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Abstract 

Coastal lagoons are ecosystems that have a high ecological, economic and social 

value.  However, they have been heavily affected by human activity and, as a 

consequence, their waters often register eutrophic conditions. This is the case of the 

Ricarda lagoon, located in the Llobregat Delta. This naturally formed lagoon suffered a 

sudden loss of its fresh water sources as a result of the expansion of the airport of 

Barcelona. This in turn caused a drastic decline in the water level, which made it 

impossible for the water to breach the sand bank that separates it from the sea, 

allowing nutrients and organic material to accumulate in the lagoon. 

This led to extreme eutrophic conditions in the lagoon, with anoxic episodes. In July 

2014, the environmental impact assessment of the airport expansion forced the airport 

authorities to provide the Ricarda lagoon with a permanent freshwater flow. The aim of 

the present study is to explore if this new freshwater flow led to any improvement of the 

lagoons’ water quality. 

To do this, physiochemical and biological variables were sampled monthly during a 

year as indicators of water quality. Our results show that the new freshwater input did 

not significantly improve the water quality in the lagoon, probably because the flow is 

not enough to increase the water level and to break the confinement of the lagoon and 

reverse the eutrophic conditions. Despite an artificial break of the lagoon’s sand bar, no 

important changes were found in the Ricarda ecological status. 

Overall the lagoon is in a hypereutrophic state that causes a reduction in biodiversity. 

The ecological status of the lagoons seems to be very poor and it will not improve 

unless management measures are put in place to correct it. Here we suggest some 

measures that could be adopted to improve the ecological state of the lagoon, which 

has the potential to harbour a great biodiversity. 
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1. Introducció  

1.1 Aigües de transició: llacunes litorals 

Les aigües de transició es defineixen, a la Directiva Marc de l’Aigua, com: “masses 

d’aigua superficials properes a la desembocadura de rius i parcialment salines, com a 

conseqüència de la seva proximitat al mar, però que reben una notable entrada de 

fluxos d’aigua dolça” (Comissió Europea, Directiva 2000/60/EC). Les llacunes litorals 

són ecosistemes aquàtics somers que estan en contacte amb ecosistemes terrestres i 

marins, i que consegüentment, interactuen amb aigua dolça i salada. Tot i que, el 

contacte amb el mar pot ser de forma permanent o intermitent, formant-se una barrera 

de sorra temporal entre la llacuna i el mar que impedeix l’intercanvi d’aigua (Kjerfve, 

1994; Gonenc & Wolfin, 2005; Cañedo-Argüelles et al., 2012). Per tant, tenen un rang 

de salinitat molt ampli, que varia espacial i estacionalment, i que depèn del seu 

equilibri hidrològic, és a dir, de factors com: precipitació local, entrades d’aigua dolça a 

la conca hidrogràfica, evapotranspiració i intrusió marina (Bird, 1994; Smith, 1994; 

Rosselli et al., 2013). Aquests ecosistemes, tenen una gran importància a nivell 

ecològic, justament per la seva heterogeneïtat que comprèn una amplia varietat de 

característiques fisiogràfiques i hidromorfològiques (Kjerfve, 1994; Rosselli et al., 2013) 

i que donen com a resultat un mosaic d’hàbitats, amb condicions molt diferents, que 

fan possible una abundant riquesa d’espècies, adaptades a les diferents condicions 

(Basset et al., 2006). En conseqüència, són espais amb una biodiversitat regional molt 

elevada. A més, són zones de parada obligada per a moltes espècies d’aus 

migratòries, zones de cria d’invertebrats i peixos, i zones claus en el cicle dels 

nutrients, ja que es donen processos de desnitrificació (Alonghi, 1998; Basset et al, 

2013). Per tant, són indrets no només amb una singularitat excepcional i un valor 

paisatgístic, sinó també, amb un valor ecològic i biològic intrínsec molt important. Cal 

dir, a més, que generen molts serveis ecosistèmics, béns i serveis a la societat; per 

tant, a més del valor ecològic, tenen un valor social i econòmic afegit (Basset et al., 

2013; Newton et al., 2014).  

1.2 Eutrofització a les llacunes litorals 

Degut a la localització de les llacunes litorals, històricament han patit forts impactes, 

fruits de l’activitat humana, tant per l’assentament i el desenvolupament de nuclis 

urbans, com per l’activitat industrial i els serveis (Newton et al., 2012). Com a 

conseqüència del grau elevat d’antropització que pateixen aquestes zones, són espais 

molt vulnerables a l’eutrofització (Newton et al.,2005; Zaldívar et al.; 2008), degut a  

activitats humanes com l’agricultura, ramaderia, aqüicultura o les activitats industrials. 
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De fet, l’eutrofització està considerada com la pertorbació més rellevant als 

ecosistemes aquàtics, a causa de l’impacte que provoca l’activitat humana (Comissió 

Europea, 1991; Smith, 2003). L’eutròfia fa proliferar als principals productors primaris 

de manera exponencial, provoca un augment de la presència de matèria orgànica i de 

la terbolesa del aigua, i dóna com a resultat fenòmens d’anòxia (Cloern, 2001; Smith, 

2003). Existeixen diferents factors que accentuen els processos d’eutròfia a les 

llacunes litorals, com és el cas de la disminució d’aportacions d’aigua dolça, l’augment 

significatiu de l’evapotranspiració i la manca d’intercanvi d’aigua de la llacuna amb el 

mar, que col·laboren en el confinament de la llacuna i la no renovació de l’aigua (Tett 

et al., 2003). En definitiva, les característiques fisiogràfiques i la dinàmica 

hidromorfològica de la llacuna, són factors que influeixen en el cicle dels nutrients i en 

els processos d’eutròfia que es donen (Zaldívar et al. 2008). Les llacunes del sud 

d’Europa són especialment vulnerables a les pressions que exerceixen les activitats 

humanes (Viaroli et al., 2005).  

1.3 El Delta del Llobregat 

El Delta del Llobregat és una extensa plana al·luvial, amb una superfície aproximada 

de 98km2, situada a les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat, a la província de 

Barcelona. És el segon Delta més gran en extensió de Catalunya i destaca per la gran 

industrialització que ha patit la zona més pròxima als espais naturals. Tot i la pressió 

humana, els espais naturals del Delta són una zona amb un elevat valor ecològic; 

ocupen unes 150 hectàrees aproximadament i hi podem trobar els principals paisatges 

típics d’una zona humida: jonqueres, prats humits, canyissars, platges i llacunes 

litorals. Hi podem trobar una gran diversitat d’espècies de flora i fauna: més de 700 

espècies de plantes vasculars, fins a 20 espècies de peixos, gairebé 30 espècies de 

mamífers, 13 espècies de rèptils, 4 d’amfibis, i s’hi ha citat més de 360 espècies 

d’avifauna (Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat). 

Actualment, el Delta del Llobregat conté aproximadament 1.000 hectàrees d’espais 

naturals protegits i hi podem trobar 20 hàbitats d’Interès Comunitari europeu (LIC) 

inclosos a l’annex I de la Directiva Hàbitats, tres dels quals estan declarats Llocs 

d’Interès Prioritari amb l’objectiu principal de conservar-los, és el cas de les llacunes 

litorals. Per tant, existeixen diferents figures de protecció que pretenen preservar-les; i 

a més, la Directiva Marc de l’Aigua obliga als estats membres a la conservació i/o 

restauració dels ecosistemes aquàtics fins a assolir un estat ecològic acceptable abans 

de 2015. Encara que, fins ara s’ha fet poc per la conservació i restauració del seu estat 

ecològic (Basset et al.,2008), i actualment la gestió que se’n fa és mínima.  
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Dins de les llacunes existents al Delta del Llobregat es troba la llacuna de La Ricarda, 

objecte d’estudi d’aquest treball. 

2. Objectius 

La finalitat primordial d’aquest projecte és comprovar si la qualitat de l’aigua de la 

llacuna de La Ricarda millora i, consegüentment, si la comunitat biològica es veu 

afavorida, a partir del moment en el qual l’Aeroport de Barcelona, per tal de complir la 

Declaració d’Impacte Ambiental, aporta un cabal artificial d’aigua a la llacuna. És a dir, 

mesurar els efectes que tindrà l’entrada d’aigua aportada per l’Aeroport sobre les 

característiques fisicoquímiques i biològiques de La Ricarda.  

En definitiva, obtenir una valoració de l’estat de la llacuna i la seva dinàmica en el 

temps i, concloure, si l’estat ecològic de la llacuna millora a causa de l’aportació 

d’aigua. Si no és així, proposar mesures perquè es pugui assolir un bon estat ecològic 

d’aquesta massa d’aigua, en un futur proper.  

3.  Lloc d’estudi 

La Llacuna de La Ricarda està situada al Delta del Llobregat, al terme municipal del 

Prat de Llobregat, a dos kilòmetres aproximadament de l’actual desembocadura del riu 

(Figura 1). 

