS 1981), o fins i 
tot en aigües salobroses (CHQLNOKY 1968). Al nostre país ha estat observada 
al Llobregat (TOMAS S¡ SABATER 1985) en nombre escàs. 

Nítzschía apiculata (Gregory) Grun 

Cèl·lules de 40-46 pm de longitud, 6-6,5 /¿m d'ample, 12 estries 
en 10 >im. 

Distribució al riu Ter. Observada en poca abundància al Gurri 
(T24), al Llémena (T36), al Terri (T44) i al Ter (T15, T21). 

Distribució general i ecologia. Espècie freqüent en aigües 
salobroses (HUSTEDT 1930, 1957), fortament alcalines (CHOLNOKY 1968; 
SCHOEMAN 1973), oligo o mesohalines (COMIN 1984 ; MARGALEF 1944, 1945, 
1954). 

ïïítzschia clasterium (Ehr.) W. Smith 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Gurri (T24), a 
l'agost i setembre de 1983. 

Distribució general i ecologia. Espècie bàsicament planctónica, 
que es desenvolupa en massa quan hi ha abundància de sals (HUSTEDT 1930). 
Observada en els mateixos ambients que 1'espècie precedent (COMIN 1984 ; 
MARGALEF 1944, 1945, 1954) . 

Nítzschía communis Rabh. 

Cèl·lules de 15 Jim de longitud i 6-6.5 jim d'ample, amb 12-14 
fibules en 10 jim i 26-28 estries en 10 /im, sols visibles al microscopi 
electrònic (FIGURA ). Aquestes mesures són inferiors a les que observa 
GERMAIN (1981), de 20-35 /im de longitud, 4-5 jim d'ample i 30-35 estries en 
10 /im. 
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Distribució al riu Ter. Observada ocasionalmenti en poca 
quantitat a T15 <Ter a Ripoll), al gener de 1983. 

Distribució general i ecologia. Aquesta és una espècie tolerant a 
la pol·lució (LANGE-BERTALOT 1979). Al nostre país s'ha trobat en aigües 
mesohalines, corrents o estanyades (MARGALEF 1946c ,1952b, 1953b ) . 

*Nitzschía cammutata Grun. 

Cèl·lules constrenyides al centre, de 70 pm de longitud i 8 pm 
d'amplada, 7 fibules en 10 pm, les estries força fortes, 22 en 10 pm, 

Distribució al riu Ter. Solament localitzat un exemplar a T24, al 
mes de setembre . 

Distribució general i ecologia. Estesa en aigües salobroses de la 
costa i de l'interior (CHOLNOKY 1968), tot i que també es pot trobar en 
aigües dolces (HUSTEDT 1930). 

Nitzschîa denticula Grun. 

Cèl·lules lanceolades, subcapitades, de 12-21 pm de longitud i 4-
6 pm d'ample, amb 4-8 fibules allargades en 10 pm, 19-24 estries en 10 pm. 
Aquestes mesures són una mica discrepants de les donades per HUSTEDT 
(1930). En alguns casos es troben, cohabitant amb ella, formes intermèdies 
de passatge a la var. delognei Lange-B. de ïïitzschía sînuata V. Smith, la 
qual cosa fa dubtar de la validesa ecològica del traspàs de la varietat a 
aquesta darrera espècie. 

Distribució al riu Ter. Rara, limitada a T30 (Ter a Bescanó) a 
l'agost de 1983, i T38 (a la Cellera de Ter), al novembre de 1983, sempre 
en nombre escàs. 

Distribució general i ecologia. Observada en condicions alcalines 
(CARTER & BAILEY-VATTS 1981; CHOLNOKY 1968). 

Nîtzschîa dissípata (Kütz) Grun. 

Cèl·lules de 27-30 pm de longitud i 3.6-5.5 pm d'amplada, amb 
estries difícilment visibles al microscopi òptic, de 40 a 56 en 10pm, 
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segons s'observa amb el MEE (FIGURA. 4.12, 4), formades per punts de secció 
rectangular. 

Distribució al riu Ter. Distribuida per tot el riu, des de les 
capçaleres baixes fins a la part final del riu, per bé que és aquí on es 
registren les màximes aparicions (43% del total) (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. Nombrosos autors (COSTE & RICARD 
1980; CHOLIOKY 1968; DESCY 1980; LANGE-BERTALOT 1979) la defineixen com 
una espècie alcalòfila i sensible a la pol·lució, estesa per les aigües 
fresques i ben oxigenades. Als Països Catalans, ha estat observada 
freqüentment en aigües corrents , relativament mineralitzades (MARGALEF 
1945, 1953b, 1954, 1956a ; TOMAS & SABATER 1985) . 

Nitzschia dubia V. Smith 

Cèl·lules de 130-135 /im de longitud i 13-15 ¿im d'amplada , 8-9 
fí bules en 10 /im, 16-18 estries en 10 pis . 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Brugent (T33) 
i a la riera d,e Rupit (T50), i ja més freqüentment al Gurri (T24). 

Distribució general i ecologia. Segons HUSTEDT (1930) és una 
espècie més freqüent en aigües dolces que es trobaria més rarament en les 
salabroses, mentre que per a CHOLIOKY (1968) és típicament halófila. Al 
nostre país ha estat observada en poc nombre al Llobregat (TOMÀS & SABATER 
1985). 

Nitzschia gandersheiwiensis Krasske 

Cèl·lules generalment còncaves, en alguns casos molt 
pronunciadament, de 37-55 jim de longitud i 4-6 pm d'amplada , de 10 a 14 
fibules en 10 ¡m, amb les dues fibules centrals clarament separades entre 
elles; les estries no són visibles al microscopi òptic. LANGE-BERTALOT & 
SIMONSEN (1979) reuneixen en aquest taxó un elevat nombre de sinònims (dels 
quals N. subcapitellata Hust, i N. salinicola Aleem & Hust. serien els més 
representatius) i confirmen la seva elevada plasticitat. Aquests autors 
observen també que aquesta espècie hauria pogut ésser confosa amb ilF. palea 
(Kütz.) Grun, donat que ambdues es troben en ambients similars. Aquesta 
confusió estaria justificada, en part, per l'aparició de formes intermèdies 
entre les dues espècies, possiblement a causa d'hibridació (cf. op. cit., 
pl. 31). En el Ter, aquest fet és ben palès principalment a T22, on la 
diferenciació entre ambdues espècies es feia difícil. 
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Distribució al riu Ter. Espècie freqüent en situacions de molt 
important pol·lució (TAULA 4.6.6). L'hem observada en abundància a T44, T42 
(Onyar), T45, T46, T47 i T22 (Ter). A T44 (Terri) i T46 (Ter a Flaça) 
apareixen formes molt constrenyides al centre, poc abundants, acompanyants 
de la forma típica. En aquest últim punt, que sembla el que suporta 
condicions més pol.luïdes de tot l'eix, aquesta espècie significava un 65-
77 % de la població. Al Ter aquesta espècie apareix en situacions de 
pol·lució més extremes que Nitzschia palea, tot i que pot conviure amb 
ella. 

Distribució general i ecologia. El resum de 1'autoecologia dels 
tàxons sinònims amb aquest li atorga categoria d'alcalòfil, d'aigües 
salobroses (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957; SCHOEMAN 1973) i molt freqüent en 
aigües pol.luïdes per abocaments urbans i industrials (LANGE-BERTALOT 
1979a; LANGE-BERTALOT & SIMONSEN 1979). Sols citada al riu Llobregat (TOMÀS 
& SABATER 1985) , la seva distribució és, ben probablement , molt més 
estesa arreu del país. 

Nitzschia gracilis Hantzsch. 

Cèl·lules de 70-100 jum de longitud, 3-4 jim d'ample, amb 16-18 
fibules en 10 /ira, les dues centrals clarament més separades que la resta, 
estries no visibles al microscopi òptic. LANGE-BERTALOT (1980) suggereix 
que aquesta espècie pot ser un sinònim de N. palea v. debilis, però les 
diferències ecològiques entre les dues semblen força destacades i, al 
nostre entendre, no en justifiquen la identificació. 

Distribució al riu Ter. Força estesa en el riu, en quasi tots els 
trams (T21, T45, T47) i afluents (Merdàs, riera Major, riera de Rupit, 
Gurri). Al riu Segadell (T51) constituïa un 85 % dè la població al juliol 
de 1983, en aigües oligotròfiques però d'alcalinitat remarcable (2 meq/1), 
amb un elevat contingut de l'ió calci (28 mg/1). 

Distribució general i ecologia. Distribuïda a les aigües corrents 
arreu del país (MARGALEF 1944, 1948a, 1952a, 1953b, 1954; SABATER 1983). 

Nitzschia hantzschiana Rabh. 

Cèl·lules linears i lleugerament capitades, de 12 a 32 /im de 
longitud per 3-5 /im d'amplada, amb 10-11 fibules en 10 jam, estirades 
longitudinalment, les dues del mig més separades , 14-24 estries en 10 /im , 
fortes, bifurcades a la base. Aquest caràcter, que sols es distingeix al 
microscopi electrònic , permet separar aquesta espècie clarament de 
Nitzschia romana (GERMAIN 1981), 
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Distribució .al riu Ter. ÉS una espècie rara que hem observat 
únicament al Ges (abril de 1983) i a la Cellera de Ter (maig de 1983), 
sempre en nombre molt escàs. Molt possiblement, la seva semblança amb N. 
romana ens ha portat a infravalorar la seva presència, que només hem 
assenyalat en els casos en què es presentava la forma típica (cf. GERMAIN 
1981). 

Distribució general i ecologia. Està amplament distribuïda en 
ambients lenities i lòtics de muntanya (HUSTEDT 1930), és abundant en 
aigües lleugerament àcides, oligo o mesotròfiques (LANGE-BERTALOT 1980b). 
Ha estat observada a Andorra (CARTER 1970) i al Pirineu (BESCH et al.  
1972), així com a d'altres indrets del país (MARGALEF 1951, 1952, 1954, 
1956a). 

Nítzschia hvngaríca Grun. 

Cèl·lules de 70-87 pro de longitud, 8-10 ¡m d'amplada, 6-7 
fibules en 10 pm, 14 estries en 10 pm. Aquestes mesures difereixen 
lleugerament de les que donen HUSTEDT (1930) i GERMAIN (1981), de 7 fibules 
i 16 estries en 10 pm . 

Distribució al riu Ter. Apareix amb freqüència al Gurri (T24), 
sempre en petites quantitats. Més ocasionalment, també ha estat trobada en 
altres punts de la conca (T22, T30). 

Distribució general i ecologia. Freqüent en aigües salobroses, 
però no és rara en l'aigua dolça (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1930). Distribuïda 
en aigües oligo o mesohalines dels Països Catalans (MARGALEF 1945, 1952a, 
1953b, 1954). 

Nítzschia inconspicua Grun. (= Nítzschia frustulum (Kütz.) Rabh.) 

Cèl·lules de 9-18 pm de longitud i 5.5-6 pm d'ample, amb 26-28 
estríes en 10 pm i 12-14 fibules en 10 pm. Les cèl·lules de més petites 
dimensions són de contorn el·líptic, mentre que les nés grans són 
lanceolades i lleugerament capitades. En microscòpia electrònica d' 
escandallatgfe s'observa una característica construcció de les estríes amb 
areoles allargades i estretes (FIGURA 4.13, 5), que a la vegada en el MET 
s'observen formats per cribes. 

Distribució al riu Ter. En nombre poc important arreu en el riu, 
principalment al tram mitjà de l'eix (de 400 a 600 m). En el Gurri (T24) 
assoleix una certa abundància al llarg de tot el cicle anual (fins a un 12 
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%). Aquesta espècie pot trobar-se en abundància amb concentracions elevades 
de clorurs (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. LANGE-BERTALOT (1979) observa 
aquesta espècie en aigües netes, en nombre escàs. EHRLICH & ORTAL (1979) la 
troben en abundància en salinitats compreses entre 3000 i 7000 mg/1 de 
clorurs. 

Nitzschia linearis V. Smith 

Cèl·lules de dimensions variables, de 70-190 jm de longitud per 
6-8 ¿xm d'amplada, 6-10 fibules en 10 jsm i 18-30 estries en 10 fim . 

Distribució al riu Ter. Apareix per tot el riu, excepte en les 
capçaleres, sempre en nombre reduït. 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, que tolera 
un ampli ventall de condicions (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957; SCHOEMAN 
1973). Als Països Catalans és molt freqüent en les aigües corrents , 
sobretot en la muntanya baixa i mitjana (MARGALEF 1946a, 1954 ; SABATER 
1983). 

Nitzschia microcephala Grun. 

Cèl·lules linears i capitades, de 18 pm de longitud i 4 ¡sm 
d'amplada , de 15 a 20 fibules en 10 /im, estries no visibles al microscopi 
òptic, amb el microscopi d'escandallatge se'n compten de 32 a 36 en 10 /im 
(FIGURA 4.13,6), nombre que pot variar àmpliament (de 30 fins a 41) segons 
les poblacions (LANGE-BERTALOT 1980b). 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie assolia quasi un 2% de la 
població al Gurri (T24) durant el juliol-setembre de 1983, en moments en 
què la conductivitat era molt elevada (2700-3600 /iS/cm), principalment a 
causa de l'alt contingut de clorurs (780-1132 mg/1). 

Distribució general i ecologia. Sovinteja tant en aigües àcides 
com alcalines (CARTER & BAILEY-WATTS 1981), tot i que ha estat citada amb 
més freqüència en aquestes darreres (CHOLNOKY 1968; HUSTEDT 1957). Als 
Països Catalans ha estat observada ocasionalment al Llobregat (TOMÀS 
SABATER 1985). 
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Nitzschia palea (Kütz.) Grun. 

Cèl·lules de 29-52 Jim de longitud i 4-(5)~6 Jim d* amplada, 10-11 
fibules en 10 jiim. Les estries no són habitualment visibles al microscopi 
òptic, però al MEE es compten de (40)-50 a 56 en 10 jim (FIGURA 4.9, 12). 
Han estat observades, com més endavant es comenta, les varietats palea i 
debilis, bàsicament separables del tipus per la forma de la valva i dels 
pols. 

Distribució al riu Ter. Molt amplament distribuïda, el tipus té 
preferència per llocs de cert nivell de pol·lució. S'ha trobat en 
abundància (entre un 30 i un 60 % de la població), en diferents moments del 
període d'estudi, a T5, T13, T15, T21, T22, T46 i T44. En alguns casos, la 
forma típica es barreja amb les altres dues formes, de manera que 
apareixen les tres simultàniament, amb formes intermèdies (T24, al mes de 
juliol). Tanmateix, molts cops aquesta coincidència no es dóna; així com la 
forma típica es distribueix en les zones eutròfiques o pol.luïdes, la var. 
debilis sembla preferir les aigües poc pol.luïdes del tram superior del riu 
i la var. tenuirostris apareix en les que tenen un elevat contingut de 
clorurs. 

Les aigües en què està distribuida aquesta espècie reuneixen un 
ampli ventall de condicions. Abunda tant en aigües poc alcalines i de 
conductivitats baixes com en situacions inverses. Tot i que pot aparèixesr 
amb concentracions baixes de fosfats i nitrats, es fa abundant quan aquests 
paràmetres assoleixen valors més elevats (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. Espècie cosmopolita, molt 
abundant en situacions de pol·lució (BUTCHER 1949; FJERDINGSTAD 1950; 
HUSTEDT 1930; MARGALEF 1954)). LYLIS & TRAINOR (1973) observen la capacitat 
heterotròfica d'aquesta espècie, mentre que CHOLNOKY (1968) i SCHOEMAN 
(1976) la situen com el niàxim exponent de les que denominen "N-
heterotròf iques", la qual cosa ve a ser sinónima de la seva dominància en 
aigües fortament pol.luïdes. Aquest concepte de l'escola sudafricana ha 
estat utilitzat abusivament, arribant a l'extrem de considerar la mateixa 
ecologia per a tot el gènere. LANGE-BERTALOT (1979b) discuteix aquest 
procediment i observa haver trobat aquestes espècies en llocs en els que no 
existien aportacions d'aminoàcids. En tot cas, aquestes consideracions 
il·lustren la futilesa de lligar 1'autoecologia de les espècies a 
condicions ambientals estrictes, interpretació extrema del concepte 
d'espècies indicadores (KOLKWITZ & MARSSON 1909). 

v. tenuirostris Grun. 

Cèl·lules de 35-40 ¡m de longitud per 3.5-5 jim d'amplada , 14-15 
fibules en 10 jim, estríes no observables al microscopi òptic, de 52 a 54 al 
MEE (FIGURA 4.12, 2). Hem observat aquesta varietat amb certa freqüència 
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al Gurri (T24), al final de 1'estiu de 1983. Pel que fa a la seva ecologia, 
no hem trobat referències en la bibliografia. 

v. debilis (Kütz.) Grun. 

Cèl·lules de 25-33 jim de longitud i 2.8-4.5 Jim d'ample, de 40 a 
50 estríes en 10 Jim (al MEE). Al Ter s'ha trobat acompanyant la forma 
típica, però en nombre menys important, principalment a la zona de 
capçalera del riu (T9, TIO, T12). Segons LANGE-BERTALOT (1980b) aquesta 
varietat és freqüent en aigües poc pol.luïdes de pH baix. 

Nitzschia paleacea Grun. (= Nitzschia holsatica Hust. ?) 

Cèl·lules de 25-27 jim de longitud per 3-3.7 jim d'amplada , 16 
fibules en lOjim. Les estries no són visibles al microscopi òptic, però 
s'observen en nombre de 55 en 10 jim al MET (GERMAIN 1981). Per a LANGE-
BERTALOT & SIMQN.SEN (1979) aquesta espècie és, amb probabilitat, sinónima 
de N. holsatica Hust. 

Distribució general i ecologia. Força abundant a T47 (Ter a 
Verges), al juliol de 1983, en aigües molt mineralitzades i eutròfiques 
(TAULA 4.6.6). 

Distribució general i geologia, Aquesta espècie es troba 
usualment formant part del plàncton (GERMAIN 1981), en aigües netes (op. 
cit.), o bé suportant condicions de pol·lució moderades o elevades (LANGE -
BERTALOT 1977), però deixant pas a N. palea quan aquestes condicions són 
extremes (LANGE-BERTALOT 1979). Als Països Catalans ha estat observada 
ocasionalment al Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985), 

Nitzschia pusilla Kütz. 

Cèl·lules de 18-20 jim de longitud i 5-5.5 jim d'ample, amb 17 
fibules en 10 jim. 

Distribució al riu Ter. Trobada, en petites quantitats, a T15 
(Ter a Ripoll), T30 (Ter a Bescanó) i T38 (Ter a la Cellera de Ter). 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie pot ocupar gran 
diversitat d'ambients (COSTE & RICARD 1981), des dels més àcids (CARTER & 
BAILEY-WATTS 1981) fins a d'altres salins (SCHOEMAN & ASHT0N 1982). 
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Observada al Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985), en cert nombre, en 
situacions de abundància relativa de clorurs. 

Nitzschia romana Grun 

Cèl·lules de 24-30 /im de longitud i 4-5 ¿m d'amplada , amb 22-24 
fibules en 10 pm . 

Distribució al riu Ter. Abundant a la part superior del riu (T5, 
T9, T12), també ha estat trobada en nombre elevat a T6 (Merdàs) i T29 
(Osor). Prefereix aigües poc mineralitzades i amb baixes concentracions de 
nutrients (TAULA 4.6.6). 

Distribució general i ecologia. Observada al riu Llobregat (TOMÀS 
& SABATER 1985) en aigües poc mineralitzades del tram superior, aquesta 
espècie ha de tenir una distribució molt més ampla al nostre país, donat el 
seu cosmopolitisme en aquestes situacions (LANGE-BERTALOT 1979a), 

Nitzschia sigma (Kütz.) W. Smith 

Cèl·lules lleugerament sigmoides, de 60-96 jim de longitud per 6-
6.5 ^m d'amplada , 8-9 (11) fibules en 10 pm, estries visibles però 
difícils de comptar perquè són molt fines, de 24 a 32 en 10 pm . 

Distribució al riu Ter. Present a T24 (Gurri), sempre en nombre 
poc important. 

Distribució general i ecologia. HUSTEDT (1930) i CHOLNOKY (1968) 
observen aquesta espècie en ambients salins i d'aigua dolça, i la 
consideren eurihalina, mentre que GERMAIN (1981) també la troba en ambients 
salins. Espècie freqüent en aigües oligo i mesohalines del país (MARGALEF 
1951, 1953b). 

Nitzschia sigmoidea (Ehr.) V. Smith 

Cèl·lules 375-520 (610) pm de longitud i 9-13 pm d'amplada , 6-8 
fibules i 20 estries en 10 /am. Aquestes dimensions són notablement 
superiors a les que dóna GERMAIN (1981). 
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FIGURA 4. 13 

1, 2 i 3, Nitzschia thermaloides, diversos aspectes (MEE), 
- Mtaschia-sociaMlis. cara interna (MEE) ; 
5. Nitzschia inconspicoa, cara interna (MEE), 
6, Nitzschia inicrocephala (4750 x) (MEE), 



Distribució al riu Ter. Present al Gurri (T24), a la riera de 
Cogolls CT34) en nombre escàs mentre que al Terri (T43), així com en la 
barra litoral de la desembocadura, es trobava en més abundància (fins un 
20 % de la població a T43). 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigua dolça par a 
CHOLNOKY (1968), segons MARGALEF (1954), és una espècie alcalòfila i molt 
amplament distribuida en aigües de muntanya baixa de Catalunya. 

*Nítzschia sínuata V. Smith v. delognei Lange-B. (= Nitzschia 
denticula v. delognei Grun.). 

Cèl·lules de 22-26 pm de longitud i 6-9 pim d'amplada, 5-6 
costelles i 14-20 estries en 10 jim. Segons LANGE-BERTALOT (1980a) aquesta 
varietat havia estat inscrita erròniament per Grunow en 1'espècie N. 
denticula, a la qual no pertanyeria. 

Distribució al riu Ter, Espècie present en nombre poc important 
al Ter (T30, T38) i a la riera de Cogolls (T34). 

Distribució general i ecologia. Segons LANGE-BERTALOT (1980a), la 
varietat delognei és freqüent en aigües moderadament pol.luïdes. Tanmateix, 
sembla que es tracta d* una espècie rarament observable (HUSTEDT 1930). Als 
Països Catalans, sols Nitzschia sinuata havia estat trobada, en nombre 
escàs, al Llobregat (TOMAS & SABATER 1985). 

*v. tabellaría Grun. 

Cèl·lules de 21 jim de longitud i 8 pi® d'amplada , 7 fibules i 18 
estries en 10 jim . 

Distribució al riu Ter, únicament s'ha trobat al Fornès (T19), al 
juliol de 1983, constituint un 10 % de la població. 

Distribució general i ecologia, La mateixa que la de l'espècie 
anterior. 
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*Nitzschia saciabilís Hust. 

Cèl·lules estretament lanceolades, amb àpexs suaument capitats, 
de 30-45 pm de longitud , 3-5.5 pm d'amplada, amb 5-10 fibules en 10 pm. 
Les mesures que apunten LANGE-BERTALOT & SIMONSEN (1978) són lleugerament 
diferents, de 20 a 40 pm de longitud i 10-12 fibules en 10 pm. Les estries 
no són observables al microscopi òptic, i al MEE es compten de 42 a 50 en 
10 pm, formades per porus rectangulars i estrets (FIGURA 4.13, 4). Les 
fibules estan eixamplades a la base, formant una línia longitudinal. 
Aquesta espècie seria sinónima de Nítzschia subtubícola Germain (LANGE-
BERTALOT 1987 in verbis). 

