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RESUM 

 

Variació estacional en la distribució espaial i en els valors isotòpics del plàncton i les 

larves de sardina i seitó en la plataforma continental del Delta de l’Ebre 

 

Introducció: El plàncton desenvolupa un paper clau en la base de l’alimentació de 

moltes espècies marines i la seva distribució varia en funció del període de l’any. 

Mitjançant els isòtops estables es pot fer un seguiment de la transferència tròfica 

entre individus d’un ecosistema. Això és interessant per determinar les interrelacions 

entre el plàncton i consumidors superiors d’interès humà, com la sardina i el seitó. 

Materials i mètodes: Es van recollir mostres de plàncton durant dos períodes de l’any 

(hivern i estiu del 2013) a la plataforma continental del Delta de l’Ebre. El 

microplàncton i el mesozooplàncton es van capturar amb les xarxes CalVET i WP2 de 

pesca vertical. De les dues mostres de la WP2 una es filtrava per a estudis de biomassa 

i calorimetria i l’altre mostra es congelava per a l’estudi isotòpic dels grups funcionals 

del plàncton. Les larves de peixos es van capturar amb Bongos i patí de nèuston. Un 

cop tractades les mostres al laboratori es liofilitzaven i s’enviaven a analitzar el seu 

contingut isotòpic. 

Resultats: La distribució del microplàncton i el mesozooplàncton va ser superior a 

l’hivern que a l’estiu amb uns nivells de matèria orgànica més elevats en zones 

nerítiques que no pas pelàgiques, 10-60mg/m3 i 10-30mg/m3, respectivament.                         

Pel que fa als isòtops estables, els grups funcionals del plàncton van presentar 

diferències significatives entre grups (Pseudo-F=18.49; p=0.001) i entre els dos 

períodes de l’any (Pseudo-F=44.58; p=0.001) pel carboni (δ 13C). En canvi pel nitrogen 

(δ 15N), només hi va haver diferències entre períodes (hivern/estiu; Pseudo-F=114.23; 

p=0.001) i no entre grups (Pseudo-F=0.68; p=0.68). Els dos tipus de larves van 

presentar diferències pels dos isòtops estudiats (δ15N; Pseudo-F=97.90, p=0.001. δ13C; 

Pseudo-F=251.29, p=0.001). En cap cas vam trobar diferències entre el nord i el sud de 

l’àrea d’estudi (p<0.05 per plàncton i larves). 

Conclusions: Aquest estudi ha demostrat que a la plataforma continental del Delta de 

l’Ebre hi ha més biomassa de microplàncton i mesozooplàncton a l’hivern que a l’estiu. 

En relació als resultats isotòpics, s’han trobat variacions estacionals en els nivells basals 

de carboni i nitrogen en els grups funcionals del plàncton i les larves de sardina i seitó 

analitzats. Concretament, tant els valors de carboni com els de nitrogen eren més 

elevats a l’estiu que a l’hivern. En relació a les diferències espaials, no es va trobar cap 

patró dels valors isotòpics del plàncton en les regions nord i sud de l’àrea d’estudi.
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Resumen 

 

Variación estacional en la distribución espacial y en valores isotópicos del plancton y 

larvas de sardina y boquerón en la plataforma continental del Delta del Ebro 

 

Introducción: El plancton tiene un papel muy importante como base de la alimentación 

de muchas especies marinas y su distribución puede cambiar en función de la época 

del año. Mediante el estudio de los isótopos estables se puede realizar un seguimiento 

de la transferencia trófica entre individuos de un ecosistema. Esto permite determinar 

las interrelaciones entre el plancton y consumidores superiores de interés humano, 

como la sardina y el boquerón.  

 

Material y métodos: Se recogieron muestras de plancton durante dos épocas del año 

(invierno y verano del 2013) en la plataforma continental del Delta del Ebro. El 

microplancton y el mesozooplancton se capturaron con las redes CalVET y WP2 de 

pesca vertical. De las dos muestras de la WP2, una se filtraba para estudios de biomasa 

y calorimetría y la otra se congelaba para el estudio isotópico de los grupos funcionales 

del plancton. Las larvas de peces se capturaron con redes Bongo y con el patín de 

neuston. Una vez tratadas las muestras en el laboratorio se liofilizaban y se mandaban 

a analizar su contenido isotópico. 

 

Resultados: La distribución del microplancton y el mesozooplancton fue superior en 

invierno que en verano con unos niveles de materia orgánica más altos en zonas 

neríticas que en pelágicas, 10-60mg/m3 i 10-30mg/m3, respectivamente. Respeto a los 

isótopos estables, los grupos que componen el plancton presentaron diferencias 

significativas entre grupos (Pseudo-F=18.49; p=0.001) y entre periodos del año 

(Pseudo-F=44.58; p=0.001) para el carbono (δ 13C). En cambio para el nitrógeno (δ 15N), 

sólo hubo diferencias entre periodos (invierno/verano; Pseudo-F=114.23; p=0.001) y 

no entre grupos (Pseudo-F=0.68; p=0.68). Las larvas presentaron diferencias para los 

dos isótopos estudiados (δ15N; Pseudo-F=97.90, p=0.001. δ13C; Pseudo-F=251.29, 

p=0.001). En ningún caso se encontraron diferencias significativas entre el norte y el 

sur de la zona de estudio (p<0.05 para plancton y larvas). 

Conclusiones: Este estudio ha demostrado que en la plataforma continental del Delta 

del Ebro hay más biomasa de microplancton y mesozooplancton en invierno que en 

verano. En relación con los resultados isotópicos, se han encontrado variaciones 

estacionales en los niveles basales de carbono y nitrógeno de los grupos funcionales 

del plancton y las larvas de sardina y boquerón. Concretamente, tanto los valores de 

carbono como los de nitrógeno fueron más altos en verano que en invierno. En 

referencia a las diferencias espaciales, no se encontró ningún patrón en los valores 

isotópicos del plancton en las regiones norte y sur del área de estudio.  
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Summary 

 

Seasonal variation in spatial distribution and in isotopes values of plankton and 

sardine and anchovy larvae in the continental shelf of Ebro Delta 

 

Introduction: Plankton plays an important role as key trophic resource for several 

marine species and its spatial distribution changes throughout the year. Using stable 

isotopes monitoring the trophic transference between species of an ecosystem can be 

conducted. This is useful to determinate the relationships between plankton and its 

consumers such sardine and anchovy. 