Figura 1. Mapa extret de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, on es mostra el Delta del Llobregat i la situació de la llacuna de La Ricarda. 

Forma part d’una finca privada que porta el seu mateix nom i té una superfície de 29 

ha, 9 ha de llàmina lliure. Havia estat una antiga desembocadura del riu Llobregat i 

s’alimentava d’aigua dolça procedent d’aquest. En èpoques humides, la llacuna de La 

Ricarda podia rebre una important influència d’aigua dolça, que provocava una 



La llacuna de La Ricarda: són suficients les mesures correctores aplicades per restablir el seu estat ecològic?  - 8 - 

disminució de la salinitat, sobretot a la part alta, on l’aigua podia ser pràcticament 

dolça; a més, el nivell pujava de manera sobtada, trencant la barrera de sorra que la 

separa del mar i produint una entrada d’aigua salada. Com a conseqüència, durant 

aquestes etapes, la llacuna presentava salinitats molt més altes a prop de la 

desembocadura. A més, en èpoques estivals, amb falta de pluges i temperatures 

elevades, l’entrada  d’aigua dolça era normalment mínima i l’evapotranspiració 

augmentava significativament, provocant un augment de salinitat a la llacuna 

(Hernández, M. & Vázquez-Suñé, E., 1995).  

L’any 2004, es procedeix a la canalització i desviació del tram baix del riu Llobregat i la 

seva desembocadura, que va suposar la pèrdua del flux principal d’entrada d’aigua 

dolça a la llacuna; i quan es duu a terme el projecte d’ampliació de l’Aeroport de 

Barcelona, les aportacions d’aigua pràcticament esdevenen nul·les i el nivell de la 

llacuna disminueix dràsticament. Al juliol del 2014, l’Aeroport de Barcelona, obligat per 

la Declaració d’Impacte Ambiental de les obres d’ampliació de l’aeroport, va començar 

a aportar un flux artificial d’aigua a la llacuna de La Ricarda. El volum d’aigua aportat 

ha sigut variable durant el període estudiat (taula 1). A més, el 12 de desembre de 

2014, es va procedir a obrir la gola: artificialment. El nivell de la llacuna, en el moment 

d’obrir la gola, era de 107 cm. La barrera de sorra es va tancar de nou, el dia 15 del 

mateix mes, quan la llacuna presentava un nivell de 94 cm. Al juny de 2015, es va 

canviar la localització del tub que aporta el cabal d’aigua i, actualment, l’entrada es 

dóna a la capçalera (Figures 2 i 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografia pròpia, realitzada a l’embarcador de la llacuna de La 

Ricarda, un cop realitzat el canvi de localització. Es pot veure el flux 

d’aigua entrant a la llacuna.  

Taula 1. Cabals d’aigua aportats a la llacuna de La Ricarda durant el 

període estudiat. 

Data Cabal(m3/h) 
Cabal 

(m3/dia) 

Cabal 

(m3/mes) 

31-jul-14 16,36 392,6 11777 

31-ag-14 13,08 313,9 9416 

30-set-14 0,54 13,0 390 

31-oct-14 22,47 539,3 16178 

30-nov-14 32,89 789,4 23683 

31-des-14 10,38 249,0 7470 

31-gen-15 18,76 450,3 13510 

28-febr-15 5,54 133,0 3989 

31-març-15 34,63 831,0 24930 

30-abr-15 39,00 936,0 28080 

31-maig-15 35,88 861,0 25830 

30-juny-15 40,31 967,5 29025 
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Figura 3.  Es mostra el canvi de localització del tub, per on es realitza l’entrada del cabal d’aigua artificial, a la llacuna de La Ricarda. Es 

mostren els tres punts de mostreig (R1, R2 i R3). 

 

4. Metodologia 

4.1 Mostreig 

La campanya de mostreig va tenir una durada d’un any, des de juny de 2014 fins a 

juny de 2015. Es va dur a terme el primer mostreig just abans que l’Aeroport de 

Barcelona comencés a aportar aigua, de forma artificial, a la llacuna de La Ricarda i, 

per tant, es disposa de dades de les condicions antecedents a aquesta aportació. 

Després, es van recollir dades mensuals successives, per tal de poder observar la 

dinàmica de la llacuna, un cop ja rebia aigua procedent de l’Aeroport de Barcelona. 

En definitiva, es realitzen mostrejos mensuals durant tot l’any que dura la campanya. 

Els mostrejos, es duen a terme en tres punts de la llacuna: un primer punt a prop de 

l’embarcador (R1), un segon punt a la part central, on hi ha la confluència dels 

diferents braços de la llacuna (R2) i un tercer punt a prop de la desembocadura (R3) 

(Figura 3). A més, durant la campanya, s’han tingut en compte, de cara a la 

interpretació dels resultats obtinguts, els episodis de pluges locals fortes, l’obertura 

de la barrera de sorra, situada entre la desembocadura i el mar, al mes de desembre 

Entrada actual       

Entrada antiga 

                         

R1 

R2 

R3 
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de 2014 i el canvi de localització de l’entrada del cabal d’aigua que prové de 

l’Aeroport, just abans de l’últim mostreig, al juny de 2015.  

4.1.1 Paràmetres fisicoquímics 

Nivell d’aigua a l’embarcador: Es procedia a anotar el nivell de la llacuna a la zona de 

l’embarcador, on hi ha instal·lat un regle per observar quin és el nivell d’aigua. 

Aquesta mesura serveix per saber, ràpidament, si el nivell de la llacuna ha augmentat 

o disminuït i també, per saber si és suficient per obrir la gola. 

Després, a cada punt de mostreig (R1, R2, R3): 

Anàlisi fisicoquímic de l’aigua en profunditat: Es mesura la profunditat total del punt 

de mostreig. Seguidament, utilitzant un conductímetre amb sensor d’oxigen, es 

realitza un perfil vertical, agafant dades cada certa profunditat des de la superfície 

fins al fons. Les variables observades són: temperatura (ºC), conductivitat (µScm-1), 

conductància específica o SPC (µScm-1), pH, percentatge de saturació d’oxigen (%), 

concentració d’oxigen (mg/L).         

Disc de Secchi: És la mesura del grau de terbolesa de l’aigua, té una relació directa 

amb el grau d’eutròfia de la massa d’aigua. 

4.1.2 Recollida de mostres  

Recollida de mostres d’aigua: Es procedeix a agafar dues mostres d’aigua superficial 

en cada punt de mostreig (R1, R2, R3). Les mostres s’agafen en dues ampolles d’un 

litre i tenen dos destins diferents: una ampolla, que més tard es procedeix a filtrar i 

congelar, per poder fer posteriorment l’anàlisi químic de fosfats al laboratori del 

Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona; i una altra ampolla, que recull 

un responsable del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, i que porta 

al laboratori adscrit al Consorci, per tal de realitzar l’anàlisi químic complementari de: 

nitrats, amoni, fòsfor total i Clorofil·la a. 

Recollida de mostres de fitoplàncton: Es recullen dos tipus de mostra: una mostra 

d’aigua superficial en un flascó de vidre de 250 ml; i l’altre mostra, s’agafa amb un 

salabre amb malla de 20 µm, enfonsat en la columna d’aigua i que es mou arreu del 

punt de mostreig durant aproximadament un minut. Després, la mostra d’aigua es fixa 

amb Lugol, per tal de tenyir les cèl·lules i que siguin més visibles quan siguin 

observades al microscopi, i es conserven a la nevera; les mostres recollides amb el 
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salabre, o xarxa de plàncton, es recullen en flascons de plàstic i es fixen amb 

formaldehid, per tal que la mostra no s’alteri fins a que s’analitzi al laboratori. Les 

diferents mostres permeten fer dos tipus d’anàlisi: la mostra d’aigua recollida en un 

flascó de vidre amb volum conegut, permet fer una mesura quantitativa del fitoplàncton 

present, mentre que la mostra recollida amb salabre només permet fer un anàlisi 

qualitatiu del fitoplàncton present.  

Recollida de mostres de sediments del fons: Les mostres de sediments es recullen fent 

servir una draga i es conserven en flascons de plàstic. Les mostres es fixen amb 

formaldehid, per tal que la mostra no s’alteri fins a que s’analitzi al laboratori. 

Recollida de mostres de litoral: Amb l’ajuda d’ un salabre, amb malla de 20 µm, es fa 

un rastreig, d’aproximadament dos minuts, per la superfície de la llacuna, sobretot als 

marges de la llacuna i a les zones amb canyes i vegetació. Es dedica el mateix temps i 

esforç de mostreig, i es rastreja aproximadament la mateixa àrea; per tant, s’assumeix 

que les mostres són equitatives. L’objectiu és recollir les cobertes exteriors de 

quironòmids que queden a la superfície, “pupes” o exúvies, en el moment en el qual 

assoleixen la seva fase adulta. Un cop transcorreguts els dos minuts, es retira la xarxa 

amb cura i es neteja dintre d’un flascó de plàstic, on queda guardada la mostra. 