Distribució al CÍJJ Ter, Freqüent al riu Gurri, a l'hivern, 
principalment als mesos de desembre de 1982 i gener de 1983. En aquests 
moments, les aigües, característicament d'alcalinitat i pH elevats, tenien 
una conductivitat de 1000-1100 pS/cm i un contingut baix de nutrients. 

Distribució general i ecologia. HUSTEDT (1957, 1959) la descriu i 
observa en la zona litoral d'alguns rius alemanys, sense donar massa 
detalls de la seva ecologia. LANGE-BERTALOT 8t SIMONSEN (1978) la consideren 
freqüent en rius quan les condicions de pol·lució no són importants. 

*Nitzschia therxoaloides Hust. 

Cèl·lules linears amb extrems arrodonits,obtusos, de 35-53 pm de 
longitud per 6-6.5 pm d'amplada, de 10 a 14 fibules en 10 pm, estant les 
dues del centre clarament separades. Les estries no són visibles al 
microscopi òptic, però mitjançant el microscopi electrònic d'escandallatge 
es poden comptar de 41 a 45 en 10 pm (FIGURA 4.13, 1, 2 i 3). Aquesta 
espècie, descrita per HUSTEDT (1955), és segons LANGE-BERTALOT (1987, in 
verbis) sinónima de Nítzschia translúcida Hust. (HUSTEDT 1959), i forma 
part d'un grup de Nítzschia de cert embolic taxonòmic. 

Distribució al riu Ter. Espècie freqüent al riu Gurri (T24), 
limitada a l'estiu, va arribar a constituir un 27 % al juliol de 1983, 
moment en què la concentració de clorurs i la conductivitat de l'aigua eren 
molt elevats (812 mg/1 i 3600 pS/cm respectivament). 

Distribució general i ecologia. Segons les observacions de 
HUSTEDT (1955, 1959) és una espècie freqüent en aigua dolça, en la zona 
litoral dels rius, així com en aigua marina, en el epipelon. Desconec 
altres referències bibliogràfiques que puguin donar idea més exacta de Is. 
seva distribució i autoecologia. 
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Nitzschia umbonata (Ehr.) Lange-B. 

Cèl·lules de 40-80 pm de longitud i 7 j¡a d'amplada, amb 7-9 
fibules i (23) 27-30 estries en 10 /¿m. Un exemplar possiblement pertanyent 
a aquesta espècie, de 26 ¿im de longitud i 6 /im d'ample ha estat observat a 
T39 (Onyar, octubre 1982). Segons LANGE-BERTALOT (1978) aquesta espècie és 
sinónima de N. thermalís Grun. i N. stagnorum Rabh. 

Distribució al riu Ter. Trobada, en nombre bastant rellevant, a 
T22 (Ter a Roda de Ter), T44 (Terri), T42 (Onyar) i T45 (Ter a Sarrià de 
Ter), freqüentment acompanyant Nitzschia palea i altres espècies resistents 
a la pol.lució. 

Distribució general i ecologia, HUSTEDT (1930) la troba en aigües 
mineralitzades. Segons LANGE-BERTALOT (1978) aquesta espècie tindria 
diversosòptims ecològics, trobant-se tant en aigües pol.luides com en fonts 
termals i també en aigües salobroses; també s'ha trobat en aigües àcides 
(CARTER 8r BAILEY-WATTS 1981). LANGE-BERTALOT (1978) afirma haver-la 
observat en mostres del Pirineu, acompanyada de Meridian circulare, 
Achnanthes minutissiaa i Goaphonema angustatum. Als Països Catalans ha 
estat observada ocasionalment al Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985), i amb el 
nom de N. thermalis, també en aigües efímeres de Mallorca i del Prat de 
Llobregat (MARGALEF 1952a, 1954) . 

Nitzschia tryblionella Hantzsch v. debilis (Arnott) A, Mayer i v. 
*levidensis (W. Sm. ) Grun. 

Al Ter han estat trobades dues varietats d'aquesta espècie, la v. 
debilis (Arnott) A. Mayer i la v. levidensis (W. Sm. ) Grun. Aquesta 
última té unes cèl·lules capitades, lleugerament estretides al mig, de 43-
49 jim de longitud per 10 pm d'amplada , de 6 a 8 fibules i 10-12 estries en 
10 /jim (FIGURA 4.9, 8). Les fibules estan lleugerament estirades, i les 
estries són fortes. GERMAIN (1981) observa mesures coincidents amb les 
nostres, excepte les que es refereixen al nombre d'estries, que ell dóna 
com a més elevat (11-12 en 10 /¿m). 

Distribució al riu Ter. La v. levidensis s'ha trobat a T39 
(Onyar), i la v. debilis a T24 (Gurri), sempre en nombre molt reduït. 
Malgrat no disposar de suficients dades físico-químiques per afirmar-ho amb 
completa seguretat,, a partir de la composició de la població i de les dades 
de T24, es pot pensar que aquests taxons es distribueixen en aigües de 
conductivitats elevades, riques en clorurs. 
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Distribució general 1 ecologia, l'ecologia del tipus i el de les 
varietats sembla molt similar. Així, la forma ha estat observada en aigües 
hiperhalines (EHELICH 1978). La v. debilis (Arnott) A. Mayer ha estat 
observada en el bentos de l'embassament de Can Borrell (SABATER 1987), i ha 
estat trobada en aigües alcalines (CHOLNOKY 1968) i mesohalòbies (GERMAIN 
1959, 1981) . La forma ha estat trobada en aigües mineralitzades i 
mesohalines del país (MARGALEF 1944, 1945, 1952a, 1954), mentre que la v. 
levidensís (V.Sm. ) Grun. no havia estat citada al nostre país. 

Conduc, 
(pS/cn) 

Alcal, 
(sieq/1) 

Fosf, 
í/igr-at/1) 

Nitr, 
(jjgr-at/l) 

Anton, Clorurs 
(ag/l) 

0, tenuis v, crassula 200-400 3-5 0,1-1 0,1-10 1-5 1-10 

Nitzschia anphibia 200-600 3,8-4 1-10 1-80 20-40 5-20 

N, dissipata 200-600 2-3 1-5 20-80 1-80 — 

N, gandarsheiniier.sis 200-1500 3-4,5 20-50 1-20 20-80 20-70 

N, inconspicua 100-400 2-3 10-20 0,1-1 10-20 5-20 
(200-40C 

N, palea 200-900 2-4,5 5-50 5-80 1-100 1-50 

N, paleacea 1100 4,5 21 8,5 35 — 

N, roaana 50-800 2-4,5 0,1-10 1-5 1-10 — 

Surirella ovata 100-600 2,5-4,5 1- 10 20-40 10-80 5-50 

TAULA 4.6.6. Intervals dels valors de les variables físico-quimiques més 
característiques en la distribució de les espècies de diatomees (epitemiàcies, 
nitzschiàcies, surirel·làcies) que es relacionen. Entre parèntesi s'assenyalen els 
valors extrems. 

F. SURIRELLACEAE 

Cyjmtapleura V. Smith, 1851 

Cymatopleura elllptica (de Breb.) V. Smith 

Cèl·lules de 61-166 ¡m de longitud i 51-80 jjm d'ample, 3-4 

248 



costelles en 10 /m (FIGURA 4.10, 6). 

Distribució al riu Ter. Observada ocasionalment al Llémena (T3ô), 
a la riera de Cogolls (T34), al Gurri (T24) i al Terri (T43), en aigües de 
moderada o elevada mineralització. 

Distribució general i_ ecologia, Alcalòfila i cosmopolita, molt 
sovint formant part del plàncton (CHOLNOKY 1968). Ha estat observada en 
ambients lenities com rius lents, basses i dipòsits arreu del país 
(MARGALEF 1945, 1953, 1954). 

Cymatapleura solea (Breb.) ¥. Smith 

Cèl·lules de 112-150 de longitud i 20-25 jim d'ample, 6 
costelles en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Distribuïda per tot el riu, sempre amb 
una presència discreta, sembla tenir preferència pels ambients alentits. És 
fàcil trobar-la en mostres de litoral de tot el tram mitjà del riu, de T12 
a T38, així com en afluents de circulació lenta (Gurri, Terri). 

Distribució general 1 ecologia. Sembla tolerant a un ampli rang 
de condicions, donada la varietat en què ha estat trobada (CHOLNOKY 1958b; 
HUSTEDT 1957; FJERDINGSTAD 1964; SCHOEMAN 1973); també pot prosperar en 
ambients oligotròfics o mesotròfics (FJERDINGSTAD 1950). Als Països 
Catalans ha estat observada principalment en l'herpon d'aigües lentes 
(GONZALEZ GUERRERO 1927 ; MARGALEF 1944, 1954). 

Surirella Turpin, 1828 

Surirella linearis W. Smith 

Cèl·lules de 33-39 /mm de longitud i 9-10 pun d'ample, 7-8 
costelles en 10 jim . 

Distribució al riu Ter. Observada al tram mitjà del riu, en 
aigües mineralitzades, sempre en nombre reduït. 

Distribució general i ecologia,, Espècie cosmopolita, que està 
molt amplament distribuïda tant sobre substrat calcari (MARGALEF 1954) com 
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silici (CARTER & BAILEY-VATTS 1981; DESCY 1980; MASSANELL 1966 ; VILASECA 
1978) . 

Surirella ovalis de Breb. 

Cèl·lules de 50 pm de longitud i 37 pm d'ample, 11 costelles i 38 
estries en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Escassa, sols l'hem trobada al Gurri 
(T24), en nombre reduït. 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigua dolça, 
alcalòfila, que pot resistir certa quantitat de sals (CHOLNOKY 1968). 
Freqüent en aigües corrents, calcàries, oligo o mesohalines arreu dels 
Països Catalans (MARGALEF 1951, 1953b, 1954, 1946a). 

Surirella ovata Kütz. i v. plnnata V. Smith 

Cèl·lules de 20-31 pm de longitud i 14-15 pm d'ample, 6 
costelles, 18-20 estries en 10 pm. 

Distribució al riu Ter. Sembla preferir les aigües mineralitzades 
(TAULA 4.6.6), i es fa freqüent al tram mitjà del riu, principalment a T18, 
T21 i T22, durant tot l'any. La varietat és molt menys freqüent que el 
tipus, i ha estat observada ocasionalment a T18 i T21, a l'abril de 1983. 

Distribució general i ecologia. Espècie d'aigua dolça, que pot 
trobar-se també en aigües salobroses (CHOLNOKY 1968). En aigües corrents, 
oligo i mesohalòbies arreu dels Països Catalans (MARGALEF 1951, 1952, 
1953b, 1954; TOMÀS & SABATER 1985). La var. pinnata va ser observada 
anteriorment al riu Llobregat (TOMÀS & SABATER 1985). 
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4.7. CL . BHODOPÏÏYTA 

Dels 600 gèneres coneguts de rodòflts sols una petita part es 
troben en aigües dolces. Aproximadament, unes 180 espècies de 29 gèneres 
diferents (BOURRELLY 1970) es distribueixen per les aigües continentals, 
principalment les corrents, ben oxigenades i relativament fredes, per bé 
que hi ha espècies que creixen en ambients d'aigües somes. Una llista de 
les espècies de rodofícies a partir de la literatura més recent es pot 
trobar a SHEATH (1984). Tot i haver-hi paques espècies, la distribució 
real de les rodofícies d'aigua dolça és notable; en latituds temperades, es 
poden trobar en un 50 - 95 % dels rius estudiats (SHEATH 1984). 

La presència d'aquest grup d'algues en les aigües dolces, 
principalment en els rius, encara ara és una incògnita. Com assenyalava 
SKUJA (1938), les rodofícies d'aigua dolça són més senzilles que les 
marines, per la qual cosa es pot pensar en dos possibles origens. Un d'ells 
és que un bon nombre de florí dies (entre les quals hi hauria Chantransía i 
Batrachospermum) i de nemalionals (H í l d e n b r a n d l a entre elles) provinents 
del mar hagin envaït secundàriament l'hàbitat lòtic en temps recents, la 
qual cosa es posaria de manifest per la coloració vermellosa i el tipus 
de reproducció d'aquestes espècies. L' altra, deduïble a partir de les 
seves característiques de pigmentació, distribució i morfologia, és que 
almenys un 80 V. de les espècies provingui de 1' evolució d'algunes formes 
de cianofíces en rius. 

Aquest origen dubtós es tradueix en una irregularitat elevada en 
la morfologia d'aquestes espècies i en l'ocurrència de les formes 
reproductores, la qual cosa dificulta enormement la seva determinació 
taxonòmica. 

En les nostres tasques de determinació hem utilitzat les obres 
de PASCHER & SCHILLER (1925) i STARMACH (1977). Les algues vermelles 
d'aigües dolces han estat poc estudiades, a causa, sobretot, de la 
complicada diferenciació de les espècies i de l'absència de monografies 
adequades sobre el tema. Prova i conseqüència d'aquestes dificultats és 
que, als Països Catalans, s'hagin citat fins ara solament 15 espècies 
(CAMBRA 1985) i divuit en la totalitat de l'Estat espanyol (ALVAREZ COBELAS 
1984), nombre relativament baix si el comparem amb les trenta-set trobades 
a Portugal (REIS 1975) i les quaranta vuit conegudes a França (HAMïïL 19?*. 
1925; BOURRELLY 1970). 
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4.7.1. O. PORPHYRIDIALES 

F. PORPHYRIDIACEAE 

Chroothece Hansgirg, 1884 

Chroathece rupestris Hansg. 

Colonia arbustiforme, amb peus gelatinosas, llargs i hialins, a 
1' extrem apical dels quals es troben una o dues cèl·lules. Aquestes són 
de contorn més o menys rectangular, amb els extrems obtusos, de 7 pm 
d'ample per 9-12 pm de llarg. Cada cèl·lula està embolcallada per una 
coberta gelatinosa, estratificada, hialina i gruixuda (fins a 2 pm 
d'ample). Cromatòfor axial de forma estrellada poc definida (FIGURA 4.8, 
7). 

Distribució al riu Ter. Trobada ocasionalment a la font de la 
Riera (8-III-1986), a la base d'una planieta de Batrachospermum. 

Distribució general i ecologia. Segons STARMACH (1977) aquesta és 
una espècie freqüent sobre roques humides. MARGALEF (1955) l'observa -entre 
d'altres llocs- en un petit torrent proper a Roda de Ter, tot i que el seu 
dibuix sembla més aviat correspondre a una forma de Pseudoncobyrsa. 

4.7.2. 0. BAJFGIALES 

F. BAÏGIACEAE 

Bangia Lyngb., 1819 

Antigament es parlava de dues espècies en aquest gènere, una 
marina i altra d 'aigua dolça, però recentment s'ha comprovat que es 
tracta d'una de sola (SHEATH & COLE 1984) que creix en els dos ambients. 

*Bangia atropurpúrea (Roth) C. Agardh 

Filament simple, de 54-60. pm d'amplada, biseriat a la part basai 
i multiseriat a 1'apical. Una beina hialina i gruixuda recull les 
cèl·lules de 7-10 pm d'ample per 41-43 pm de llarg marró- verdoses, que són 
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rectangulars a la base de la planteta, i quadrades-arrodonldes en la part 
final, de 18-23 jim de diàmetre (FIGURA 4.8, 1). 

Distribució al riu Ter. Ha estat observada en el Ter a l'alçada 
de Bescanó (T38), el mes de gener de 1983, amb certa abundància. També al 
Ter, a l'alçada de Torelló (T21), a l'octubre de 1982, amb una presència 
molt discreta, Donat que només s'ha observat en aquests dos punts 
(estudiats durant tot un cicle anual) en aquestes situacions concretes, es 
pot pensar que prefereix aigües fredes i riques en nutrients (TAULA 4.7). 

Distribució general i ecologia. És una espècie que sovinteja en 
els trams alts dels rius d'Europa ( DESCY 1973 ; FRIEDRICH & MULLER 1984; 
SCANNELL 1972), També s'ha observat en la part mitjana i baixa d'alguns 
d'ells; JOHN St MOORE (1985) l'observen en el tram mitjà i inferior del 
Tàmesi, arreu durant l'hivern i restringida a les àrees ombrejades durant 
l'estiu. Segons SHEATH (1984), aquesta és una espècie oportunista, pròpia 
dels estuaris i del mar, però que pot envair aigües dolces secundàriament. 
Sols havia estat trobada en tres ocasions a la Península Ibèrica (GONZALEZ 
FRAGOSO 1883 ; LACOIZQUETA 1885; CABALLERO 1929). MARGALEF (in verbis, no 
publicat) l'havia observat en varies ocasions a les Noguera (Lleida), 
durant la primavera. 

Terap, Conduc, fllc, pH nitrats fosfats 
'C pS/cai aeq/1 jjgr-at N/1 jigr-at P/1 

9,0 198-288 2,4-2,5 8 27-87 2,6-3,4 

TAULA 4.7. Intervals dels valors de les variables f ísico-químiques més 
característiques en els moments en què va aparèixer el rodòfit Bangla 
atropurpúrea al riu Ter. 

4.7.3. 0. NEKÀLIONALES 

F. ACROCHAETIACEAE 

Audouínella Bory, 1823 

Audouinella leiblenií (Kütz.) Sheath 

Masses esfèriques de 2-4 mm de diàmetre, fent coixinets que poden 
créixer ja sobre els còdols del riu ja epífites sobre Cladophora. Filaments 
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verd clars, abundantment ramificats, amb cèl·lules vegetatives de 15 (17) 
jim d' ample per 50-70 jim de llarg. Monosporangis situats apicalment, de 16 
Jim de diàmetre, monòspores esfèriques de 12 jnm de diàmetre (FIGURA 4.8, 2). 

Distribució al riu Ter. Molt abundant a la riera de Les Llosses, 
a les rodalies de Ripoll, el 2-XI-1985. L'indret de la recol·lecció era 
ombrejat, amb abundància de fulles i altres restes orgàniques, i els 
tal.lus creixien on el corrent era feble . 

Distribució general i ecologia. Aquesta espècie, cosmopolita 
segons STARMACH (1977) , només havia estat observada en el nostre país 
per MARGALEF (1955) en un petit canalet de Riells del Fai (Barcelona). Com 
altres espècies del mateix gènere, prefereix les aigües riques en carbonat 
càlcic, de corrent suau i que rebin poca llum. 

Chantransia estadi d' Audouinella 

Es molt freqüent trobar planistes sota la forma Chantransia, é& n 
dir, sense fructificar, la qual cosa no fa possible la seva determinació 
taxonòmica amb certesa. Tanmateix, per les mesures i forma de ramificar-se 
és molt possible que la totalitat de les observades al Ter pertanyin a 

< Audouinella violacea (Kütz. ) Hamel (= Chantransia violacea Kützing.^ & 
Chantransia hermanii (Roth) Desvaux). 

Distribució al riu Ter. Trobades a T6 (ocasionalment, el 2-XI-
1985), font de la Verge (ocasional, 27-V-85), T17 (ocasional al gener de 
1983 i més freqüent al juliol del mateix any), a T24 bis (abundant, el 2-
XI-1985), T35 (ocasional, a l'octubre de 1982) i a T50 (ocasional al gener 
i a l'abril de 1983). 

F. BATRACHQSPERNACEAE 

Batrachospermum Roth, 1797 

Batrachospermum moni liforme Roth 

Plantetes amarronades-violàcies, clarament verticil.lades, amb 
gonimoblasts abundants, situats a la part externa del verticil. Tricògines 
claviformes, poc abundants en les plantetes recollides. 
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Distribució al riu Ter. Ha estat observada a la font de la Riera, 
força abundant en els tres moments en què van ser preses les mostres, 
situada.tant en les parets com en el fons de la font, susceptible de rebre 
quantitats intenses de llum. 

Distribució genreral i ecologia. Aquesta espècie creix òptimament 
tant en circumstàncies de baixa com d'alta il·luminació (RIDER & WAGHER 
1972; SHEATH & COLE 1984), comportant-se de manera cosmopolita amb la llum. 

4.7.4. 0. CRYPT0HEK1ALES 

F. HILDEHBRAHDIACEAE 

Eíldenbrandia Ifardo, 1834 

IIIIdéftibi-andía rivularis. (Liebm. ) Ag. 

Tal. lus incrustant, d'uns 10 fim d'alçada, format per cèl. lulas 
poligonals de 6 pim de diàmetre, amb paret gruixuda (FIGURA 4.9, 1). 

Distribució al riu Ter. Trobada en un torrent ombrívol, en el 
camí de Sau a Susqueda , molt abundant (29-IV-1984; 7-XII-1986), i també a 
la riera Major, ocupant espais poc il·luminats, acompanyant una comunitat 
de cianofícies incrustants. 

Distribució general i ecologia. Es tracta d'una espècie 
cosmopolita en el pècton de muntanya mitjana (STARMACH 1961, 1963), en 
aigües fredes, corrents o no, possiblement indiferent a substrat silici o 
calcari. Segons BQURRELY (1955), les seves preferències se centren en 
1'esciofilitat. 
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5. ALTRES GRUPS D'ORGAIISXES OBSERVATS 
ES EL FITOBEÏTOS. 

5.1. BACTERIA 

5.1.1. Cl . ACT I NOXI CET ALES 

Sarcîna maxima Lindner 

Grups pluridimensionals de cèl·lules organitzats en paquets 
cúbics de 4, 8 o 16. Les cèl·lules tenen de 2 a 4 pm de diàmetre, i son 
esfèriques o quadrades, 

Distribució al riu Ter. Present en el plàncton d'ampolla recollit 
en el Ter a l'alçada de Medinyà (12-III-1986) . 

Distribució general i ecologia. Aquesta i altres espècies del 
gènere són freqüents en efluents de plantes de depuració (FJERDINGSTAD 
1965). LIEBMANÏT (1951) destaca que principalment apareix en abocaments de 
fàbriques de sucre i de midó. 

Sphaerotílus natans (= Cladothrix díchotoma Cohn.) 

Cèl·lules de 0.9 a 2.4 pm d'amplària per 3 a 10 pm de llargària, 
disposades en filaments uniseriats (en alguns casos bi o triseriats), 
ramificats o no. L'observació d'aquestes ramificacions (que li van valder 
la sinonímia Cladothrix dichotoma) sembla que estigui relacionada amb certa 
pobresa de nutrients en el medi (VEEN et al. 1978). Generalment s'observa 
l'existència d'una beina molt prima i hialina, presència que també sembla 
tenir a veure amb la quantitat de nutrients en el medi (GOÜY & LABROUE 
1984; HOENIGER et al. 1973). 

