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La connexió entre els sistemes aquàtics i terrestres mitjançant l’emergència d’insectes 

aquàtics, pot influir substancialment la composició i estructura de les xarxes tròfiques 

terrestres adjacents. S’ha estudiat aquest fenomen en dues llacunes temporànies 

mediterrànies (Connectada i Tamariu) dels Aiguamolls de l’Empordà. Per fer-ho, s’ha 

analitzat la composició i estructura tròfica d’invertebrats aquàtics i terrestres de dins i fora 

les basses, i s’ha determinat l’abundància, la biomassa i l’estructura de mides a diferents 

distàncies al voltant de cada bassa. Els resultats obtinguts no mostren diferències en 

l’abundància d’invertebrats terrestres respecte la distància i la bassa. En canvi, 

l’abundància d’insectes aquàtics emergents s’ha trobat molt més alta a dins la bassa, i 

s’ha demostrat una relació entre l’abundància d’insectes aquàtics emergents i 

l’abundància d’invertebrats terrestres en la bassa Tamariu. A més, s’ha obtingut que la 

biomassa d’invertebrats terrestres del punt de dins (part assecada) de la bassa Tamariu és 

significativament major que a la resta de distàncies. Pel que fa a l’espectre de mides, es 

presenta una tendència a tenir individus més grans a més influència aquàtica, suggerint 

un impacte dels subsidis de la bassa en els individus de la xarxa tròfica terrestre dins la 

bassa. Aquests resultats mostren que els subsidis aquàtics afecten a l’abundància, a la 

biomassa i a l’estructura de la comunitat d’invertebrats terrestres adjacents, sobretot en 

les localitats dins la bassa on l’entrada de nutrients de la bassa a la xarxa tròfica terrestre 

és directe. 
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The connection between aquatic and terrestrial systems through the emergence of aquatic 

insects, can substantially influence the composition and structure of adjacent terrestrial 

food web. This phenomenon has been studied in two temporary Mediterranean ponds 

(Connectada and Tamariu) of the Aiguamolls de l'Empordà. To do it, the composition 

and trophic structure of aquatic and terrestrial invertebrates inside and outside ponds were 

analysed, and abundance, biomass, and size structure were determined at different 

distances around each pond. The results obtained do not show differences in the 

abundance of terrestrial invertebrates with respect to distance and pond. In contrast, the 

abundance of emerging aquatic insects has been found to be much higher inside the pond, 

and a relationship has been shown between the abundance of emerging aquatic insects 

and the abundance of terrestrial invertebrates in the Tamariu pond. In addition, the 

biomass of terrestrial invertebrates from the inside point (dried part) of the Tamariu pond 

has been found to be significantly higher than at other distances. In terms of the size 

spectrum, there is a tendency to have larger individuals with more aquatic influence, 

suggesting an impact of pond subsidies on individuals in the terrestrial food web within 

the pond. These results show that aquatic subsidies affect the abundance, biomass, and 

structure of the adjacent terrestrial invertebrate community, especially in localities within 

the pond where nutrient input from the pond into the terrestrial food web is direct.
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1. Introducció  

Les llacunes temporànies mediterrànies són masses d’aigua poc profundes que passen un 

període de l’any sense aigua (Zacharias et al., 2007). S’omplen amb les pluges estacionals 

o el desglaç de la neu. Algunes s’inunden i s’assequen repetidament, altres s’omplen 

durant pocs mesos, i algunes romanen inundades gran part de l’any (Nolte, 1989). Aquests 

sistemes presenten una important variabilitat pel que fa a la mida, la forma, la profunditat, 

la diversitat d’organismes (flora i fauna), la duració de la inundació i una biodiversitat 

alta (Zacharias et al., 2007). La major part de les investigacions sobre insectes de basses 

temporals se centren en les seves adaptacions i interaccions amb els règims d’inundació 

a curt termini (Batzer & Wissinger, 1996).  

Els insectes utilitzen diverses estratègies per a sobreviure en aquestes basses temporals. 

Molts tenen mètodes per a resistir a la sequera, com la deposició d’ous o espores resistents 

envoltats per una massa gelatinosa al substrat, per exemple dípters, libèl·lules i escarabats 

(Wiggins et al., 1980). Mentre que altres combinen la ràpida colonització aèria i el 

desenvolupament de les larves per evitar eficaçment la sequera, dipositant els ous als pocs 

dies de la inundació, com per exemple els mosquits (Williams et al., 1993) o emergint 

just abans de la dessecació, com per exemple els tricòpters (Berté & Pritchard, 1986).  

Hi ha altres grups d’animals que no poden viure en aquest tipus de sistemes com són els 

peixos, principals depredadors dels invertebrats. Aquests solen ser abundants només en 

basses que romanen inundades durant llargs períodes de temps (Batzer & Wissinger, 

1996). 

Nombrosos estudis suggereixen que els sistemes amb peixos tenen una menor diversitat 

d’insectes i una menor biomassa que els que no en tenen peixos (Diehl, 1992). Les 

comunitats d’insectes en els dos sistemes també difereixen degut a la predació dels 

peixos. En absència de peixos, els depredadors actius de gran volum, com les nimfes 

d’odonats, les larves d’escarabats i els hemípters, reemplacen als peixos com els 

principals depredadors aquàtics de la xarxa tròfica (Blois-Heulin et al., 1990). Aquests 

hàbitats sense peixos tendeixen a suportar la major diversitat i abundància general 

d’aquests grans depredadors (Duffy & LaBar, 1994). Tots els insectes depredadors en 

hàbitats sense peixos, són generalistes que s’alimenten de gairebé tota la resta 

d’invertebrats, inclòs entre ells mateixos (Blois-Heulin et al., 1990).   
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Encara que sovint es descriu aquests sistemes com situats en l’ecotò entre els ecosistemes 

aquàtics i terrestres, sorprenentment es disposa de poca informació sobre el moviment de 

l’energia a través d’aquest ecotò (Batzer & Wissinger, 1996). Ja que fins ara, pocs estudis 

s’han centrat en el flux en una única direcció, des de les masses d’aigua fins a les zones 

terrestres dels voltants. Això és degut a la suposició de que l’intercanvi de material en les 

basses està dominat pel flux de terra a l’aigua (Power et al., 2004). Però, els insectes 

aquàtics emergents que passen les seves etapes larvàries en els sediments de les llacunes 

i emergeixen com a adults per aparellar-se sobre la terra (Figura 1), poden actuar com a 

vectors de material, energia i nutrients des dels hàbitats aquàtics als terrestres (Gratton et 

al., 2008). 

 

Figura 1: Cicle dels insectes aquàtics emergents. Font: Koehler (2018). 

L'ecotò terrestre-aquàtic es caracteritza per l'intercanvi de recursos que sovint es produeix 

en forma de fluxos i pot tenir efectes demostrables en les xarxes alimentàries receptores 

(Yang et al., 2008). 