Posteriorment, es fixa amb formaldehid. 

4.2  Anàlisi de mostres 

4.2.1 Anàlisi de nutrients  

L’anàlisi de nutrients, com s’ha mencionat anteriorment, es duu a terme 

complementàriament al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i al 

Laboratori adherit al Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. El 

Consorci, es fa responsable de l’anàlisi d’amoni, nitrats, fòsfor total i Clorofil·la a, i 

seguidament ens facilita els resultats. L’anàlisi de fosfats es va realitzar al laboratori 

del Departament d’Ecologia utilitzant el mètode del balu de molibdé. En tots els casos 

les metodologies estaven estandarditzades. 

4.2.2 Identificació de fitoplàncton  

Primerament, es procedeix a la identificació qualitativa dels organismes presents a les 

mostres agafades amb salabre. Per fer-ho, es munten preparacions de cada mostra i 

s’observen al microscopi electrònic, per tal d’identificar les espècies més abundants i 

d’obtenir un llistat previ de les espècies presents. Es necessari, realitzar un exhaustiu 

rentat de les mostres abans del reconeixement, amb unes condicions de seguretat 

adequades, ja que havien estat fixades amb formaldehid.  
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Després, es realitza una identificació quantitativa dels organismes presents en les 

mostres d’aigua superficial. Per fer-ho, s’utilitza el protocol de sedimentació en 

cubetes, proposat a la metodologia de l’establiment de l’estat ecològic de les masses 

d’aigua, segons la Directiva Marc de l’Aigua (Comissió Europea, Directiva 

2000/60/EC), que permet quantificar en cèl·lules/volum, cadascuna de les espècies 

observades. El mètode consisteix en deixar sedimentar la mostra en una cubeta de 

volum conegut, durant mínim 24h. Un cop transcorregut aquest temps, la part de 

mostra sedimentada a la càmera, situada a la part inferior de la cubeta, s’observa amb 

el microscopi electrònic invertit. Es realitza un mètode de recompte d’individus de cada 

espècie en cada camp òptic, s’observen tres camps òptics aleatoris de cada mostra. 

Finalment, es pot obtenir la concentració de cada espècie amb l’equació:  

N=X*((A*d)/(a*v)) 

On: N= cèl/mL; X= nº mitjà de cèl/camp; A= àrea de la càmera; d= factor de dilució; a= 

àrea del camp òptic;  v= volum càmera 

4.2.3 Identificació de macroinvertebrats 

Prèviament, es procedeix a rentar les mostres de sediments, ja que havien sigut 

fixades amb formaldehid. Un cop rentades, es divideixen en fraccions de poc volum, es 

dilueixen amb poca quantitat d’aigua, i s’observen a la lupa. Degut a la mínima 

presència de macroinvertebrats, es va observar la totalitat del volum recollit de cada 

mostra. Quan es detecta algun organisme, es procedeix a la seva identificació a nivell 

de família, utilitzant la clau taxonòmica inclosa en: Tachet, et al. (2000). 

4.2.4 Identificació de quironòmids 

Es procedia, prèviament, al rentat de les mostres de litoral fixades amb formaldehid. 

Després, s’observa a la lupa la totalitat de la mostra, dividint-la en petites fraccions i 

diluint-la amb aigua, i es separen les exúvies trobades. Més tard, es munten 

preparacions amb les exúvies, a les quals se’ls hi afegeix un reactiu, CMC. Aquest 

reactiu, utilitzat com a medi permanent de la preparació, permet que l’exúvia es disposi 

adequadament i que es pugui manipular amb més facilitat. Les preparacions 

s’observen al microscopi electrònic i es procedeix a la identificació a nivell d’espècie 

dels quironòmids presents, seguint la clau de Langton (1991). 
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4.3 Tractament de dades 

El tractament de dades ha consistit, d’una banda, en estudiar les dades 

fisicoquímiques: observar tendències, valors absoluts, màxims i mínims... a partir de 

taules de dades i gràfics, que mostren la tendència en el temps i el gradient en 

profunditat de diferents variables fisicoquímiques; aquesta tasca es duu a terme amb 

Excel. Amb el mateix programa, s’han tractat les dades de nutrients, i s’ha calculat la 

raó N/P amb els resultats obtinguts de Nitrogen i Fòsfor total. S’han dut a terme tests 

estadístics amb les dades fisicoquímiques i de nutrients obtingudes: temperatura, 

conductivitat, oxigen dissolt, pH, disc de Secchi, fosfats i Clorofil•la a. Aquests anàlisis, 

es duen a terme amb el programa PRIMER6 (Warwick & Clarke, 2006) especialitzat en 

estadística aplicada i mètodes multivariants aplicats en ecologia. En primer lloc, es 

realitza una estandardització de les dades, normalitzant totes les dades obtingudes, 

restant a cada valor la mitjana general i dividint el resultat per la desviació estàndard. 

Després, es realitza, l’anàlisi estadístic PCA, anàlisi de components principals, amb les 

dades fisicoquímiques: Secchi, nivell a l'embarcador, temperatura, conductivitat, pH, 

oxigen dissolt, percentatge de saturació d’oxigen, fòsfor total, fosfats i Clorofil•la a, i 

tenint en compte els factors: punt de mostreig (amb tres nivells: R1, R2, R3) i l’estació 

de l’any (amb quatre nivells: estiu, tardor, hivern, primavera). La finalitat és observar 

com s’agrupen les mostres en relació a la seva similitud, i si existeix algun factor que 

influeixi en l’agrupació de les mostres. L’efecte de l’obertura de la gola o del canvi de 

localització del tub, es podrà observar en la simililaritat que presenten les mostres 

abans i després de l’esdeveniment. D’altra banda, el test permetrà estimar quines 

variables són les responsables de les diferenciacions en grups, és a dir, quines 

variables tenen més pes, per diferenciar determinats grups amb determinades 

característiques.  

Per últim, s’ha realitzat una matriu de similitud i un anàlisi estadístic ANOVA SIMPLE, 

amb les dades del primer mostreig, al juny de 2014, just abans del començament de 

l’entrada d’aigua artificial a la llacuna de La Ricarda; i les dades de l’últim mostreig, al 

juny de 2015, desprès d’un any que es produeix l’aportació. A més, tots dos mostrejos 

són al mes de juny, fet que dificulta que es produeixi una variabilitat deguda a la 

temporalitat. Per tant, la finalitat és establir si existeixen diferències significatives entre 

les condicions inicials i les condicions del final del projecte, tenint en compte les 

variables estudiades. En definitiva, aquest procés de tractament de dades ens 

permetrà avaluar si existeixen diferencies significatives entre l’estat de la llacuna 

abans de l’aportació i desprès d’un any d’aportacions d’aigua artificial. 
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Amb els resultats d’abundància, de les diferents espècies de fitoplàncton en cada punt 

de mostreig, durant el període estudiat, s’han realitzat dos tipus d’anàlisi estadístic. 

Primerament, es realitza una transformació de les dades fent servir la funció arrel 

quadrada. Després, es realitza un anàlisi MDS, on es podrà observar si l’abundància 

de les diferents espècies de fitoplàncton, pateix algun tipus de distribució espacial o 

estacional. A continuació, es va realitzar un anàlisi SIMPER, que permet esbrinar 

quina és la composició d’espècies més característica de cada grup identificat al MDS, i 

quines són les espècies que més contribueixen en la diferenciació dels grups. Aquest 

anàlisi de dades, es duu a terme amb el programa PRIMER6 (Warwick & Clarke, 

2006). 

Finalment, s’han comparat les dades obtingudes de famílies de macroinvertebrats amb 

dades recollides entre els anys 2004 - 2005, per tal de veure si la presència i 

l’abundància de les espècies es significativament diferent. Les dades antigues de 

macroinvertebrats presents als sediments del fons de la llacuna de La Ricarda, són 

extretes de Cañedo-Argüelles, M. (2009). La finalitat d’aquesta comparació és 

determinar si la zona ha patit una disminució de la diversitat d’espècies de 

macroinvertebrats. Degut a la mínima presència de macroinvertebrats a les mostres 

recollides, no s’ha pogut dur a terme cap altre tractament específic dels resultats. 