Distribució al riu Ter. Aquesta espècie ha estat trobada, 
convivint amb diatomees molt resistents a la pol·lució (Nítzschia palea, N. 
gandersheimiensís, Navícula accomoda), en diversos punts del riu afectats 
per 1'stress d'aquell conjunt de factors: T22, T46, T47. En altres casos, 
com és el cas de T23 (Gurri), en que la pol·lució era molt important, les 
diatomees deixaven pas a certes euglenals, únics organismes, juntament amb 
Sphaerotílus, amb possibilitat de resistir. 
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Distribució general i ecologia. Aquesta espècie va ser descrita 
científicament per Kützing el 1833, en aïllar-la de mostres de rius 
pol.luïts. És una espècie molt freqüent en aquests ambients. Per a KOLKWITZ 
& MARSSON (1909) és un organisme polisaprobi. Per a BUTCHER (1932) va 
merèixer el nom de "fong d'aigües negres", lío obstant, aquest organisme es 
pot trobar en llocs que no pateixin de forta contaminació, essent un 
element més del perífiton; BACKHAUS (1973) i SABATER (1983) el citen com un 
element moderadament abundant en les capçaleres de rius lliures de 
contaminació. Hom pot concloure que únicament el seu desenvolupament en 
massa és indicatiu de les condicions d' stress. Necessita baixa temperatura 
(es pot desenvolupar de 5 a 35 °C segons GOUY & LABROUE 1984) i un alt 
contingut d'oxígen en les aigües (FJERDINGSTAD 1965), amb un pH òptim de 
desenvolupament de 6.8 a 7.5 (GOUY & LABROUE 1984). S'ha observat que pot 
utilitzar indiferentment amoni i nitrats com a fonts de nitrogen (MULDER & 
VEEN 1963), mentre que es mostra sensible a elevades concentracions de sals 
(segons SCHEURING 1957, concentracions de 0.3 a 2 g/1 afecten el seu 
creixement). 

5.2. FVNG1 

5.2.1. CL. HYPHOMYCETES 

Tot i que d'una manera bastant marginal, farem esment en aquest 
apartat d'un grup d'organismes que juguen un paper poc valorat en la xarxa 
trófica del riu. Aquests petits organismes (o més estrictament els seus 
conidis) es troben en acumulacions d'escuma, que apareixen sobretot 
darrera els petits salts d'aigua, preses o ràpids, sempre en aigües netes. 
L'escuma actua com una trampa caçadora de conidis, però sembla que ho fa de 
manera selectiva, atrapant amb més freqüència els conidis tetraradiats 
(INGOLD 1975). Això fa aconsellable d'agafar material sobre el qual es 
desenvolupen (branques, fulles...) i incubar-lo al laboratori, en 
condicions controlades (DESCALS et al, 1977; WEBSTER & DESCALS 1981). 
Aquest mateix procedir, sense arribar a la incubació, pot ser aconsellable 
per a recollir un més ampli espectre de conidis. Val a dir que en el Ter 
hem recollit de manera ambivalent escuma i fulles, tot i que no hem 
continuat en els aspectes de laboratori. 

Aprofitant les campanyes extensives que es dugueren a terme en el 
Ter, es va recollir escuma o bé fulles dipositades en el llit del riu en 
tots aquells indrets en què es van observar. De tots aquells, solament en 
els següents es va trobar conidis d'hifomicets: 

T9 - Ritort (gener, febrer, desembre 1983); escuma i fulles. 
T13- Ter (desembre 1983); escuma. 
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T20- Ter (febrer 1983); escuma. 
T27- riera Majar (gener, juny 1983); escuma i fulles. 
T31- Ter (gener 1983), en una basseta d'inundació curullada de fulles. 
T50- riera de Rupit (juny 1983); escuma i fulles. 
T6 - Merdàs (desembre 1982); escuma. 
T1 - Freser (febrer 1983); fulles. 
T3 - Rigard (gener 1983); escuma. 
T14- riera de Vallfogona (gener, febrer 1983); escuma i fulles. 

De tots els punts anteriors, el T9 va ser el que va oferir més 
diversitat de conidis, mentre que al T13 solament se'n van observar uns 
pocs. Les espècies identificades han estat les que apareixen en la llista 
adjunta. Hem omès les que no oferien una determinació taxonòmica prou 
clara. Com sembla obvi, les determinacions requereixen, ben sovint, una 
metodologia més acurada que la que hem utilitzat nosaltres. Per tant, 
aquesta llista és una modesta aproximació a la flora fúngica del riu, i ben 
probablement representa la meitat o la tercera part del que en realitat hi 
existeix. 

Alaiospora acuminata Ingold (FIGURA 5.1, 7). 
Anguillospora longissima (Sacc. et Syd.) Ingold (FIGURA 5.1, 12). 
Anguíllospora crassa Ingold (FIGURA 5.1, 13). 
Cl a vari opsi s aquatica de Wild (FIGURA 5.1, 8). 
Clavatospora longibranchiata (Ingold) EFilsson ex Marvanova & Nilsson 
(FIGURA 5.1, 11). 
Flagel1 aspara curvula Ingold (FIGURA 5.1, 14). 
Heliscus lugdunensis Sacc. & Therry (FIGURA 5.1, 5). 
Leoonniera terrestris Tubaki (FIGURA 5.1, 2 13). 
Lunulospora curvula Ingold (FIGURA 5.1, 9). 
Pyricularia aquatica Ingold (FIGURA 5.1, 10). 
Tetracladium marchai ianum de Wild (FIGURA 5.1, 4). 
Tetracladium setigerum (Grove) Ingold (FIGURA 5.1, 4). 
Tricladium giganteum Iqbal (FIGURA 5.1, 1). 
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f i g u r a 5 . 1 . 

I, Tricladiuia giganteum 
2 i 3. Lemonniera terrestris 
4, Tetracladiuia setigeruro 
5, Heliscus luqdunansis 
6, -Tetracladium marchaiianum 
7, ftlatospora acuminata 
8, Clavariopsis aquatica 
9, Lunulospora curvula 
IQ.Pvricularia aquatica 
II.Clavatospora longibranchiata 
12,flnguillospora lonqissima 
13.Anquillospora crassa 
U.Flaqellospora curvula 



6. LES COMUNITATS FITOBENTÒNIQUES DEL RIU TER. 

6.1. INTRODUCCIÓ. 

Les algues del bentos representen en el riu la quasi totalitat 
dels productors primaris. En un riu de petites dimensions com és el Ter, el 
plàncton té poca importància i està restringit a la desembocadura. En 
canvi, el fitobentos ocupa la quasi totalitat del riu, amb les úniques 
limitacions que imposen l'absència de llum i unes condicions de pol·lució 
extrema. 

El que denominarem genèricament com a bentos constitueix, en 
realitat, una barreja de molt diferents adaptacions a viure sobre un 
substrat sòlid. En efecte, en un espai reduït en el riu es pot trobar 
algues filamentoses (plocon) al costat d'altres epilítiques (sobre pedres) 
o epipèliques (sobre el fang), o bé creixent unes damunt unes altres (la 
qual cosa és molt corrent en les que viuen formant un prima pel·lícula, el 
pècton). Segoíis les condicions de l'indret (bàsicament el corrent) succeeix 
que predomini un o altre tipus, la qual cosa està ben relacionada amb una 
característica composició taxonòmica de l'indret. 

Les poblacions d'algues es distribueixen en taques en el llit del 
riu. Aquest fet, juntament amb les variacions estacionals que s'hi 
esdevenen (atenent a factors físics i químics: BLÜM 1960; HYNES 1975) fa 
complicat l'estudi de les comunitats del bentos. L'avaluació quantitativa 
d'aquestes poblacions està condemnada d'avançada a una gran relativitat. No 
és possible assegurar que una mostra del bentos en un tram determinat sigui 
representativa d'aquell segment del riu; a més, no serveixen les tècniques 
de comptatge emprades en el plàncton que permeten d'avaluar el contingut 
d'organismes en una columna d'aigua. La interpretació ecològica de la 
dinàmica d'aquestes poblacions és intrínsecament complicada. Un gran nombre 
de variables ambientals hi estan relacionades i actúen a més de manera 
simultània. En rius (com és el cas del Ter) que reben directament o 
indirecta els aports de molts habitants, les influències humanes són molt 
diverses, i es superposen amb les influències pròpies de les variables 
ambientals del riu. Totes elles actuen sobre el fitobentos i són les més 
grans responsables de la dinàmica de la població. 

En aquest apartat descriurem les poblacions fitobentòniques que 
han estat observades a la conca del Ter. A fi de tenir una imatge el més 
ampla possible, s'han estudiat més de quaranta estacions de mostreigi 
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FIGURA 6.1. Mapa de la conca del riu Ter on s'indica els punts 
on ha estat estudiat el fitobentos. 
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distribuïdes per tota la conca, posant més èmfasi en l'aspecte extensiu que 
en l'intensiu. Per bé que es fa una descripció general del tipus de 
comunitat present a cada tram de la conca, no s'aprofundeix, en aquesta 
part, en les comunitats incrustants ni en les comunitats de diatomees de 
l'eix del riu, que es tracten més extensament en altres capítols d'aquesta 
tesi (apartats 10 i 7). 

6.2. METODOLOGIA. 

S'han escollit un total de 48 estacions de mostreig repartides 
arreu de la conca del riu Ter (FIGURA 6.1). La major part dels punts s'han 
estudiat en quatre moments del període 1982-83: octubre de 1982, gener, 
abril i juliol de 1983. En altres, però, s'ha tractat de moments diferents, 
bàsicament repartits des de l'octubre de 1982 al setembre de 1983, per bé 
que altres corresponen a mostres més recents. A 1'APÈNDIX I s'explicita la 
situació concreta de cada punt, així com la seva alçada, distància a la 
capçalera i tipus de substráete. 

Les mostres s'han recollit sempre per duplicat, una en zona de 
corrent, la segona en litoral. S'ha procurat que fos representativa dels 
diferents microambients que hi havia en el punt de mostreig: còdols i 
pedres, plantes aquàtiques, .» filaments surant o sobre les pedres, 
epipelon...que eren recollides rascant les superfíces amb un ganivet. 
Inmediatament es fixaven al camp mitjançant formaldehid al 4 Aquesta 
manera d'obtenir les mostres és la més adequada per fer un mostreig 
extensiu. Altres metodologies poden ser aplicades quan 1'objectiu és més 
específic (DESCY 1973; KAVECKA 1971; HOLMES & VHITTON 1981; MARGALEF 1947). 

Les mostres utilitzades en aquest apartat pertanyen, en la seva 
Inmensa majoria, a les de la zona de corrent. En uns casos concrets han 
estat també estudiades les mostres de litoral, i així es fa constar. Per a 
la seva observació, les nostres s'han fraccionat, destinant una part a 
l'observació en fresc, altra al tractament amb àcids forts (TOMÀS 1979; 
SABATES 1982) seguint el mètode de HUSTEDT (1930), mentre que una tercera 
es guardava de reserva. Aquesta diferència respon a la necessitat 
d'estudiar separadament els diversos grups taxonòmics: les diatomees s'han 
mirat quasi exclusivament a partir de les mostres tractades, mentre que 
clorofícies, cianofícies i altres grups més minoritaris eren estudiats a 
partir de la mostra fresca. El medi de muntatge de les preparacions 
permanents de diatomees ha estat sempre Naphrax (index de refracció: 1.74). 
En el cas de les altres algues, hem treballat sempre amb preparacions no 
permanents. 

Per avaluar les abundàncies de les espècies a les mostres, s'ha 
contat separadament les diatomees de les altres algues. A partir de les 
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preparacions permanents, s'han realitzat comptatges d'un nombre de 
frústuls que oscil·lava entre 250 i 350, mai menys de 200 per preparació, a 
partir dels quals s'han fet estimes*relatives de la participació de cada 
espècie en la mostra (percentatges). Aquest procedir és molt estés en 
treballs de fitobentos centrats en les diatomees (DESCY 1976; VAN DAM 1981; 
SCHOEMAN 1976; CHOLNOKY 1968...). En el cas de tots els altres grups s'ha 
utilitzat el criteri clàssic de fitosociologia, consistent en l'avaluació 
subjectiva, en una escala logarítmica de 1 a 5 (VASYLIK 1965, EOHR 1973; 
MARGALEF 1951), de les espècies presents en la mostra. 

6.3. DESCRIPCIÓ DE LES COMUNITATS FITOBENTÒHIQUES. 

6.3.1. Alta muntanya. 

L'alta muntanya de la conca del riu Ter està drenada per les 
capçaleres del Ter, de Vallter a Camprodon, i del Freser, de Queralbs a 
Ribes. En aquests träne, hem estudiat set punts: TO, T7, T8, T9 i TIO en la 
vall del Ter, Tl, T2, T3, T51 en la del Freser (TAULES 6.0 a 6.9.). 

Als punts més alts, on l'aigua és més ràpida i el substrat del 
riu està format per grans blocs de pedra, les algues han de superar unes 
condicions de vida molt adverses. Sols una comunitat incrustant, formada 
principalment per cianofícies (apartat 10), creix damunt les pedres en 
petites taques, junt amb la crisofícia Hydrurus faetldus, que esdevé 
l'espècie dominant a les poblacions, principalment a l'hivern (desembre-
gener), fent-se més rara en altres moments. Les diatomees hi són escasses. 
A TO no es detecten més que ocasionalment alguns frústuls de Ceratoneis 
arcus i Díatoma hiemale v. mesodon (TAULA 6.0). Aquestes dues espècies fan 
acte de presència a la tardor 1 a l'hivern a TI i T3, i es van fent 
progressivament importants a d'altres punts <T2, T7, T4, TÔ). Algunes 
espècies com Achnanthes minutissima, Gomphonema minutum i Cymbella 
ventricosa sovintegen junt amb les espècies anteriors. Meridian circulare, 
una espècie freqüent en aquests ambients, no és abundant més que a T7, i 
durant l'hivern, mentre que en altres estacions d'aquest tram no es fa 
present. 

A la part més baixa de les capçaleres (T9 i TIO) no hi ha gran 
diferència amb el descrit fins ara, per bé que fan la seva entrada algunes 
espècies que aigües abaix seran més freqüents, principalment pertanyents 
als gèneres Navícula i Nitzschia (TAULES 6.7. i 6.8.), Hydrurus foetidus 
cobreix el riu durant l'hivern, però desapareix completament a partir de la 
primavera (a partir del mes de maig). Ulothrix zonata ésabun^a^t de forjna 
local, en zones de corrent intens, formant masses conspiqües de color verd 
intens. 
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Haig 
1985 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa sp, 

Chamaesiphon polonicus 2 
Homeothrix janthina 1 
Oscillatoria limosa 
Pleurocapsa aurantiaca 2 
Pleurocapsa minor 
Phormid iurn autumnale 4 
Phormidium frigidum 
Phormidium retzii 2 

CHRYSQPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

TAULA 6,0, Valors, expressats en una escala qualitativa d'l a 5 de la població d'algues a TO 
(TER a Ulldeter), El símbol + indica la presència en la mostra d'una determinada espècie, 
Aquesta mostra es caracteritzava per la total absència de diatomees, 
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Oct, Nov, Des, Gen, Abr, Jul, 
1982 1982 1982 1983 1983 1983 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon polonicus 
Horaeothrix janthina 
Phormidium autumnale 
Phormidium retzii 

CHLORQPHYCEAE 

Cosmarium vexatum 
Gongrosira debaryana 
Ulothrix zonata 
Ulothrix tenuissima 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIQPHYCEAE 

Acnnantnes minutissisid 

Amphora pediculus 
Amphora ovalis 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis placentula 
Cymbella aspera 
Cymbella affinis 
Cymbella cistula 
Cymbella helvetica 
Cymbella ventricosa 
Cymbella sinuata 
Denticula tenuis 
Diatoma elongatum 
Dia toma h i enta le i v, mesodon 
Diatoma vulgare i v, producta 
Epithemia túrgida 
Fragilaria capucina 
Gomphonema minutum 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Gomphonema tergestinum 
Gomphonema constrictum 
Navicula cryptocephala v. exilis 
Navicula radiosa 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia palea 
Nitzschia romana 

24,3 
2,0 

7,4 
20,2 

8 4,7 
7 4,7 

67 
1 

0,7 
3.4 
0,7 

3,4 
18,9 
0,7 
+ 

7,4 

0,6 

5,4 

TAULA 6,1,: Composició de la població d'algues a T1 (capçalera del riu FRESER, 
Rialp), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, 
mentre que les de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; 
el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, 
1982 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 10,8 

Ceratoneis arcus 24,4 
Cocconeis placentula 10,0 
Cymbella ventricosa 7,5 
Cymbella affinis 0,8 
Cymbella sinuata •? 0 o ,-J 
Denticula tenuis + 

Qiatoma hiema le 0,8 
Diatoma hiemale v, ntesodon 6,6 
Diatoma vulgare 2,5 
Diploneis parma + 

Fragilaria leptostauron v, dubia + 

Fragilaria vaucheriae 1,6 
Fragilaria capucina 3,3 
Gomphonema intricatura v, pumila 13,3 
Gomphonema olivaceura + 

Gomphonema angustatum v, producta 0,8 

Gomphonema minutum 2,5 

Hantzschia aisphioxys + 

Navicula viridula v, rostellata 1,6 
Navícula cryptocephala 0.8 
Navicula tr¿punctata :• + 

Nitzschia romana 4,1 
Nitzschia amphibia 0.8 
Nitzschia denticula + 

Nitzschia linearis + 

Pinnularia interrupts + 

Synedra ulna + 

TAULA 6.2,: Composició i valors d'abundància expressats en percentatges de la població de 
diatomees a T2 (FRESER a Ribes Altes); el símbol + indica presència d'una espècie en la 
mostra, Les algues no diatomees no van ser estudiades, 
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Oct. Des, 
1982 1982 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa sp, 
Horneothrix janthina 
Pleurocapsa aurantiaca 

+ 
+ 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Gongrosira debaryana 
Ulothrix tenuissirna + 

+ 

o 
•J 

CHRYSOFHYCEAE 

Hydrurus foetidus 4 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cymatopleura solea 
Cymbella affinis 
Cymbella helvetica 
Diatoma hieraale 
Diatoma vulgare i v, producta 
Gomphonema intricatum v, pumi la 
Gomphonema angustatum v, producta 
Gomphonema tergestinum 
Gomphonema constrictum 
Gyrosigma acuminatum 
Melosira varians 
Navícula radiosa 
Navícula gregaria 
Navícula cryptocephala 
Nitzschia palea 
Nitzschia romana 
Nitzschia linearis 
Synedra ulna 

TAULA 6,3.: Composició de la població d'algues a T3 ÍRIGART a Planoles), Les abundàncies 
relatives estan expressades en una escala qualitativa d' 1 a S, on el símbol + indica la 
presència en la mostra d'una determinada espècie, 
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Oct, 
1982 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 1.2 
Ceratoneis arcus 7,3 
Cocconeis pediculus 3,6 
Cocconeis placentula 7,3 
Cymbella ventricosa 17,0 
Cymbella affinis 20,7 
Cymbella cistula 3,6 
Cymbella s inuata 1,2 
Cyclotela meneghiniana 4,8 
Diatoma hiemale 2,4 
Diatoma vulgare 1,2 
Fragilaria vaucheriae 1.2 
Gomphonema angustatum v, producta 1,2 
Gomphonema ra inutum 7,3 
Navicula cryptocephala 2,4 
Navicula cincta X 

Navicula capitoradiata 1 ,2 
Navicula decussis + 

Navicula tripunctata 2,4 
Nitzschia dissipata + 

Nitzschia linearis 2.4 
Nitzschia palea 2,4 
Nitzschia pusilla + 

Nitzschia romana 8,5 
Synedra ulna + 

TAULA 6,4,; Valors, expressats en percentatges, de la població d'algues a T4 (FRESER a 
Montagut), El símbol + indica la presència en la mostra d'una determinada espècie, Les algues 
no diatoroees no han estat estudiades, 
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Oct, Des, Gen, Abr, Jul, Oct, 
1982 1982 1983 1983 1983 1985 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa sp, , i , 
• i . 

Chamaesiphon polonicus 3 i i i 
0 i. 

Horoeothrix janthina 2 i i 1 1 2 

CHLORQPHYCEAE 

Ulothrix zonata - , 1 i i 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 1 5 4 1 2 
• 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 18,53 5,0 i 40,6 22,2 
Achnanthes lanceolata 1,68 i t 0,55 

Amphora pediculus + i i i 

Ceratoneis arcus + 60,0 16,6 7,58 i 

v, amphioxys 42,1 i i 

Cocconeis placentula 5,06 + i i i 

Cymbella affinis 5,06 i 5,4 •5,35 1,1 
Cymbella prostrata + i 

Cymbella ventricosa 10,1 12 ! 0 3.74 32,5 0 o •J , <J 
Cymbella s inuata + i i 

Diatoma hiemale i v, mesodon 0,56 15 ! 0 1,36 0,4 61,6 
Fragilaria vaucheriae , i 0,68 1,7 I 

Gomphonema minutum 6,74 11,6 2,8 
Gomphonema intricatum v, pumi la 0,56 i i 1,33 i 

Gomphonema tergestinum 1,68 i i i 

Gomphonema angustatum v, producta , 2,0 i 0,44 t 
Heridion circulare < i 34,0 i 

Navicula cryptocephala v exilis 1J2 i 2,38 > i 

Navicula radiosa > 2,0 i 0,6 
Nitzschia linearis i 1,0 r i i 
Nitzschia palea 1,12 2,0 32,9 i i 
Nitzschia palea v, debilis 5,06 « 1,02 i 

Nitzschia romana i i 1,02 t lie 
Surirella linearis i 1,0 i 
Synedra ulna 1,12 i 0.68 Ù 

TAULA 6,5,: Composició de la població d'algues a T7 (TER a Setcases), Les abundàncies de 
les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan 
en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, En 
la mostra corresponent a l'octubre de 1985 solament es va estudiar la comunitat incrustant, 

271 



Oct, 

1332 

CYANOPHYCEAE 

Pleurocapsa minor 1 

CHLQRQPHYCEAE 

Cladophora glomerata 3 
Ulothrix zonata + 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 0,78 
Ceratoneis arcus 6,25 
Cocconeis pediculus 3,9 
Cocconeis placentula 7,03 
Cymbella ventricosa 28,9 
Cymbella sinuata 3,12 
Diatoma hiemale 

v, mesodon 0,78 
Diatoma vulgare 35,15 
Fragilaria capucina + 
Frustulia vulgaris * 
Gomphonema angustatum v, producta + 
Gomphonema minutum 1,56 
Melosira varians 0,78 
Meridion circulare + 
Navicula cryptocephala + 
Navicula cryptocephala v, veneta + 
Navicula decussis 0,78 
Navicula tripunctata + 
Nitzschia romana 1,56 
Nitzschia linearis 3,12 
Nitzschia palea 0,78 
Nitzschia palea v, debil is 0,78 
Synedra ulna 1,56 
Synedra ulna v, oxyrhynchus 1,56 

TAULA 6,6,; Composició de la població d'algues a T8 (TER a Llanars), Les abundàncies de 1 
diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan 
una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, 

1982 

Des, 
1982 

Sen, 

1983 

Abr, 
1983 

Jul, 

1983 

Ma ig 

1985 

Ilaig 
1985* 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon polonicus 
Homeothrix janthina 
Pleurocapsa aurantiaca 
Pleurocapsa minor 
Phormidium autumnale 
Phormidium retzii 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Ulothrix zonata 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minut issima 

Achnanthes Ianceolata 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis placentula 
Cocconeis pediculus 
Cymbella affinis 
Cymbella ventricosa 
Qiatoma hiemale i v. mesodon 
Fragilaria capucina 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema minutum 
Meridian circulars 
Navícula cryptocephala v, exilis 
Navícula tripunctata 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia romana 
Synedra ulna 