Material and methods: Samples were collected in two seasons (winter and summer of 

2013) in the continental shelf of Ebro Delta. Microplankton and mesozooplankton 

were collected with CalVET and WP2 vertical fishing nets. From the two samples 

collected with WP2, one of them was filtered for biomass and calorimetry 

determination and the other sample was frozen for isotopic determination of the 

different functional groups of plankton. Fish larvae were collected with Bongo and 

neuston nets. Once samples were treated in the laboratory they were dried and were 

sent to analyse their isotopic content.  

Results: The biomass microplancton and mesozooplankton was higher in winter than 

in summer with higher levels of organic matter in coastal zones than offshore zones 

(10-60mg/m3 and 10-30mg/m3, respectively). In relation to isotopic results, the 

different functional groups of the plankton showed significant differences between 

them (Pseudo-F=18.49; p=0.001) and between periods (Pseudo-F=44.58; p=0.001) for 

carbon (δ 13C). However, for nitrogen isotopic values differences were only found 

between winter and summer (Pseudo-F=114.23; p=0.001), but not between groups 

δ15N; Pseudo-F=97.90, p=0.001. δ13C; Pseudo-F=251.29, p=0.001). In any case we 

found differences between the north and the south of the study area (p<0.05 for 

plankton and larvae). 

Conclusions: With this study we concluded that the biomass of microplankton and 

mesozooplankton is higher in winter than in summer in the continental shelf of Ebro 

Delta. In relation to the isotopic results, we found clearly variations in the isotopic 

values of carbon and nitrogen between winter and summer in all functional groups of 

plankton and for fish larvae analysed. Specifically, both δ15N and δ13C values were 

higher in summer than winter. In relation to spatial differences in the isotopic values of 

plankton we did not find any pattern between the north and the south of the study 

area.  
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1- Introducció 

El zooplàncton juga un paper molt 

important en els ecosistemes marins, ja 

que ocupa els nivells més baixos de la 

xarxa tròfica pelàgica (Cushing., 1989; 

Saiz et al., 2007) i participa en la 

transferència de matèria orgànica des 

del fitoplàncton fins als grans 

depredadors (Figura 1). És per això que 

tant la seva biomassa, diversitat i 

distribució poden produir canvis de 

comportament alimentari als grups 

d’espècies que s’alimentin d’aquest 

plàncton (Gaudy., 1985).  

El Mediterrani occidental està considerat un mar oligotròfic, amb baixes 

concentracions de nutrients y nivells de producció primària moderats (Estrada., 1996). 

Els principals processos d’enriquiment de les seves aigües venen donats per la barreja 

vertical produïda per la inestabilitat i els vents a l’hivern, els petits afloraments 

produïts per la corrent del talús que s’origina degut a la existència d’un front de 

densitats i per les aportacions dels rius i la estratificació de l’aigua a l’estiu (Salat., 

1996; Conan et al., 1998). Les fortes variacions estacionals en l’àrea, originen canvis 

importants en els grups funcionals del plàncton de manera que és possible associar 

determinades poblacions planctòniques a condicions ambientals concretes (Calbet et 

al., 2001). Els nivells més elevats de biomassa planctònica en aquesta regió es 

produeixen a la primavera i els més baixos a l’estiu, quan les aigües s’estratifiquen 

(Champalbert., 1996).   

A la Mediterrània occidental s’ha demostrat que les dues fraccions del plàncton, el 

microplàncton i mesozooplàncton,  són les que contribueixen més en la dieta de peixos 

pelàgics petits com la sardina i el seitó, en tots els seus estadis ontogènics (Palomera et 

al., 2007; Costalago et al., 2012; Villate et al., 2014), de manera que es pot relacionar 

la biomassa total del plàncton d’una regió i període determinat de l’any amb la 

producció d’aquests peixos d’interès pesquer. 

Els isòtops estables són una eina molt efectiva per fer aquests seguiments de la 

transferència de matèria orgànica. El carboni (δ13C) indica la font primària de carboni 

mentre que el nitrogen (δ15N) indica la posició de l’organisme en qüestió en la xarxa 

tròfica (DeNiro and Epstein., 1978). Els isòtops estables s’han utilitzat àmpliament per 

analitzar les xarxes tròfiques marines (Post., 2002; Navarro et al., 2011) i s’han fet 

Figura 1. Exemple d’una xarxa tròfica marina 

Font: http://www.zoneco.nc/ 
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alguns estudis sobre les senyals isotòpiques del plàncton (Fry and Quiñones., 1994; 

Sommer and Sommer., 2004), però pocs a la Mediterrània (Koppelman et al., 2009; 

Costalago et al., 2012). 

 

L’objectiu d’aquest estudi s’ha centrat en l’anàlisi de la distribució de la biomassa del 

plàncton a la plataforma continental de la regió del Delta de l’Ebre com a base per 

relacionar les possibles diferències en les senyals isotòpiques dels grups funcionals del 

plàncton i les larves de sardina i seitó  a les condicions ambientals observades. 

 

Aquest treball s’ha desenvolupat dins del context del projecte  ECOTRANS (Dynamics 

and Ecological role of small pelagic fishes in the Northwestern Mediterranean: energy 

transfer from planktonic organisms and top predators), de l’Institut de Ciències de Mar 

(ICM-CSIC) de Barcelona. Aquest projecte, té com objectiu principal l’estudi de les 

relacions tròfiques dels diferents compartiments de l’ecosistema pelàgic del 

Mediterrani occidental. En concret, la dinàmica i el paper ecològic dels peixos pelàgics 

petits (Sardina pilchardus  i Engraulis encrasicolus) en l’ecosistema pelàgic i en la 

transferència de l’energia canalitzada per aquestes espècies. En aquest sentit té 

especial rellevància, l’estudi dels grups funcionals del plàncton, ja que constitueixen la 

base de la alimentació d’aquestes dues espècies. 