5. Resultats 

5.1 Paràmetres fisicoquímics  

A l’annex 1, es poden trobar els resultats obtinguts. A la figura 4, concretament al perfil 

de temperatura, es pot observar que no existeix un procés d’estratificació de la llacuna; 

ja que no es produeix un descens brusc de la temperatura a partir d’una certa 

profunditat en cap mostreig. A la mateixa figura, al perfil de conductivitat, es poden 

observar les diferències entre els diferents punts de mostreig. El punt R1, situat a la 

zona de l’embarcador, presenta, durant tots els mostrejos, una conductivitat menor que 

R2 i R3. Però, no s’observa un gradient espacial clar de conductivitats. Els valors 

mínims i màxims no presenten un rang excessivament ampli. De fet, R1 presenta 

valors entre 6000-7000 (µScm-1), mentre que el punt més proper a la desembocadura, 

R3, presenta conductivitats de 7000-9000 (µScm-1). Cal destacar, els resultats 

obtinguts al mostreig de febrer, després de l’obertura de la barrera de sorra que separa 

la llacuna del mar; ja que, la conductivitat durant aquest mostreig, és significativament 

superior als tres punts (R1, R2, R3). Però, al següent mostreig, dut a terme a l’abril, el 

rang de valors obtinguts, és molt semblant al rang existent abans de l’obertura de la 

barrera. Per últim, l’efecte del canvi de localització del tub que aporta el cabal d’aigua 
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artificial a la llacuna, és molt evident en els valors de conductivitat del punt R1, just on 

es produeix l’aportació d’aigua actualment. La conductivitat, al mostreig de juny de 

2015, és molt menor al punt R1. Però, no s’observen efectes en R2 ni R3.  

A l’últim perfil de la figura 4, on es troba representat “l’oxigen dissolt”, es poden 

observar diferents circumstàncies. En general, els valors d’oxigen dissolt són baixos. 

Durant tots els mostrejos la concentració d’oxigen dissolt es troba entre 4-10 mg/L; 

únicament, al mostreig del mes de febrer, després del trencament de la gola, es poden 

observar valors superiors, entre 13 i 17 mg/L. El punt R1, també presenta una 

concentració d’oxigen dissolt significativament superior al mostreig realitzat al juliol de 

2014, amb uns valors de 15-16 mg/L. Cal destacar, fenòmens d’anòxia a les capes 

més profundes, durant el mes d’octubre. A l’últim mostreig, al juny de 2015, després 

del canvi de localització del tub que subministra el cabal d’aigua artificial, el punt R1 

presenta més oxigen dissolt que els punts R2 i R3, a diferència del mostreig previ, a 

l’abril, quan R1 era el punt de mostreig on s’observava una concentració menor 

d’oxigen. Però, cal dir, que els valors absoluts no són  superiors als valors obtinguts en 

mostrejos previs.  

Els resultats de fosfats obtinguts, juntament amb la resta de resultats: nitrats, amoni, 

fòsfor total i Clorofil•la a; facilitats pel Consorci dels Espais Naturals del Delta del 

Llobregat, es troben l’annex 2. Es pot observar, que les concentracions de fòsfor total 

són molt elevades, amb valors entre 0.09-0.67 mg P/L. En canvi, les concentracions de 

fosfats són molt baixes i, en conseqüència, la raó Ptot/PO43- també. A la mateixa 

taula, podem observar els valors mínims registrats amb el disc de Secchi; que indiquen 

l’elevat grau de terbolesa de l’aigua de la llacuna de La Ricarda. 
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Juliol 2014 Octubre 2014 Febrer 2015 Abril 2015 Juny 2015 

Juliol 2014 Octubre 2014 Febrer 2015 Abril 2015 Juny 2015 

Figura 4. Perfils en profunditat de temperatura, conductivitat i oxigen dissolt, durant 

el període de mostreig. 

Trencament de la gola 

Canvi de localització de l’entrada d’aigua 

 



A les figures 5 i 6, corresponents a l’anàlisi estadístic PCA, es poden observar certes 

diferenciacions de les mostres recollides a La Ricarda. És el cas, de les mostres 

agrupades en funció del factor “estació de l’any”. La temperatura diferencia les mostres 

recollides a l’hivern de la resta, ja que són significativament més baixes. A més, les 

mostres d’hivern, també es veuen diferenciades per la concentració d’oxigen, ja que 

era significativament superior; mentre que a l’estiu, la temperatura és més alta i la 

concentració d’oxigen menor. Per últim, les mostres recollides a la primavera es veuen 

diferenciades per les concentracions baixes de fosfats i elevades de Clorofil·la a. Cal 

remarcar, que no hi ha diferenciacions espacials. 

 

 

Figura 5. Resultats del PCA, tenint en compte la localitat de les mostres. Figura 6. Resultats del PCA, tenint en compte l’estacionalitat  

de les mostres. El percentatge de variància explicat per cada eix, PC1 i PC2, és de 29.9 i 22.1, respectivament.   

 

Les dades del primer mostreig, recollides abans que comencés l’aportació d’aigua 

artificial a la llacuna, i les de l’últim, quan ja feia un any que la llacuna rebia l’aportació 

per part de l’Aeroport, es van recollir a la mateixa època de l’any i, per tant, es poden 

comparar. Es realitza una matriu de similaritat amb aquestes dades (Taula 2), i es pot 

observar que, actualment, el punt més proper a l’embarcador (R1) ha canviat 

dràsticament les seves característiques i presenta molta menys similaritat amb la 

resta. Però aquest efecte, no s’observa a la resta de punts de la llacuna, R2 i R3, que 

tenen un percentatge de similitud molt alt a les mostres recollides, a l’inici del projecte. 
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Taula 2. Matriu de similaritat realitzada amb  les dades obtingudes abans del començament de l’aportació d’aigua artificial a La Ricarda, i 

després d’un any que es realitza aquesta aportació. S’observen els valors de similaritat intragrup. 

Matriu de similitud R1_Juny14' R2_Juny14' R3_Juny14' R1_Juny15' R2_Juny15' R3_Juny15' 

R1_Juny14'       

R2_Juny14' 96,02      

R3_Juny14' 95,98 99,95     

R1_Juny15' 52,35 55,07 55,06    

R2_Juny15' 85,50 89,14 89,13 64,34   

R3_Juny15' 91,89 95,60 95,59 58,85 93,54  

 

Per últim, s’ha dut a terme un anàlisi ANOVA, amb les dades recollides durant els 

mostrejos de juny 2014 i juny 2015, tenint en compte el factor: “abans o després” de 

l’aportació artificial a la llacuna.  El p-valor resultant del test és de 0,407. Per tant, no 

existeixen diferències significatives entre les dades recollides abans de l’aportació i les 

dades recollides un any després.  

5.2 Fitoplàncton 

Les espècies de fitoplàncton identificades, a les mostres recollides a la llacuna de la 

Ricarda, són les següents: Aphanizomenon sp. pl, Euglena sp. pl, Euglena acus, 

Scenedesmus sp. pl, Cyclotella sp. pl, Synechocystis sp. pl, Monoraphidium sp. pl, 

Katodinium sp., Anabaenopsis sp. pl, Crucigenia tetrapedia, Oscillatoria sp. pl, Phacus 

sp. pl, Spirulina, Goniochloris fallax, Peridinium sp. pl, Chlamydomonas sp. pl., i 

Cryptomonas sp. pl. Els resultats quantitatius obtinguts, corresponents a les 

abundàncies de cada espècie presents a les diferents mostres recollides durant el 

període de mostreig, es poden trobar a l’annex 3. Cal destacar, la presència de dos 

espècies de cianobacteris potencialment tòxics: Aphanizomenon sp. pl i Anabaenopsis 

sp. pl. 

Un cop realitzat l’anàlisi estadístic MDA (Figures 7 i 8), els resultats mostren una 

agrupació significativa de les mostres tenint en compte el factor “localitat” i el factor 

“estacional”. És a dir, existeixen diferències en la comunitat d’espècies de fitoplàncton 

en l’espai i en el temps; en concret, existeix una diferenciació entre el punt R3 i la 

resta, i entre HIVERN i ESTIU, i la resta. Per tant, les espècies presents al punt de 

mostreig situat més a prop del mar, són significativament diferents de les espècies 

presents a la resta de la llacuna; i, d’altra banda, les espècies presents a l’època 

estival i hivernal, també són significativament diferents de la resta de mostres 

agafades en altres estacions. De fet, són significativament diferents de la resta i 

significativament semblants entre elles. En canvi, les mostres dels punts de mostreig 

R1 i R2 són bastant semblants en quant a la seva composició d’espècies de 
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fitoplàncton. Per últim, cal destacar, que les mostres recollides al juliol 2014 i al juliol 

2015, primer i últim mostreig, formen part del mateix grup; ja que totes dues van ser 

recollides a l’estiu i, com s’ha explicat anteriorment, les mostres recollides durant 

aquest període mantenen una similitud significativa entre elles, és a dir, presenten una 

composició d’espècies similar.  

 

 

Figura 7. Resultats de l’anàlisi estadístic MDA, tenint en compte la localitat de les mostres. Figura 8. Resultats de l’anàlisi estadístic 

MDA, tenint en compte la estacionalitat de les mostres. 