La connexió entre els sistemes aquàtics i les zones terrestres properes, és poc estudiada, 

però les evidències que es van acumulant suggereixen que aquesta connexió també és 

important (Gratton et al., 2008). Les llacunes poden sustentar grans poblacions d'insectes 

aquàtics larvaris, que en les seves etapes adultes es desplacen sobre la terra i així 

transporten la biomassa i els nutrients de sistemes aquàtics als sistemes terrestres 

adjacents. Aquestes aportacions poden influir en les xarxes alimentàries terrestres 

properes a aquestes llacunes (Figura 2). Tot i així, es desconeixen en gran mesura les vies 

tròfiques i l'escala temporal de la transferència de recursos aquàtics a la xarxa alimentària 

terrestre (Hoekman et al., 2012). 
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Figura 2: Model de diagrama de fluxos de matèria i energia de la xarxa tròfica dels 

ecosistemes aquàtics i la terrestre adjacent. Nota: les llacunes analitzades en aquest estudi 

no presenten peixos. Font: Baxter et al. (2005). 

La pauta general que sorgeix d’aquests estudis és que els insectes aquàtics adults atrauen 

als seus depredadors a les zones terrestres del voltant de les masses d’aigua, especialment 

durant el pic d’emergència (a principis d’estiu), ja sigui temporalment com el cas de les 

aus per mitjà d’immigració, o durant tot el seu cicle de vida per mitjà de la colonització 

com el cas d’escarabats i aranyes. Així doncs, els subsidis podrien explicar la major 

densitat i diversitat de consumidors que s’ha registrat en les zones terrestres properes a 

les basses (Power & Rainey, 2000; Nakano & Murakami, 2001). 

El nombre d’insectes adults que penetren en les zones terrestres del costat de la bassa 

tendeix a disminuir exponencialment amb la distància a la massa d’aigua, i sovint agafa 

nivells baixos als 10-25 metres. Encara que les diferències en el comportament dels adults 

entre els taxons d’insectes i la seva resposta a les condicions ambientals poden interferir 

en la lateralitat del flux del subsidi (Power & Rainey, 2000; Power et al., 2004). 

L'extensió espacial de les aportacions aquàtiques als hàbitats terrestres depèn de la 

dispersió dels insectes. S'observa comunament una disminució exponencial dels insectes 

lluny de les basses, el que dona lloc al fet que es recullin pocs insectes aquàtics més enllà 

dels 50 metres de les masses d’aigua (Power et al., 2004). Comprendre els factors que 

tenen influència en la dispersió dels organismes a través dels límits dels ecosistemes serà 

essencial per predir l'extensió espacial dels vincles entre l'aigua i la terra i la quantitat de 

material que es lliura terra endins (Gratton et al., 2008). 
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2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar els efectes que provoquen les entrades 

de nutrients provinents dels invertebrats aquàtics de basses temporànies mediterrànies 

sobre la xarxa tròfica dels invertebrats terrestres propers a cadascuna de les basses. 

Els objectius específics d’aquest estudi són: 

• Comprovar la possible interconnexió entre els ecosistemes aquàtics i terrestres, a 

partir de l’estudi de l’emergència d’insectes aquàtics de dues basses mediterrànies 

dels Aiguamolls de l’Empordà (concretament Connectada i Tamariu, veure figura 

4) i dels invertebrats de la zona terrestre propera a les basses. 

• Analitzar i comparar l’abundància, biomassa i estructura de mides d’invertebrats 

terrestres de fora les basses i de dins les basses un cop assecades. 

A més a més d’: 

• Aprendre més sobre l’ecologia i sobre les relacions entre ecosistemes i fluxos de 

matèria i d’energia dels sistemes aquàtics i terrestres. 

• Aprendre les tècniques utilitzades en les anàlisis de laboratori per determinar la 

mida i abundància de les mostres d’invertebrats tant aquàtics com terrestres. 

• Aprendre a preparar les dades pel posterior anàlisi numèric. 

• Aprendre a aplicar les anàlisis estadístiques corresponents per analitzar les dades. 
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3. Metodologia 

La metodologia d’aquest estudi es basa en l’anàlisi de mostres d’invertebrats terrestres i 

aquàtics de dins i fora de dues llacunes mediterrànies (Connectada i Tamariu) mostrejades 

el dia 27 de juny de 2017. Les mostres d’insectes aquàtics emergents i d’invertebrats 

terrestres s’han analitzat al laboratori, determinant-ne l’abundància, la mida i la biomassa, 

amb el posterior anàlisi numèric de les dades obtingudes al laboratori. 

3.1 Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi es troba al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Al nord-est de 

Catalunya, a la comarca de l’Alt Empordà, província de Girona. Limita al nord amb 

Castelló d’Empúries, a l’oest amb els municipis de Fortià i Riumors, i al sud amb Sant 

Pere Pescador (Figura 3). 

 

Figura 3: Mapa topogràfic de la zona d’estudi corresponent als Aiguamolls de l’Empordà. 

Font: Vissir de l’ICGC (www.icc.cat/vissir3/). 

Les mostres analitzades corresponen a 2 masses d’aigua temporànies situades dins 

d’aquesta zona d’estudi dels Aiguamolls de l’Empordà: la bassa Connectada i la bassa 

Tamariu (Figura 4), triades perquè tenen unes característiques pel que fa a vegetació, 

geologia, i hidrologia molt semblants. Aquesta similitud permet reduir el nombre de 

variables que poden tenir influència en els resultats d’aquest estudi, i permet respondre 

als objectius plantejats en aquest estudi: determinar el possible efecte que té l’entrada de 

nutrients de les basses sobre la xarxa tròfica terrestre. 

http://www.icc.cat/vissir3/
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Figura 4: Ortofotomapa de l’àrea d’estudi. T: Bassa Tamariu; C: Bassa Connectada. Font: 

Vissir de l’ICGC (www.icc.cat/vissir3/). 

L’estudi s’ha realitzat en aquest tipus de basses (temporànies) perquè són ambients 

aquàtics que passen un període de l’any sense aigua. I degut a això, són hàbitats de gran 

riquesa d’invertebrats aquàtics i poca predació, ja que l’assecatge és un factor limitant per 

alguns grups d’organismes, com els peixos, que depreden i determinen les comunitats 

d’invertebrats i conseqüentment la xarxa tròfica aquàtica (Escoriza et al., 2013). 

3.2 Mostreig 

Les mostres d’invertebrats terrestres i aquàtics analitzades es van obtenir a partir de 

trampes de caiguda (pitfall) situades al voltant de les basses, i de trampes per a insectes 

aquàtics voladors (infall) situades al mateix punt que les pitfall, en 3 transsectes i a 3 

distàncies diferents (10 metres, 30 metres i 60 metres) de cada bassa temporània 

(Connectada i Tamariu) per determinar la influència de les emergències aquàtiques sobre 

les comunitats d’invertebrats terrestres. A més, es van situar 3 pitfalls dins la part de la 

bassa parcialment assecada per determinar el canvi d’abundància i mides degut als 

nutrients propis de la bassa (Figura 5). 