 

 

2-Aims  

The principal aims of this study were: 

- To establish the spatial distribution during winter and summer of the biomass of 

microplankton and mesozooplankton in the Ebro Delta continental shelf. 

- To investigate the effect of season (winter/summer) and the spatial distribution 

(north/south) on the isotopic values of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) of functional 

groups of zooplankton and sardine and anchovy larvae. 
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3- Materials i mètodes 

3.1- Àrea d’estudi  

Per realitzar aquest estudi es va dur a terme un mostreig de plàncton a la zona de la 

plataforma continental i el talús superior del Mediterrani Nord Occidental limitada pel 

cap de Salou en el nord i Castelló de la Plana en el sud (Figura 2). Es van distribuir 

estacions de mostreig (Figura 2) que es van repetir en dos períodes al llarg del any: 

hivern i estiu del 2013, entre el 22 de febrer i el 7 de març i entre el 2 i el 16 de juliol, 

respectivament. En total es van realitzar un total de 73 pesques de plàncton (32 i 41 

pesques per cada període). El mostreig es va fer a bord del vaixell oceanogràfic B/O 

Ángeles Alvariño. A cada estació es van realitzar vàries modalitats de pesques de 

plàncton en funció dels objectius. Les pesques de plàncton es van realitzar en horari 

nocturn i se’n van fer entre 3 o 4 diàries de 18:00-22:00h i de 22:00 a 2:00h. Abans de 

cada pesca de plàncton es registraven variables oceanogràfiques com la temperatura o 

la salinitat amb una sonda CTD Seabird25, fins a la màxima profunditat de cada estació. 

 

3.2- Tipus de mostreig 

Per a la obtenció de mostres de plàncton es 

van utilitzar dos sistemes de pesca: pesca 

vertical per a recollir mostres de 

microplàncton i mesozooplàncton i pesques 

obliqües i superficials per a recollir larves de 

seitó i sardina. Degut a que aquestes espècies 

tenen èpoques de posta diferenciades, a cada 

campanya  l’espècie objectiu era diferent: 

sardina a l’hivern i seitó a l’estiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localització de les estacions de la zona de 

mostreig del plàncton. La línea vermella delimita les 

zones que es van considerar nord i sud, en funció de 

les característiques  topogràfiques i oceanogràfiques 

(Salat, 1996). 
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3.2.1- Pesques de microplàncton i mesozooplàncton  

Per a l’obtenció de mostres de microplàncton i mesozooplàncton es van utilitzar xarxes 

tipus CalVET i  WP2. Aquestes xarxes són emprades per fer pesques verticals, per tant 

les pesques es fan amb el vaixell aturat i, en aquestes campanyes, es 

baixaven fins a un màxim de 100m, considerant que es tracta de la zona de 

màxima concentració de plàncton d’ aquests grups.  

-La xarxa  CalVET (Imatge 1) és un mostrejador de plàncton amb dos 

obertures cilíndriques de 25cm de diàmetre, que permet pescar dues 

mostres per separat. Estava equipada amb dues xarxes de 53μm                     

d’obertura de malla, i amb dos cubilets per recollir la mostra. L’objectiu 

d’aquesta pesca era la captura del microplàncton, considerant dins 

d’aquest grup els organismes entre 53 i 200μm. La xarxa es feia arribar a 

la profunditat desitjada (100m màxim) i es realitzava la pesca fins a la 

superfície a una velocitat de 1m/s. D’aquesta manera s’obtenia el 

microplàncton que viu al llarg de la columna d’aigua. 

 

La xarxa WP2 (Imatge 2), està formada per una anella de 57cm de 

diàmetre, equipada amb una malla de 200μm i un cubilet. Amb aquesta xarxa es 

pescava el mesozooplàncton, considerant dins d’aquest grup els organismes 

planctònics entre 200-3000μm. La operació de pesca es realitzava de la mateixa 

manera que amb la xarxa CalVET.  

 

Un cop les mostres estaven a bord, els cubilets es portaven al laboratori 

per procedir a la separació de les fraccions del plàncton. Les mostres 

obtingudes de microplàncton i mesozooplàncton es filtraven amb 

sedassos de malles de 200 i 3000μm respectivament, per tal d’obtenir 

les fraccions desitjades. Posteriorment, en el cas de la xarxa CalVET, una 

de las mostres es filtrava per l’estudi de la biomassa i l’altre mostra es 

congelava a -20ºC  per l’estudi de la composició dels grups funcionals del 

plàncton, i els posteriors anàlisis d’isòtops. En el cas de la mostra de la 

WP2,  per obtenir dues mostres de mesozooplàncton iguals, un cop 

filtrada pel sedàs de 3000μm es dividia amb un submostrejador de 

plàncton tipus Motoda (Motoda., 1961) i es procedia a guardar dos 

tipus de mostra com en el cas del microplàncton. 

Imatge 1. Xarxa 

CalVET. Captura 

d’imatge per Heura 

Cardona durant la 

segona campanya. 

Imatge 2. Xarxa WP2. 

Captura de Marta Coll 

(ICM) durant la 

segona campanya 
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Tant pel microplàncton com pel mesozooplàncton, una de les mostres es filtrava 

mitjançant una rampa de filtració amb una bomba de buit per eliminar el màxim 

d’aigua possible. En aquest procés les mostres quedaven adherides en un filtre 

prèviament pesat, d’una porositat adequada per retenir el plàncton (Whatmann FC), 

amb el que posteriorment es realitzarien les anàlisis per obtenir la biomassa 

planctònica a cada estació de mostreig. Els filtres amb el plàncton es guardaven 

congelats en un contenidor de nitrogen líquid.  