 

En definitiva, trobem diferències espacials i temporals, en la composició del 

fitoplàncton present. A continuació, es realitza un anàlisi estadístic SIMPER per tal 

d’establir quines espècies tenen un major grau de contribució en la diferenciació dels 

grups. Per tant, establir quines són les espècies més característiques de cada grup. 

Els resultats d’aquest anàlisi (annex 4) són els següents: d’una banda, tenint en 

compte el factor “punt de mostreig”, la similitud entre les mostres recollides en R3 és 

d’un 62%, mentre que les mostres recollides en R1 i R2 presenten similituds més 

baixes. A més, la dissimilitud entre les mostres R1 i R2 és de 47%, essent les més 

semblants i entre les mostres R1 i R3 és de 58%, essent les més diferents. Per tant, 

això corrobora els resultats de l’anàlisi anterior i a més, estableix que la diferència de 

R3 amb els altres dos grups, és més significativa amb el punt més allunyat. D’altra 

banda, les espècies més identificades als diferents grups, són les següents: 

R1: Chlamydomonas sp. pl. (amb un 47% de contribució a la diferenciació del grup, 

essent l’espècie que més contribueix), Cryptomonas sp. pl., Aphanizomenon sp. pl, 

Cyclotella sp. pl.  

R2: Chlamydomonas sp. pl. (amb un 53% de contribució a la diferenciació del grup, 
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essent l’espècie que més contribueix), Cryptomonas sp. p.l, Cyclotella sp. pl, Euglena 

sp. pl, Euglena acus. 

R3: Cryptomonas sp. pl. (amb un 58% de contribució a la diferenciació del grup, essent 

l’espècie que més contribueix), Chlamydomonas sp. pl., Euglena acus. 

Tenint en compte, el factor estació de l’any, es repeteix el mateix anàlisi anterior. Les 

mostres que presenten més similitud entre elles i més dissimilitud amb les altres, són 

les mostres d’hivern i d’estiu, amb un 63% i 57% de similitud respectivament. La 

composició específica més observada en aquestes estacions de l’any són: 

Hivern: Chlamydomonas sp. pl. (amb un 63% de contribució a la diferenciació del grup, 

essent l’espècie que més contribueix),Cryptomonas sp. pl. 

Estiu: Chlamydomonas sp. pl. (amb un 38% de contribució a la diferenciació del grup, 

essent l’espècie que més contribueix. La contribució en aquest grup està molt més 

repartida entre les diferents espècies, Cryptomonas sp. pl., Cyclotella sp. pl, 

Aphanizomenon sp. pl, Anabaenopsis sp. pl, Euglena acus. 

 

5.3 Macroinvertebrats 

Durant el procés d’observació de mostres de sediment es van examinar un total de 19 

mostres, recollides a la llacuna de la Ricarda, i només es van identificar cinc individus 

de macroinvertebrats: un individu que pertany a la família Gammaridae i quatre 

individus de la família Planorbidae. Cal dir, que a les mostres de litoral, sí es van poder 

identificar un major nombre de famílies de macroinvertebrats:  Chironomidae, 

Gammaridae, Mysidacea, Limonidae, Baetidae i Hydrophilidae. Tot i que hi són 

presents, només es va trobar un individu de cada família, menys en el cas de 

quironòmids i gammàrids, dels quals es van trobar deu i trenta exemplars, 

respectivament. Es poden veure tots els resultats detallats a l’annex 5. Aquestes 

dades quantitatives, mostren la mínima presència de macroinvertebrats als sediments 

del fons de la Ricarda en l’actualitat, i per tant, es realitza una comparació amb dades 

anteriors, per tal d’observar si s’ha produït una disminució de la biodiversitat de 

famílies de macroinvertebrats. Les dades històriques de macroinvertebrats (Cañedo-

Argüelles, 2009), van ser recollides entre els anys 2004 i 2005. 

Les famílies de macroinvertebrats presents a les mostres de sediments, recollides a la 

Ricarda, durant el període juny 2014-juny 2015, també són presents a les mostres 

recollides durant el període 2004-2005. És el cas de: Gammaridae, Planorbidae. Els 

taxons de macroinvertebrats presents a les mostres de sediments, recollides a la 

Ricarda, durant el període juny 2004 - 2005, i que, actualment, no s’han trobat són els 

següents: Coleoptera, Corophidae, Nematoda, Oligochaeta, Polichaeta, Mysidacea. 
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Les exúvies de quironòmids trobades es van procedir a identificar a nivell d’espècie i 

es van diferenciar dues espècies diferents. Chironomus nuditarsis, una espècie amb 

una àrea de distribució amplia i que es pot trobar en masses d’aigua amb baixes 

quantitats d’oxigen dissolt;  i un altra espècie del gènere Cricotopus sp, que no es va 

poder classificar, degut a la manca del seu òrgan respiratori. 

6. Discussió  

En primer lloc, l’aportació d’aigua artificial a la llacuna de la Ricarda, no ha sigut 

suficient per augmentar el seu nivell de forma considerable i, com a conseqüència 

només s’ha pogut trencar la barrera que la separa del mar un cop, durant tot el període 

estudiat. Per tant, el seu equilibri hidrològic no s’ha restablert, ja que dos dels factors 

que influeixen en aquest equilibri: l’entrada d’aigua dolça i de mar (Bird, 1994; Smith, 

1994; Rosselli et al., 2013), es veuen afectats. Per tant, la disminució de les 

aportacions d’aigua dolça i el mínim contacte de la llacuna amb el mar, afavoreixen el 

confinament que pateix la llacuna (Tett et al., 2003). El desequilibri de la dinàmica 

hidrològica de la llacuna també afecta el cicle de nutrients i afavoreix els processos 

eutròfics (Zaldívar et al. 2008). En referència als valors de disc de Secchi, s’ha de 

destacar que són molt baixos; l’aigua és tèrbola, símptoma clar d’eutròfia. Les dades 

de nutrients avalen aquesta situació, presentant concentracions molt elevades, 

sobretot de fòsfor total. De fet, les concentracions de Fòsfor total són de l’ordre de deu 

a vint vegades superiors a 0.02 mg/m3, la concentració a partir de la qual ja es 

considera que la massa d’aigua pot patir problemes d’eutròfia (Vollenweider & 

Kerekes, 1982); Inclús, en molts casos, la concentració de Fòsfor supera el límit que 

separa l’eutròfia de l’hipereutròfia, 0.08 mg/m3 (Vollenweider & Kerekes, 1982). En 

canvi, la raó Fòsfor total/fosfats és molt baixa; això indica, que el fòsfor no es troba 

dissolt en forma de fosfats en l’aigua de la llacuna, sinó que pot estar en altres formes 

o es pot trobar a la matèria orgànica present. Fet que es pot relacionar amb 

l’abundància de cianobacteris a la llacuna (Aldasoro, J.J., et al. 2004). 

D’altra banda, no existeix una diferenciació espacial de la llacuna, fet que denota que 

no existeix un gradient salí important. Però, sí s’observa certa diferenciació temporal. 

S’ha observat que durant les estacions humides, la llacuna presenta més oxigen. A 

més, les elevades concentracions de nutrients que s’observen a la primavera, 

diferencien lleument aquest període; i els valors extremadament baixos d’oxigen 

dissolt, la tardor i l’estiu. Cal destacar, els valors d’oxigen al mes de juliol de 2014, 

quan la llacuna es trobava en situació eutròfica, ja que són força alts. Aquestes 

concentracions d’oxigen dissolt, es corresponen amb percentatges de saturació 
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d’oxigen d’entre el 100% i el 130% (annex 1). En aquell moment, la temperatura era 

elevada i la concentració de nutrients també, la biomassa algal havia crescut 

exponencialment, produint un període de superproducció primària. Això, provoca el 

creixement desmesurat de les algues, comportant un augment de la matèria orgànica 

(Cloern, 2001; Smith, 2003). Més tard, al següent mostreig, a l’octubre, la temperatura 

disminueix i molta matèria orgànica morta comença la seva fase de descomposició, 

amb la consegüent necessitat d’oxigen. Aquests processos, generen una demanda 

d’oxigen que el sistema no pot assolir i, per tant, es produeixen fenòmens d’anòxia 

(Cloern, 2001; Smith, 2003), que es poden observar en els valors d’oxigen dissolt en 

profunditat, del mostreig d’octubre (figura 4; annex 1). La poca fondària de la llacuna i 

el fet que el vent la pugui barrejar pot re suspendre fàcilment els sediments del fons de 

la llacuna i el fòsfor que conté, produint la retroalimentació de la fase fosca que pateix; 

ja que, quan torna a augmentar la temperatura i hi ha disponibilitat de nutrients, la 

biomassa algal torna a créixer. Es podria estar produint un procés de retroalimentació 

de la fase fosca que pateix la llacuna. Tot plegat, indicaria un reciclatge intern dels 

nutrients i un grau elevat d’eutròfia de la massa d’aigua. Seria interesant mesurar el 

fòsfor present al sediment de la llacuna, per tal de reforçar la idea de que els 

sediments de la Ricarda, estan completament enriquits en Fòsfor i estudiar els 

fenòmens d’alliberament.  