T 

C 

http://www.icc.cat/vissir3/
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Figura 5: Diagrama de la distribució dels transsectes i els punts de mostreig tant de les 

trampes pitfall com infall (en negre) a 10, 30 i 60 metres de la bassa. Els punts de mostreig 

de pitfall dins la bassa un cop assecada (en verd) i els punts de mostreig d’infall dins la bassa 

(en taronja). 

Les trampes de caiguda o pitfall s’utilitzen per a capturar principalment invertebrats 

terrestres. Consisteixen en un recipient enterrat al sòl (en aquest cas un got de plàstic) 

amb un líquid conservant (etilenglicol: anticongelant “LIV”, amb una concentració del 

25% amb base de glicol amb inhibidors de corrosió i aigua destil·lada desmineralitzada) 

per fixar els organismes que hi cauen, ja que disminueix la flotabilitat dels invertebrats, i 

no s’evapora tan fàcilment com altres líquids conservants (Schmidt et al., 2006). A més, 

es va utilitzar una tapa a ~1 cm del got per evitar la fugida dels individus o la inundació 

per pluja, que provoca la descomposició dels organismes. Aquestes trampes són molt 

utilitzades gràcies a la seva efectivitat i simplicitat, i permeten avaluar l’abundància dels 

organismes que es desplacen sobre la superfície del terra (Márquez, 2005).  

Les trampes d’intercepció per a insectes voladors o infall serveixen per capturar 

principalment invertebrats voladors. Consisteixen en un recipient a una determinada 

distància del terra, en aquest cas es va utilitzar un got de plàstic amb el líquid conservant 

(etilenglicol 25%). 

S’ha analitzat un total de 47 mostres, 23 de pitfall (es va perdre una mostra: transsecte 2 

i distància 30m de la bassa Connectada) i 24 d’infall de les dues basses, conservades en 

etanol de 70º, després de ser mostrejades. 
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3.3 Anàlisi de mostres al laboratori 

Aquestes mostres es van analitzar a partir d’una lupa binocular reglada (Kyowa KSZ, 1 

X – 6.5 X), per tal de comptar el nombre d’individus i mesurar la llargada dels individus 

de cada mostra, per poder-ne estimar l’abundància i la biomassa. 

Es va fer submostratge d’algunes mostres d’invertebrats terrestres quan aquestes eren 

molt denses (alt nombre d’individus a la mostra). Aquest consistia en posar tota la mostra 

a una cubeta de separació amb etanol i fer moviments per tal d’homogeneïtzar al màxim 

la mostra. S’anaven fent fraccions de la mostra tornant cada cop la meitat de mostra al 

pot original, i quan quedava aproximadament una mostra d’uns 500-200 individus es 

posava a una placa de petri per a procedir a comptar i mesurar els individus mitjançant la 

lupa. Un cop es va comptar el nombre d’individus de la placa de petri, es van ajustar els 

resultats multiplicant pel factor de divisió corresponent. 

3.3.1 Anàlisi de mostres d’invertebrats terrestres 

 Tamariu 

Pel que fa a les mostres d’invertebrats terrestres de la bassa Tamariu, com ja 

es trobaven separades per ordres, es va comptar el nombre d’individus de cada 

ordre. I es van mesurar tots els individus mentre el nombre d’individus de la 

mostra fos menor a 40, i en cas que fos major a 40 es van mesurar un màxim 

de 40 individus de forma aleatòria. 

Per tal de fer-ho de forma aleatòria, la mostra es ficava a una placa de Petri 

amb ratlles dibuixades per sota (Figura 6), i una vegada homogeneïtzada per 

moviments de la placa (amb els individus i etanol), es mesuraven 40 individus 

seguint les línies de la placa. 

 

Figura 6: Placa de Petri amb les ratlles dibuixades amb permanent. 
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 Connectada 

Pel que fa a les mostres d’invertebrats terrestres de la bassa Connectada, en 

que no es trobaven separades per ordres, es va procedir a comptar el nombre 

d’individus (aplicant submostratge en cas necessari) i es va mesurar un mínim 

de 200 individus per mostra de forma aleatòria (de la mateixa manera que a 

les mostres de Tamariu). 

Les mostres d’aquesta bassa (Connectada) es volien analitzar pels dos 

mètodes. És a dir, separar els individus de les mostres per ordres (com es 

trobaven les mostres de la bassa Tamariu), per tal de poder comprovar la 

metodologia. Això, no va ser possible degut a les restriccions del COVID-19. 

Per a mesurar la llargada dels individus tant en la bassa Tamariu com en la bassa 

Connectada (Figura 7), es va mesurar des de l’extrem del cap fins l’extrem de 

l’abdomen, en cas d’individus artròpodes. En cas de pulmonats es va mesurar la 

llargada de la closca. 

 

Figura 7: Exemple de mesura dels individus amb la lupa binocular reglada. 

3.3.2 Anàlisi de mostres d’insectes aquàtics emergents 

Per les mostres d’insectes aquàtics emergents d’ambdues basses es va procedir a 

comptar el nombre total d’individus per mostra (abundància), en el cas de la bassa 

de Tamariu separats per ordres, en el cas de la bassa Connectada sense 

diferenciació d’ordres. 

Cal dir que en aquestes mostres s’esperava trobar només insectes aquàtics 

emergents, però per algun error alguns artròpodes terrestres van pujar a aquestes 

trampes. 



 

10 

 

3.4 Quantificació de la mida i la biomassa 

Primer, es va procedir a passar la mida presa amb la lupa a la mida real mitjançant la 

conversió dels augments de la lupa. En aquest cas al ser l’objectiu 1x i l’ocular 10x, es 

multiplica l’objectiu per l’ocular obtenint 10x, en que 1 unitat equival a 1 mm, i per tant, 

la mida passa a ser la mateixa en unitats de mil·límetres. 

A partir de la mida real es va calcular el valor de la biomassa pels invertebrats terrestres 

de Tamariu, ja que són les mostres que es trobaven separades per ordres. Per això, es van 

utilitzar diferents articles en que a partir d’una fórmula i les constants de regressió per 

cada ordre es podia obtenir la biomassa en mil·ligrams (Taula 1). 

Taula 1: Fórmules i constants de regressió (a i b) pels diferents ordres i la referència d’on 

s’han tret, per tal de calcular la biomassa. 

Ordre 
Fórmula 

referencia 

Fórmula 

aplicada 

Constants de 

regressió 
Referència 

Acari W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0530 

b = 2.494 
Hódar, 1996 

Amphipoda DM = a · Lb y = a · xb 
a = 0.0058 

b = 3.015 

Benke et al., 

1999 

Araneae W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.05 

b = 2.74 

Sabo et al., 

2002 

Coleoptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.04 

b = 2.64 

Sabo et al., 

2002 

Collembola W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0024 

b = 3.676 
Hódar, 1996 

Dermaptera W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0015 

b = 3.497 
Hódar, 1996 

Dictyoptera* W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0494 

b = 2.344 
Hódar, 1996 

Diptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.04 

b = 2.26 

Sabo et al., 

2002 

Hemiptera** W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0341 

b = 2.688 
Hódar, 1996 

Hymenoptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.56 

b = 1.56 

Sabo et al., 

2002 
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Isopoda W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0101 

b = 2.844 
Hódar, 1996 

Lepidoptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.012 

b = 2.69 

Sabo et al., 

2002 

Opilió W = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.0405 

b = 2.916 
Hódar, 1996 

Orthoptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.03 

b = 2.55 

Sabo et al., 

2002 

Pseudoescorpins 
Mass = a · 

(body length)b 
y = a · xb 

a = 0.057 

b = 2.589 

Höfer & Ott, 

2009 

Pulmonata*** DM = a · (BL)b y = a · xb 
a = 0.014 

b = 3.714 

Stoffels et al., 

2003 

Trichoptera W = a · Lb y = a · xb 
a = 0.01 

b = 2.9 

Sabo et al., 

2002 

*Aplicant Blattodea. 