 

3.2.2- Pesques de larves de sardina i seitó  

Per la captura de les larves de sardina i seitó es varen utilitzar dos tipus de xarxes: la 

xarxa Bongo i el patí de Nèuston.  

La xarxa Bongo (Imatge 3) és una xarxa generalment utilitzada 

per la captura de larves de peixos. Consisteix, com la  xarxa 

CalVET, en dos cilindres, en aquest cas de 60cm de diàmetre. 

Les malles utilitzades en aquestes campanyes eren de 300 i 

500μm. El tipus de pesca era obliqua, és a dir: amb el vaixell a 2 

nusos de velocitat, es baixava la xarxa a una profunditat 

màxima de 100m i es recollia a una velocitat de 10m/min. De 

les dues mostres resultants, una d’elles es conservava en 

formol al 5% i l’altre es tractava a bord per separar les larves 

de sardina o seitó (segons la campanya). Un cop separades les 

larves s’introduïen en criovials en un contenidor de nitrogen 

líquid per les posteriors anàlisis; la resta de la mostra era 

congelada a -20ºC.  

 

El patí de Nèuston (Imatge 4),  és una xarxa adequada per 

capturar organismes de les capes més superficials del mar; 

l’anomenat nèuston. L’objectiu era la captura de larves grosses 

de seitó o sardina que a la nit migren cap a la superfície. La 

boca de cada una de les xarxes és de 50x100cm i la malla és de 

800μm. Aquesta xarxa era arrossegada pel vaixell a dos nusos 

mantenint-la horitzontal en superfície durant 15 minuts. El 

posterior tractament de les larves era el mateix que per la 

xarxa de Bongo. 

 

Imatge 3. Xarxa 

Bongo. Captura de 

Marta Coll (ICM) 

durant la segona 

campanya. 

Imatge 4. Patí de 

Nèuston. Captura d’Heura 

Cardona durant la segona 

campanya. 
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3.3- Processament de mostres al laboratori 

3.3.1- Biomasses i calorimetria  

Els filtres de microplàncton i mesozooplàncton eren 

descongelats del nitrogen líquid i posats en cresols 

prèviament pesats. Per a determinar el pes sec es 

deixaven en una estufa durant 48 hores a 60°C per 

eliminar tota l’aigua. Posteriorment es pesaven els 

cresols amb els filtres secs i s’anotaven les dades per a 

obtenir el pes sec (Imatge 5). Finalment es posaven 

els cresols en una mufla durant 6h a 450°C (15°C/min) 

per obtenir el pes de les cendres. Amb la diferència 

entre el pes sec i el pes de les cendres es determinava la quantitat de matèria orgànica 

de la mostra. Amb aquestes dades i coneixent el volum d’aigua filtrat per les xarxes es 

determinava la biomassa planctònica, en termes de mil·ligrams de matèria orgànica 

per metre cúbic d’aigua de mar.   

 

3.3.2- Grups funcionals del plàncton. 

Un cop descongelades les mostres de mesozooplàncton 

reservades per l’estudi dels grups funcionals,  es procedia 

a la separació i recompte d’individus dels grups 

funcionals majoritaris: copèpodes grans, copèpodes 

petits,  eufausiacis i misidacis, larves de decàpodes, 

apendiculàries i cladòcers.  

 

El criteri per separar entre copèpodes grans i petits va ser la longitud superior e 

inferior a 700 μm, aproximadament.  Els nauplis de copèpodes es van descartar perquè 

són organismes més abundants a les mostres de microplàncton, que en aquest estudi 

es van tractar com un sol grup funcional. Mitjançant un sistema d’anàlisi d’imatge 

acoblat a un microscopi Leica, es van fer fotografies dels grups funcionals de cada 

mostra separada (Imatge.6-7), per tal de tenir una futura referència de les espècies 

que els composaven. Les mostres dels grups funcionals es congelaven posteriorment a    

–80˚C. El número d’individus de cada grup funcional utilitzats en aquest estudi es 

mostra a la Taula 1. 

 

Imatge 6. Copèpodes petits. 

Microscopi òptic Leica x1 de 

l’ICM. 

Imatge 5. Cresols amb filtres de 

mesozooplàncton preparats per 

cremar a la mufla. Captura 

d’Heura Cardona al laboratori. 
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3.3.3- Larves de sardina i seitó 

Les larves es descongelaven i un cop mesurades (longitud total: de cap a cua) amb el 

micromètric sota un microscopi estereoscòpic se’ls extreia el tub digestiu per evitar 

interferències del contingut estomacal en les anàlisis isotòpiques, i així assegurar que 

els valors isotòpics corresponien només a les larves. Posteriorment s’agrupaven totes 

les larves segons les següents talles: <5mm, 6-10mm, 11-15mm, 16-20mm i >20mm 

(Taula 2). Les larves de < 5mm no es varen utilitzar en aquest estudi per no disposar de 

una quantitat suficient per les anàlisis.  

 

3.3.4- Anàlisi d’isòtops estables 

Es van seleccionar les mostres dels grups 

funcionals del plàncton i les larves de 

sardina i seitó per fer les anàlisis d’isòtops 

estables tenint en compte que un dels 

objectius era la comparació de possibles 

diferències entre la zona nord i la zona sud 

del mostreig (Taula 1; Figura 2). Dintre del 

possible vam seleccionar per a cada grup 

funcional les tres estacions de més al nord i 

les tres estacions de més al sud per cada 

període. En alguns casos per dur a terme les 

anàlisis es van haver d’ajuntar mostres de 

diferents estacions per manca de material 

suficient (Taula 1).  

Imatge 7. Fotografia de larves d’eufausiacis. 