D’altra banda, l’anàlisi estadístic dut a terme, amb els resultats d’abundància de les 

diferents espècies de fitoplàncton presents i observades, mostra que existeixen 

diferències espacials i temporals de la composició d’espècies. En primer lloc, la 

localització del punt de mostreig R3 condiciona les espècies presents, ja que la seva 

conductivitat és suficientment més elevada per tal que les espècies presents hagin de 

ser tolerants a la salinitat. En aquest cas, s’observa més abundància de Cryptomonas 

sp. pl. Mentre que els punts R1 i R2 no són tan diferents: s’observa més abundància 

de Chlamydomonas sp. pl., en aquest ambient menys salí. Si la llacuna presentés un 

gradient salí més gran, potser, la composició d’espècies també es trobaria diferenciada 

més significativament, sobretot la part alta i la part mitja de la llacuna. En segon lloc, la 

temporalitat també afecta a la composició d’espècies i les seves abundàncies. Les 

èpoques estivals i hivernals, degut a les condicions ambientals extremes que 

comporten, també suposen un canvi en les espècies presents. D’una banda, a l’hivern 

s’observa dominància de Chlamydomonas sp. pl. i Cryptomonas sp. pl.; mentre que, a 

l’estiu, la composició d’espècies és molt més heterogènia i no hi ha una clara 

dominància de Chlamydomonas sp. pl. i Cryptomonas sp. pl.; apareixen altres 

espècies com Cyclotella sp. pl, Euglena acus, i destaquem la presència 
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d’Aphanizomenon sp. pl i Anabaenopsis sp. pl, dues espècies amb potencial tòxic. La 

seva presència és més significativa en les mostres d’estiu i recollides al punt de 

mostreig R1, a la zona de l’embarcador i està totalment relacionada amb processos 

eutròfics. Caldria, fer un estudi específic, per tal de determinar si existeix la presència 

de toxines a l’aigua de la llacuna o a la xarxa tròfica. Cal dir, que la gran majoria de les 

espècies presents són típiques d’ambients eutrofitzats (Aldasoro, J.J., et al. 2004). 

Les llacunes litorals són zones amb una gran riquesa biològica (Basset et al, 2013) i, 

normalment, associades a la gran presència de macroinvertebrats. En referència als 

resultats obtinguts, després de la identificació de macroinvertebrats, cal destacar, que 

la presència de macroinvertebrats és mínima. Un cop realitzada la comparació 

d’aquests resultats, amb dades anteriors, cal destacar la forta disminució de 

biodiversitat que ha patit la llacuna, en aquest període de temps (Llorente et al., 2005; 

Cañedo-Argüelles, 2009). En tan sols, un període de deu anys, no es troba presència 

de diversos taxons de macroinvertebrats, com a conseqüència de la pèssima qualitat 

de l’aigua. De fet, els processos anòxics dificulten la presència de moltes espècies de 

macroinvertebrats, que estan relacionades íntimament amb la qualitat ecològica de 

l’indret (Boix, D., et al. 2010) L’espècie de Chironomus identificada, Chironomus 

nuditarsis, és una espècie capaç de viure en ambients eutròfics amb poca disponibilitat 

d’oxigen (Prat, N., et al. 2000) 

Encara que la quantitat d’oxigen dissolt en l’aigua és baixa durant tots els mostrejos, 

inclús arribant-se a donar fenòmens anòxics, l’oxigen augmenta lleument després del 

trencament de la gola, al desembre de 2014. El mínim augment d’oxigen i de 

conductivitat, mostra clarament que l’efecte de la ruptura de la barrera situada a la 

desembocadura, té un cert efecte en alguns dels paràmetres fisicoquímics. Però, al 

següent mostreig, la situació torna a ser molt semblant a la inicial; això prova que 

l’efecte de l’obertura de la gola és curt de temps. Seria convenient, que aquesta 

obertura es pogués realitzar més cops a l’any, per tal que els efectes es puguin 

apreciar significativament. Això, com ja s’ha mencionat, comporta la necessitat 

d’augmentar el nivell de la llacuna, ja que l’aportació d’aigua artificial realitzada fins 

ara, no ha sigut suficient per fer-ho i la llacuna ha presentat un nivell mínim durant el 

període estudiat.  

En definitiva, l’aportació d’aigua no ha sigut suficient per restablir la dinàmica 

hidrològica de la llacuna ni per revertir la situació greu d’hipereutròfia que pateix. Les 

característiques fisicoquímiques del primer i de l’últim mostreig, no presenten 

diferències significatives. Per tant, no s’ha produït una millora sensible de l’ecosistema. 

En conseqüència, seria convenient aplicar mesures correctores i de seguiment 
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adequades, per tal de millorar la qualitat del sistema. La llacuna, hauria de rebre una 

aportació d’aigua suficient i gestionada adequadament; és a dir, s’ha d’estudiar quin és 

el cabal mínim necessari, si és convenient que l’aportació d’aigua es doni en diferents 

punts de la llacuna, per tal d’afavorir la circulació d’aquesta, o si en alguns moments 

puntuals s’ha d’aportar un cabal molt més significatiu per tal de produir episodis de 

pujades dràstiques del nivell, possibilitant l’obertura de la gola varies vegades a l’any. 

L’aportació ha de ser suficient per mantenir un nivell adequat i que es restableixi 

l’equilibri hidrològic. Com a conseqüència, es produiria una lleu dilució de l’elevada 

concentració de nutrients present, degut a la renovació de l’aigua. Però, degut a la 

gran concentració de fòsfor, seria convenient fer un estudi acurat sobre la seva 

presència d’aquest als sediments de la llacuna i els processos de reciclatge, per tal 

d’establir si és necessari realitzar alguna actuació concreta per disminuir la càrrega 

interna. Històricament, el dragat de sediments del fons era l’única forma d’immobilitzar 

aquesta càrrega de Fòsfor present al sistema, però, els avenços tecnològics han 

permès la utilització d’altres mètodes menys costosos, com l’oxigenació i el tractament 

químic dels sediments in situ. Tot i així, són mètodes amb un cost econòmic important 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1996). Per últim, també es 

podria dur a terme una neteja de canyissars i de vegetació morta. 

De la gran importància ecològica, social i econòmica d’aquests ecosistemes (Basset et 

al., 2013; Newton et al., 2014) neix la necessitat urgent d’una bona gestió, que impliqui 

mesures adients i garanteixi una millora de la qualitat de l’aigua i, en conseqüència, 

que afavoreixi a la comunitat biològica. Per dur a terme una gestió adequada seria 

necessària una inversió econòmica, per part d’algun òrgan competent. Fet que hauria 

de succeir, ja que és un espai natural protegit, catalogat a la Directiva Hàbitats com a 

Lloc d’Interès Comunitari europeu (LIC) i declarat Lloc d’Interès Prioritari amb l’objectiu 

principal de conservar-lo; i a més, emmarcat dintre de la Directiva Marc de l’Aigua, que 

obligava als estats membres a la conservació i/o restauració dels ecosistemes 

aquàtics fins a assolir un estat ecològic acceptable abans de 2015.   
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7. Conclusions  

1) L’aportació d’aigua artificial a la llacuna de La Ricarda, per part de l’Aeroport de 

Barcelona, no ha provocat un efecte significatiu sobre la qualitat de l’aigua de la 

llacuna, i per tant, tampoc sobre la comunitat biològica. A més, no ha sigut 

suficient per a restablir el seu equilibri hidrològic. En definitiva, no ha produït 

una millora sensible del sistema. El cabal d’aigua aportat fins ara, només és 

suficient per mantenir les precàries condicions actuals de la llacuna, però, no 

permet cap tipus de millora sensible del ecosistema. 

2) La llacuna de La Ricarda, actualment, es troba en una situació crítica de 

confinament i mostra un escenari típic d’un ambient hipereutròfic. Presenta 

unes concentracions molt elevades de nutrients, i a més, els resultats obtinguts 

indiquen que es podria estar produint un reciclatge intern d’aquests nutrients, 

que pot retro alimentar la fase fosca que pateix la llacuna. Seria convenient fer 

un estudi acurat per tal de revertir la situació. 

3) La situació d’hipereutròfia que pateix La Ricarda, comporta etapes anòxiques a 

les capes més profundes de la llacuna i condiciona negativament la presència 

de riquesa biològica. De fet, la llacuna ha patit una disminució dràstica de la 

biodiversitat de macroinvertebrats present en els sediments.  