**Aplicant Heteroptera. 

***Aplicant Gastropoda (Potamopyrgus). 

Sent: 

DM, W, Mass: dry mass (mg); y: biomassa (mg). 

L, BL, body length, x: longitud (mm). 

a i b: constants de regressió. 

També es van convertir les mides preses dels individus analitzats a la N total (abundància 

total de la mostra). És a dir, es va passar del nombre de mides que s’havien pres al 

laboratori al nombre de mides totals, segons el nombre total d’individus que hi havia a la 

mostra. Per això, en l’Excel es van copiar els valors de mida que es tenien n vegades fins 

tenir la mida pel nombre total d’individus (abundància).  
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3.5 Espectre de mides 

Es va calcular l’espectre de mides per a la variable de biomassa. Primer, es van agrupar 

les biomasses per classe de mida (en base 2), és a dir, es van establir diferents intervals 

on els organismes de biomassa: de 0 a 2 (sense incloure el 2) tenien la classe de mida 1; 

els de 2 a 4 (sense incloure el 4) la classe de mida 2; els de 4 a 8 (sense incloure el 8) la 

classe de mida 3, i així respectivament fins arribar en aquest cas a la classe de mida 8. 

Seguidament, per normalitzar les biomasses, es van sumar totes les biomasses per cada 

classe de mida definida, i es van dividir entre l’interval (és a dir, si la classe de mida 1 és 

de 0 a 2, es resta 2-0 que dona 2 i es divideix per aquest nombre). Finalment, es va aplicar 

el logaritme en base 2 a aquestes biomasses, obtenint les biomasses normalitzades. 

3.6 Anàlisi estadística de les dades 

Les dades obtingudes al laboratori, es van tractar mitjançant el llenguatge de programació 

R (software lliure) (R Core Team, 2020). Més concretament amb l’aplicació R Studio 

(RStudio Team, 2020), i l’R Commander (Fox & Bouchet-Valat, 2020) que és un paquet 

del programa R que permet l’anàlisi estadístic de forma fàcil i intuïtiva. S’escull aquest 

programa, ja que és gratuït i de fàcil utilització per estudiants. A més, s’ha après el seu 

funcionament en diverses assignatures durant el grau. 

Posteriorment, es va procedir a representar gràficament els diferents resultats quant a les 

variables abundància, biomassa i espectre de mides. 

Finalment, es van analitzar les dades estadísticament amb els testos estadístics d’ANOVA 

(per les seves sigles en anglès: Analysis Of Variance) i regressió lineal, per comprovar 

les possibles relacions entre les diferents variables estudiades. 

3.6.1 Comprovació supòsits estadístics: Abundància 

Per tal de fer l’anàlisi de la variància, es va procedir a comprovar que les dades de 

l’abundància d’invertebrats terrestres, complien els supòsits estadístics de 

normalitat de les dades i homogeneïtat de variàncies. 

Pel que fa a la normalitat, com es pot veure a la figura 8, les dades es trobaven 

desplaçades a l’esquerra. Comprovant amb el test de Shapiro es va obtenir un p-

valor < 0.001, inferior a 0.05, sent el resultat significatiu i, per tant, les dades no 

seguien una distribució normal. 
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Figura 8: Histograma de la distribució de les dades d’abundància. 

Per tant, es va transformar la variable abundància aplicant logaritme a les dades. 

Com es pot veure a la figura 9, les dades semblaven presentar normalitat. 

Comprovant amb el test de Shapiro es va obtenir un p-valor = 0.12, superior a 

0.05, sent el resultat no significatiu i, per tant, les dades seguien una distribució 

normal. 

 

Figura 9: Histograma de la distribució de les dades d’abundància, un cop aplicada 

la transformació. 



 

14 

 

Pel que fa a la homogeneïtat de variàncies, a partir de les dades transformades es 

va aplicar el test de Levene. Del qual es va obtenir un p-valor = 0.6, superior a 

0.05, sent el resultat no significatiu i, per tant, les dades presentaven homogeneïtat 

de variàncies. 

Per tal de realitzar la regressió lineal de les dades, es va procedir a comprovar que 

les dades de l’abundància d’insectes aquàtics emergents i d’invertebrats terrestres 

de les dues basses, complien els supòsits estadístics de normalitat i linealitat de 

les dades. 

Respecte a la normalitat de les dades de la bassa Connectada, a partir del test 

Shapiro, es va observar que les dades no seguien una distribució normal. Sent els 

p-valors inferiors a 0.05 (de 0.002 per l’abundància d’insectes aquàtics emergents, 

i de 0.004 per l’abundància d’invertebrats terrestres). 

Es van transformar les variables aplicant logaritme a les dades i es va obtenir un 

p-valor de 0.20 per l’abundància d’insectes aquàtics emergents, i de 0.63 per 

l’abundància d’invertebrats terrestres, sent superiors a 0.05, i per tant, les dades 

seguien una distribució normal. 

Pel que fa a la normalitat de les dades de la bassa Tamariu, a partir del test Shapiro, 

es va observar que les dades de l’abundància d’insectes aquàtics emergents si 

seguien una distribució normal, amb un p-valor superior a 0.05, sent de 0.08. 

Mentre que les dades de l’abundància d’invertebrats terrestres, no seguien una 

distribució normal amb un p-valor inferior a 0.05, sent de 0.003. 

Es van transformar les dades de la variable d’abundància d’invertebrats terrestres 

aplicant logaritme a les dades, i es va obtenir un p-valor de 0.18, superior a 0.05, 

i per tant, les dades seguien una distribució normal. 

3.6.2 Comprovació supòsits estadístics: Biomassa 

Per tal de fer l’anàlisi de la variància, es va procedir a comprovar que les dades de 

la biomassa d’invertebrats terrestres de la bassa Tamariu, complien els supòsits 

estadístics de normalitat de les dades i homogeneïtat de variàncies. 

Pel que fa a la normalitat, com es pot veure a la figura 10, les dades es trobaven 

desplaçades a l’esquerra. Comprovant amb el test de Shapiro es va obtenir un valor 
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estadístic de W = 0.20 i un p-valor < 0.001, inferior a 0.05, sent el resultat 

significatiu i, per tant, les dades no seguien una distribució normal. 

 

Figura 10: Histograma de la distribució de les dades de biomassa. 