4,01 

36.2 

6,69 
0,89 
4,46 

0,44 
1,33 
3,57 
0,44 

i 

20,98 
1,33 
16,96 

1,48 50,0 

1.25 
8,75 

1 0 , 0 

1,25 
1.5 
1.25 

15,6 
64,31 

0,37 

0,74 
0,37 
0,74 
5,2 
0,37 
7,43 
0,37 

1.25 
1.25 

K25 

2̂ 5 

18,75 

TAULA 6,7,: Composició de la població d'algues a T9 (TOR a 3 km de Camprodon), Les abundàncies de 
les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan en 
una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, Les dades 
de diatomees corresponents a l'octubre i ai desembre de 1982 estan també expressades en una escala 
d'l a 5. L'inventari assenyalat amb un $ correspon a un petit afluent molt proper al punt estudiat; 
en ell i en el del mateix moment pertanyent al punt, solament va Mtwcfiar la roaunit-at 
incrustant, 
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Oct, Des, Gen, Abr, Jul, 
1982 1982 1983 1983 1983 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa sp, 
Phormidium subfuscum 
Pleurocapsa minor 

CHLOROPHYCEAE 

Closterium moni 1 ifarum 
Closterium acerosum 
Cosmarium vexatum 
Gongrosi ra fluminensis 
Qedogonium sp, 
Palraella miniata 
Scenedesmus acutus 
Scenedesmus vilaplanii 
Sporotetras pyriformis 
Ulothrix zonata 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes ninutissima 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis placentula 
Cymatopleura solea 
Cynbella affinis 
Cymbella helvetica 
Cynbella sinuata 
Cynbella ventricosa 
Diatoma elongatum 
Diatoma hiemale v, mesodon 
Diatoma vulgare 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema angustatum i v, producta 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Gomphonema tergestinum 
Helos i ra varians 
tieridion circulare 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula gregaria 
Navicula lanceolata 
Navicula pelliculosa 
Navicula subainuscula  
Navicula tripunctata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia ronana 
Surirella ovata 

0,5 
5 

50 

1 1 

14 

0,39 
1,19 
19,9 

10,55 
1,37 

0,39 15,13 

13,14 

1,99 
0,39 
4,35 
0,79 

1.19 
2.39 
0.79 

4̂ 38 
0.39 

0,23 

14,34 
2,39 
29,08 

1,37 
59,17 + 
0,45 

0,45 

K83 

3 ! 66 
0,91 

0,45 
0,45 

,7 
10 
37 
35 

43 

75 
75 

35 

1,37 
0,91 58 
1.37 

1 

05 

35 

35 
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Synedra ulna + 1 , 0 + 0,45 

TAULA 6,8.: Composició de la població d'algues a TIO (Riu TER, Colònia Estebanell), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie 
en la mostra, 

Jul, 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Homeothrix janthina 1 
Oscillatoria limosa + 
Pleurocapsa minor 1 

CHLORGPHYCEAE 

Closterium acerosum + 
llougeotia sp, 2 
Oedogonium sp, 1 
Spirogyra sp, 2 
Ulothrix zonata- 1 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes fexella 
Achnanthes minutissima 
Amphipleura pellucida 
Cymbella affinis 
Cymbella aspera 
Cymbella sinuata 
Cymbella ventricosa 
Méridien circulare 
Navícula cryptocephala v, exilis 
Navícula tripunctata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia romana 

8,46 
1.31 
0,27 
+ 

0,27 
0.27 
+ 

0,27 
0,27 
+ 

84,9 
2.7 
0,27 

TAULA 6,9; Composició i abundàncies de la població d'algues a T51 (riera SEGADELL, Pardines), 
Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les 
altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una 
espècie en la mostra, 
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Certament singular per la seva composició específica és la 
població de T2 (TAULA 6.2.), amb alguns components nòrdics, com Diploneis 
parma i Fragilaría leptostauron v. dubia, que es barregen amb components 
propis d'aquestes poblacions. També al riu Segadell (T51, TAULA 6.9.) la 
població és significativament diferent, observant-se aquí espècies que 
sovintegen en aigües més alcalines, com és Amphipleura pellucida i 
Nitzschia gracilis, aquesta última assolint un 85 % de les diatomees al 
juliol de 1983. Aquest fet és degut, ben possiblement, a l'origen càrstic 
d'aquest riuet, que neix a la serra Cavallera, de substrat calcari. 

6.3.1.2. Les capçaleres dels afluents silicis. 

Als rius Major (T27), Osor (T28, T29) i Onyar (T39, T42), el 
substrat és quasi únicament silicic. No obstant, les poblacions difereixen 
força en un i altra indret (TAULES 6.10. a 6.14.). 

A la riera Major (TAULA 6.10.) es desenvolupa una població que 
recorda a les de les capçaleres baixes del Ter i el Freser. Hydrurus 
foetidus era molt abundant durant l'hivern. Les diatomees , creixent sobre 
d' un pècton de Phormidium, formen una població important, sobretot a la 
primavera i l'estiu. Algunes taques de cianofícies i rodofícies 
incrustants (apartat 10.2.3) estan disperses sobre les pedres, però en 
primavera i estiu són tapades per Cladophora gl ornera ta que, al seu torn, 
ofereix habitacle a nombrosos epífits. En aquest punt, algues que 
sovintegen en les capçaleres molt ràpides dels rius es barregen amb altres 
que freqüenten els trams mig. Les espècies més abundants de la població van 
ser Nitzschia romana a la primavera i a l'estiu, Fragilaría vaucherlae a 
l'hivern i Cocconeis pediculus a la tardor (instal·lat com epífit de 
Cladophora). 

Les aigües de l'Onyar són força mineralitzades, de manera que a 
T39 i a T42, a l'octubre de 1982 abundaven espècies com Xelosira varians, 
Nitzschia amphibia (a T39, TAULA 6.13.) o Nitzschia gandersheimiensis i 
Nitzschia umbonata (a T42, TAULA 6.14.). Altres espècies no hi eren 
abundants, però la seva presència és significativa d'un elevat contingut 
mineral en l'aigua: Navicula schroeterii, Navicula bacíllum, Amphora 
veneta, Nitzschia tryblíonella v. levidensis, Nitzschia acuta, Synedra 
rumpens. 

A la riera d'Osor, i sobre un pècton de Ph. subfuscum i altres 
clorofícies (apartat 10.2.3) es desenvolupaven majoritàriament diatomees, 
que eren acompanyades per Cladophora glomerata (abundant durant la 
primavera) i petites masses de Stigeoclonium o Ulothríx. Gomphonema 
angustatum v. producta i Cymbella ventrícosa eren molt abundants a T28 
(TAULA 6.11), en una població poc diversa, que contava amb altres espècies 
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Oct, Des, Gen, Abr, Jul, Des, 
1982 1982 1983 1983 1983. , 1986 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon incrustan? + i , • , 

Homeothrix janthina i + i 
Phormidium autumnale + i i 
Pleurocapsa minor i • • • • 

CHLOROPHYCEAE 

Ankistrodesmus falcatus i i + 
Cladophora glomerata 3 4 2 
Closteriura acerosum + + 
Closterium raoniliferum 1 
Gongrosira debaryana i 

Oedogonium sp, + + 
Pediastrum boryanum + - , 
Scenedesmus acutus + 
Scenedesmus quadricauda, + + 
Spirogyra sp. 1 + 
Ulothrix zonata • 

r + i • 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus • 3 4 . t i 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 0,59 + 1,57 0,91 • 

Achnanthes minutissima + 14,0 7,48 9,23 9,5 
Amphora ovalis 0,59 i t , 
Amphora pediculus i , 0,39 3,65 4,4 
Ceratoneis arcus 0,59 i i i 
Cocconeis placentula 17,2 5,02 4,01 
Cocconeis pediculus 43,4 i 11.41 17,15 
Cymbella aspera + , 0,45 + 

Cymbella prostrata + i i i 
Cymbella sinuata t 2,0 0,39 i 0,36 
Cymbella ventri cosa 0,59 2,0 1.57 21,46 2.6 
Diatoma elongatum t i 13,38 i 
Diatoma h iemale & v , mesodon + i i 
Diatoura vulgare + 1,0 5.51 0,91 2,18 
Fragilaria capucina v, »esolepta 1.0 i i + 

Fragilaria construens 1,19 t , i i 
Fragilaria construens v, binodis , 1 i i 6,93 
Fragilaria vaucheriae 4,13 52,0 43,3 2.73 2,91 
Gomphonema angustatum v, producta 0,59 2.0 i i 
Gomphonema intricatum v, pum i la , 2.0 r 0,36 
Gomphonema fiinu.tum 4,0 i 4.5 2.18 
Gomphonema olivaceum + i 6,69 0,45 
Gomphonema tergestinum 2,95 4,0 r • 

Helosira arenaria i , , 0,36 
ílelosira varians 3,57 t i + 2,18 
Meridion circulare 0,59 9.0 7,48 0,45 i 
Navícula capitoradiata 0,59 , , 1,09 
Navícula cryptocephala v, exilis 0,59 2.0 3,14 1.82 0,72 
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Navicula cryptocephala v, veneta , 0,45 0,72 

Navicula decussis 0,59 i 0,45 , 
Navicula gregaria 0,59 1,06 
Navicula lanceolata , 4,0 0 39 , 
Navicula subminuscula i i + 

Navicula tantula , 1,36 0,72 

Navicula tripunctata 10,62 i 2,28 1,45 
Nitzschia amphibia 4,72 i i 1,09 

Nitzschia dissipata , 1,0 0,45 0,36 

Nitzschia gracilis i i 1 57 0.9 t 
Nitzschia inconspicua i , 0,36 

Nitzschia linearis i i 0,45 

Nitzschia palea 1,19 i 2 75 0,36 

Nitzschia romana 2,95 i •J 54 27,85 34,67 

Rhoicosphenia curvata 1,77 i t 0,72 
Surirella ovata + 0,91 i 
Synedra ulna , » 0,91 0,72 

RHODOPHYCEAE 

Hildenbrandia rivularis 

TAULA 6,10,; Composició de la població d'algues a 127 (Riu MAJOR, pont da ia Malafogassa), 
Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les 
altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una 
espècie en la mostra, Al desembre de 1386 solament es va estudiar la comunitat incrustant, 
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Oct, Nov, Oes, Abr, 
1982 1982 1982 1983 

CYANOPHYCEAE 

Phormidium subfuscum 

CHLORQPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Gongrosira incrustans 
St ig, subsecundum 
Ulothrix tenuissima 
Ulothrix zonata 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 0,56 
Achnanthes minutissima 0,56 
Amphora pediculus 0,28 
Cocconeis pediculus 0,28 
Cymbella ventricosa 23,01 
Cyrabela sinuata 0,28 
Fragilaria vaucheriae 0,85 
Gomphonema angustatum v, producta 55,3 
tlelosira varians 0,28 
ileridion circulare + 
Navicula accomoda 2,8 
Navicula cari 0,28 
Navicula gregaria 6,25 
Navicula pelliculosa 0,28 
Navicula subminuscula 1,7 
Nitzschia gandersheimiensis 0,56 
Nitzschia linearis 0,28 
Nitzschia palea 5,11 
Nitzschia romana 0,28 
Synedra ulna 0,85 
Synedra ulna v, oxyrhynchus + 

TAULA '6,11,; Composició de la població d'algues a T28 (riu OSOR, a Sant Kiquel), Les 
diatomees, que sols es van estudiar a l'octubre de 1982, estan expressades en percentatges, 
mentre que les altres algues estan avaluades mitjançant una escala qualitativa d'l a 5; el 
símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, Gen, Abr, Jul, 
1982 1983 1983 1983 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata i i + + 
Closterium acerosum i i + 
Hougeotia sp, + i 
Scenedesmus acutus + i 1 • 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata i 0,44 1.49 
Achnanthes minutissima 0,9 0,99 
Achnanthes rostrata 0.3 1 , 
Caloñéis bacillum ( 0,44 + 

Cocconeis pediculus 1.2 7,5 1,99 
Cocconeis placentula 1,6 oi 22 8,4 13,93 
Cymbella microcephala , 1 + 

Cymbella sinuata i 0,44 + 
Cymbella ventricosa i l|l4 0,88 1,99 
Diatoma elongatum i , + 
Qiatoraa vulgare 1.2 4 * Î 3 4,42 3,48 
Diploneis ovalis 0.3 1 
Epithemia sorex 0,3 1 , 
Fragilaria construens i 16 t 0,99 
Fragilaria vaucheriae 1,8 4,42 1,49 
Fragilaria capucina 1.3 0,44 « 

Frustulia vulgaris i + , 
Gomphonema angustatum h v, producta i t 

+ 

Gomphonema minutum 0,88 0,49 
Gomphonema parvulum , 0I22 1 1.49 
Hantzschia amphioxys 3.6 1 + 
Helosira varians 1.8 l|l4 3,53 5,97 
Meridion circulare 1.2 1 
Navicula accomoda t 0 i 22 0,44 + 
Navícula capitoradiata 5.1 0,88 0,99 
Navicula cari , 0,88 1 
Navicula cryptocephala v, exilis i oles 0.88 0,99 
Navicula cuspidata var, ambigua i t + 
Navicula decussis 2,8 1 1 
Navicula gregaria 50,0 6 Û 39,8 40.3 
Navicula hungarica v, capitata + t + 

Navicula lanceolata i + 
Navicula pelliculosa , o|es 1 
Navicula pupula 1.2 1 0.49 
Navicula radiosa 1,2 1 1 
Navicula radiosa v, tenella i 0,88 1 
Navicula subninuscula 1,2 o!S8 1 
Navicula tantula 10,0 0,49 
Navicula tripunctata i lis 3,98 + 
Navicula trivialis i + 
Nitzschia acuta i + 
Nitzschia amphibia 1.2 1,32 4.97 
Nitzschia dissipata i 0,45 
Nitzschia hantzschiana + 
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Nitzschia inconspicua , 0,22 0,88 0,99 

Nitzschia linearis 0,3 0,44 0,44 + 

Nitzschia palea 2,4 19,3 2,21 1,99 

Nitzschia romana 2,4 0,68 0,44 1,99 

Pinnularia maior + , , , 
Pinnularia. interrupta 0,9 , + 

Rhoicosphenia curvata 0,3 0,44 0,99 
Rhopalodia gibba + i . . 
Surirella linearis i , • + 

Synedra ulna 5,1 3,67 13,27 9,95 

TAULA 6,12,; Composició de la població d'algues a T2S (OSOR, a Anglès), Les abundàncies de 
les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que las de les altres algues ho estan 
en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, 
19S2 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 6,5 
Achnanthes minutissima 0,28 
Achnanthes rostrata + 
Amphora ovalis + 
Amphora pediculus 0,84 
Amphora veneta 0,84 
Cocconeis placentula 0,28 
Cyclotella meneghiniana 0,28 
Fragilaria capucina v, mesolepta + 
Fragilaria construens 0,56 
Fragilaria vaucheriae 0,28 
Gomphonema angustatum i v, producta 0,28 
Melosira varians 53,3 
Navicula capitoradiata 0,28 
Navicula cincta + 
Navicula cryptocephala + 
Navicula cryptocephala v, veneta 0,28 
Navicula gregaria 0,28 
Navícula hungarica + 
Navicula pupula v, capitata 1,3 
Navicula radiosa + 
Navicula schroeterii 0,28 
Navicula tantula - 0,56 
Navicula tripunctata + 
Nitzschia acuta + 
Nitzschia amphibia 21,5 
Nitzschia apiculata 0,28 
Nitzschia gandersheimiensis + 
Nitzschia inconspicua 0,84 
Nitzschia microcephala + 
Nitzschia palea 1,69 
Nitzschia tryblionella v, levidensis + 
Nitzschia aff, umbonata + 
Surirella linearis 1,12 
Synedra ulna 0,28 
Synedra rumpens + 
Stephanodiscus astraea v, minutula 1,9 
Thalassiosira weissflogii + 

TAULA 6,13.; Composició de la població d'algues a T39 (riu ONYAR a Sant Calmai), Les 
diatomees estan expressades en percentatges; el símbol + indica presència d'una espècie en la 
mostra, Les algues no diatomees no han estat estudiades, 
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Oct, 
1982 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes rostrata 0,5 
Amphora pediculus 0,5 
Cyclotella meneghiniana 2,5 
Gomphonema parvulum 2,5 
Navicula bacillum 0,5 
Navicula cryptocephala v, exilis 0,5 
Navicula gregaria 1,0 
Navicula goppertiana 4,04 
Navicula pupula . 11,1 
Nitzschia amphibia 0,5 
Nitzschia apiculata + 
Nitzschia gandersheimiensis 51,6 
Nitzschia palea 2,02 
Nitzschia paleacea + 
Nitzschia umbonata 21,7 

TAULA 6,14; Composició de la població d'algues a T42 (riu ONYAR a Girona), Les diatomees 
estan expressades en percentatges; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
Les algues no diatomees no han estat estudiades, 
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que sovintegen en la pol·lució (.Nítzschia gandershelmiensis, Navícula 
pellículosa, N. pupula). A T29 (TAULA 6.12.) es troba una comunitat més 
diversa, també composta principalment per diatomees. La major part de les 
espècies són pròpies d'aigües mineralitzades; aquest és el cas de les que 
atenyen més grans nombres, com Navícula gregaria, Synedra ulna i algunes 
espècies de Navicula (.N. radiosa, N. capitoradiata) o d'altres gèneres 
(.Díploneis elliptica, Epithemia sorex, Rhopalodía gibba...). Cal destacar, 
a T29, la presència d'uns quants frústuls de Pinnularía interrupta a 
l'octubre de 1982, l'únic cas en tota la conca en que es troben especimens 
d'aquest gènere amb certa freqüència. 

6.3.2. Les estacions de l'eix del riu. 

Les estacions de l'eix del riu poden subdividir-se en: a partir 
de l'unió del Freser i el Ter (T5, T12, T13), les situades abans dels 
embassaments de Sau, Susqueda i El Pasterai (T15, T16, T18, T21, T22), les 
situades després (T30, T38), i les properes a la desembocadura (T45, T46, 
T47, T48) (TAULES 6.15 a 6.28; TAULA 6.44). La dinàmica d'aquestes 
poblacions i les seves relacions amb les característiques del medi han 
estat estudiades a partir d1 un mostreig més intensiu, efectuat en nou 
punts dels esmentats més amunt i durant un any (apartat 7). 

Els punts situats a la part superior (T5 i T12) tenen encara la 
presència d'Hydrurus foetidus durant l'hivern. Tanmateix, la crisofícia 
deixa pas, en aquests llocs, a Cladophora glomerata que, juntament amb 
masses filamentoses d' Ulothríx zonata i U. tenuissíma, constitueixen les 
macroalgues més importants. Existeix un pècton molt fi de cianofícies 
filamentoses (apartat 10.2.1) sobre el qual es desenvolupen poblacions de 
diatomees (TAULES 6.15 i 6.16). Algunes d'aquestes provenen de les 
capçaleres (Diatoma hiemale v. mesodon, Ceratoneis arcus), d'on han estat 
arrossegades, i en aquests indrets es barrregen amb d'altres com 
Achnanthes mínutlssima, Cymbella ventricosa, Nítzschia romana (a l'hivern) 
i GompAouema angustatum var. producta, molt més abundants. Per altra banda, 
algunes espècies que més avall seran molt representatives (Navicula 
cryptocephala v. exilis, Navícula tripunctata, Nitzschia romana) es van 
trobant amb certa freqüència (principalment a T12). 

En aquest tram superior apareixen algunes vegades petits focus de 
pol·lució (T13, T15), a causa d'abocaments per granges, petites industries 
0 poblacions. Les espècies que formen el pècton són diferents (apartat 
10.2.1), i les poblacions de diatomees s'enriqueixen aleshores amb unes 
poques especies que apareixen en gran nombre (Nitzschia palea, Navícula 
muralis, N. pellículosa) i que es barregen amb les precedents (TAULES 6.17 
1 6.18). 
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Oct. 
1982 

Des. 
1982 

Gen, 
1983 

Jul. 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Pleurocapsa minor 
Phormidium autumnale 

CHLOROPHYCEAE 

Spirogyra sp, 
Ulothrix zonata 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 
Achnanthes lanceolata 
Amphora pediculus 
Amphora ovalis 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis placentula 
Cocconeis pediculus 
Cymbella affinis 
Cymbella ventricosa 
Diatoma elongatura 
Diatoma vulgare 

Gomphonema angustatum v, producta 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Neridion circulare 
Navicula cryptocephala 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula tripunctata 
Neidium ampliatum 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia romana 
Synedra ulna 

37,8 
1 , 6 

0,2 

0,2 

0 .2 

0,2 
+ 

0,2 

0,4 

0.2 

5.5 
0,2 

0,2 

0.2 
45,6 
0,7 
2.06 
4.1 

TAULA 6,15,: Composició de la població d'algues a T5 (FRESER a 1,5 km de Campdevanol), Les 
diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les altres algues estan avaluades amb 
una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, A 
l'octubre i al desembre de 1982 les diatomees eren folt por importante; 
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CYANOPHYCEAE 

Oct, Des, Sen, Abr, Jul, 
1982 1982 1983 1983 1983 

Aphanocapsa sp, 
Ose illatería limosa 
Pleurocapsa minor 
Phormid iura frigidum 
Phormidium laminosum 

CHLORQPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Gongrosira debaryana 
Spirogyra sp, 
Ulothrix zonata 
Ulothrix tenuiss ima 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Amphora pediculus 
Ceratoneis arcus 
& v, amphioxys 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cymbella affinis 
Cymbella helvetica 
Cymbella prostrata 
Cymbella sinuata 
Cymbella ventricosa 
Diatoma elongatum 
Qiatoma hiemale & v, mesodon 
Diatoma vulgare 
Fragilaria construens v, venter 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema angustatum & v, producta 
Gomphonema minutum 
Gomphonema olivaceum 
Gomphonema ter gest i nuis 
Nelosira varians 
tleridion circulare 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula cryptocephala v, veneta 
Navicula cuspidata v, ambigua 
Navicula gregaria 
Navicula pelliculosa 
Navicula phyllepta 
navicula pupula 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula subminuscula 
Navicula tantula 
Navicula tripunctata 
Navicula trivialis 

0,84 
6.77 
1,69 
4,23 

1 1 , 8 6 
6,77 
0,84 + 
+ 
0,84 
5,08 

38 
+ 

2,54 

4,23 
1,69 
1,69 
6,77 
9,32 + 

1,69 

0,84 + 
4,23 

5,11 
0,46 
0,9 

0,45 

1,19 
1,83 
0,46 + 

0̂ 46 
0,91 

1,39 

1,37 
0,46, 
2,75 

4,58 
10,55 
0,46 

0,46 

0,91 

1,13 
0 , 1 8 

1 
60 

2 

0 
10 

51 
6 
84 

37 

18 

37 
41 

03 

60 
25 

29 

7 
21 

59 
46 

46 
17 

29 

78 
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Nitzschia amphibia 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia paisa 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia romana 
Nitzschia dissipata 
Pinnularia viridis 
Rhoicosphenia curvata 
Surirella ovata 
Synedra ulna 

0,84 

+ 

3,38 
6,77 
4.23 
+ 

2,54 
+ 

1,69 

27,98 12,3 6,15 

1,83 
0,45 0,18 
15,59 3,59 1,75 
5,96 2,65 

2,29 
0,46 

0 ,18 

+ 

TAULA 6,16,: Composició de la població d'algues a T12 (TER avall de Sant -Joan de les 
Abadesses), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que 
les de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica 
presència d'una espècie en la mostra, A la mostra de desembre de 1982 no van ser observades 
diatomees, 
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Oct, 
1982 

Gen, 
1983 

ftbr, 
1983 

Jul, 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Merismopedia punctata 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sub fuse ui» 
Pleurocapsa minor 