4) Cal destacar, la presència de dues espècies de cianobacteris potencialment 

tòxics a l’aigua de la llacuna de La Ricarda, més abundants a les èpoques 

estivals i a les zones amb salinitat més baixa; i per tant, fora bo realitzar un 

anàlisi, per tal de comprovar si es troben concentracions d’aquestes toxines a 

l’aigua de la llacuna. 

5) La llacuna de La Ricarda, ha sigut un espai amb molta riquesa biològica, ha 

allotjat una gran diversitat d’invertebrats i peixos, i té un valor intrínsec molt 

important. Degut a la importància ecològica d’aquests espais, i a l’objectiu 

comunitari de conservar-los, seria convenient aplicar mesures correctores 

urgents, per tal d’intentar revertir la situació actual i que la llacuna de La 

Ricarda assoleixi un bon estat ecològic.  
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9. Annexos 

Annex 1. Resultats de les variables fisicoquímiques recollides in situ a la llacuna de La Ricarda. 

R1 03/07/2014 0 9774 9929 7,79 67,3 5,3 

R2 03/07/2014 0 9260 9192 8,1 39,7 3,26 

R3 03/07/2014 0 9296 9191 8,06 35,6 2,93 

R1 31/07/2014 0 6968 6973 8,12 111,1 9,02 

R1 31/07/2014 60 6996 6993 8,06 103,7 8,4 

R2 31/07/2014 0 9307 9061 8,28 119 9,2 

R2 31/07/2014 80 9152 9040 8,17 65 5,2 

R3 31/07/2014 0 10337 9910 8,37 130,1 9,9 

R3 31/07/2014 100 10105 9892 8,29 92,5 7,3 

R3 31/07/2014 200 10076 9918 9,19 66,2 5,3 

R1 09/10/2014 0 5852 6270 7,81 59,8 5,12 

R1 09/10/2014 50 5814 6258 7,69 46,9 4,07 

R1 09/10/2014 100 5815 6258 7,7 37 3,2 

R2 09/10/2014 0 6993 7282 7,79 73 6,12 

R2 09/10/2014 50 7073 7461 7,59 25,2 2,14 

R2 09/10/2014 100 7181 7588 7,44 3,6 0,32 

R3 09/10/2014 0 7355 7593 8,2 118,6 9,83 

R3 09/10/2014 50 7211 7584 8,07 85,8 7,26 

R3 09/10/2014 100 7195 7583 7,97 72,6 6,16 

R3 09/10/2014 200 7180 7587 7,91 58 4,95 

R3 09/10/2014 230 7077 7483 7,79 46,4 3,94 

R1 10/12/2014 0 3824 5696 7,83 96 11,2 

R2 10/12/2014 0 4041 5869 8,09 104,6 11,93 

R3 10/12/2014 0 4200 6087 8,26 106,9 12,19 

R1 12/02/2015 0 6615 9560 8,49 144,2 16,15 

R1 12/02/2015 70 6447 9656 8,46 142,2 16,51 

R2 12/02/2015 0 7024 10484 8,4 122,5 14,06 

R2 12/02/2015 50 7018 10478 8,4 123,2 14,19 

R2 12/02/2015 100 7019 10501 8,39 169,8 19,52 

R3 12/02/2015 0 7014 10777 8,42 116,3 13,43 

R3 12/02/2015 50 7012 10578 8,39 117,3 13,58 

R3 12/02/2015 100 7001 10581 8,38 111,5 12,72 

Punt  Data Z (cm) Cond (µScm-1) SPC (µScm-1) pH Oxigen (%) Oxigen (mgL-1) 
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R3 12/02/2015 200 6999 10581 8,32 135,2 15,8 

R1 29/04/2015 0 5737 6360 7,98 70 6,25 

R1 29/04/2015 50 5670 6351 7,93 63,6 5,7 

R1 29/04/2015 80 5657 6352 7,88 61 5,5 

R2 29/04/2015 0 7431 8123 8,03 82,9 7,7 

R2 29/04/2015 50 7463 8180 8,02 78,6 6,91 

R2 29/04/2015 100 7467 8225 7,99 66,4 5,86 

R2 29/04/2015 140 7750 8375 7,75 63,4 5,45 

R3 29/04/2015 0 7696 8507 8,01 77,5 6,83 

R3 29/04/2015 50 7682 8509 7,99 73 6,46 

R3 29/04/2015 100 7657 8505 7,97 71,6 5,36 

R3 29/04/2015 200 7643 8508 7,97 70 6,22 

R3 29/04/2015 240 7635 8505 7,93 66,1 5,85 

R1 30/06/2015 0 3250 3426 8,05 92,2 7,17 

R1 30/06/2015 60 3242 3389 8,02 91,4 7,15 

R2 30/06/2015 0 7945 7389 8,27 61,8 4,68 

R2 30/06/2015 50 7868 7344 8,26 65,5 4,9 

R2 30/06/2015 100 7363 7878 8,17 40,1 3,03 

R3 30/06/2015 0 7867 8436 8,38 61,7 4,65 

R3 30/06/2015 50 7868 8427 8,36 57,1 4,3 

R3 30/06/2015 100 8404 7870 8,28 42,8 3,2 

R3 30/06/2015 190 7560 7980 8,21 39,3 3 
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Annex 2. Dades de nivell de la llacuna i resultats de disc de Secchi, nutrients, Clorofil·la a i raó N/P, de les 

diferents mostres recollides a la llacuna de La Ricarda. 

 

Annex 3. Resultats quantitatius de cada espècie de fitoplàncton observada, en un mil·lilitre d’aigua de la 

llacuna. 

Data  

Nivell 

embarcador 

(cm)  

Punt de 

mostreig  

Disc de 

Secchi 

(cm) 

Fòsfor total 

(mg/L) 

Fosfats 

(mg/L) 

Nitrats        

(mg /L) 

Amoni  

(mg/L) 

Clorofil·la a 

(mg/m3) 
Raó N/P 

juny-14 60 

R1 19 0,67 0,0016 <2 0,06 5,37 3,1 

R2 25 0,29 0,0000 <2 <0,04 12,5 7,0 

R3 28 0,28 0,0006 <2 0,11 26,9 7,5 

jul-14 60 

R1 28 0,39 0,0003 <2 0,14 10,6 5,5 

R2 34 0,31 0,0005 <2 <0,04 15,8 6,6 

R3 48 0,3 0,0003 <2 <0,04 17,3 6,8 

oct-14 92 

R1 38 0,34 0,0008 1,5 <0,04 24,5 4,5 

R2 33 0,61 0,0013 0 <0,04 15,0 0,1 

R3 35 0,18 0,0005 0 <0,04 33,5 0,2 

Des-14 108 

R1 30 0,35 0,0003 0 <0,04 28,6 0,1 

R2 38 0,34 0,0014 0 0,16 2,77 0,5 

R3 40 0,27 0,0003 0 <0,04 23,2 0,1 

febr-15 82 

R1 32 0,21 0,0004 1,1 <0,04 10,9 5,4 

R2 29 0,31 0,0009 1,2 <0,04 18,7 4,0 

R3 35 0,09 0,0003 1,1 <0,04 15,4 12,7 

abr-15 80 

R1 32 0,22 0,0003 0 0,05 6,81 0,2 

R2 33 0,27 0,0005 0,2 <0,04 1,19 0,9 

R3 42 0,22 0,0008 0,0 <0,04 2,68 0,2 

juny-15 65 

R1 50 0,30 0,0004 1,0 0,15 7,64 3,8 

R2 30 0,23 0,0002 0,2 <0,04 17,1 1,0 

R3 29 0,13 0,0002 0,2 <0,04 28,0 1,8 

MOSTRA 

Aphanizomenon 

sp. pl 

Euglena 

sp. pl 

Euglena 

acus 

Scenedesmus 

 sp. pl 

Cyclotella  

sp. pl 

Synechocystis 

sp. pl 

Monoraphidium 

sp. pl 

Katodinium 

sp 

R1_Juliol14 43,69 8,74 48,06 4,37 26,21 0 0 0 

R2_Juliol14 0 17,48 0 0 26,21 0 0 0 

R3_Juliol14 26,21 0 17,48 0 39,32 0 0 8,74 

R1_Octubre14 30,58 4,37 0 0 52,43 0 0 0 

R2_Octubre14 17,48 17,48 0 0 13,11 0 0 0 

R3_Octubre14 8,74 4,37 74,28 0 4,37 0 0 43,69 

R1_Decembre14 21,85 0 0 0 0 0 0 0 

R2_Decembre14 0 0 136,94 0 109,55 0 0 0 

R3_Decembre14 0 0 82,17 0 82,17 0 0 0 

R1_Febrer15 4,37 0 0 0 0 0 0 0 

R2_Febrer15 0 8,74 78,64 0 13,11 0 0 0 

R3_Febrer15 0 0 0 0 0 0 0 0 

R1_Abril15 34,95 21,85 4,37 0 8,74 0 0 0 
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Annex 4. Resultats de l’anàlisi SIMPER realitzat amb les dades quantitatives de fitoplàncton. Resultats de 

similitud  i composició d’espècies dels grups de mostres, tenint en compte el factor localitat i estacionalitat. 