Es van transformar les dades amb l’arrel quadràtica, ja que és recomanada quan 

hi ha pocs valors grans. Es va obtenir un valor estadístic de W = 0.95 i un p-valor 

< 0.001, inferior a 0.05, sent el resultat significatiu i, per tant, les dades no seguien 

una distribució normal. Com que el valor estadístic al transformar les dades va ser 

proper a 1 indicant que el resultat seria proper a no significatiu (Figura 11), es va 

aplicar el test de Levene. 

 

Figura 11: Histograma de la distribució de les dades un cop transformades. 
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El test de Levene és un test robust a falta de normalitat per tal de comprovar la 

homogeneïtat de variàncies. Es va obtenir un p-valor = 0.30, superior a 0.05, sent 

el resultat no significatiu i, per tant, les dades presentaven homogeneïtat de 

variàncies. 

3.6.3 Comprovació supòsits estadístics: Espectre de mides 

Es va comprovar que les dades seguien una distribució normal amb el test de 

Shapiro. 

Totes les dades presentaven normalitat amb p-valors superiors a 0.05 (Taula 2). 

Taula 2: Normalitat de les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la normalitat de les dades de la intersecció, es va comprovar amb el 

test de Shapiro que les dades seguien una distribució normal. Obtenint un p-valor 

de 0.57, superior a 0.05, per tant, les dades presentaven normalitat. 

Pel que fa a la normalitat de les dades del pendent, es va comprovar amb el test de 

Shapiro que les dades seguien una distribució normal. Obtenint un p-valor de 0.43, 

superior a 0.05, per tant, les dades presentaven normalitat. 

 

Transsecte Distància P-valor 

1  

A (dins la bassa) 

0.21 

2 0.55 

3 0.60 

1   

B (10 metres) 

0.19 

2 0.32 

3 0.21 

1  

C (30 metres) 

0.55 

2 0.45 

3 0.53 

1  

D (60 metres) 

0.32 

2 0.77 

3 0.94 
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3.6.4 Anàlisi de la variància 

S’ha utilitzat ANOVA de dos factors per la variable abundància de les mostres 

d’invertebrats terrestres. Comparant: Abundància ~ distància * bassa i 

Abundància ~ transsecte * bassa. 

S’ha emprat ANOVA d’un factor per la variable biomassa de les mostres 

d’invertebrats terrestres de Tamariu. Comparant: Biomassa ~ Distància. A més, 

s’ha fet posteriorment el test de Tukey per tal de comparar les mitjanes dos a dos. 

També s’ha utilitzat ANOVA d’un factor per analitzar la intersecció i el pendent, 

obtinguts de la regressió lineal simple de la variable d’espectre de mides, amb la 

distància a la bassa Tamariu: Intersecció ~ Distància i Pendent ~ Distància. I 

posteriorment, s’ha fet el test de Tukey per tal de comparar les mitjanes dos a dos. 

3.6.5 Regressió lineal  

S’ha realitzat regressió lineal simple comparant les abundàncies entre les mostres 

d’invertebrats terrestres i les d’insectes aquàtics emergents, seguint la fórmula: 

Abundància (invertebrats terrestres) ~ Abundància (insectes aquàtics emergents), 

per cada bassa. 

S’ha emprat regressió lineal simple per la variable d’espectre de mides, seguint la 

fórmula: Biomassa normalitzada ~ Classe de mida, per cada punt de mostreig.  

També s’ha realitzat regressió lineal simple per la variable pendent i l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents, seguint la fórmula: Pendent ~ Abundància (insectes 

aquàtics emergents). 
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4. Resultats 

Els resultats es basen en les variables d’abundància, biomassa i espectre de mides 

d’invertebrats terrestres i aquàtics, tenint en compte els factors de bassa (Connectada i 

Tamariu), transsecte (1, 2 i 3) i distància (dins la bassa, 10m, 30m i 60m). 

4.1 Abundància 

L’abundància d’invertebrats terrestres de la bassa Connectada augmentava a mesura que 

augmentava la distància a la bassa. Es trobaven diferències significatives a la distància D 

(60 metres) respecte les altres distàncies (Figura 12). 

 

Figura 12: Diagrama de caixes de l’abundància d’invertebrats terrestres a cada distància a 

la bassa Connectada. On: A: punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 60 metres. 

Nota: Faltava 1 mostra corresponent a la distància C. Les lletres sobre cada diagrama de 

caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: si el p-valor < 0.05, es mostra una lletra 

diferent per cada diagrama. 

En canvi, l’abundància d’invertebrats terrestres de la bassa Tamariu no presentava un 

augment constant respecte la distància a la bassa, sinó que a 10 metres disminuïa 

l’abundància, a 30 metres augmentava i a 60 metres disminuïa lleugerament (Figura 13). 
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Figura 13: Diagrama de caixes de l’abundància d’invertebrats terrestres a cada distància a 

la bassa Tamariu. On: A: punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 60 metres. 

Les lletres sobre cada diagrama de caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: si el p-valor 

< 0.05, es mostra una lletra diferent per cada diagrama. 

Realitzant l’ANOVA de l’abundància d’invertebrats terrestres amb el factor distància i el 

factor bassa: es va obtenir un p-valor del factor bassa <0.001 i del factor distància de 

0.006, sent ambdós inferiors a 0.05 i per tant significatius, la qual cosa indicava que tenien 

efecte sobre l’abundància d’invertebrats terrestres. Pel que fa al p-valor de la interacció 

entre la bassa i la distància era de 0.07, major a 0.05, per tant, els efectes no eren 

significatius i no tenien influència en l’abundància (Figura 12 i 13). 

Realitzant l’ANOVA de l’abundància d’invertebrats terrestres amb el factor transsecte i 

el factor bassa: es va obtenir un p-valor de la bassa de 0.0099, sent inferior a 0.05 i, per 

tant, significatiu tenint efecte sobre l’abundància. Mentre que el p-valor del transsecte era 

de 0.93 i el de la interacció entre la bassa i el transsecte de 0.75, sent ambdós superiors a 

0.05, i per tant, indicant que els efectes no eren significatius i no tenien influència en 

l’abundància. 

L’abundància per les mostres d’insectes aquàtics emergents tant de la bassa Connectada 

com la Tamariu, presentaven una disminució del punt A (dins la bassa) al punt B (10 

metres), i a partir d’aquest un augment progressiu a les distàncies C (30 metres) i D (60 

metres). Per les mostres d’insectes aquàtics emergents de la bassa Connectada es trobaven 
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diferències significatives a la distància A (dins la bassa) (Figura 14). Per les mostres 

d’insectes aquàtics emergents de la bassa Tamariu es trobaven diferències significatives 

a la distància B (10 metres) (Figura 15). 

 

Figura 14: Diagrama de caixes de l’abundància d’insectes aquàtics emergents a cada 

distància a la bassa Connectada. On: A: punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, 

D: 60 metres. Les lletres sobre cada diagrama de caixa corresponen al test post-hoc de 

Tukey: si el p-valor < 0.05, es mostra una lletra diferent per cada diagrama. 