Microscopi òptic Leica x1 de l’ICM. 
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A continuació, les mostres es trituraven fins a 

homogeneïtzar-les i es preparaven en càpsules d’estany dins 

d’una gradeta especial per a mostres d’isòtops,  que 

contenien entre 0,28-0,33mg les mostres de larves de peixos 

i entre 0,33-1mg les mostres de plàncton. Aquestes mostres 

s’enviaven a analitzar al Laboratori d’isòtops estables (LIE) de 

l’Estació Biològica de Doñana (EBD). El procediment que se 

seguia per aquesta anàlisi era el següent: Les mostres es 

cremaven a 1020˚C utilitzant un sistema de flux continu de 

relació isotòpica d’espectrometria de masses (Thermo 

Electron) mitjançant un analitzador d’interfase HT flash Plus 

amb un espectròmetre de masses Advantage Delta V (Imatge 

8). La proporció d’isòtops estables va ser expressada en la δ-

notació (‰) estàndard relativa a Viena Pee Dee Belemnite 

(δ13C) i N2 atmosfèric (δ15N). L’error de mesura del laboratori 

era de ± 0.1 i ± 0.2 per a δ13C i δ15N, respectivament.  

Tant per les mostres de plàncton com de larves de peixos pelàgics es van seleccionar 

aquelles mostres que estiguessin més allunyades espaialment entre elles per comparar 

les possibles variacions nord-sud.  

Per a fer l’anàlisi isotòpic del plàncton es van seleccionar 62 mostres, 30 per la 

campanya d’hivern subdividides en 14 mostres de la regió nord i 16 de la regió sud i 32 

mostres per la campanya d’estiu amb 14 mostres de les quals eren de la regió nord i 

les 18 restants de la regió sud (Taula 1). 

Per a l’anàlisi isotòpic de les larves es van utilitzar un total de 63 mostres, de les quals 

27 corresponen a larves de sardina (10 nord i 17 sud) i 36 a larves de seitó (16 nord i 20 

sud) respectivament (Taula 2). 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 8. Espectròmetre de 

masses Advantage Delta V. 

Laboratori d’isòtops estables 

de Doñana. Font: 

www.ebd.csic.es 
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Plàncton  

Hivern 2013 

Estació Copèpodes 

grans 

Copèpodes 

petits 

Larves de  

decàpodes 

Eufausiacis 

Misidacis 

Apendiculàries Cladòcers 

 

 

 

 

NORD 

1.2 306  3 2 0 0 

2.2 156 573 6 

40 

4 3 

50 

0 

2.3 145 740 49 0 

3.1 365 699 8 33 7 3 

3.2 279 889 7 0 1 0 

 

 

 

 

3.3 439 909 3 7 1 0 

3.4 132 841 2 13 4 0 

4.2 169 423 50 23 32 10 

 

 

 

SUD 

4.3 145 545 71 168 7 16 

0 

8 

0 

2 

4.4 477 494 7 58 4 

5.2 132 593 20 91 1 

5.3 297 552 18 19 37 

73 5.4 584 291 9 24 

 7.1 111 686 6 9 208 

98 

16 

33  7.3 537 77 9 26 

Parcial Nord  1991 5074 119 131 98 13 

Parcial Sud  2283 3238 140 395 428 75 

TOTAL  4274 8312 259 526 526 88 

Taula 1. Número d’individus  dels grups funcionals del plàncton de cada estació separats  per l’anàlisi isotòpic dels 

dos períodes de l’any. En gris s’indiquen aquelles mostres que s’han analitzat de manera individual i en verd les 

que s’han hagut d’ajuntar estacions per aconseguir una quantitat de mostra suficient Les fletxes indiquen 

estacions més llunyanes que també s’han analitzat juntes pel mateix motiu.. Els guions (-) representen grups 

funcionals no buscats per una estació determinada degut a que ja es tenien mostres suficients per altres estacions. 
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. 

 

 

 

 

 

Plàncton  

Estiu 2013 

Estació Copèpodes 

grans 

Copèpodes 

petits 

Larves 

decàpodes 

Eufausiacis 

Misidacis 

Apendiculàries Cladòcers 

 

 

NORD 

1.1 58 541 7 

13 

1 

21 

22 

12 34 

294 2.1 20 567 51 

2.3 260 769 58 34 50 

3.1 - - 46 154 0 312 

3.2 112 801 10 
 

5 

46 66 231 

 

 

 

SUD 

3.5  - - 630 - - 

5.4 193 594 10 

6 

60 15 114 

6.4 288 860 41 11 200 

8.4 - - 111 88 206 611 

9.1 63 699 5 

24 

22 23 254 

10.1 48 498 41 100 251 

10.2 - - - - 304 - 

Parcial Nord  450 2678 77 301 163 921 

Parcial Sud  592 2651 161 882 659 1179 

TOTAL  1042 5329 238 1183 822 2100 
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Sardina  

Hivern 2013 

Estació 6-10 11-15 16-20 >20 

 

 

NORD 

1.1 0 0 0 1 

2.1 1 0 1 0 

2.3 0 1 0 0 

3.3 7 9 1 1 

4.1 1 4 0 0 

 

 

 

 

SUD 

5.3 0 1 2 1 

5.3 0 0 1 0 

6.1 9 14 0 0 

7.1 10 0 0 0 

7.2 24 2 0 0 

7.3 3 1 0 0 

8.3 37 48 17 2 

9.2 20 2 0 0 

Parcial Nord  9            15 2 2 

Parcial Sud  108 71     20    3 

TOTAL  117 86            22 5 

Taula 2. Número d’individus de sardina (hivern)  i seitó (estiu), 

per rang de talles (en mil·límetres), utilitzats per fer les anàlisis 

d’isòtops estables. 
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Seitó 

Estiu 2013 

Estació 6-10 11-15 16-20 >20 

 

 

 

 

NORD 

1.1 7 3 0 0 

1.2 4 2 0 0 

2.2 47 39 7 0 

3.3 67 1 0 0 

3.4 0 0 1 0 

3.5 0 6 3 0 

4.3 0 0 1 1 

4.4 19 0 4 0 

 

 

 