Group R1 

Average similarity: 51,09 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas     26,81  23,97   1,75    46,92 46,92 

Cryptomonas      9,65  13,62   7,84    26,66 73,58 

Aphanizomenon     4,48   6,00   2,11    11,74 85,32 

Cyclotella     3,33   3,33   0,74     6,51 91,83 
 

Group R2 

Average similarity: 55,00 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas     42,96  29,35   3,12    53,37 53,37 

Cryptomonas     16,65  11,65   2,39    21,17 74,54 

Cyclotella     5,93   5,05   3,81     9,19 83,73 

Euglena     3,09   2,74   1,07     4,98 88,70 

Euglena acus     5,51   2,42   0,77     4,40 93,11 
 

Group R3 

Average similarity: 62,14 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Cryptomonas    44,28  36,27   3,84    58,37 58,37 

R2_Abril15 21,85 4,37 48,06 8,74 21,85 0 196,61 0 

R3_Abril15 17,48 0 43,69 13,11 8,74 0 524,3 0 

R1_Juny15 4,37 0 0 4,37 21,85 0 0 0 

R2_Juny15 21,85 26,21 30,58 4,37 65,54 34,95 0 0 

R3_Juny15 56,8 8,74 100,49 0 30,58 52,43 0 8,74 

MOSTRA 

Anabaenobsis 

sp. pl 

Crucigenia 

tetrapedia 

Oscillatoria 

sp. pl 

Phacus 

sp. pl 

Spirulina 

 

Goniocloris 

fallax 

Peridinium 

sp. pl 

Chlamydomonas 

sp. pl 

Cryptomonas 

sp. pl 

R1_Juliol14 0 0 0 0 0 0 0 415,07 109,23 

R2_Juliol14 13,11 0 0 0 0 0 0 655,37 218,46 

R3_Juliol14 26,21 0 0 4,37 0 4,37 0 218,46 873,83 

R1_Octubre14 4,37 0 0 0 0 0 594,2 87,38 65,54 

R2_Octubre14 0 0 0 0 0 0 166,03 174,77 43,69 

R3_Octubre14 0 0 0 0 0 0 0 436,91 3058,39 

R1_Decembre14 0 0 4,37 0 0 0 0 2621,48 131,07 

R2_Decembre14 0 0 0 0 0 0 0 7668,8 1095,54 

R3_Decembre14 0 0 0 0 0 0 0 1369,43 5477,71 

R1_Febrer15 0 0 4,37 0 0 0 0 3495,3 218,46 

R2_Febrer15 0 0 0 0 0 0 0 3932,22 655,37 

R3_Febrer15 0 0 0 0 0 0 0 436,91 2403,02 

R1_Abril15 4,37 0 0 0 0 0 157,29 131,07 52,43 

R2_Abril15 0 0 0 0 0 0 34,95 1223,36 174,77 

R3_Abril15 0 0 0 0 0 4,37 0 87,38 611,68 

R1_Juny15 4,37 0 0 0 4,37 0 0 87,38 34,95 

R2_Juny15 56,8 8,74 0 0 0 8,74 157,29 1135,97 43,69 

R3_Juny15 113,6 13,11 0 0 0 4,37 0 218,46 1092,28 
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Chlamydomonas     19,62  15,66   3,53    25,20 83,57 

Euglena acus     6,42   4,34   1,27     6,99 90,56 
 

Groups R1  &  R2 

Average dissimilarity = 46,71 

 Group R1 Group R2                                

Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas    26,81    42,96   19,26    1,57    41,23 41,23 

Peridinium     6,15     5,22    5,94    0,99    12,71 53,94 

Cryptomonas     9,65    16,65    5,88    1,27    12,60 66,54 

Euglena acus     1,50     5,51    3,24    1,35     6,93 73,47 

Cyclotella     3,33     5,93    2,30    1,58     4,93 78,40 

Aphanizomenon     4,48     2,25    2,18    1,45     4,67 83,07 

Euglena     1,62     3,09    1,79    1,24     3,83 86,91 

Anabaenobsis     1,05     1,86    1,62    1,06     3,48 90,38 

 
Groups R1  &  R3 

Average dissimilarity = 58,46 

 Group R1 Group R3                                

Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 

Cryptomonas      9,65    44,28   23,35    2,23    39,95 39,95 

Chlamydomonas     26,81    19,62   11,55    1,20    19,76 59,70 

Peridinium     6,15     0,00    4,28    0,65     7,33 67,03 

Euglena acus     1,50     6,42    3,71    1,71     6,34 73,37 

Monoraphidium     0,00     3,82    2,92    0,44     4,99 78,37 

Cyclotella     3,33     4,32    2,24    1,48     3,83 82,20 

Anabaenobsis     1,05     2,63    2,07    0,95     3,54 85,74 

Aphanizomenon     4,48     3,30    1,99    1,49     3,40 89,14 

Katodinium sp     0,00     2,09    1,43    0,87     2,44 91,58 

 
Groups R2  &  R3 

Average dissimilarity = 50,75 

 Group R2 Group R3                                

Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 

Cryptomonas     16,65    44,28   16,41    1,53    32,33 32,33 

Chlamydomonas     42,96    19,62   13,66    1,32    26,93 59,25 

Peridinium     5,22     0,00    3,29    0,85     6,48 65,73 

Monoraphidium     2,34     3,82    3,25    0,59     6,40 72,13 

Euglena acus     5,51     6,42    2,69    1,24     5,29 77,42 

Anabaenobsis     1,86     2,63    1,95    0,92     3,85 81,27 

Cyclotella     5,93     4,32    1,93    1,54     3,80 85,07 

Aphanizomenon     2,25     3,30    1,64    1,20     3,23 88,29 

Euglena     3,09     0,84    1,60    1,36     3,16 91,46 
 

Group ESTIU 

Average similarity: 57,47 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas    19,76  21,77   3,20    37,88 37,88 

Cryptomonas     16,73  14,49   1,97    25,22 63,09 

Cyclotella     5,80   7,91   4,51    13,76 76,85 

Aphanizomenon     4,34   3,65   1,20     6,34 83,19 

Anabaenobsis     4,84   3,38   1,25     5,88 89,07 

Euglena acus     4,44   2,54   0,76     4,43 93,50 
 

Group TARDOR 

Average similarity: 47,92 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas     14,49  16,14   4,37    33,67 33,67 

Cryptomonas     23,34  10,76   5,91    22,46 56,13 

Peridinium    12,42   8,30   0,58    17,32 73,46 

Aphanizomenon     4,22   5,32   2,22    11,11 84,56 

Cyclotella     4,32   4,19   1,72     8,75 93,31 
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Group HIVERN 

Average similarity: 63,29 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas     53,08  40,08   2,45    63,33 63,33 

Cryptomonas      34,66  20,55   2,05    32,48 95,80 
 

Group PRIMAVERA 

Average similarity: 52,68 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Chlamydomonas     18,59  14,24   5,28    27,03 27,03 

Cryptomonas     15,06  12,65   4,36    24,01 51,04 

Aphanizomenon     4,92   6,15   6,37    11,68 62,73 

Monoraphidium    12,31   5,63   0,58    10,70 73,42 

Euglena acus     5,21   4,77   1,72     9,06 82,49 

Cyclotella     3,53   4,18   7,21     7,94 90,43 

 

 

Annex 5. Resultats d’individus de les diferents famílies de macroinvertebrats observades a les mostres 

recollides a la llacuna de La Ricarda. 

 

Data Punt Chironomidae Gammaridae Mysidacea Limonidae Baetidae Hydrophilidae Planorbidae Exúvies  

3/7/2014 R1                 

3/7/2014 R2                 

3/7/2014 R3                 

31/7/2014 R1                 

31/7/2014 R2                 

31/7/2014 R3                 

9/10/2014 R1                 

9/10/2014 R2                 

9/10/2014 R3                 

26/11/2014 R1                 

26/11/2014 R2                 

26/11/2014 R3                 

10/12/2014 R1                 

10/12/2014 R2                 

10/12/2014 R3             4   

12/2/2015 R1                 

12/2/2015 R2                 

12/2/2015 R3                 

29/4/2015 R1                 

29/4/2015 R2                 

29/4/2015 R3                 

29/4/2015 LITORAL 10 13 1         1 

29/4/2015 LITORAL   15           40 

30/6/2015 R1                 

30/6/2015 R2                 

30/6/2015 R3   1             

30/6/2015 LITORAL 4   3 1 1 1     