 

Figura 15: Diagrama de caixes de l’abundància d’insectes aquàtics emergents a cada 

distància a la bassa Tamariu. On: A: punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 

60 metres. Les lletres sobre cada diagrama de caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: 

si el p-valor < 0.05, es mostra una lletra diferent per cada diagrama. 
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Per relacionar l’abundància entre invertebrats terrestres i insectes aquàtics emergents de 

cada bassa, es va realitzar el test de correlació de Pearson i posteriorment es va realitzar 

una regressió lineal.  

A la bassa Connectada es va obtenir un coeficient de correlació de -0.42 i un p-valor = 

0.20 (major a 0.05, per tant, resultat no significatiu), indicant que l’abundància 

d’invertebrats terrestres no estava relacionada linealment amb l’abundància d’insectes 

aquàtics emergents.  

Realitzant la regressió lineal també a la bassa Connectada (Abundància (invertebrats 

terrestres) ~ Abundància (insectes aquàtics emergents)), es va obtenir un p-valor de 0.20, 

indicant que no existia regressió lineal entre les variables. Amb un p-valor < 0.001 de 

l’ordenada a l’origen i un p-valor del pendent major a 0.05 (sent de 0.20), indicant que 

l’abundància d’insectes aquàtics emergents no tenia efecte sobre l’abundància 

d’invertebrats terrestres. La R2 = 0.17 explicant que el 17% de la variació de l’abundància 

d’invertebrats terrestres està explicada per la variació de l’abundància d’insectes aquàtics 

emergents (Figura 16). 

 

Figura 16: Diagrama de dispersió de l’abundància d’invertebrats terrestres (pitfall) i 

d’insectes aquàtics emergents (infall) de la bassa Connectada amb el p-valor, la R2 i la recta 

de regressió. Les dades representades han sigut transformades amb logaritmes perquè les 

dades originals no seguien una distribució normal. 
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A la bassa Tamariu, el test de correlació de Pearson va donar un coeficient de correlació 

de 0.58 i un p-valor = 0.047, (menor a 0.05, per tant, resultat significatiu),  indicant que 

l’abundància d’invertebrats terrestres estava relacionada linealment amb l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents. 

Igualment, en realitzar la regressió lineal (Abundància (invertebrats terrestres) ~ 

Abundància (insectes aquàtics emergents)), es va obtenir un p-valor de 0.047 indicant que 

existia regressió lineal entre les variables. Amb un p-valor < 0.01 (inferior a 0.05) de 

l’ordenada a l’origen i un p-valor de 0.047 del pendent, indicant que l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents tenia efecte sobre l’abundància d’invertebrats terrestres. La 

R2 = 0.34 explicant que el 34% de la variació de l’abundància d’invertebrats terrestres 

està explicada per la variació de l’abundància d’insectes aquàtics emergents (Figura 17). 

 

Figura 17: Diagrama de dispersió de l’abundància d’invertebrats terrestres (pitfall) i 

d’insectes aquàtics emergents (infall) de la bassa Tamariu, amb el p-valor, la R2 i la recta 

de regressió. Les dades d’invertebrats terrestres han sigut transformades amb logaritme 

perquè no seguien una distribució normal, en canvi, les dades d’insectes aquàtics emergents 

no es troben transformades perquè ja seguien una distribució normal. 
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4.2 Biomassa 

La biomassa només es va tractar en la bassa Tamariu perquè les mostres es trobaven 

separades per ordres (i a causa de la situació actual del COVID-19 no es van poder separar 

per ordres les mostres de la bassa Connectada).  

Es va trobar que la biomassa en el punt A dins la bassa era significativament major que a 

la resta de punts a 10, 30 i 60 metres de la bassa (Figura 18). 

 

Figura 18: Diagrama de caixes de la biomassa a cada distància de la bassa Tamariu. On: A: 

punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 60 metres. Les lletres sobre cada 

diagrama de caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: si el p-valor < 0.05, es mostra una 

lletra diferent per cada diagrama. 

Realitzant l’ANOVA de la biomassa i el factor distància, es va obtenir un p-valor < 0.001, 

sent inferior a 0.05 i per tant significatiu, la qual cosa indicava que la distància tenia efecte 

sobre la biomassa. 

Posteriorment, es va procedir a fer un anàlisi de comparacions dos a dos de les mitjanes 

(Post-hoc) amb el test de Tukey. Es va obtenir un p-valor significatiu per les distàncies 

B-A, C-A i D-A sent inferior a 0.05 (<0.001). Per tant, el punt A que correspon al punt 

de mostreig dins la bassa un cop es va assecar, és el que mostra diferències respecte els 

altres punts a distàncies de 10, 30 i 60 metres de la bassa (Figura 18). 
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4.3 Espectre de mides 

Es va fer una regressió lineal entre les biomasses normalitzades i les classes de mida per 

cada punt de mostreig de la bassa Tamariu (Biomassa normalitzada ~ Classe de mida). 

Les regressions dels punts de mostreig que van ser significatives es marquen amb un 

asterisc (*) (Figura 19).  

 

Figura 19: Diagrama de dispersió de la biomassa normalitzada i la classe de mida per a cada 

punt de mostreig amb el corresponent p-valor i la recta de regressió. A: Transsecte 1 
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distància A (dins la bassa); B: Transsecte 1 distància B (10 metres); C: Transsecte 1 

distància C (30 metres); D: Transsecte 1 distància D (60 metres); E: Transsecte 2 distància 

A (dins la bassa); F: Transsecte 2 distància B (10 metres); G: Transsecte 2 distància C (30 

metres); H: Transsecte 2 distància D (60 metres); I: Transsecte 3 distància A (dins la bassa); 

J: Transsecte 3 distància B (10 metres); K: Transsecte 3 distància C (30 metres); L: 

Transsecte 3 distància D (60 metres). 

D’aquestes regressions es va agafar el pendent i la intersecció que eren significatius de 

cada punt, i es va fer una anàlisi de la variància entre: intersecció i distància (Intersecció 

~ Distància) (Figura 20), i entre pendent i distància (Pendent ~ Distància) (Figura 21). 

 

Figura 20: Diagrama de caixes de la intersecció i la distància a la bassa Tamariu. On: A: 

punt 0 dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 60 metres. Les lletres sobre cada 

diagrama de caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: si el p-valor < 0.05, es mostra una 

lletra diferent per cada diagrama. 

Realitzant l’ANOVA de la intersecció i el factor distància, es va obtenir un p-valor = 0.84, 

superior a 0.05 i, per tant, no significatiu.  

Posteriorment, es va procedir a fer un anàlisi de comparacions dos a dos de les mitjanes 

(Post-hoc) amb el test de Tukey, sense obtenir cap valor significatiu (Figura 20). 
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Figura 21: Diagrama de caixes del pendent i la distància a la bassa Tamariu. On: A: punt 0 

dins la bassa, B: 10 metres, C: 30 metres, D: 60 metres. Les lletres sobre cada diagrama de 

caixa corresponen al test post-hoc de Tukey: si el p-valor < 0.05, es mostra una lletra 

diferent per cada diagrama. 