CHLORQPHYCEAE 

Ankistrodesmus falcatus 
Closterium acerosum 
Gongrosira fluminensis 
Palmella miniata 
Scenedesmus acutus 
Stigeoclonium tenue 
Ulothrix zonata 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 
Ceratoneis arcus 
Cofronois pediculus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella meneghiniana 
Cymatopleura solea 
Cymbella sinuata 
Cymbella ventricosa 
Oiatoma elongatum 
Diatoma hiemale v, mesodon 
Oiatoma vulgare 
Fragilaria capucina 
Gomphonema angustatum i v, producta 
Gomphonema minutum 
Gomphonema olivaceum 
Melos i ra varians 
Meridion circulare 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula cuspidata v, ambigua 
Navicula decussis 
Navicula gregaria 
Navicula muralis 
Navicula pelliculosa 
navicula pupula 
Navicula subminuscula 
Navicula tripunctata 
Navicula trivialis 
Nitzschia communis 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia romana 
Nitzschia dissipata 
Surirella linearis 
Surirella ovata 
Synedra ulna 

6 
32 

64 

6 

32 
56 

0 
22 
1 1 

64 
0 
01 

0 
41 
0 
8 
0 
0 
6 + 

64 

64 
6 
64 
65 
32 
32 
08 

0,45 

23 

19 + 

0 

45 

68 

5 

45 

23 
14 

8 

94 

1 ,6 
0,39 
1 .20 
2,74 
1,96 
0,39 
0,39 
2,74 
1 , 2 
0,39 
0,78 
0,39 
0,78 
1,56 

0,39 
0,39 
0,39 
1 ,95 + 

0,39 
1 ,56 

0,39 

0,78 + 

+ 
0,39 
3,92 
0,39 

68,23 

3,92 

o!S9 
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Synedra rumpens + 

TAULA 6,17,; Composició de la població d'algues a T13 (riu FRESER, a la paperera de Ripoll), 
Les abundàncies relatives de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les 
de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència 
d'una espècie en la mostra, A l'octubre de 1982 no hi havia diatomees a la mostra, mentre que 
al gener de 1983 aquest era l'únic grup present, 

Oct, Abr, 
1982 1983 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata , + 
Achnanthes «inutissima + 1,31 
Ceratoneis arcus + + 
Cocconeis placentula + + 
Cocconeis pediculus + 
Cymbella sinuata , + 
Cymbella ventricosa + 9,97 
Diatoma elongatum , 3,93 
Diatoma hiemale i v, mesodon + + 
Diatoma vulgare + 0,81 
Fragilaria vaucheriae , + 
Gomphonema angustatum i v, producta + + 
Gomphonema olivaceum , 5,24 
Gomphonema tergestinum , + 
ílelosira varians + + 
Navicula capitoradiata , + 
Navicula cryptocephala v, exilis + 1,31 
Navicula gregaria , 20,7 
Navicula hungarica , + 
Navicula pelliculosa , 1,31 
Navicula radiosa v, tenella , + 
Navicula subminuscula , 0,26 
Navicula tripunctata + 0,52 
Nitzschia dissipata , 0,78 
Nitzschia linearis , 0,78 
Nitzschiapalea , 51,7 
Nitzschia pusilla , 0,26 
Nitzschia romana , 0,26 
Surirella ovata + 0,78 
Synedra ulna + + 

TAULA 6,19,; Composició de la població d'algues a T9 (TOR a 3 km de Camprodon), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges; el símbol + indica presència 
d'una espècie en la mostra, En aquest punt no van ser estudiades les algues no diatomees, 
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Oct, 
1932 

Gen, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul, 
1983 

BACTERIA 

Sphaerotilus natans 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon ine rustans 
Oscillatoria limosa 
Phormidium autumnale 
Phormidium frigidum 
Phormidium laminosum 

CHLOROPHYCEAE 

StigeocIonium tenue 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Amphora nornannii 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella meneghiniana 
Cymbella affinis 
Cyrcbella helvetica 
Cymbella sinuata 
Cymbella ventricosa 
Cymatopleura solea 
Diatoma elongatura 
Diatoma vulgare 
Diatoma hieraale i v, mesodon 
Fragilaria vaucheriae 
Fragilaria capucina 
Gomphonema angustatum i v, producta 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Gomphonema minutum 
Gomphonema olivaceum 
Gomphonema tergestinum 
Melós i ra varians 
Navicula accomoda 
Navicula buderi cf, 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula cryptocephala v, lancettula 
Navicula cuspidata i var, ambigua 
Navicula goppertiana 
Navicula graciloides 
Navicula gregaria 
Navicula lanceolata 
Navicula pelliculosa 
Navicula phyllepta 
Navicula pupula v, capitata 

0,83 
5 ,0 

ü , 
2 ,5 
9,16 
1 , 6 6 

o!S3 

0,83 

0 ,83 
1 , 6 6 

0,83 
i 

+ 
0,83 

1 , 6 6 
2,5 

0 ,83 
6 , 6 6 
0,83 + 

+ 

0,83 

0,83 

0 ,83 
4,16 

0,79 

/i 

39 

39 

79 

0 
5 
0 

42 

79 
58 

79 
15 
39 
06 

1,09 

-, 18 

0,54 

0,54 
14.2 

4,' 37 
1.09 
1,63 

2 i 18 + 

4,91 
1,63 

4 + 
+ 
2,73 
1,63 

10 

0,44 
0,44 + 

13,27 
7,52 
4,86 
0 , 8 8 

7.07 

1,32 
2.6 

34,07 

0,44 

1,32 
0 , 8 8 
1,76 

0,89 

0 ! 88 
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Navicula radiosa v, tenella 0,83 • i 

Navicula subminuscula 0,83 , 0,44 

Navicula tripunctata 10,0 0,39 1,09 0,44 

Navicula trivialis i 0,44 

Navicula viridula v, rostel lata 10,0 t 

Nitzschia amphibia 2,5 
Nitzschia apiculata 0,83 0,44 

Nitzschia communis i 0.79 r 

Nitzschia dissipata 0,83 0,79 1,63 • , 

Nitzschia gracilis i 6,74 , i 

Nitzschia inconspicua t , 0,88 

Nitzschia linearis 2.5 2,73 0,88 

Nitzschia palea + 28,57 20,12 12,38 

Nitzschia palea v, debilis 10,8 4,36 12,2 0,88 
Nitzschia pusilla i 0,39 2,18 , 
Nitzschia romana 4,16 1,19 4,36 3,53 

Surirella ovata + , 1,09 , 
Surirella linearis , + , 
Synedra ulna i 0,54 , 

TAULA 6,18,; Composició de la població d'algues a TIS (riu TER, 2 km aigües avall de Ripoll), 
Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les 
altres algues estan avaluades mitjançant una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica 
presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, 
1982 

Gen, 
1983 

Abr, 
1983 

.Jul. 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon incrustans 
Oscillatoria limosa 
Phorraidium subfuscum 
Phormidium auturanale 
Phorraidium laminosum 
Pleurocapsa minor 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Closterium moniliferum 
Closterium acerosum 
Gongrosira fluminensis 
Oedogonium sp,3 
Oedogonium capi liare 
Spirogyra sp, 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus (quistes) 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 
Amphora pediculus 
Ceratoneis arcus à v, amphioxys 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella meneghiniana 
Cymatopleura solea 
Cymbella aspera 
Cymbella caespitosa 
Cymbella prostrata 
Cymbella sinuata 
Cymbella ventricosa 
Oenticula tenuis v, crassula 
Diatoma elongatum 
Diatoma vulgare 
Fragilaria capucina 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema angustatum & v, producta 
Gomphonema olivaceum 
Gomphonema ter gest i nur» 
Helos i ra varians 
Navicula accomoda 
Navicula buderi 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula cincta 
Navicula goppertiana 
Navicula graciloides 
Navicula gregaria 
Navicula lanceolata 

1,09 + 

3,84 
2,74 + 

0,54 + 

+ 
+ 

0,54 
0,54 
0,54 

2! 19 

0,54 
2,19 

l!09 

+ 
0,54 
7,14 
1 , 6 + 

1 , 0 1 

21 

33 

38 

33 

0,35 + 

+ 

0,35 

+ 
2 

35 
0 

14 

15 

1 1 

5, 
7 
05 

87 

46 
48 
95 

48 

14 
05 

48 

97 

95 

92 
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Navicula pelliculosa , 51,85 9,26 

Navicula phyllepta 0,54 0.57 

Navicula pupula v, capitata 0,54 i 

Navicula radiosa v, tenella 18,13 0.7 i 

Navicula subminuscula 2,74 i 0,35 17,6 

Navicula tripunctata 23,07 i i 

Navicula trivialis 0,54 0,48 
Nitzschia amphibia 4,38 i i 

Nitzschia dissipata 0,54 0,33 + i 

Nitzschia gracilis , 0,33 + . 1,46 

Nitzschia linearis i 3,16 t 

Nitzschia palea + 7.74 15,84 49,7 

Nitzschia palea v, debilis 1,09 4,37 1,47 , 
Nitzschia pus illa i 0,7 0,97 

Nitzschia romana 16,48 4.37 i 2,43 

Pinnularia brebissonii i + i 

Rhoicosphenia curvata 3,84 i i r 

Surirella ovata i v, pinnata + 2,35 1,76 i 

Surirella linearis + t 0,35 + 
Synedra ulna + i . i 

TAULA 6,20,; Composició da la població d'algues 
les diatoifiees estan expressades en percentatges, 
en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + in 

a TIS (TER a la Mambla), Les abundàncies da 
mentre que les ds les altres algues ho estan 
dica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, 
1982 

Gen, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul, 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Microcystis parasitica 
Qscillatoria limosa 
Pleurocapsa minor 
Phormidium subfuscum 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Closterium acerosum 
Cosmarium vexatum 
Oedogonium sp, 
Pediastrum boryanum 
Ulothrix zonata 

CHRYSQPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Amphora ovalis 
Amphora pediculus 
Caloñéis bac i llum 
Ceratoneis arcus 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cydotella meneghiniana 
Cymatopleura solea 
Cymbella affinis 
Cymbella ventricosa 
Oiatoma elongatum 
Oiatoma hiemale v, mesodon 
Oiatoma vulgare 
Fragilaria construens v, venter 
Fragilaria vaucheriae 
Frustulia vulgaris 
Gomphonema minutum 
Gomphonema olivaceum 
Gyrosigma acuminatum 
llelosira varians 
Navicula accomoda 
Navicula buderi cf, 
Navicula capitoradiata 
Navicula cincta 
Navicula cryptocephala 
Navicula cryptocephala v, veneta 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula gregaria 
Navicula goppertiana 
Navicula hungarica v, capitata 

0,35 
+ 

+ 

0,7 

1,05 
1,05 
0 ,7 
+ 

0 ,7 
4 ,2 
0,35 

Ú 6 

+ 
1,05 
0 ,7 

+ 

17.2 
+ 

1,4 

M S 
0,7 

52 

29 

05 

17 93 

43 
76 

36 

36 

1 
35 
36 
1 

1 1 76 

1 
24 

1 . 0 1 
2,53 
2,03 

0,50 

M l 
1,52 

1 1 , 1 6 

3,55 
3,55 

2,73 

o!s 
0 ,5 

8,62 
1 , 0 1 
1 . 0 1 

6,09 
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Navicula lanceolata + 0,76 1,47 0,5 

Navicula pelliculosa i 30,91 2,53 

Navicula phyllepta 0,35 0,50 

Navicula pupula i , 2,03 

Navicula radiosa v, tenella 1,4 0,38 1.47 1.52 

Navicula schroeterii + » 

Navicula subminuscula + 4,58 1,83 3,55 

Navicula tripunctata 3,85 0,36 0.5 

Navicula trivialis 3,55 

Navicula viridula , 4 i 
Nitzschia apiculata 0,35 , i 
Nitzschia amphibia 0,35 , 2,03 

Nitzschia dissipata 1,76 4,19 + i 
Nitzschia gracilis , 3,3 , 
Nitzschia inconspicua 0,7 i 0.5 

Nitzschia linearis , i 0,36 0.50 

Nitzschia palea 20,07 14,5 29,7 25,2 

Nitzschia palea v, debilis 0,35 0,76 , 3,1 

Nitzschia pusilla + i 7,35 i 
Nitzschia romana 1,76 0 01 

•J , >J 1 + 2,73 

Rhoicosphenia curvata + 1 + 1,01 

Surirella ovata & v, pinnata 29,2 11,06 4,77 i 
Surirella linearis + i , 
Synedra ulna 0,7 i • i 

RHQDOPHYCEAE 

Bangia atropurpúrea + i 

TAULA 6,21,; Composició de la població d'algues a T21 (TER a Torelló), Les abundàncies de les 
diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan en 
una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, Sen. Abr, 
1982 1983 1983 

Jul, 
1983 

CYANOPHYCEAE-

Microcystis parasitica 1 i i 

Oscillatoria limosa i + t 

Phormidium subfuscum + i i 

Pleurocapsa minor + 
• 

i i 

EUGLENOPHYCEAE 

Euglena sp, 1 - 2 i • 

CHLORGPHYCEAE 

Closterium acerosum « 1 + 
Cosmarium moni 1 iforme i , + 

Klebsormidium flaccidum i 4 i 

Pedíastrum boryanum j + 

Scenedesmus sp, pi. i + 
Spirogyra sp, i + • 

StigsocIonium subsecunduia i • 
V 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata i i 0,84 
Achnanthes minutissima i 0.7 0,42 
Amphora pediculus 0,39 » 0,84 
Caloñéis silicula » » i + 

Ceratoneis arcus & v, amphioxys 1.17 + + + 
Cocconeis pediculus i + 0,42 
Cocconeis placentula 1,17 i , i 

Cyclotella atomus i + i 

Cyclotella meneghiniana 0,39 0,38 1.27 
Cymatopleura solea + i i 

Cymbella affinis i 0,35 + i 

Cymbella ventricosa 1,56 1,4 0,48 1,69 
Diatoma elongatum + 0.35 0,72 0,42 
Diatoma vulgare 1,17 + + 
Fragilaria construens i 0,84 
Fragilaria construens v, venter i t + 
FragiTaria vaucheriae ( i 0 ! 24 ( 

Gomphonema angustatum S v, producta 0,39 i + 

Gomphonema intricatum 0,39 i 

Gomphonema minutum i l 0,84 
Gomphonema olivaceum + i 0,48 0,42 
Gomphonema parvulum i 4,66 
flelosira varians 0,78 » f 

Navicula accomoda t 4,56 2,66 0,42 
Navicula atomus i + i 

Navicula capitoradiata 2,73 i 0,42 
Navicula cryptocephala & v, exilis 1.95 2.54 
Navicula cuspidata var, ambigua i 0,24 i 

Navicula gibbula i + 

Navicula goppertiana 78,9 i 1,27 
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Navicula graciloides 
Navicula gregaria 
Navicula hungarica 
Navicula lanceolata 
Navicula menisculus v, upsaliensis 
Navicula permitis 
Navicula pelliculosa 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula seminulum 
Navicula subminuscula 
Navicula tantula 
Navicula tripunctata 
Nitzschia amphibia 
Nitzschia apiculata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia gandersheimiensis 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia inconspicua 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia romana 
Nitzschia umbonata 
Surirella linearis 
Surirella ovata 
Synedra ulna 

39 

39 

33 
34 

0,78 

2,73 
0,39 
0,39 + 

0,79 
0,39 

3,5 
7,71 

sisi 

0,35 

0J 
0,7 
0,35 

29,12 

Ù 
36,84 
0,35 

+ 

1,69 

0 ] 24 + 

0,96 
+ 

+ 
+ 

77 

+ 

3 

00 iic 

87 

21 
47 

0,42 + 

+ 

0,42 
0,84 

34,7 
3,38 
0,42 + 

1,27 

0,42 
5,08 

35,16 
0,42 

TAULA 6,22,; Composició de la-població d'algues a T22 (TER aRoda de Ter), Les abundàncies de 
les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan 
en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d|una espècie en la mostra, 

Abr. 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Oscillatoria limosa 0,31 

EU6LEN0PHYCEAE 

Euglena sp, 93,1 

BACILLARIOPHYCEAE 

Navicula accomoda 0,31 
Navicula gregaria 0,62 
Nitzschia gandersheimiensis 5,6 

TAULA 6,23, ; Composició de la població d'algues a T23 (GURRI, a la ciutat de Vie), 
L'abundància de les espècies està expressada en percentatges, 
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Oct, 
1982 

Sen, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul, . 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Narismopedia tenuissima 
Oscillatoria limosa 
Phormidium subfuscum 
Phormidium frigidum 

CHLOROPHYCEAE 

Ankistrodesmus falcatus 
Cosmarium moni 1 iforme 
Chlamydomonas sp, 
Cosmarium vexatum 
Oedogoniuro capillars 
Pediastrum boryanum 
Kirchneriella subcapitata 
Scenedesmus acutus v, acutus 
Scenedesmus brevispina 
Scenedesmus quadricauda 
Scenedesmus sp.pl, 
Spirogyra sp. 
Stigeodonium tenue 
Ulothrix zonata 
Ulothrix tenuissima 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes conspicua 
Achnanthes devei 
Achnanthes hungarica 
Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Achnanthes rostrata 
Amphora normannii 
Amphora pediculus -
Caloñéis bac i llum 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cydotella meneghiniana 
Cydotella.kutzingiana 
Cymatopleura solea 
Cymbella affinis 
Cymbella aspera 
Cymbella ventricosa 
Cymbella prostrata 
Cymbella sinuata 
Oiatoma elongatum 
Diatoma vulgare 
Fragilaria brevistriata 
Fragilaria capucina 
Fragilaria construens S v, venter 
& f, subrotunda 
Fragilaria pinnata 2 v, lancettula 

0,8 

o!s 
0,8 
0,8 

1 .6 

0̂ 8 
+ 

+ 
+ 

1,27 
0,57 
+ 

13.26 
0,76 

0̂ 28 

0,25 

0̂ 76 

0,5 
1 , 0 2 
0 ,25 
0,25 

7,11 
2,29 

33 

95 

+ 
+ 

5,61 

2.31 
1,65 
5.94 
+ 

+ 

1.32 

7,92 
1,65 

24 
94 

24 
24 

49 

45 

89 
1 

85 
22 
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Fragilaria vaucheriae i i 1,32 + 

Gomphonema angustatu» & v, producta 1.6 1.27 0,33 
Gomphonema constrictum 0,8 i i 
Gomphonema gracile t 0,25 i 
Gomphonema intricatum v, pumila i i + 

Gomphonema olivaceum 2,4 1.78 0,33 
Gomphonema tergestinum < 

+ 

Gyrosigma spencerii i + 

tielos i ra varians + 12,24 i 
ílelosira granulata v, angustissima 
f, curvata + i , 
ílelosira arenaria + , i 
Navicula capitoradiata 3.2 0,76 i 
Navicula cryptocephala v, exilis 2,4 1,27 + 1 22 
Navicula decussis 1.6 0.25 0,33 0 24 
Navicula gregaria 1,6 4,75 + 

Navicula goppertiana 0,8 + i 
Navicula hungarica S v, capitata + , i + 

Navicula pelliculosa 0,8 i , 
Navicula phyllepta 0,8 , 0,33 
Navicula radiosa v, tenella 4,0 1,02 + 

Navicula subminuscula , 0,75 , 
Navicula tantula i 0,5 0,33 
Navicula tripunctata 13,6 2.5 4,95 0 49 
Nitzschia amphibia 17,6 1,27 1,65 0 49 
Nitzschia dissipata 5,6 18 8 0,66 0 49 
Nitzschia palea 3,2 48,8 
Nitzschia pusilla , 0,66 
Nitzschia romana 19,2 23,2 4,62 0 96 
Nitzschia denticula v, delognei i + 

Rhoicosphenia curvata i 0,99 
Stephanodiscus hantzschii 0,25 0,99 
Stephanodiscus astraea v, minutula 0.8 i 
Surirella linearis 0,66 
Synedra acus • , , 0 24 
Synedra parasitica i , • + 

Synedra rumpens i 0,25. 
Synedra ulna 0,8 0,33 + 

TAULA 6,24, ; Composició de la població d'algues a T30 (TER a LA Cellera de Ter), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades eri percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a S; el símbol + indica presència d'una espècie 
en la «ostra, 
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Oct, Gen, Abr, Jul, 
1982 1983 1983 . 1983 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon incrustans i i + 

Qscillatoria limosa , « 
+ 

Phormidium laminosui» i i + 
Phormidium subfuscum + i • i 

CHLORQPHYCEAE 

Ankistrodesraus falcatus + + 

Cosmarium moniliforme i , + 

ûedogonium sp, + + 

Pediastrum boryanum + 1 

Klebsormidium flaccidum « + , 
Pediastrum boryanum + + 1 
Scenedesmus quadricauda + + i 

Scenedesmus spp, , i 1 
Spirogyra sp, • 1 

StigeocIonium tenue , + + 
Ulothrix zonata * • i + 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 0,9 0 , 

Achnanthes minutissiraa 0,9 l ! s 7 

Achnanthes rostrata 0,9 0,34 i 

Amphora ovalis 0,9 f i + 

Amphora pediculus 0,9 12.84 0.62 0, 

Caloñéis bac i llum i 1,04 . , 

Caloñéis amphisbaena , i , + 

Cocconeis pediculus 5,0 i 6,25 0, 

Cocconeis placentula 5,0 1,38 3,12 + 

Cyclotella ocellata 0 .9 i t 
Cymbella affinis f i ï .25 V, 

Cymbella aspera 0 .9 + + 
Cymbella ventricosa 2.0 2 .43 14.37 o] 
Cymbella prostrata 0.9 i + 

Cymbella microcephala 0.9 , i 

Cymbella sinuata » 1,73 0,62 

Diatoma elongatum i 1.73 » 

Diatoma vulgare 0,9 33,3 1,87 + 

Epi themia sorex + » i 

Fragilaria brevistriata 0,9 » 2.5 2, 

Fragilaria construens & v, venter 
& f, subrotunda 8,0 1.72 10.0 84, 

Fragilaria pinnata J v, lancettula 0 ,9 0,62 - 3 , 

Fragilaria vaucheriae 3.0 0,34 3,12 
Frustulia vulgaris , » + 

Gomphonema angustatum & v, producta 0,9 0,34 1,87 
6omphonei»a constrictum & v, capitata 0 ,9 i i 

Gomphonema intricatu» v, pumila i i + 

Gomphonema olivaceum 0,9 1.04 + i 
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Gomphonema pàrvulum 
Hantzschia amphioxys 
Melosira arenaria 
Melosira granulata v, angustissima 
(, curvata 
tlelosira var i ans 
Navicula atomus 
Navicula buderi 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula decussis 
Navicula goppertiana 
Navicula graciloides 
Navicula gregaria 
Navicula hungarica 
Navicula lanceolata 
Navicula menisculus 
Navicula phyllepta 
Navicula pupula v. capitata 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula tantula 
Navicula tripunctata 
Navicula trivialis 
Neidium dubium 
Nitzschia amphibia 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia gandersheimiensis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia romana 
Pinnularia viridis 
Rhoicosphenia curvata 
Stephanodiscus hantzschii 
Stephanodiscus astraea v, minutula 
Surirella ovata i v, pinnata 
Surirella linearis 
Synedra acus 
Synedra acus v, angustissima 
Synedra ulna 
Synedra ulna v, oxyrhynchus 