SUD 

6.3 0 0 0 2 

8.3 30 12 18 1 

8.4 38 26 14 2 

9.3 61 0 4 1 

9.4 30 19 0 0 

10.1 0 0 3 0 

10.2 26 25 4 1 

10.3 0 6 0 0 

Parcial Nord  144 51 16 1 

Parcial Sud  185 88 43 7 

TOTAL  329 139 59 8 

Taula 2 (bis). Número d’individus de sardina (hivern)  i seitó 

(estiu), per rang de talles (en mil·límetres), utilitzats per fer les 

anàlisis d’isòtops estables. 
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3.4- Mapes de distribució i anàlisis estadístics 

Mitjançant el software SURFER 11.0 (Golden Software Inc.) emprat per la creació de 

mapes en 2 i 3 dimensions, es va fer la representació de la distribució de la biomassa 

(matèria orgànica) del microplàncton i el mesozooplàncton. Per a la realització dels 

gràfics comparatius entre les senyals isotòpiques de carboni i nitrogen de tots els grups 

funcionals del plàncton i les larves de sardina en les dues estacions de l’any es va 

utilitzar el programa SPSS Statistics 19. 

També es va utilitzar el programa Primer per utilitzar el PERMANOVA (test no 

paramètric) per comparar els valors isotòpics entre els grups funcionals del plàncton, 

entre períodes (hivern/estiu) i entre els dos tipus de larves pel que fa a les senyals 

isotòpiques. També es va determinar si hi havia interacció entre aquests dos factors 

independents dels grups analitzats. Les proves no paramètriques són utilitzades en 

casos en que hi hagi poques mostres o quan les dades no segueixen una distribució 

normal. El programa crea un seguit de dades fictícies utilitzant permutacions (999 

permutacions) per crear un patró de rèpliques de les dades que es tenen. Amb aquesta 

eina es va mirar si hi havia diferències significatives. A posteriori es va fer un test per 

determinar entre quins grups hi va haver diferències significatives (ANOSIM test). El 

grau de significació utilitzat en tots els test va ser p<0,05.  

 

 

4-RESULTATS 

4.1-Distribució del microplàncton i mesozooplàncton 

En les distribucions de biomasses tant pel microplàncton com pel mesozooplàncton es 

varen detectar grans diferències entre hivern i estiu (Figura 3). Pel cas concret del 

microplàncton, va ser  molt  més abundant a l’hivern a la zona costanera (10-60mg/m3) 

que a mar obert (1-5mg/m3) tot i que molt concentrada en la regió del cap de Salou, de 

fins a 60mg/m3 (Figura 3A). En canvi a l’estiu les concentracions de matèria orgànica 

van disminuir fins a assolir un total de 2,5-7,5mg/m3 de microplàncton als punts de 

mostreig més costaners (Figura 3B). El mesozooplàncton va seguir un patró similar a 

l’observat amb el microplàncton amb les biomasses més altes a l’hivern (10-40mg/m3) 

i també a la zona mes costanera (Figura 3B, 3D). En general les biomasses són més 

altes a les zones d’influència de les aportacions del riu Ebre, excepte pel que fa al 

mesozooplàncton a l’estiu, quan les abundàncies són més baixes a la zona central de la 

plataforma continental. 
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4.2-Anàlisi isotòpic 

4.2.1- Comparació entre els grups funcionals del plàncton 

L’anàlisi del PERMANOVA va evidenciar que pel que fa al nitrogen hi va haver 

diferències significatives entre els dos períodes (hivern/estiu; Pseudo-F=114.23; 

p=0.001), però no entre els grups funcionals del plàncton (Pseudo-F=0.68; p=0.68), ni 

entre nord i sud (Pseudo-F=1.54; p=0.87). Entre períodes, els valors de δ 15N  van ser 

clarament més elevats durant l’estiu (Taula 3 i Figura 4). 

 

En el cas del carboni vam trobar diferències significatives tant entre períodes (Pseudo-

F=44.58; p=0.001) com entre els grups funcionals del plàncton (Pseudo-F=18.49; 

p=0.001). Entre nord i sud no vam trobar diferències (Pseudo-F=2.02; p=0.74). Entre 

períodes, els valors de carboni van ser més elevats a l’ estiu que a l’ hivern (Figura 4).  

Figura 3. Distribució de la biomassa en termes de matèria orgànica (mg/m
3
) del microplàncton i 

del mesozooplàncton durant els dos períodes de l’any mostrejats; (A-C) Hivern. (B-D) Estiu. 

A B 

C D 
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A la Taula 4 s’indica (amb una “X”) entre quins grups van haver diferències 

significatives pels valors de δ13C, en funció dels resultats de la prova a posteriori. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n δ13C (‰) n δ 15N (‰) 

HIVERN 

Apendiculàries 4 -23,3±0,70 4 2,98±1,36 

Cladòcers 3 -23±0,28 - - 

Copèpodes grans 6 -22,5±0,27 6 3,32±1,28 

Copèpodes petits 6 -23,7±0,41 6 2,13±1,88 

Eufausiacis- 

Misidacis                     

6 -21,7±0,68 6 3,42±0,80 

Larves decàpodes 7 -22,3±0,30 5 3,21±1,07 

Larves sardina 26 -21,5±0,36 26 5,11±1,49 

ESTIU 

Apendiculàries 4 -22,6±0,32 4 6,06±1,25 

Cladòcers 5 -21,3±0,65 5 7,23±1,81 

Copèpodes grans 6 -22,1±0,53 6 7,33±0,77 

Copèpodes petits 6 -22,5±0,41 6 6,39±1,19 

Eufausiacis- 

Misidacis                    

6 -21,3±0,41 6 6,85±1,13 

Larves decàpodes 6 -21,3±0,66 5 6,60±1,24 

Larves seitó 35 -20,7±0,32 35 8,47±0,99 

Taula 3. Mitjana i desviació estàndard dels isòtops estables (δ13C i 

δ 15N) dels grups funcionals del plàncton i les larves de sardina i 

seitó per a cada període de l’any (hivern i estiu). 

 n, número de mostres analitzades                                                                      

(-), error en les dades isotòpiques 
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GRUPS 

FUNCIONALS DEL 

PLÀNCTON 

Apendiculàries Cladòcers Copèpodes 

grans 

Copèpodes 

petits 

Eufausiacis 

i misidacis 

Larves 

decàpodes 

Apendiculàries - x x  x x 

Cladòcers x -  x   

Copèpodes grans x  - x x  

Copèpodes 

petits 

 x x - x x 

Eufausiacis i 

misidacis 

x  x x -  

Larves 

decàpodes 

x   x  - 

Figura 4. Mitjana i desviació estàndard dels isòtops estables de carboni (δ13C) i de nitrogen (δ15N) dels 

diferents grups funcionals del mesozooplàncton en funció del període de l’any (hivern o estiu en blanc o 

gris, respectivament). 