Realitzant l’ANOVA de la intersecció i el factor distància, es va obtenir un p-valor = 

0.079, superior a 0.05 i, per tant, no significatiu.  

Posteriorment, es va procedir a fer un anàlisi de comparacions dos a dos de les mitjanes 

(Post-hoc) amb el test de Tukey, sense obtenir cap valor significatiu (Figura 21).  

Finalment, es va realitzar una regressió lineal entre el pendent i l’abundància d’insectes 

aquàtics emergents (Pendent ~ Abundància (insectes aquàtics emergents)), obtenint un p-

valor de 0.57 indicant que no existia regressió lineal entre les variables (Figura 22). 



 

27 

 

 

Figura 22: Diagrama de dispersió del pendent de mides i l’abundància d’insectes aquàtics 

emergents (infall) de la bassa Tamariu, amb el p-valor i la recta de regressió.  
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5. Discussió 

 

L’estudi d’aquestes dues llacunes temporànies mediterrànies s’ha basat en comprovar la 

connexió entre els sistemes aquàtics i les zones terrestres adjacents, a partir de les 

comunitats d’insectes aquàtics emergents d’aquestes basses i de les comunitats 

d’invertebrats terrestres de la zona terrestre propera. Fins a dia d’avui s’han realitzat pocs 

estudis o fins i tot podríem dir que cap, sobre aquesta connexió en llacunes temporànies 

mediterrànies (com s’ha fet en aquest estudi).  

Pel que fa als resultat trobats en aquesta investigació, no es presenten diferències en 

l’abundància d’invertebrats terrestres respecte la distància a la bassa, però si es presenta 

una tendència a l’augment d’aquesta com més lluny de la bassa, a diferència del que 

s’hagués esperat a priori segons la teoria de la interacció entre els sistemes aquàtics i 

terrestres (Power & Rainey, 2000; Nakano & Murakami, 2001). En canvi, l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents és molt més alta a dins la bassa respecte les altres 

distàncies, sense haver-hi diferències significatives entre la resta de distàncies. Sí que s’ha 

trobat una relació entre l’abundància d’invertebrats terrestres i l’abundància d’insectes 

aquàtics emergents, com s’esperava, però aquesta relació només s’ha observat en la bassa 

Tamariu. També s’ha trobat que la biomassa d’invertebrats terrestres (de la bassa 

Tamariu) és significativament major al punt dins la bassa (és una bassa temporània que a 

finals de primavera s’asseca) que a la resta de punts (distàncies 10m, 30m i 60m), 

evidenciant l’efecte directe dels subsidis aquàtics a la composició de la xarxa tròfica 

terrestre. En canvi, no s’han obtingut diferències importants a remarcar respecte 

l’espectre de mides (de la bassa Tamariu), encara que es presenta una tendència a tenir 

un pendent més suau a dins la bassa (individus més grans com més propera és la xarxa 

tròfica terrestre a la bassa) i aquest es fa més marcat a mesura que augmenta la distància 

a la bassa.  

El fet de no trobar un patró clar en l’abundància i biomassa d’invertebrats terrestres més 

a prop de la bassa podria estar molt relacionat amb la manca d’aquest mateix patró en el 

cas dels insectes aquàtics emergents, perquè de fet a la bassa Tamariu sí que es troba una 

relació lineal significativa entre l’abundància d’invertebrats terrestres i l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents. Pel que fa l’abundància d’insectes aquàtics emergents 

d’ambdues basses, s’esperaria trobar una disminució exponencial de l’abundància 

d’insectes aquàtics emergents amb la distància (Power et al., 2004). Tal i com s’esperaria, 
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es troba una abundància d’insectes aquàtics emergents al punt dins la bassa molt gran, i 

una disminució significativa en ambdues basses d’aquest punt dins la bassa al punt 

següent (als 10 metres de la bassa), ja que com més distància a la bassa, menys dispersió 

dels insectes aquàtics. Per contra, en les següents distàncies (de 30m i 60m) es troba un 

augment en comptes d’una disminució. Això, podria estar explicat per diferents factors 

que poden influir en la dispersió dels insectes aquàtics emergents, com les diferències de 

comportament entre els diferents tàxons d’insectes (Power & Rainey, 2000; Power et al., 

2004), diferint entre espècies i generacions (Hoekman et al., 2012), i que pot variar entre 

masses d’aigua (Gratton et al., 2008; Hoekman et al., 2011; Bartrons et al., 2013), ja que 

les dues basses tenen un augment diferent de l’abundància (presentant la bassa Tamariu 

més augment que la Connectada). Aquest fet també podria ser degut a que la zona de les 

basses d’aquest estudi es troba en una zona d’aiguamolls, per tant, és molt difícil aïllar 

l’efecte d’aquestes basses d’estudi de la resta de zones humides dels voltants (malgrat es 

va fer un esforç molt gran a l’hora de determinar els punts del mostreig per aïllar-ho). Les 

causes concretes s’haurien d’estudiar en profunditat en un altre projecte per tal de 

determinar què i com pot influir en la dispersió dels subsidis aquàtics a les zones terrestres 

dels voltants. 

En relació a l’abundància d’insectes aquàtics emergents, s’observa un augment de 

l’abundància d’invertebrats terrestres amb la distància, sent major l’augment a la bassa 

Connectada. En canvi, el que sí que es troba a la bassa Tamariu és una relació directe 

entre l’abundància d’insectes aquàtics emergents i l’abundància d’invertebrats terrestres, 

donant suport a la idea que els subsidis aquàtics tenen una influència en les xarxes 

tròfiques terrestres adjacents, com Dreyer et al. (2012) van trobar en el llac Mývatn 

d’Islàndia. Això pot estar explicat perquè les llacunes presenten poblacions d'insectes 

aquàtics larvaris, que en les seves etapes adultes es desplacen sobre la terra transportant 

la biomassa (si arriben com a biomassa viva) i els nutrients (si arriben com a font detrítica) 

de sistemes aquàtics als sistemes terrestres adjacents. Aquestes aportacions poden influir 

en les xarxes alimentàries terrestres d’aquestes zones adjacents, beneficiant als 

depredadors tant dels subsidis de preses vives com incrementant les comunitats 

d’invertebrats, ja que no totes s’alimenten de la mateixa font (Dreyer et al., 2012; 

Hoekman et al., 2012). Per tant, una major emergència d’insectes aquàtics permet tenir 

una major abundància d’invertebrats terrestres, resultant dels fluxos d’energia i matèria 

dels subsidis del sistema aquàtic al terrestre. 
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En el cas de la biomassa sí que s’observa un patró clar de major biomassa d’invertebrats 

terrestres dins la bassa un cop assecada (bassa temporal) en relació a tots els altres punts. 

El fet de trobar més biomassa d’invertebrats terrestres dins la bassa un cop aquesta està 

seca, podria estar influenciada per la productivitat pròpia de la bassa, que un cop seca, 

queda acumulada al fons i invertebrats detritívors poden aprofitar aquesta matèria 

orgànica per alimentar-se, però també directament pels nutrients propis de la bassa. 