RHODOPHYCEAE 

Bangia atropurpúrea 
Chantransia 

0,9 i i 0,22 
0,9 
1.0 

i 
i 

i 
i 

1 
1 

0 ,9 
5 ,0 5,2 2'. S 
+ i 1 

i t + 1 
i 0,34 + 0,89 

5 .0 2,77 1.25 + 
+ i 0,62 0,44 
0 ,9 + 1 

i i 0,44 
2 ,0 5,9 4,37 t 
0,9 + 0,67 

1,38 1 
+ i [ « 

i i + 1 
0 ,9 
5 ,0 0,69 0,62 t 
0,9 0,69 0,22 

28,0 2,77 3,12 + , + t 
0 ,9 • 1 
5 ,0 0,62 0,44 
0 ,9 18 ! 05 1,87 

i 1 0,22 
0 ,9 < 1 

i i 4,37 0,22 
+ i 1.25 1 
5 .0 4,51 28,12 4,26 
+ i , 
0,9 i 0,62 1 

0,69 1,25 
+ i t 1 

i 0,69 + 1 
0 .9 i f 

i i + + 
+ » 

0 .9 i 1 

• • • 
+ 

i 1 1 i 
+ 1 1 

TAULA 6,25,; Composició de la població d'algues a T38 (TER a Bescanó), Les abundàncies de 
les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan 
en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 



Oct, Gen, Abr, Jul, 
1982 1983 1983 1983 

BACTERIA 
Sarcina maxima 1 i i 
Sphaerotilus natans 4 3 

• i 

CYANOPHYCEAE 
Qscillatoria limosa 3 1 
Phormidium molle i • i + 

EUGLENQPHYCEAE 
Phacus sp, t 1 
Euglena sp, 1 

• • • 
1 

CHLOROPHYCEAE 
Ankistrodesmus falcatus i i + 
Cladophora glomerata O •J t , 
Closterium acerosum + t + 
Chlorella vulgaris i 1 

F ä»J i ast rum boryanum T T 
Scenedesmus armatus + i , 
Scenedesmus brevispina + 
Scenedesmus denticulatus t i + 
Scenedesmus quadri cauda + > + 
Scenedesmus quadricauda v, longispina , + 
Scenedesmus subspicatus > i + 
Stigeodonium subsecundum 2 > 

BACILLARIQPHYCEAE 
Achnanthes lanceolata 0 , 9 0 , 4 0 , 9 8 t 
Achnanthes minutissima i 0,4 0,32 
Achnanthes conspicua + i . » , 
Amphora pediculus + 2.81 1,31 0.76 
Cocconeis pediculus . , 0 , 4 0 , 9 8 + 
Cocconeis placentula 0 , 9 i , 0 . 3 8 

Cydotella meneghiniana 0 , 9 i 4,6 3 , 3 

Cymbella affinis 2,0 t , 0.76 
Cymbella ventricosa 2,0 5.6 3,28 2,76 
Cymbella caespitosa , j 0 , 9 8 , 
Oiatoma elongatum , 1,6 , 
Oiatoma vulgare 5,0 17,26 0,65 0 , 7 6 

Fragilaria construens 2,0 2,81 2,3 0,38 
Fragilaria construens v, venter 2 , 0 1 , 2 , i 
Fragilaria vaucheriae 0,3 1.2 i 
Fragilaria pinnata 0 , 9 1,6 , i 
Gomphonema angustatum & v, producta 4,0 0,4 i , 
Gomphonema intricatum v, pumila 15,0 t i i 
Gomphonema minutu» i i 0,32 , 
Gomphonema olivaceum 7,0 3 , 6 1 0 , 3 8 

Gomphonema parvulum i i i 1 . 1 5 
Gomphonema tergestinum 0,9 i 
Melosira varians 2 , 0 15,66 Ci V , JÜ 
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ílelosira granulata v, angusties i ma , 1.2 
Navicula accomoda - , i 0,65 3Í69 
Navicula buderi cf, 0,3 i i 

Navicula capitoradiata 2,0 1,2 + i 

Navicula cryptocephala 0,3 i i 

Navicula cryptocephala v, exilis 2,0 2,8! 0,65 -2,69 
Navicula cryptocephala v, veneta t 0,4 r t 

Navicula decussis , 0,4 0,32 i 

Navicula goppertiana i , 0,32 i 

Navicula gregaria 17,26 16,11 2,69 
Navicula lanceolata 1,2 i 

Navicula muralis + , i 

Navicula pelliculosa i 0,32 > 

Navicula radiosa v, tenella 0,3 i i 

Navicula seminuluro 7,0 , 0,32 r 

Navicula subminuscula 0,3 0,4 
Navicula tantula , 0,4 
Navicula tripunctata 5,0 1.2 0,32 i 

Nitzschia amphibia 2,0 1.2 0,38 0,38 
Nitzschia dissipata 10,0 2,82 0,65 
Nitzschia gandersheimiensis , , 3,86 2^3 
Nitzschia gracilis , 2,63 2,3 
Nitzschia linearis 0,8 i 

Nitzschia palea 5,0 1,6 30,53 68,44 
Nitzschia pusilla 0,3 , i 

Nitzschia romana 10,0 5,62 14,47 
Nitzschia umbonata i , 0,76 
Rhoicosphenia curvata i 0,65 0,38 
Stephanodiscus astraea v, minutula 0,3 0,4 0,98 4 

Stephanodiscus hantzschii i 3,61 , 
Surirella ovata 0,3 1,2 0,65 O!S5 
Synedra ulna 0,3 + 0,32 2,76 
Synedra ulna v, oxyrhynchus 0,3 0,4 i 

TAULA 6,26,: Composició da la població d'algues a T45 (TER a Sarrià de Ter), Les abundàncies 
de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho 
estan en una escala qualitativa d'l á 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la 
mostra, En totes les mostres, peró principalment a l'hivern, hi abundaven els ciliats, 
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Oct, Gen, Jul. 
1982 1983 1983 

BACTERIA 

Sphaerotilus natans i 3 1 

CYANOPHYCEAE : 

Oscillatoria limosa + i r 

Phormidium subfuscum ! 1 
Phormidium molls 

• i 1 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata i 1 
Hydrodictyon reticulatum + i t 

Oedogonium capillars •j i 

Pediastrum boryanum , + 

Scenedesmus apiculatus + i 

Spirogyra sp, 4 , i 

StigeocIonium subsecundum 
• 

1 1 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata i 0.6 i 

Amphora pediculus 0,3 1,6 
Amphora ovalis + 

Caloñéis bacillum + 

Cocconeis peditulus i 0,32 
Cocconeis placentula + 0.64 
Cyclotella meneghiniana 1,93 
Cymbella ventricosa i 0,32 
Diatoma elongatum i 0,9 r 

Diatoma vulgare i 2,72 0,32 
Fragilaria brevistriata > i 0,32 
Fragilaria construens 0,3 3,87 
Fragilaria construens v, venter i 0,6 29,03 
Fragilaria pinnata i , 1,28 
Gomphonema constrictum i i 0.32 
Gomphonema olivaceum i 3,63 , 
Gomphonema parvuIura i i 14,19 
Helosira varians + f 0,32 
Navicula capitoradiata 0.3 i 

Navicula cryptocephala v, exilis i 4.84 t 

Navicula gregaria i 49,3 0,32 
Navicula lanceolata i 28,78 i 

Navicula pelliculosa 0,3 i 

Navicula pupula i 0,64 
Navicula radiosa v, tenella i 0,3 i 

Navicula seminulum i i 26,4 
Navicula seminulum v, radiosa , 0,64 
Navicula tantula 0,6 
Navicula tripunctata i 0.6 , 
Navicula trivialis i i 0,32 
Nitzschia amphibia t i 3,22 
Nitzschia dissipata 3,33 0,32 
Nitzschia gandersheimiensis , 1,33 
Nitzschia palea i 0.6 5.16 



Nitzschia romana , , 0,32 
Stephanodiscus astraea v, minutula 0,3 
Stephanodiscus hantzschii + 
Surirella ovata 0,6 
Synedra ulna 0.9 

TAULA 6,27,; Composició de la població d'algues a T46 (TER a Flaçà), Les abundàncies de les 
diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan en 
una escala qualitativa d'l a S; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, A 
l'octubre de 1382 quasi no existien diatomees, 
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Oct, 
1982 

fian, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul, 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Anabaana constricta 
Chamaesiphon incrustans 
Phorifiidium molle 
Phormidium sp, (epífit, 3 p 0) 

EUGLENQPHYCEAE 

Phacus sp, 
Euglena sp, 1 

CHLOROPHYCEAE 

Ankistrodesmus falcatus 
Cladophora glomerata 
Coelastrum microporum 
Closterium acerosum 
Nonoraphidium contortura 
îlonoraphidium griffithii 
Oedogonium sp, 2 
Oédogoniua capillars 
Pediastrura boryanum 
Scenedesmus apiculatus 
Scenedesmus acutus v, globosus 
Scenedesmus acutus v, acutus 
Scenedesmus brevispina 
Scenedesmus quadri cauda 
Scenedesmus aagnus 
Scenedesmus ovaIternus 
Scenedesmus sempervirens 
Scenedesmus subspicatus 
Spirogyra sp, 
StigeocIonium subsecundum 

XANTOPHYCEAE 

Charapciosis minuta 

BACILLAR10PHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Amphora pediculus 
Amphora ovalis 
Caloñéis amphisbaena 
Caloñéis ventricosa 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella meneghiniana 
Cyclotella kutzingiana 
Cymbella affinis 
Cymbella cistula 
Cymbella ventricosa 
Cymbella prostrata 

+ 

3 

1,0 0,41 0,68 

3^0 2 i 06 0^69 
+ i i 
+ + i 
+ i , 
5.0 i 6,8 
5,0 0,4! 11,7 
2,0 j 7.55 
1,0 j i 

2.1 0,82 i 
+ i i 
2,0 3,3 0,68 

i 0,41 i 

6 
20 

2 
15 
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Diatoma elongatum t 0,41 
Diatoma vulgare 2,0 1,65 0 68 
Epithemia túrgida , 0 68 
Fragilaria construens 
& v, venter , 0,41 1 37 2 32 
Fragilaria vaucheriae + 0,41 
Gomphonema angustatum & v, producta , 1,23 
Gomphonema constrictum & v, capitata 2,0 i 
Gomphonema minutum 1.0 t 8 36 
Gomphonema olivaceum , 4,54 
Gomphonema parvulum 3,0 2,06 6 8 3 1 
Melosira varians 5,0 4,54 0 68 
Melosira granulata + i 
Navicula atomus + , 
Navicula buderi + i 
Navicula capitoradiata 0 68 
Navicula cryptocephala v, exilis 1,23 0 68 
Navicula cincta + 

Navicula cuspidata var, ambigua + 

Navicula decussis + • 

Navicula gregaria 5,0 45,8 26 83 1 55 
Navicula goppertiana + 0,41 
Navicula hungarica 3,0 + 

Navicula lanceolata 1,0 14,8 0 68 
Navicula pelliculosa 1.0 
Navicula pupula 7,0 8 27 20 15 
Navicula seminulum 2 32 
Navicula subminuscula 0,41 0 75 
Navicula tripunctata 0,41 0 75 
Neidium iridis + 

Nitzschia amphibia 29,0 1 37 1 55 
Nitzschia dissipata 2,47 
Nitzschia gandersheimiensis , 4 82 
Nitzschia gracilis 0,82 
Nitzschia linearis 0 68 
Nitzschia palea 4,12 4 13 24 8 
Nitzschia paleacea 7 75 
Nitzschia romana 0,82 1 37 --
Rhoicosphenia curvata + 

Stephanodiscus astraea v, minutula 5,0 3 30 
Stephanodiscus hantzschii + 

Surirella ovata 0,41 
Surirella linearis 1.0 
Synedra ulna 1.0 2,47 
Thalassiosira weissflogii + 0,41 

TAULA 6,28,; Composició de la població d'algues a T47 (TER a Verges), Les abundàncies 
relatives estan expressades en percentatges per a les diatomees, i per a les altres algues en 
una escala qualitativa d' 1 a 5, on el símbol + indica la presència sn la tiostra d'una 
determinada espècie/ 
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Oct. Juny Gener 
1982 1983 1987 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa pulchra , 4 3 
Lyngbya sp, 1 , 
Microcystis parasitica 1 
Myxosarcina chroococcoides , 4 4 
Phormidiura subfuscum , 2 2 

CHLÛROPHYCEAE 

Cladophora gloraerata 
Klebsormidium rivulare 
K, rivulare (cèl, basais) 
Oedogonium sp 
Pediastru» boryanum 
Scenedesmus armatus 
Scenedesmus sp, pi 

« i i 

2 S 
3 2 

1 

TAULA 6,44, Composició i valors d'abundància expressats en una escala qualitativa d' 1 a S 
T48 (TER, desembocadura, a l'alçada de Torroella de Montgrí), El símbol + indica presènc 
d'una espècie en la mostra, 
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A mesura que decreix el pendent i augmenta la mineralització de 
les aigües (T16, T18 i T21), les diatomees es fan definitivament dominants 
a les poblacions, a la vegada que s'hi afegeixen noves especies i es guanya 
en estabilitat temporal (TAULES 6.19, 6.20 i 6.21). Cladophora glomerata 
és la única no diatomea que apareix en nombre important. Les poblacions 
estan formades per diverses especies dels gèneres Diatoma (D. elongatum), 
Navícula (N. gregaria, N. cryptocephala v. exilis, N. seminulum, N. 
submlnuscula, F. phyllepta, N. tripunctata, N. pupula), Nitzschia (N. 
romana , N. díssipata, N. palea) i Gomphonema (G. minutum, G. angustatum v. 
producta, G. olivaceum). 

Aquesta comunitat és alterada riu abaix (T22), en un indret de 
característiques molt semblants a les dels punts T18 i T21, però que rep un 
petit afluent molt contaminat per descàrregues urbanes i industrials (el 
riu Gurri). Hi prosperen unes poques especies resistents que es troben en 
gran nombre (TAULA 6.22). Nitzschia gandersheimiensis i N. palea 
constitueixen fins un 80 per cent de la població durant llargs períodes de 
temps, mentre persisteixen les condicions de pol·lució. A 1* hivern, 
aquestes dues especies decreixen en abundancia, i la població es completa 
amb altres especies (Navícula accomoda. N. goppertiana. N. pelliculosa). 
Aquest canvi pot estar relacionat amb un increment del flux en aquest 
periode, que va conduir a un descens de les concentracions d'amoni, fosfats 
i clorurs. Més tard, les condicions de pol·lució es tornen a fer 
importants, i les dues espècies de Nitzschia tornen a ser dominants. 
Algunes clorofícies, com Klebsormidlum flaccidum i Stigeoclonium 
subsecundum comparteixen el riu amb les diatomees. 

Val a dir que el punt 22 és el que suporta la població més 
resistent a la pol·lució, llevat de T23 (el Gurri a l'entrada de Vic), on 
no han estat trobats organismes més que a l'abril de 1983. En aquella 
ocasió, dominava Euglena sp. , i la diatomea Nitzschia gandersheimiensis 
s'hi trobava en un 5 % (TAULA 6.23). Les aigües d'aquest riuet van a 
parar a T22, i basicament són les responsables de l'estat en què es troba. 

Els embassaments actuen com a recuperadors de la qualitat de 
l'aigua riu abaix (PUIG et al. 1986). A T30 i T38, les aigües són rapides 
i fredes per efecte de la descàrrega inferior de la presa. La població que 
es desenvolupa aqui està composta de Fragilaria sp. pl. (.F. construens, 
construens v. venter, pinnata, brevistrlata), Achnanthes lanceolata, 
Amphora pediculus i Melosira varians (TAULES 6.24 i 6.25). F. construens 
v. venter va ser dominant durant tot l'any i arriba a constituir fins un 89 
% de la població durant 1'estiu. Melosira varians també assoleix una certa 
abundància, principalment a l'hivern. Ben probablement, els embassaments 
tenen a veuré amb l'aparició d'algunes formes planctòniquea, com ara 
Melosira granulats v. angustissima f. curvata, Merismopedla tenulssima, 
Kirchneriella subcapitata i Scenedesmus spp. La singularitat de l'ambient 
que propicien els embassaments és confirmada per l'observació del rodòfit 
Bangla atropurpúrea a T38, en certa abundància, al mes de gener de 1983. 
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Més tard (T45, T46 i T47), el riu perd definitivament velocitat, 
i rep gran quantitat d'abocaments urbans i industrials. Aquestes condicions 
afavoreixen de nou espècies tolerants a la pol·lució (TAULES 6.26, 6.27 i 
6.28); Nitzschia palea, Gomphonema parvulum i Cyclotella meneghiniana són 
abundants en una o altra època. Navicula gregaria, també abundant, es fa 
més freqüent en aproximar-nos a la desembocadura, principalment a l'hivern. 
En aquest tram apareixen algunes espècies planctòniques, que formen un ric 
perifiton, com Xelosira granulata v. angustissima, Stephanodiscus sp. pl., 
o la mateixa Cyclotella meneghiniana entre les diatomees, Scenedesmus sp. 
pl. i Konoraphídium sp. pl. entre les clorofícies. 

En el tram final, a l'alçada de Torroella de Montgrí (T48), el 
riu va carregat d'aigües fosques i profundes. En aquest segment, el 
plàncton hi troba el medi idoni de desenvolupament (apartat 11). Les pedres 
han deixat pas als llims, i quasi no existeixen els substrats durs. 
Tanmateix, en alguns indrets hi són i en ells es desenvolupa una comunitat 
incrustant ben peculiar (apartat 10.2.9), sobre la qual creixen filaments 
de Klebsormidium rivulare, altres clorofícies filamentoses i cianofícies 
com Nicrocystis parasitica (TAULA 6.44). 

6,3.3. Els afluents calcaris de la muntanya mitjana. 

Inclourem aquí els rius Merdàs (T6), la riera de Vallfogona 
(T14), la Ges (T17) i la Fornés (T19), la riera de Les Gorgues (T49), la 
riera de Rupit (T50) i la riera de les Llosses (T52) (TAULES 6.29 a 6.34; 
TAULA 6.45). 

Les poblacions estan formades, en molts casos, per crostes de 
cianofícies i clorofícies (apartats 10.2.4, 10.2.5 i 10.2.7), sobre les 
quals creixen algunes clorofícies filamentoses i diatomees; aquestes 
últimes no sempre en representen la major part. Per exemple, a la riera de 
les Gorgues, les clorofícies Palmella miniata v. aequalis i Spirogyra sp. 
eren les algues més importants (TAULA 6.33); a la riera de Les Llosses es 
desenvolupaven masses esfèriques de Chantransia, que ocupaven tot el riu, i 
sobre les quals creixia Cocconeis pediculus (TAULA 6.45; figura 10.8). 

Les espècies de diatomees que apareixen amb més freqüència en 
aquestes poblacions són Achnanthes minutissima, Diatoma elonga tum, Cymbella 
microcephala, Cymbella helvetica i Denticula tenuis v. crassula. Altres 
espècies apareixen amb menys freqüència però són significativament 
caracterí stiques d'aquests ambients calcaris: Cy™b<*Ji.3. cesatii, C. 
dellcatula, Díploneis oblongella, Nitzschia gracilis, Synedra rumpens, 
Cyclotella kvtzingiana, Epithernia sp. pl., entre d'altres. De manera 
ocasional alguna d'aquestes espècies poc freqüents assoleix un nombre 
relativament important; és el que succeeix a la riera Fornés, on Nitzschia 
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Oct, 
1982 

Gen, 
1983 

ftbr, 
1983 

Jul, 
1983 

Nov, 
1985 

CYANOPHYCEAE 

Anabaena variabilis 
Calothrix parietina 
Chamaesiphon incrustans elongatus 
Homeothrix crustacea 
Ose i 1 later ia linios a 
Phormidium autumnale 
Phormidium incrustatum 
Pleurocapsa aurantiaca 
Pleurocapsa minor 
Schizothrix affinis 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 
Closterium moniliferum 
Gongrosira incrustans 
Oedogonium sp, 
Spirogyra sp, 
Ulothrix zonata 

++ 
1 

¡(ANTHOPHYCEAE 

Dioxys inermis 
Peromelia hyalothecae 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 4* 
• 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 0 63 i 
Achnanthes minutissima 58 5 0 4 2 81 1,04 
Amphora pediculus 1 59 3,64 
Cocconeis pediculus 1 27 15,1 
Cocconeis placentula 0 63 10,41 
Cymbella affinis 1 91 3,12 
Cymbella aspera + 

Cymbella microcephala 0 31 . 
Cymbella sinuata 0,52 
Cymbella ventricosa 0 63 + 4 92 4,68 
Cyclotella meneghiniana 2,6 
Diatoma elongatum 26 4 3 52 i 
Diatoma vulgare 0,52 
Fragilaria capucina 0,52 
Fragilaria construens 0 7 i 
Fragilaria vaucheriae 2 04 , 
Gomphonema angustatum i v, producta 8 59 14 28 2 81 
Gomphonema olivaceum 0 63 40 4 4 22 0,52 
Melosira varians 0 31 1,56 
Meridion circulare 1 62 0 7 , 
Navicula capitoradiata 0 63 8.85 
Navicula cryptocephala v, exilis 0 31 1 22 9 85 2,02 
Navicula cryptocephala v, veneta 0 31 0,52 
Navicula goppertiana 0,52 
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Navicula gregaria 
Navicula phyllepta. 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula subminuscula 
Navicula tripunctata 
Nitzschia apiculata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia gracilis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia romana 
Rhoicosphenia curvata 
Synedra ulna 
Synedra tabulata 
Surirella ovata 

0.7 

0,63 0,4 
9,87 1,22 
5,09 

0 , 8 1 

0,31 0,4 
0,31 2,04 
3,5 0,4 
0,63 

2,86 4,48 

2,81 4,58 
1,4 0,52 
1,4 2,08 

4,68 
1,4 3,64 

16,9 
3,52 1,04 
9,15 .15,1 

28,16 6,25 
v i J w i 

0,31 + 
0,7 

2,08 

3,64 
18,8 

0,68 

RHODOPHYCEAE 

Chantransia 

TAULA 6,29,: Composició de la població d'algues a T6 (riu HERDAS a 0,5 km de Gombrèn), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en 
la iscstra, L'astarisc (2) assenyala que scls van aparèixer quistes. Al r.cvaabrs 1985 solaaar.t 
va ser estudiada la comunitat incrustant, 
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Oct, Nov. Bes, 6sn. Abr. Jul. 
1982 1982 1982 1983 1983 1983 

CYANOPHYCEAE 

Homeothrix juliana 
Phormidium incrustatum 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora gloraerata 
Gongrosira incrustans 
Oedogonium sp, 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrurus foetidus 

BACILLARIQPHYCEAE 

Achnanthes minutissina 
Caloñéis bac illua 
Caloñéis alpestris 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placental; 
Cynatopleura solea 
Cynbella affinis 
Cymbella cesatii 
Cynbella delicatula 
Cynbella helvetica 
Cynbella ventricosa 
Cynbella microcephala 
Denticula tenuis v, crassula 
Diatoma elongatu» 
Diatoma vulgare 
Diploneis elliptica 
Diploneis oblongella 
Epithenia sorex 
Fragilaria vaucheriae 
Gonphonena angustatun & v, producta 
Gonphonena intricatu» v, puai la 
Gonphonena ninutun 
Gonphonena olivaceun 
tielos i ra varians 
Neridion circulare 
Navicula cincta 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula lanceolata 
Navicula radiosa & v, tanella 
Navicula seninulua v, radiosa 
Navicula tantula 
Navicula tripunctata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia linearis 
Nitzschia ronana 
Rhoicosphenia curvata 
Synedra ulna 
Synedra runpens 