Taula 4. Representació de les diferències significatives pel que fa als  grups funcionals del plàncton. Dades extretes 

del Primer (Permanova tests). 
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4.2.2- Comparació entre les larves de sardina i seitó 
 
Tant en els valors de nitrogen com de carboni vam trobar diferències significatives 

entre les larves de seitó i de sardina (δ15N; Pseudo-F=97.90, p=0.001. δ13C; Pseudo-

F=251.29, p=0.001), però no entre el nord i el sud per cap de les dues espècies 

(p<0.05). En particular, les larves de seitó van presentar valors més elevats que les de 

sardina en els dos isòtops analitzats (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mitjana i desviació estàndard dels 

isòtops  δ13C i  δ15N de les larves de sardina i seitó 

en funció del període de l’any (hivern o estiu). 
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5- Discussió 

5.1-Distribució del plàncton 

El Mediterrani es considera un mar oligotròfic degut a la seva baixa producció primària 

en comparació a altres mars i oceans, excepte a les zones d’influència per les 

aportacions del rius on la producció és més elevada (Estrada., 1996). Factors abiòtics 

com la hidrologia, la topografia, la temperatura o la salinitat poden modificar els nivells 

de producció donant lloc a diferents distribucions de zooplàncton al llarg de l’any 

(Cushing., 1989; Gaudy et al., 2002). 

Les dues conques del Mediterrani, tant la de l’est com la de l’oest es caracteritzen per 

tenir biomasses de zooplàncton dins del mateix rang (2-20mg/m3) i amb una 

composició planctònica molt similar. Les zones nerítiques solen tenir una abundància 

de plàncton superior a les zones pelàgiques degut als nutrients provinents dels rius, 

que aporten matèria orgànica que serà aprofitada pels productors primaris 

(Champalbert., 1996). Els nostres resultats coincideixen amb els publicats prèviament 

tant per les biomasses de microplàncton com per les de mesozooplàncton. Les zones 

amb biomasses superiors als 20mg/m3 indicarien zones de més alta productivitat 

(Champalbert., 1996). En el nostre estudi hem trobat valors elevats en les zones 

costaneres, amb una important contribució a l’hivern al cap de Salou pel que fa al 

microplàncton i durant aquest mateix període al llarg de tota la plataforma associada 

al Delta de l’Ebre i en concret a la zona de Castelló pel que fa al mesozooplàncton. 

En referència als dos períodes de mostreig (hivern i estiu) tant les biomasses del 

microplàncton com les del mesozooplàncton eren bastant més superiors a l’hivern que 

a l’estiu. Champalbert (1996), igual que en el nostre estudi, va observar que les 

biomasses més baixes de les badies de l’oest del Mediterrani es produïen durant els 

mesos d’estiu, mentre que les més altes es produïen durant la primavera. La producció 

planctònica a la zona és molt més elevada als mesos d’hivern degut als processos de 

barreja vertical que afavoreixen l’enriquiment de les capes superficials (Salat., 1996; 

Salat et al., 2002; Arin et al., 2005). A l’estiu, i especialment al mes de juliol, quan es va 

dur a terme aquest estudi, l’estratificació de l’aigua és molt forta i els únics factors de 

producció són les aportacions d’aigua dolça i enriquida del riu Ebre a les capes més 

superficials i el màxim profund de clorofil·la que es forma per sota de la termoclina 

(Estrada., 1996). Les variacions estacionals en  les biomasses del plàncton trobades  en 

el nostre estudi estan directament relacionades amb aquests processos de fertilització 

de les aigües ja que es tracta dels nivells més baixos de la xarxa tròfica i per tant, 

directament influenciats per les variacions en la  producció primària a la zona. Per altre 

banda, és important considerar que existeix  una relació tròfica entre el microplàncton 

i el mesozooplàncton, ja que a més biomassa del primer grup, s’incrementa la 

producció a l’abast  del segon i per tant, un major creixement.  
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5.2-Isòtops estables dels grups funcionals del plàncton  

Els resultats isotòpics van mostrar que el  δ13C va variar significativament entre hivern i 

estiu i també entre els grups funcionals del plàncton. Que els nivells del carboni variïn 

entre períodes, essent superiors a l’estiu, pot indicar que hi ha canvis hidrològics que 

modulen aquestes concentracions isotòpiques en l’aigua del mar (Banaru et al., 2013). 

Que en un mateix període els diferents grups funcionals del plàncton presentin 

diferències significatives d’aquest carboni vol dir que la font primària de carboni és 

diferent entre ells (Jennings et al., 1997 i Pinnegar and Polunin., 2000).  

Pel que fa als valors de nitrogen (δ15N) també hi va haver diferències entre períodes. 

En particular, durant el període d’estiu els valors de δ15N van ser molt més elevats que 

durant el període d’hivern per tots els grups del plàncton analitzats. Aquest resultat 

podria indicar també una relació en diferències hidrològiques entre hivern i estiu ja 

que els grups del plàncton analitzats no varien tant la seva dieta al llarg de l’any com 

per tenir una repercussió en els seus valors de δ15N.  