Aquestes basses s’inunden i l’aigua roman confinada fins el període de dessecació. Les 

entrades de nitrogen i fòsfor coincideixen amb la inundació. En aquestes condicions de 

confinament de l’aigua, el nitrogen inorgànic dissolt es perd ràpidament a causa de 

l'elevada taxa de desnitrificació (es transferit a l’atmosfera). Per contra, el fòsfor queda 

retingut en el sediment i s'acumula, alliberant-se de nou a l'aigua en condicions d'anòxia 

del sediment, quan el nivell d’aigua és baix. En aquestes condicions de baixa taxa de 

renovació de l'aigua, la dinàmica dels nutrients està bàsicament controlada per l'activitat 

biològica i per les diferències en la velocitat de reciclatge dels nutrients (Quintana et al., 

1999; Quintana et al., 2004). Les llacunes amb una granulometria llimosa i argilosa, com 

és la bassa Tamariu, presenten un major fòsfor total en el sediment (Gascón, 2003). El fet 

de trobar més biomassa d’invertebrats terrestres dins la bassa (quan està parcialment 

assecada), no s’ha trobat demostrat en cap article científic però és coherent, ja que quan 

la bassa s’asseca queden molts nutrients i matèria orgànica al sediment, com s’ha 

comentat, els qual són d’alta qualitat pels invertebrats terrestres. Llavors, potser es troben 

diferències significatives en la biomassa però no en l’abundància, perquè la comunitat 

terrestre canvia totalment quan la bassa s’asseca, trobant organismes de mida més gran 

adaptats a aquestes condicions més nutricionals. 

Els espectres de mida ens permeten tenir una perspectiva de tota la comunitat. Trobem 

una tendència a tenir espectres més plans (major abundància relativa d’individus grans) a 

dins la bassa que com més lluny de la bassa, on els espectres tenen més pendent negatiu 

(gran dominància d’individus petits). Aquest fet estaria amb ressonància amb el resultat 

anterior respecte la biomassa. Com més a prop de la bassa, més nutrients com a subsidi 

de les comunitats d’invertebrats terrestres que fa que puguin desenvolupar comunitats 

amb menys individus però individus més grans. Així doncs, malgrat les diferències entre 

els pendents dels espectres no sigui significativa, ens pot ajudar a entendre les diferències 

entre abundàncies i biomasses lluny i prop de la bassa. On arriben els subsidis aquàtics 

directes (sobretot a dins la bassa), la comunitat d’invertebrats terrestres té una abundància 
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més baixa però els individus són més grans, tal i com s’espera segons la teoria metabòlica 

de l’Ecologia (Brown et al., 2004).  

Aquesta relació entre els hàbitats aquàtics i els terrestres adjacents és poc estudiada, i 

particularment gens estudiada en llacunes temporànies mediterrànies, encara que sens 

dubte aquests vincles afecten substancialment a molts consumidors terrestres. Aquest és 

un tema d'importància per a investigacions futures, ja que es van acumulant evidències 

importants sobre les possibles conseqüències d'aquests vincles per a les xarxes 

alimentàries i els ecosistemes terrestres (Bartrons et al., 2013). Com van dir Yang et al. 

(2008), es necessiten més estudis a llarg termini dels subsidis dels fluxos dels ecosistemes 

per comprendre els mecanismes d'emmagatzematge i els efectes persistents dels fluxos 

dels recursos. 

Finalment, aquest estudi ha tingut diverses limitacions metodològiques que han portat a 

no poder analitzar el 100% de les mostres de les dues llacunes mediterrànies estudiades. 

Limitacions de temps, per restriccions a causa del COVID-19, que no han permès acabar 

d’analitzar les mostres per tal de comparar la diferent metodologia emprada en les mostres 

de les dues basses (quantificació de la mida segons ordre). En futurs estudis es podrien 

analitzar les mostres sense aquestes distincions i incloent les d’una tercera llacuna, ja que 

pot ser amb més dades s’aconseguirien resultats més contundents i patrons més generals 

o diferències més clares. 
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6. Conclusió 

 

Aquest estudi ha demostrat certa interconnexió entre els ecosistemes aquàtics i terrestres 

en llacunes temporànies mediterrànies dels Aiguamolls de l’Empordà. S’ha trobat que les 

emergències d’insectes aquàtics (concretament a la bassa Tamariu) tenen influència en 

l’abundància i la biomassa de la xarxa tròfica terrestre receptora de les zones terrestres 

adjacents a aquestes basses, principalment en la zona de dins la bassa en el període que 

està parcialment assecada. 

En concret, s’ha trobat una relació positiva entre l’abundància d’invertebrats terrestres i 

l’abundància d’insectes aquàtics emergents en la bassa Tamariu. Amb una gran influència 

en la biomassa d’invertebrats terrestres al punt dins la bassa, i una tendència a tenir un 

pendent dels espectres de mides més suau a dins la bassa que a més distància a la bassa. 

Fet que suggereix que en les localitats amb subsidi aquàtic més alt, la comunitat 

d’invertebrats terrestres està composta per individus més grans (major biomassa), però 

amb menys abundància.  

Aquests resultats mostren que l’abundància dels subsidis aquàtics afecten a l’abundància, 

a la biomassa i a l’estructura de la comunitat d’invertebrats terrestres adjacents de llacunes 

mediterrànies, com s’ha descrit prèviament en altres ecosistemes, com l’àrtic (Hoekman 

et al., 2011; Dreyer et al., 2012; Bartrons et al., 2015). 

Tot i així, manquen més estudis per acabar de determinar aquesta connexió entre  sistemes 

aquàtics i terrestres en basses temporànies mediterrànies, ja que els resultats d’aquest 

estudi no són exactament aplicables a altres masses d’aigua, perquè només s’han obtingut 

resultats de dues llacunes mediterrànies en una zona concreta dels Aiguamolls de 

l’Empordà.  

Avui en dia es disposa de suficients evidències d’aquestes interconnexions entre el 

sistema aquàtic i el terrestre mitjançant l’emergència d’insectes aquàtics, però es necessita 

trobar com és realment el vincle d’aquests subsidis aquàtics en el sistema terrestre per 

poder descriure i estimar com es vinculen aquestes aportacions aquàtiques a les terrestres. 

Se sap que quan aquests vincles són forts, tenen el potencial d'afectar els ecosistemes 

terrestres adjacents augmentant les aportacions de nutrients o alterant la dinàmica tròfica 

dels consumidors dins de l'ecosistema receptor (Baxter et al., 2005; Hoekman et al., 2011; 

Dreyer et al., 2012; Hoekman et al., 2012; Bartrons et al., 2015).  
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No obstant, es desconeix com és la xarxa tròfica terrestre a efectes dels subsidis aquàtics, 

a més dels factors que afecten a aquests subsidis.  

Aquest estudi és un primer pas per desxifrar totes aquestes incògnites en llacunes 

temporànies mediterrànies, però faltarien experiments més concrets i sèries temporals 

més llargues, per poder determinar amb claredat la magnitud d’aquestes interconnexions 

i els efectes concrets en els diferents nivells tròfics de la xarxa tròfica terrestre. 
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