57,0 
0,87 
0,87 
1.7 

.07 

,01 
,87 
.1 

0,87 
4,38 
0.87 
0,87 
0,87 
0,87 
1,7 + 

3,44 
0,87 + 

7.01 
4,38 
0,87 

1 0 
•J 

• 

76,3 
i 

71,1 16,03 

i 1 
12 ! 26 

• 
0,32 1 00 1 ,<;u 

7! 55 2,26 8,49 
0,35 

• • 

li07 4,85 
1 

3,23 0,32 0,94 
0,35 0,63 0,94 
1 0,64 9,43 

1,79 1 , 
0,35 
1 

• 
15,09 

1 

1 0,32 0,94 

0,35 
1 
1 

1 
2,83 

1.07 0,64 2,83 
1,07 16,18 7,54 
5,75 0,32 1 
1 , 2,83 

• 1 1 
1 1 2,83 

2,35 1 • 

0 [35 
t 

0^64 
1 

1 

1 

1 O!S2 0,94 

1 0^32 1 ] 88 , 1 7,54 
1 t 0,94 
1 0,32 1,88 

U 
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RHODOPHYCEAE 

Chantransia 

TAULA 6,30,; Composició da la població d'algues a T14 (riera de VALLFOGONA, a l'entrada de la 
població), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les 
de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència 
d'una espècie en la mostra, Mentre que al novembre de 1982 no es van trobar diatomees, que havien 
estat arrosegades per una avinguda, al desembre de 1983 solament es va estudiar la comunitat 
incrustant, 

314 



Oct, 
1982 

Des, 
1982 

Gen, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul, 
1983 

Des, 
1985 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa endolithica 
Calothrix fusca 
Chroococcus turgidus 
Horaeothrix juliana 
Merismopedia punctata 
Phormidium incrustatuiii 
Plectonema radiosum 
Pleurocapsa polonicum 
Rivularia biasolettiana 
Schizothrix affinis 
Schizothrix penic i 1 lata 

CHLQROPHYCEAE 
Bulbochaete sp, + + 
Cladophora glomerata 2 , 
Closterium dianae i + 
Closterium moniliferum i + 
Cosmarium moni 1 iforme i + i 
Cosmarium vexa tun» + 
Gongrosira incrustans « 1 , 
Mougeotia sp, i + + 
Oedogonium sp, 1 , 
Pediastrum boryanuai i , 
Spirogyra sp, o •j t + 3 
Zygnema sp, + i • 

1 
BACILLARIQPHYCEAE 
Achnanthes minutissima + i 40 24 46,2 6,72 
Achnanthes lapponica i 0,49 
Amphipleura pellucida i i + i 
Cocconeis pediculus i 1 21 i 1,7 
Cyclotella kutzingiana i 0,99 7,76 
Cyclotella meneghiniana i , 0,84 
Cymbella affinis t t 1 21 1,00 3,1 
Cymbella aspera i , + 
Cymbella cesatii » 2 43 0,49 , 
Cymbella delicatula i + 6,46 + 
Cymbella helvetica t 13,9 3,4 
Cymbella microcephala + i 13 41 6,46 12,6 
Cymbella prostrata + , 
Cymbella ventricosa + i 4 87 0,99 0,8 
Denticula tenuis v, crassula + « 2 43 13,43 0,84 
Diatoma elongatum i i 0,49 2,52 
Oiatoma vulgare r ( 

0 ^ 65 + + 

Epithemia sorex i 2 43 0,84 
Epithemia túrgida i i 1 21 i 0,84 
Fragilaria capucina i i 3,48 1,68 
Fragilaria capucina v, mesolepta i > 0,84 
Fragilaria vaucheriae i 1 21 + 0,84 
Gomphonema angustatum b v, producta i i 1,49 5,04 
Gomphonema intricatum v, pumila i 6 09 0,49 0,84 
Gomphonema minutum + i 5,88 
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ílelosira varians 
Meridion circulare 
Navicula bacillum 
Navicula lanceolata 
Navicula radiosa v, tenella 
Ni-izschia dissipata 
Nitzschia hantzschiana 
Nitzschia romana 
Synedra acus 
Synedra ulna 
Synedra rumpens 

RHODOPHYCEAE 

Chantransia + 1 

TAULA 6,31,; Composició de la població d'algues a T17 (riu SES, a Vidrà ), Les abundàncies 
de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho 
estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la 
mostra, Al desembre de 1982 i al desembre de 1985 solament es va estudiar la comunitat 
incrustant, 

43 

08 

21 

37 

0,43 
+ 

i 

+ 
+ 

+ 

0,84 + 

i 

+ 
0,84 

5,88 

1,68 
17,0 
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Oct, 
1982 

Gen, 
1983 

Abr, 
1983 

Jul. 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Aphanocapsa endolithica 
Aphanocapsa montana 
Calothrix fusca 
Homeothrix crustacea 
Phormidium incrustatum 
Schizothrix perforans 

CHLORQPHYCEAE 

Qedogonium sp, 
Pediastrum boryanum 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 
Achnanthes lanceolata 
Cocconeis pediculus 
Cymbella affinis 
Cymbella cesatii 
Cymbella microcephala 
Cymbella obtusiuscula 
Cymbella ventricosa 
Denticula tenuis v, crassula 
Diatoma elongatum 
Diatoma vulgare 
Epithemia túrgida 
Fragilaria construens 
Gomphonema angustatum i v, producta 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Gomphonema olivaceum 
Melosira varians 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula cryptocephala v, veneta 
Navicula radiosa i v, 
Nitzschia linearis 
Nitzschia romana 
Nitzschia sinuata v, 
Nitzschia palea 
Synedra acus 
Synedra ulna 

tenella 

tabellarla 

18,28 

6 

4 

5 

63 

1 

0 

1 

54 

13 

37 

37 

15,7 
0 , 6 2 

3,77 
11,32 

30,87 
0 , 6 2 

1.25 
10,06 

0 , 6 2 
+ 

0,62 
1,25 
3.14 

0 ] 52 
0,62 

O',íí 
6,28 
0,62 
0 , 6 2 

10,06 

0,62 

TAULA 6,32,; Composició de la població d'algues a T19 (riera FORNéS, a la Vola), L a s 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie 
en la mostra, 
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Abr, 
1983 

CYANOPHYCEAE 

Phormidium ramosum + 

CHLOROPHYCEAE 

Aphanaochaete repens + 
Cladophora glomerata + 
Mougeotia sp, (38 pm 0) 1 
Oedogonium sp, + 
Pediastrum boryanum + 
Palmella miniata v, aequalis 5 
Spirogyra sp, + 
Ulothrix albicans 2 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima + 
Oiatoma elongatum + 
Diatoma vulgare + 
Gomphonema olivacaum t 

Navicula cryptocephala v, exilis + 

TAULA 8,33,; Composició de la població d'algues a T49 (riera de LES 6QRGUES, a l'Esquirol) , 
Les algues estan avaluades amb una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència 
d'una espècie en la mostra, 
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Gen, Abr, Jul, 
1983 1983 1983 

CYANOPHYCEAE 

Chroococcus turgidus 
Phorraidium foveolarum i + 

i 

CHLOROPHYCEAE 

Cladophora glomerata 1 1 
Cosmariura moni Iiforrae 
Nougeotia sp, 
Oedogonium sp, + 1 
Pediastrum boryanum i t 

Spirogyra sp, 1 
Ulothrix albicans + 

• 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 54,4 33,03 43,10 
Amphora ovalis t 0.57 
Amphora pediculus 1,2 0^3 3,44 
Amphora normannii i + 

Caloñéis bacillum 0,4 i 

Cocconeis pediculus 1,35 2,87 
Cocconeis placentula i 0,45 
Cyclotella meneghiniana i 0,45 + 

Cymbella affinis 0 O 
'J , 'J 0,45 2,72 

Cymbella aspera 0,45 + 

Cymbella cistula 0,9 i 

Cymbella helvetica 0,4 + 

Cymbella obtusiuscula 0,45 i 

Cymbella ventricosa 18,0 23,5 2,87 
Cymbella prostrata + 

Qenticula tenuis v, crassula 0,8 4,52 6,32 
Diatoma elongatum 2,0 1,35 , 
Diatoma vulgare + 0,9 , 
Diploneis oblongella + , 
Epithemia sp, i i , 
Fragilaria capucina 0,4 2,71 , 
F ragi laria construens i 1,35 2,87 
Fragilaria vaucheriae 0,4 , 
Gomphonema angustatum & v, producta 1,2 i 1,14 
Gomphonema constrictum 0,45 , 
Gomphonema olivaceum i 0,45 0,57 
tlelosira varians i 0,45 + 

tleridion circulare 0,4 0,45 0,57 
Navicula bacillum 0,45 + 

Navicula cari 0,45 i 

Navicula capitoradiata 0,9 2,87 
Navicula cryptocephala t 0,57 
Navicula cryptocephala v, exilis 5,2 8,14 5,74 
Navicula cryptocephala v, veneta i 1.14 
Navicula gregaria 0,4 f , 
Navicula pupula i 0,45 0,57 
Navicula phyllepta 0,45 + 

Navicula radiosa v, tenella 1 ,2 4,97 1,14 
Navicula subminuscula i i 1,14 
Navicula tripunctata 0,4 0,9 6,89 



Navicula trivialis . 0,9 0,57 
Nitzschia dissipata 2,0 2,71 
Nitzschia dubia , 0,45 
Nitzschia gracilis , , 4,59 
Nitzschia linearis , 1.8 
Nitzschia palea 0,4 0,9 0,57 
Nitzschia romana , 0,45 2,29 
Stauroneis smithii , 0,45 
Surirella linearis , 0,45 
Surirella ovata 0,4 
Synedra ulna 1,2 0,45 

RHODOPHYCEAE 

Chantransia + 

TAULA 6,34,; Composició de la població d'algues a T50 (riera de RUPIT, poc després de la 
població), La mostra de desembre de 1985 correspon a una formació de travertins en un sait 
d'aigua, en les rodalies del punt, Les abundàncies de les diatomees estan expressades en 
percentatges, mentre que les de les les altres algues ho estan amb una escala qualitativa d'l 
a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 

52 

CYANOPHYCEAE 

Pleurocapsa minor + 

CHL0R0PHYCEAE 

Cladophora frac ta 1 

BACILLARIOPHYCEAE 

Cocconeis pediculus 1 

RHODOPHYCEAE 

Audouinella leiblenii 3 

TAULA 6,45, Composició de la població d'algues a T52 (riera de LES LLOSSES, desviació de la 
carretera de Ripoll), Les abundàncies estan avaluades amb una escala qualitativa d'I a 5; el 
símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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sîouata v. tabellaría representa un 10 % al juliol de 1983 (TAULA 6.32). 
Algunes presències o absències són també interessants de destacar: 
Gomphonema olivaceum és tant sols present en les mostresr mai és abundant; 
per altra banda, en quasi totes les mostres, Jíeridion circulare hi és 
present, tot i que no assoleix nombres importants. 

6.3.4. Els afluents calcaris de la muntanya baixa. 

El Gurri (T24, T24'), el Brugent (T33), la riera de Cogolls 
(T34), la Llémana (T35 i T36) i el Terri (T43, T44) encaixen en aquestes 
característiques fisiogràfiques. El punt 24 destaca de la resta per 
l'extraordinària diversitat de la seva flora, de manera que es tracta 
separadament (apartat 8). En general, en aquests punts, gràcies a l'aport 
de sustàncies nutritives (cas de T33) o a la seva lentitud (T43, T44), es 
desenvolupa una biomassa important i un perifiton ben estructurat (TAULES 
6.35. a 6.40.). 

Les diatomees tornen a ser dominants en les poblacions 
fitobentòniques d'aquests rius. Cladophora glomerata o C. fracta apareixen 
en abundància en quasi tots ells, i en algun cas també ho fa Âudoulnella. 
Entre les diatomees, Achnanthes mlnutissima, Amphora pediculus, Meloslra 
varians, Navicula cryptocephala v. exilis, Navícula tripunctata, N. radiosa 
o Nitzschia romana són les espècies més freqüents. Algunes espècies que 
sovintejaven en altres afluents calcaris de muntanya mitjana, com Merldion 
circularé, Cymbella ventrícosa, C. a f f i n i s entre d'altres, o bé no 
apareixen o experimenten una minva important. No obstant, a la riera de 
Cogolls (TAULA 6.36.), la població conserva encara algun element montà, 
com Cyclotella kutzingiana i Diploneis oblongella. En alguns casos, com al 
Terri (T44, TAULA 6.40.), o al Brugent al juliol de 1983 (TAULA 6.35.), 
abunden espècies tolerants a la pol·lució, com Nitzschia gandersheimíensis, 
N. palea, Navicula accomoda, N. goppertiana i Gomphonema parvulum. 

En algunes estacions apareixen espècies pròpies d'aigües molt 
mineralitzades, o amb certa salinitat. Aquest és el cas d* Amphora veneta i 
Nitzschia sigmoidea, entre d'altres, que es troben en les estacions T43 i 
T34 (TAULES 6.39. i 6.36.). 

6.3.5. Les fonts i altres ambients subaeris. 

Hem estudiat un total de cinc fonts (FI, font de la Riera; F2; 
font de la Verge; F3, font de Planoles; F4, font de Setcases; F5, font de 
Cantonigròs), les dues primeres i la última sobre substrat calcari, les 
altres sobre substrat silici. A les fonts té importància la capa incrustant 
que es desenvolupa sobre les parets, i que pot acollir una gran varietat 
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Oct, Gen, Abr, Jul, Març 
1932 1983 1983 1983 1986 

CYANOPHYCEAE-

Calothrix parietina 
Phormidium subfuscura 
Phormidiuro frigidum 
Pleurocapsa minor 
CHLOROPHYCEAE 
Cladophora glomerata 
Gongrosira incrustans 
Pediastrum boryanum 
Scenedesmus sp, 
Ulothrix zonata 
BACILLARIQPHYCEAE 
Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Achnanthes rostrata 
Amphora ovalis 
Amphora pediculus 
Cocconeis pediculus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella kutzingiana 
Cymbella ventricosa 
Oiatoma elongaturn 
Oiatoma vulgare 
Oiploneis elliptica 
Fragilaria construens v, venter 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema constrictum v, capitata 
Gomphonema gracile 
Gomphonema parvulum 
Hantzschia amphioxys 
Melosira varians 
Navicula bacillum 
Navicula capitoradiata 
Navicula cryptocephala v, exilis 
Navicula decussis 
Navicula goppertiana 
Navicula phyllepta 
Navicula pupula 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula tantula 
Navicula tripunctata 
Nitzschia amphibia 
Nitzschia dubia 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia romana 
Rhopalodia gibba 
Stephanodiscus astraea v, minutula 
Surirella ovata 

0 , 3 7 
+ 

1 , 1 2 
1 , 4 9 
2 , 2 4 
0 , 7 4 

0 , 3 1 
4 , 4 9 
+ 

6 , 3 6 
5 , 9 9 
0 , 3 7 
+ 

1 . 4 9 
0 , 3 7 

3 3 , 7 
0 , 3 7 
2 , 2 4 
1 . 4 8 
+ 

+ 

0 , 7 4 

0 , 3 7 
+ 

7 , 1 1 
4 . 4 9 
+ 
0 , 3 7 
0 , 7 4 

1 . 8 7 
+ 

0 , 3 7 
0 , 3 7 

0,22 

0 , 4 4 
0 , 6 7 

0,22 
0 , 6 7 

0,22 
5 , 6 

2 , 2 4 

3 , 3 6 

0,22 

0 , 8 9 
1 , 1 2 

0 , 4 4 
1 7 , 2 6 

2 , 2 4 
6 3 , 4 

38 

81 
4 3 

69 

34 

4 

0 

83 
1 

86 

34 

6 
7 3 
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Synedra ulna 
Synedra ulna v, oxyrhynchus 

18,35 2,91 + 
0,74 

TAULA 6,35,; Composició de la població d'algues a T33 (riu BRUGENT a Amer), Les abundàncies 
de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho 
estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la 
mostra, A l'abril de 1983 hi havia molt poques diatomees a la mostra, mentre que al març de 
1986 solament va ser estudiada la comunitat incrustant, 

323 



Oct, Abr, 
1982 1983 

CYANOPHYCEAE-

Phormidium subfuscui» , 3 

CHLQRQPHYCEAE 

Geminella mutabilis , + 
Mougeotia sp, , 1 
Spirogyra sulcata , 3 
Zygnema sp, , 3 

BACILLARIÖPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 28,5 
Amphipleura psi lue ida 2,1 
Amphora ovalis 0,42 
Amphora pediculus 5,04 
Amphora veneta 0,42 
Cocconeis pediculus 7,9 
Cocconeis placeniula 1,3 
Cyclotella kutzingiana 0,84 
Cymatopleura elliptica 0,42 
Cymbella affinis 4,62 
Cymbella aspera 1,3 
Cymbella ventricosa 2,1 
Cymbella microcephala 8,4 
Cymbella prostrata 0,42 
Oenticula tenuis v, crassula + 
Oiatoma elongatum 1,3 
Oiatoma vulgare 0,84, 
Oiploneis elliptica 2,52 
Diploneis oblongella 0,84 
Eunotia arcus v, bidens 0,42 
Fragilaria vaucheriae 0,42 
Gomphonema angustatum i v, producta + 
Gomphonema intricatum v, pumila 0,42 
Gyrosigma spencerii + 
Navicula pseudotuscula + 
Navicula pygmaea + 
Navicula radiosa i v, tenella 2,52 
Navicula seminulum v, radiosa 0,42 
Navicula tantula + 
Navicula tripunctata 10,0 
Nitzschia angustata + 
Nitzschia dissipata 14,2 
Nitzschia sigmoidea + 
Nitzschia sinuata v, delognei + 
Rhoicosphenia curvata 2,52 
Stephanodiscus astraea v, minutula 0,84 

TAULA 6,36,; Composició de la població d'algues a T34 (riera de C0GQLLS,a les Planes 
d'Hostoles), La nostra de l'abril de 1983 era de litoral, Les abundàncies de les diatomees 
estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres algues ho estan en una escala 
qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, Gen, Abr, Jul, 
1382 1983 1383 1983 

CYANOPHYCEAE 

Chamaesiphon incrustans 1 
Oncobyrsa cesatiana + , 
Phormidium autumnale i + 

Phormidium frigidum + , 
Phormidium laminosum 1 

• 

CHLORQPHYCEAE 

Cladophora glomerata 2 2 4 
Closterium moniliferum + i 

Cosmarium vexatum + -, 

Gongrosira fluminensis + , • 
Qedogonium sp, + 3 
Pediastrum boryanum + + 

Scenedesmus acumi natus i + f 

Scenedesmus longus i + i 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata i 0,47 
Achnanthes minutibsima 8,47 40,76 34.12 30,0 
Amphipleura pal lue ida i + 

Amphora ovalis + + 

Amphora pediculus 14,68 2,82 2 2 , 2 28," 6 
Caloñéis bac i llum + , + 

Cocconeis pediculus 5,08 0,25 3,12 0.95 
Cocconeis placentula 5,08 i 1,98 0,47 
Cyclotella kutzingiana , 1,28 
Cyclotella meneghiniana 0,56 , 
Cymbella affinis i 0,51 2,85 
Cymbella aspera + + 

Cymbella helvetica i + 

Cymbella ventricosa 0,56 11.3 4,76 s ' . t e 
Denticula tenuis v, crassula + + 1.19 
Diatoma vulgare 1.12 0,25 + 0,47 
Diploneis oblongella 1.12 + 

Diploneis elliptica 1.12 
Fragilaria capucina , 1,53 1,58 
Fragilaria construens i , 0,79 
Fragilaria vaucheriae + 0,25 
Frustulia vulgaris + i 

Gomphonema acuminatum + 

Gomphonema angustatum & v, producta 1Í69 0,25 2,38 
Gomphonema constrictum + 

Gomphonema minutum 4,36 
Gomphonema olivaceum t 0,39 
Gomphonema tergestinun + » 

Gyrosygma attenuatum + r 

Melosira arenaria i 0.47 
Melosira varians 1.12 3,23 0,39 3,33 
Meridion circulare 0,56 0,51 
Navicula capitoradiata 2,82 i 1,90 
Navicula cryptocephala 1.12 i 

Navicula cryptocephala v, exilis 11,2 0,76 0,39 0,95 
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Navicula cryptocephala v, veneta 
Navicula menisculus 
Navicula pelliculosa 
Navicula radiosa 
Navicula seminulum 
Navicula radiosa v, tenella 
Navicula tripunctata 
Navicula viridula v, rostellata 
Neidium dubium 
Nitzschia amphibia 
Nitzschia apiculata 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea v, debilis 
Nitzschia romana 
Rhoicosphenia curvata 
Rhopalodia gibba 
Surirella linearis 
Surirella ovalis 
Synedra ulna 

2,25 
0,56 
+ 
+ 
+ 

1,69 
30,5 
1,63 

0,25 0,79 9,04 

+ 
+ 0,47 
0,56 
2,82 
0,56 
0,56 1,90 

0,47 
27,69 16,6 9,04 

53 0,39 0,47 

+ 

1 , 1 2 

+ 
+ 

0,76 42 
Synedra ulna v, oxyrhynchus 

RHODOPHYCEAE 

Chantransia 

TAULA 6,37,; Composició de la població d'algues a T35 (riera de LLÉMENA, a 3 km de Sant Aniol 
de Finestres), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que 
les de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica 
presència d'una espècie en la mostra, 
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Oct, Gen, Abr, Jul, 
1982 1983 1983 1983 

BACTERIA 

Sphaerolilus natans + 
• - • 

CYANOPHYCEAE 

Phormidium frigidui» i + 

Phormidium molle i 1 i i 

CHLOROPYCEAE 

Cladophora glomerata o 
>J •J i 

Closterium moniliferum i + « 
+ 

Oedogonium sp, 2 + 1 i 

Pediastrum boryanura + 1 i + 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes lanceolata 3,64 11.1 0,4 
Achnanthes minutissima 3,64 35,1 4.0 , 
Amphora ovalis + i 

Amphora pediculus 34,8 14,8 12^0 2,94 
Caloñéis.amphisbaena 0,52 i i 

Cocconeis pediculus 3,64 0,31 isis 1.26 
Cocconeis placentula 1,56 0,31 4,0 0,84 
Cyclotella meneghiniana 1 ,04 r 3,5 0,42 
Cymatopleura elliptica + . i 

Cymbella affinis + i 0,5 0,42 
Cymbella aspera 0,52 + 0,42 
Cymbella prostrata + i + t 

Cymbella ventricosa 1,56 1,26 3,5 1.26 
Oiatoma elongatum , 0.31 t 

Diatoma vulgare 1,04 i 2,1 
Fragilaria construens 1,04 r i 

Fragilaria construens v, binodis i i 1.26 
Fragilaria construens ¿ 
v, venter f, subrotunda 4,68 i 0,42 
Fragilaria vaucheriae 3,12 3,1 3,5 , 
Fragilaria capucina , + i 

Gomphonema constrie tum i t 0,42 
Gomphonema angustatum & v, producta 0,52 4.11 6,3 
Gomphonema minutum i 0,94 i!s i 