La diferència estacional en els valors isotòpics determinada en aquest estudi coincideix 

amb el treball de Banaru et al (2013) a la costa de Marsella, que va trobar diferències 

entre els valors isotòpics de nitrogen i de carboni per diferents grups de 

mesozooplàncton que oscil·laven entre 80-200µm. Va determinar que aquestes 

variacions estaven relacionades amb la font de matèria orgànica en partícules (POM), 

el fitoplàncton, les fluctuacions de paràmetres ambientals com la temperatura, els 

nutrients i la concentració de clorofil·la a en la zona estudiada. En el cas del nitrogen, 

per exemple, les diferents fonts poden venir per abocaments, deposició atmosfèrica i 

fixació per microorganismes (Hoering and Ford., 1960). El nitrogen provinent d’aigües 

residuals o purins de granges que es filtren, poden enriquir en 15N la costa Catalana 

com a resultat de la volatilització i la transformació microbiana del nitrogen (Sweeney 

et al., 1978 ; Heaton., 1986). 

Sabent que el Delta de l’Ebre és una zona d’alta producció d’arròs degut a les seves 

característiques climàtiques i topogràfiques, seria interessant  per futurs estudis 

determinar l’impacte d’aquest tipus de conreus sobre els nivells basals isotòpics de les 

aigües de la plataforma continental associada. 

No obstant, en aquest estudi no s’ha detectat cap diferència entre grups del plàncton 

en relació al δ15N i molts estudis han observat el contrari (Costalago et al., 2012). S’ha 

determinat que els copèpodes són animals filtradors i presenten nivells de nitrogen 

més baixos que no pas crustacis superiors (Banaru et al., 2013). Les apendiculàries 

també tenen uns nivells de nitrogen més elevats en comparació a altres grups 

funcionals del plàncton (Hobson et al., 2002). 
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5.3-Isòtops estables de les larves de sardina i seitó 

Les dues espècies de peixos pelàgics van presentar diferències significatives en els dos 

isòtops estables, en concret el seitó presentava nivells més elevats pels dos isòtops 

estudiats.  

El fet que el seitó presenti nivells més elevats d’isòtops pot voler dir dues coses. La 

primera opció és que el seitó en l’estat larvari que hem estudiat tingui una alimentació 

diferent a la de la sardina.  

En aquest cas es contemplaria que el seitó s’alimentés d’organismes en nivells 

superiors dins la xarxa tròfica (amb majors nivells de nitrogen). Tot i que en els nostres 

resultats no s’ha apreciat que hi hagi variacions ens els nivells de nitrogen dels grups 

funcionals del plàncton, estudis previs han conclòs que les apendiculàries són 

depredadors amb majors nivells de nitrogen pel fet de consumir copèpodes carnívors o 

petites larves (Deibel and Lee., 1992) i també s’ha vist que tenen valors de nitrogen 

més elevats que la resta de grups funcionals del plàncton (Hobson., 2002). 

Una recent revisió de les dietes d’aquestes espècies a la Mediterrània (van der Lingen., 

2009) arribava a la conclusió de que  tant la sardina com el seitó han estat dues 

espècies amb un èxit evolutiu molt pronunciat dins dels peixos pelàgics petits gràcies a 

la seva plasticitat en comportament alimentari, especialment la sardina en la que les 

característiques morfològiques de l’aparell branquial li permeten acoblar la seva 

alimentació en funció del plàncton disponible al medi (Costalago and Palomera., 2014). 

Les larves de les dues espècies s’alimenten principalment de microplàncton i 

copèpodes, però s’ha comprovat  que el seitó té preferència per les apendiculàries i els 

cladòcers si hi ha disponibilitat d’aquests (Costalago et al., 2012). Les larves de seitó de 

mida inferior a 15mm de longitud s’alimenten en major proporció de copèpodes i 

cladòcers (Tudela et al., 2002; Morote et al., 2010), mentre que larves de sardina de 

mides similars s’alimenten més de protists i de nauplis (larves de copèpodes). Altres 

estudis referents a la sardina han observat que larves de >13mm tenen una dieta 

basada en fitoplàncton (Rasoanarivo et al., 1991). Tot aquest conjunt d’estudis va 

concloure que les larves de sardina i seitó tenien un patró d’alimentació similar, encara 

que les larves de sardina en ambients propicis, semblen seguir una dieta més herbívora 

que no pas les larves de seitó (Costalago and Palomera., 2014).  

La segona opció és que hi hagi una variació en el nivell basal dels isòtops, com s’ha 

discutit anteriorment en el cas del plàncton. Això estaria relacionat directament amb la 

variació estacional observada tant en els valors isotòpics del plàncton com en les 

larves. La diferència absoluta en els valors de nitrogen i carboni entre hivern i estiu en 

els valors del plàncton és semblant a la diferència isotòpica entre sardina i seitó.  
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Aquest fet implicaria que encara que els dos tipus de larves s’alimentessin dels 

mateixos organismes, com el seitó es desenvolupa durant l’estiu, que és quan els 

valors isotòpics són més elevats a nivell basal, les larves de seitó presentaria nivells 

isotòpics més elevats que no pas les sardines a l’hivern. 

 

6-Conclusions 

This study evidenced that the biomass of microplankton and mesozooplankton in the 

continental shelf of Ebro River Delta follows the expected pattern, with higher values 

in winter than in summer. 

Nitrogen values (δ15N) were similar between the functional groups of the plankton. 

Carbon values (δ13C) differed between the functional groups of the plankton 

suggesting differences in the feeding plasticity among copepods, cladocerans.  

The isotopic values of carbon and nitrogen between winter and summer in all 

functional groups of plankton and in fish larvae analysed showed clearly variations 

depending on the time of the year. Specifically, both δ15N and δ13C values were higher 

in summer than in winter. No isotopic differences were observed between the north 

and south regions in the continental shelf of Ebro Delta.  

These basal changes in isotopes could be related with contribution of Ebro River in 

summer, where water from rice fields is flown into the sea.  

Further studies would be needed to know specially the real effect of Ebro River on the 

isotope variations. 
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