Gomphonema olivaceum 2,08 0,63 0,5 i 

Gomphonema tergestinum 1,56 » i 

Gyrosigma atténuatum 0,52 i i 

Gyrosigma spencer i i + , . 
tlelosira arenaria + i i 

Melosira varians 2,6 0,63 0Í5 0,84 
Meridion circulare 0,52 i 

Navicula capitoradiata 1,04 i oís 3,78 
Navicula cuspidata + , , 
Navicula cryptocephala 0,52 i i 

Navicula cryptocephala v, exilis 6,77 2,21 i 
Navicula cryptocephala v, veneta 0,52 i t 
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Navicula decussis + + 

Navicula goppertiana i + 

Navicula gregaria 0,52 1 0 
Navicula pelliculosa 0 63 
Navicula pupula + 

Navicula radiosa v, tenella 3,12 i 58 i 0 
Navicula seminulum v, radiosa 0,52 
Navicula subminuscula 1,04 1 89 0 42 
Navicula tantula 2,6 
Navicula tripunctata 4,16 1 89 1 0 0 42 
Navicula viridula v, rostellata 1,56 
Nitzschia amphibia 1,04 0 31 2 0 14 28 
Nitzschia acuta + 

Nitzschia apiculata 0,52 
Nitzschia dissipata 6,77 15 82 2 5 
Nitzschia linearis 0,52 0 31 
Nitzschia palea 1.56 2 0 
Nitzschia palea v, debilis t 1 68 
Nitzschia romana 2,6 2 21 •JV 5 3 24 
Rhoicosphenia curvata 0,52 
Stephanodiscus astraea v, minutula + 

Synedra ulna 0,52 0 31 1 0 46 63 
Synedra ulna v, oxyrhynchus t 1 68 

TAULA 6,38,; Composició de la població d'algues a T36 (riu LLÉMANA a 6inestar ), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència d'una espècie 
en la mostra, 
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Oct, 
1382 

Gen, 
1983 

flbr, 
1383 

Jul, 
1383 

. CYANQPHYCEAE 

Qscillatoria limosa 
Phormidium molle 
Phormidium subfuscum 
Phorraidium ramosum 
Lyngbya sp, 
tlerismopedia parasitica 
EUGLENOPHYCEAE 
Euglena sp, 1 
CHLOROPHYCEAE 
Characium acuminatum 
Cladophora glomerata 
Cosmarium vexatum 
Klebsormidium rivulare 
Hie rospora amoena 
Kougaotis sp, 
Oedogonium sp, 
StigeocIonium subsecundum 
Ulothrix zonata 

BACILLARIQPHYCEAE 
Achnanthes lanceolata 
Cocconeis placentula 
Cyclotella ocellata 
Cyclotella meneghiniana 
Cymbella ventricosa 
Gomphonema angustatum i v, producta 
Gomphonema parvulum 
ílelosira varians 
Navicula accomoda 
Navicula cryptocephala v, veneta 
Navicula cryptocephala v.exilis 
Navicula goppertiana 
Navicula gregaria 
Navicula lanceolata 
Navicula pelliculosa 
Navicula pupula v, capitata 
Navicula seminulum 
Navicula schroeteri 
Navicula subminuscula 
Navicula tantula 
Navicula trivialis 
Nitzschia amphibia 
Nitzschia apiculata 
Nitzschia gandersheimiensis 
Nitzschia linearis 
Nitzschia palea 
Nitzschia pusilla 
Nitzschia umbonata 

2 , 6 9 

1 , 0 0 
i 

+ 
2 5 , 9 

+ 

+ 
6 , 4 
0 , 3 3 

0 , 3 3 
0 , 3 3 
7 , 0 7 
0 , 3 3 
6 , 7 3 

6 , 0 6 
0 , 6 7 
3 , 3 6 
+ 

3 7 , 0 3 
0 , 6 7 
+ 

1 
0 

12 

44 

44 
3 3 

51 

28 

67 34 

68 

22 

67 

45 

45 

9 5 
+ 

04 

4 

22 

61 

81 

42 

66 

6 3 

22 

90 

22 



Surirella ovata i v, pinnata + 
Synedra ulna 0,33 

TAULA 6,40,; Composició de la població d'algues a T44 (riu TERRI a Sant Andreu), Les 
abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les de les altres 
algues ho estan en una escala qualitativa d'l a S; el símbol + indica presència d'una espècie 
en la mostra, 

Oct, 
1982 

CYANOPHYCEAE 

Oscillatoria sancta 5 

BACILLARIQPHYCEAE 

Amphora ovalis 10,0 
Caloñéis ventricosa + 
Cocconeis pediculus 10,0 
Cocconeis placentula 10,0 
Cymatopleura elliptica + 
Cymatopleura solea + 
Oiploneis elliptica + 
Diploneis oblongella + 
Gomphonema constrictum + 
Melosira varians 20,0 
Navicula radiosa 10,0 
Navicula tripunctata 10,0 
Nitzschia acuta + 
Nitzschia amphibia + 
Nitzschia linearis 10,0 
Nitzschia sigmoidea 20,0 
Stauroneis phoenicentron + 
Synedra ulna + 

TAULA 6,39,; Composició de la població d'algues a T43 (riu TERRI, a Cornellà de Terri), Les 
abundàncies relatives de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que la de les 
cianfícies ho està en una escala qualitativa d'l a 5, on el símbol + indica la presència en la 
mostra d'una determinada espècie, 
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d'espècies d'algues, principalment cianofícies (apartats 10.2.2 i 10.2.8). 
Entre aquesta crosta, o bé en alguns regalims de la mateixa font, es 
troben, en alguns casos, clorofícies filamentoses, rodofícies i també 
diatomees. A la font de la Riera, per exemple, les mates de Batrachospermum 
i les de Chaetophora es barrejaven amb filaments de Xicrospora. D'aquestes 
fonts, les que acullen una població d'algues sobre la comunitat incrustant, 
és de les que ens ocuparem en aquest apartat. 

A les fonts sobre substrat silici de la conca del Ter les 
poblacions de diatomees no ofereixen un especial interès; són poc 
abundants, generalment formades per Ceratoneis arcus, Fragilaria sp. o 
Diatoma hiemale (veure apartat 10.2.2). En canvi, en substrat calcari el 
poblament és més important. A la font de la Riera (riera Fornés) i a la 
font de la Verge (Mogrony) (TAULES 6.41. i 6.42.) Achnanthes minutisslma 
era 1'espècie més abundant. Cymbella microcephala o Fragilaria capucina 
també hi eren importants. A més, algunes espècies observades són 
indicadores d'un ambient especial, diferent al del riu, marcat per la 
possibilitat d'assecament. Així, es poden trobar Synedra ulna v. danica, 
Eunotia pectinalis v. undulata, Denticula elegans, Navicula contenta o 
Amphora ovalis v. a f f i n i s , algunes d'elles observades únicament aquí pel 
que fa a la conca del Ter. 

En la pista forestal que condueix de l'embassament de Sau a 
Susqueda sovintegen petits regalims i torrents que llisquen sobre les 
roques silíciques i es desenvolupen a recer del sol. En aquest indret es 
van trobar comunitats dominades pel rodòfit Hildenbrandla rivularis 
(apartat 10.2.3.), i en una d'elles recoberta per una abundant població de 
diatomees. Una espècie, J ï e l o s i r a arenaria, constituïa aquí quasi el 90 % de 
la població, acompanyada per altres com Achnanthes minutissima, Cocconeis 
placentula i Epithemia túrgida (TAULA 6.43.), menys abundants. 

6.4. QRDESACIó DE LES COMJIITATS FITOBEITOffIQUES DE LA COICA DEL 
TEfi. 

L'ordenació de les comunitats del fitobentos observades al riu 
Ter s'ha fet basicament a partir de les diatomees, donat que en són el grup 
taxonòmic més nombrós i, principalment, l'avaluable amb més precisió. En 
aquesta línia, s'han utilitzat els contatges relatius de les poblacions 
fins ara descrits i que han aparegut a les TAULES 6.1. a 6.43. S'ha fet 
servir un total de 55 espècies (TAULA 6.46 >, escollides en funció de la 
seva significació autoecològica d'una època o un indret en concret, sovint 
les més abundants, però en alguns casos per ser molt característiques de 
determinats ambients. Amb aquestes dades s'han efectuat diverses anàlisis 
multivariants, basicament una anàlisi de components principals i una altra 
de "cluster". 
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març 
1986 

ma ig juny 
1986 1986 

CYANOPHYCEAE-

Aphanothece sp, 
Calothrix parietina 
Chroococcus pal 1 idus 
Phormidium incrustatum 
Pseudoncobyrsa lacustris 
Rivularia biasolettiana 
Schizothrix perforans 
Schizothrix penicillata 
Siphononema polonicum 

CHLORQPHYCBAE 

Cladophora glomerata 
Chaetophora slegans 
Cosmarium moni 1 iforme 
Cosmarium vexatum 
Microspora willeana 
Monoraphidium fontinale 
Nougeotia sp, 
Oedogonium sp, 
Microspora willeana 
Pediastrum boryanum 

XANTHOPHYCEAE 

Nischococcus sp, 
Tribonema fonticolum 

BAC1LLAR10PHYCEAE 

1 
1 
4 

1 
3 

2 2 
1 

+ , , 
4 2 

i t 

i > 
1 1 
1 

Achnanthes lanceolata 
Achnanthes minutissima 
Amphora ovalis v, affinis 
Caloñéis bacillum 
Cymbella cesatii 
Cymbella cistula 
Cymbella helvetica 
Cymbella microcephala 
Cymbella ventricosa 
Cymbella obtusiuscula 
Cymbella tumidula 
Denticula elegans 
Denticula tenuis v, crassula 
Diatoma elongatum 
Diatoma vulgare 
Diploneis elliptica 
Diploneis oblongella 
Fragilaria capucina 
Fragilaria vaucheriae 
Gomphonema intricatum v, pumila 
Gomphonema angustatum v, producta 
Heridion circulare 
Navicula cari 
Navicula contenta f, biceps 
Navicula gregaria 

8 5 , 2 

0 , 7 

6 , 6 

3 , 9 

0 , 4 

0 , 4 

, 4 
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Navicula nyassensis + 
Navicula radiosa 0,8 
Navicula radiosa v, tenella 1,1 
Navicula tripunctata 0,4 
Navicula cryptocephala v, exilis + 
Nitzschia dissipata + 
Nitzschia linearis + 
Nitzschia romana + 
Nitzschia sinuata + , 
Rhopalodia gibba + 

RHQDQPHYCEAE 

Batrachospermum moni 1 i forme 3 3 2 
Chroothece rupestris + 

TAULA 6,41,: Composició de la població d'algues a Fl, la Font de la RIERA (junt a la riera 
Fornés), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre que les 
de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 5; el símbol + indica presència 
d'una espècie en la mostra, Les diatomees solament van ser estudiades en la mostra del mar; 
de 1386, maig 

1985 

CYANQPHYCEAE 

Aphanothece microspora + 
Gloeocapsa polydermatica 3 
Gloeocapsa montana + 
Nostoc sphaericum 3 
Petalonema densúm 1 
Scytonema crustaceum + 
Stigonema mamillosum + 

CHLOHOPHYCEAE 

Oedogonium sp, + 
Spirogyra sp, + 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima 46,8 
Amphora pediculus 0,78 
Cyclotella meneghiniana + 
Cymbe.lla cistula 3,3 
Cymbella ventricosa 0,33 
Diploneis elliptica 0,39 
Eunotia pectinalis v, undulata 2,36 
Fragilaria capucina 30,7 
Gomphonema intricatum v, pumila 1,18 
Gomphonema gracile 0,39 
Synedra ulna 12,9 
Synedra ulna v, danica + 

RHQDQPHYCEAE 

Chantransia + 

TAULA 6,42,: Composició de la població d'algues a F2 (Font de la VERGE, 
Mogrony), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, 
mentre que les de les altres algues ho estan en una escala qualitativa d'l a 
5¡ el símbol + indica presència d'una espècie en la mostra, 333 



Abril Des, 
1984 1986 

CYANOPHYCEAE-

Aphanocapsa stagnina , + 
Plectoneraa tomasinianum , 1 

CHLOROPHYCEAE 

Mougeotia sp, + 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes minutissima + -5,0 
Cocconeis placentula , 5,0 
Cymbella affinis , + 
Cymbella aspera , + 
Denticula tenuis v, crassula , + 
Diploneis elliptica , + 
Epithemia túrgida + 2,0 
Gomphonema intricatum v, pumila , + 
Melosira arenaria , 88,0 
Navicula cryptocephala exilis , 1 
Surirella spiralis , + 
Synedra ulna , + 

CHLOROPHYCEAE 

Mougeotia sp, , + 

RHODOPHYCEAE 

Hildenbrandia rivularis 3 4 

TAULA 6,43,; Composició de la població d'algues en alguns regalims subaeris (Guillaries, camí 
de Sau a Susqueda), Les abundàncies de les diatomees estan expressades en percentatges, mentre 
que la de les altres algues ho està en una escala qualitativa d' 1 a 5, on + indica presència 
d'una espècie, En la mostra recollida al desembre de 1986 sovintejaven rotifers, nemàtodes, 
ciliats, així com protonemes de molses, 
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En efectuar una anàlisi de components principals, s'han exclòs 
cinc espècies del total (TAULA 6.46.) en raó de la seva baixa freqüència 
d'aparició considerant la totalitat de la conca: Navícula schroeteri, 
Nitzschia thermaloides, Nitzschia sociabllis, Synedra tabulata i 
Thalassiosira weissflogii. Han estat interpretats biològicament quatre 
eixos, representant un total del 41.5 % de la variancia: 12.6 % el primer, 
11.6 % el segon, 9.7 el tercer i 7.6 el quart. La representació de l'espai 
format pels dos primers eixos així com el format pels dos darrers apareix 
respectivament a les figures 6.2. i 6.3. 

En l'eix I s'ordenen les espècies segons la seva distribució 
longitudinal al riu; així tenim en un extrem de l'eix Achnanthes 
minutissima, Cymbella ventricosa i Cymbella microcephala, espècies de 
capçaleres, i en 1' altre extrem Gomphonema parvulum, Cyclotella 
meneghiniana i Navicula gregaria, totes elles freqüents en les parts baixes 
del riu (TAULA 6.47). A l'eix II les espècies que marquen amb més força són 
Navicula trípunctata, Cocconeis placentula i Amphora pediculus en un 
extrem, Nitzschia palea i Navícula accomoda en 1'altre. Es tracta 
d'espècies pertanyents a poblacions més diverses, front d'altres dominades 
per unes poques espècies. 

EIX I E H II 

0.672 Achnanthes ainutissiaa 0,699 Navicula tripunctata 
0.669 Cynbella ventricosa 0.491 Cocconeis placentula 
0.522 Cyabella aicrocephala 0,489 Aaphora pediculus 
0.478 Cyabella helvetica 0,488 Navicula capitoradiata 
0,404 Denticula tenuis v, crassula 0,476 Melosira varians 

0.473 Rhoicosphenia curvata 
0.443 Navicula radiosa 
0,408 Nitzschia aaphibia 

-0,470 Goaphoneaa parvulua -0,421 Nitzschia palea 
-0,444 Navicula gregaria -0.408 Navicula accoaoda 
-0.439 Nitzschia amphibia -0.366 Navicula pelliculosa 
-0,415 Cyclotella aeneghiniana -0.343 Nitzschia gandersheiaiensis 

TAULA 6,47, Pesos de les espècies de posició més extrena en els eixos I i II de l'anàlisi de 
conponents principals, 

La representació dels "scores" del PCA ajuda a comprendre aquesta 
ordenació (FIGURES 6.4. i 6.5.). En efecte, la representació separada dels 
casos corresponents a l'eix del riu (FIGURA 6.4.) ordena les estacions des 
de la part superior del riu fins a la desembocadura. La posició alterada 
dels casos corresponents a T22 (Ter a Roda de Ter) correspon a grans trets 
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l.ACHH Achnanthes ninutissima 
2.ACHL Achnanthes lanceolata 
3.AHPHI Anphipleura pellue ida 
4.AMPP Amphora pediculus 
5,CERA Ceratoneis arcus i v, asphyoxys 
6.C0CP Cocconeis placentula 
7.CYC1S Cynbella cistula 
8.CYH ' Cynbella helvetica 
S.CYP1C Cynbella nicrocephala 
10.CYV Cynbella ventricosa 
ll.CYCK Cyclotella kutzingiana 
12.CYCH Cyclotella neneghiniana 
13,DENT Denticula tenuis v, crassula 
14,DIE Diatona elongatu» 
1S.DIH Diatona hienale v, nesodon 
16.DIV Diatona vulgare 
17,DIPL Diploneis oblongella 
18-.FRC Fragilaria capucina 
19.FRC0V Fragilaria construens v, venter 
20.FRV Fragilaria vaucheriae 
21.60HA Gomphonema angustatuia i v, produ 
22,60116 Gonphonena gracile 
23.G0HH Gonphonena ninutun 
24,GOMO Gonphonena olivaceun 
25.G0MP Gonphonena parvulun 
26.HELA Melosira arenaria 
27.HELV ílelosira varians 
28,HER Heridion circulare 
29,NAVA Navicula accosoda 
30.NAVCA Navicula capitoradiata 
31,NAVE Navicula cryptocephala v, exilis 
32,NAVGO Navicula goppertiana 
33.NAVTR Navicula tripunctata 
34.NAVGR Navicula gregaria 
35.NAVLA Navicula lanceolata 
36.NAVPE Navicula pellículosa 
37.NAVPU Navicula pupula i v, capitata 
38,NAVRA Navicula radiosa i v, tenella 
39.NAVSCH Navicula schroeterii 
40.NAVFR Navicula subninuscula 
41,NIA Nitzschia anphibia 
42,NID Nitzschia dissipata 
43.NITH Nitzschia thernaloides 
44.NIF Nitzschia inconspicua 
45.NI6A Nitzschia gandersheiniensis 
46.NIGR Nitzschia gracilis 
47,ÑIPA Nitzschia palea 
48,NIR Nitzschia ronana 
49.NIS0 Nitzschia sociabilis 
SO.RHC Rhoicosphenia curvata 
51.STA Stephanodiscus astraea 
52.STH Stephanodiscus hantzschii 
53,SUO Surirella ovata i v, pinnata 
54.SYTA Synedra tabulata 
55,THW Thalassiosira «eissflogii 

TAULA 6,46, Espècies de diatomees, distribuïdes arreu de la conca del Ter, participants 
en les anàlisis nultivariants, S ' i n d i q u e n l e s a b r e v i a t u r e s amb l e s 
a p a r e i x e n a l e s f i g u r e s 6 . 2 i 6 . 3 . 
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amb el que succeeix amb la mineralització del riu (SABATER & ARMENGOL 
1986). Pel que fa als casos corresponents als afluents (FIGURA 6.5.) la 
interpretació no és tan clarament altitudinal com en el cas de l'eix, la 
qual cosa fa pensar que són precissament aquells casos els que pesen més en 
l'eix. Per altra banda, l'eix II ordena els casos del tram mig de l'eix 
junt amb el dels afluents en què les poblacions són més diverses (estacions 
T18, T38, T34 i T36 principalment) i els contraposa als casos en què les 
poblacions estan formades per menys espècies que es presenten en més gran 
nombre (T22, T13, T44). 

Pel que ateny als eixos III i IV (FIGURA 6.3.), aquests separen 
diversos grups d'espècies. L'eix III separa en un extrem Gomphonema 
olívaceum, Nitzschia díssipata i Diatoma elongatum, espècies d'aigües 
mineralitzades i lliures de pol·lució, i en l'altre Navícula pupula, 
Gomphonema parvulum i Cyclotella meneghinlana, que sovintegen en aigües 
mineralitzades i pol.luides (TAULA 6.48). 

EIX III EIX IV 

0 ,712 Soiiphonesa olivaceu» 0 ,599 Ceratoneis arcus 
0 ,502 Nitzschia dissipata 0 ,505 Diatoaa hieaale v, aesodon 
0 ,493 Qiatota elongatum 0 ,329 Nitzschia roaana 
0,441 Navicula cryptocephala exilis 0 ,318 Fragilaria vaucheriae 
0 ,433 Surirella ovata 0 ,288 Meridion circulare 

0 , 2 7 3 Soaphoneaa ainutua 

•0,460 Navicula pupula - 0 , 4 8 1 Aaphipleura pellucida 
•0,396 Soaphoneaa parvulua - 0 , 4 3 9 Cyibella cicrocephala 
0 , 3 5 5 Cyclotella leneghiniana - 0 , 4 1 4 Diploneis oblongen a 
•0,334 Nitzschia gandersheiaiensis - 0 , 3 5 1 Surirella ovata 

TAULA 6,48. Pesos de les espècies més significatives en els eixos III i IV de l'anàlisi de 
components principals, 

A l'eix IV es separen també dos grups d'espècies. El primer, 
encapçalat per Ceratoneis arcus i Diatoma bíemale v. mesodon, està format 
per espècies pròpies de capçalera silícica. El segon, que es disposa a 
l'altre extrem, està format per espècies de muntanya calcària, com 
Amphipleura pellucida i Cymbella microcephala. 

Com en els altres dos eixos, la representació dels "scores" ajuda 
a concretar l'ordenació apuntada més amunt. En efecte, a les figures 6,6, i 
6.7. es representen els casos, separadament per l'eix del riu i pels 
afluents de la conca. S'observa que, en l'eix III, les espècies d'aigües 
mineralitzades pol.luides pertanyen als punts T22, T46 i T47 (eix del riu) 
i T39, T42 i T44 (afluents), mentre que les d'aigües mineralitzades no 
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pol.luides pertanyen basicament als T21 (eix), T24 i T6 (afluents). A l'eix 
IV, les espècies de capçalera corresponen a TI i T7 (primers punts del Ter 
i el Freser), les de calcari a T24, T34 i T51. La situació "d'aquest últim 
cas és especialment interessant, ja que pertany a la riera de Segadell, 
afluent del Freser, però que drena substrat calcari. Com mostra aquesta 
anàlisi, la seva comunitat de diatomees és la corresponent a una capçalera 
calcària. 

Per últim, s'ha buscat de caracteritzar la conca del riu a partir 
de les seves comunitats de fitobentos (diatomees). Per fer això, s'ha 
utilitzat les dades de freqüència relativa de la totalitat de les 55 
espècies que intervenen a l'anàlisi (TAULA 6.46), promitjades per les 
diverses campanyes, i s'ha realitzat una anàlisi de cluster, En aquest cas, 
també amb el paquet estadístic BMDP, s'ha aplicat una mesura de distància 
xi-quadrat. 

D'aquesta anàlisi en resulten diversos grups (FIGURA 6. 8). Hom 
hi pot separar ambients subaeris (FI, Rl, F2, T51), les capçaleres d'aigües 
netes i carbonatades amb comunitat incrustant important (T19, T17, T14), de 
capçalera del Ter i del Freser (Tl, T2, T5, T7, T9, TIO), les estacions 
alcalines de muntanya baixa (T39, T34, T43>, un altre d'estacions del tram 
mig del riu, moderadament mineralitzades (T3, T12, T13, T15, T18, T21), de 
capçaleres de muntanya mitjana (T27, T35, T36, T50), i d'aigües molt 
mineralitzades i que poden enregistrar pol·lució (T24, T46, T38, T33, T28, 
T44, T22). 

Els resultats que s'obtenen són coincidents amb l'ordenació del 
riu realitzada a partir dels paràmetres físico-químics (PESfUELAS 1985). Com 
a poc, aquesta coincidència parla de la coherència de les dades, i sobretot 
de la unitat del riu com a ecosistema, en què els organismes i l'ambient 
s'interrelacionen en un tot. 
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