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Estudi de l'efecte del canvi global sobre comunitats marines

La campanya CACO-3 s'ha realitzat el juny del 2004 a bord del vaixell oceanogràfic García del Cid, que ha navegat durant 15 dies al llarg del mar
Catalano-Balear, entre el sud del Delta de l'Ebre i l'entrada al Golf de Lleó (al nord del Cap de Creus), parant en 44 estacions de mostreig, disposades
en 18 radials (eixos) perpendiculars a la costa.

L'objectiu general de la campanya era relacionar les variacions del clima en les últimes dècades amb possibles canvis rellevants en la composició,
distribució i abundància de comunitats planctòniques i nectòniques a la costa catalana. En particular, es pretenia determinar com varia al llarg de
l'any la distribució de larves de peixos d'espècies termòfiles (característiques d'aigües càlides) i de meduses, i la seva relació amb les masses d'aigua
i gradients de temperatura que s'observen.
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El Mediterrani
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Proyecto

A qui afecta l'escalfament global?

Durant l'últim segle, la creixent activitat humana ha produït canvis evidents en la biosfera. Sabem que des de l'inici de la revolució industrial, la composició química de l'atmosfera s'ha alterat a causa
de l'increment de gasos produïts bàsicament en processos industrials, entre els quals el més abundant és el CO2. Aquests gasos estan associats al canvi que està experimentant el clima en les últimes
dècades i directament relacionats amb l'anomenat "efecte hivernacle", o sigui el sobreescalfament a causa d'un augment de la quantitat de radiacions solars que tornen a la Terra després d'haver estat
rebotades per la superfície terrestre.

Científics de tot el món han constatat que durant els últims 100 anys la temperatura de l'aire i del mar han augmentat sensiblement, que les glaceres estan retrocedint i el nivell del mar està pujant,
que els règims de pluges són distints, i que fenòmens com la formació de tornats o el Niño semblen ser ara més intensos.

El resultat d'aquest escalfament ens afecta a tots. Si el clima canvia tots els éssers vius hauríem d'adaptar-nos a aquestes variacions, i pot ser que aquest procés no resulti tan fàcil. Tots els éssers
vius estem adaptats a créixer i reproduir-nos de forma òptima dintre d'un interval de temperatures. Penseu, per exemple, en la floració de les plantes, en la migració de les aus i dels mamífers marins,
o en la hibernació d'alguns animals. Aquesta adaptació s'ha produït al llarg de milions d'anys permetent que cada espècie pogués trobar un lloc on romandre i desenvolupar-se. No obstant això, el
canvi que ara s'està produint, i que és a causa de l'activitat humana, afecta per complet el nostre planeta i està ocorrent d'una forma molt ràpida, fet que dificulta l'adaptació dels organismes i promou
la pèrdua d'espècies.

Què està canviant en el mar?

El mar també s'està veient afectat per l'activitat humana. No només per l'escalfament global (a l'oceà, la temperatura superficial mitjana s'ha incrementat 0.6 °C des del segle XIX, i al voltant de 0.3
°C en els últims 25 anys), sinó també per la sobreexplotació dels seus recursos, ja que moltes espècies han disminuït fortament la grandària de la seva població a causa d'una pesca excessiva. Se sap
que la distribució espacial dels organismes marins depèn dels factors fisicoquímics de l'aigua. Igual que a terra les diverses espècies prefereixen zones assolellades o d'ombra, climes humits o secs, en
el mar els organismes es distribueixen en masses d'aigua que es caracteritzen per tenir diferent temperatura i salinitat.

Avui dia es disposa de sèries temporals registrades durant dècades que demostren la influència del clima sobre la circulació oceànica i les seves conseqüències. En efecte, s'està veient que els canvis
del clima provoquen importants anomalies en els corrents. Aquest fet pot generar una alternança d'espècies dominants, una disminució en el reclutament de les espècies i un descens notable en les
pesqueries, que a llarg termini podrien arribar al col·lapse.

L'estat del Mediterrani

Situat en la zona temperada de l'hemisferi nord, es caracteritza de forma singular per estar envoltat gairebé totalment per terra i connectar tres
continents. La seva llarga història geològica i la varietat de situacions climàtiques i hidrològiques confereixen al Mediterrani una biodiversitat molt
notable.

Durant els últims 25 anys s'ha detectat en el Mediterrani Nord Occidental un increment de la temperatura mitjaNA, al voltant de 0.7 °C en superfície i
0.4 °C a 80 m de profunditat. Alguns estudis estan demostrant que espècies de peixos i organismes bentònics característics d'aigües càlides del
Mediterrani sud són cada vegada més freqüents en el sector Nord Occidental, on les aigües són més fredes a l'hivern. En contrapartida, l'abundància
d'algunes espècies boreals han descendit notablement des dels anys 80. Aquestes variacions en la distribució d'espècies reflecteixen canvis en les
condicions oceanogràfiques i, per tant, poden ser un indici de l'efecte dels canvis ambientals sobre les comunitats marines mediterrànies.

Larves de peixos i zooplàncton gelatinós: dos grups indicadors molt interessants

Els  peixos  ocupen sovint  l'última baula de  la  cadena  tròfica marina,  per  la  qual  cosa  representen una peça important  del  funcionament  de
l'ecosistema aquàtic. A més, al constituir un recurs important en l'alimentació humana, l'estudi de les seves poblacions implica un interès econòmic.
Com a organismes ectoderms (o sigui, que depenen de la temperatura externa), són particularment sensibles a les variacions de temperatura de
l'aigua que els envolta. Aquest factor té un paper determinant en nombrosos processos biològics i fisiològics tals com la posta, el desenvolupament,
el creixement i les taxes d'alimentació. La fase larvària és especialment delicada i és el període en la vida dels peixos en el qual aquests són més
sensibles a canvis ambientals. La presència de les larves de peixos en el plàncton es limita a un curt interval de temps, associat al període reproductor dels adults. Llavors, la recollida en un espai i
temps determinats d'individus en aquest estadi, proporciona molta informació sobre la distribució de les espècies.

D'altra banda tenim les meduses, i en general el zooplàncton gelatinós, que per estar constituït per un 96 % d'aigua, es converteixen en excel·lents indicadors de les masses d'aigua. En els últims
anys s'han detectat increments notables en la freqüència d'aparició d'aquests organismes, creant nombrosos problemes en sectors clau de l'economia com la pesca i el turisme. Per tant, estudiar tant
la composició d'espècies (i l'eventual presència d'espècies d'altres zones), com la freqüència de proliferacions poden ser clau per a relacionar la presència del zooplàncton gelatinós amb els increments
de la temperatura superficial.

L'objectiu de la investigació
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Les estacions a mostrejar durant la campanya

L'objectiu general del projecte CACO és relacionar les variacions del clima en les últimes dècades amb possibles canvis rellevants en la composició, distribució i abundància de comunitats planctòniques
i nectòniques a la costa catalana. Les dades s'obtenen de les campanyes a bord del vaixell oceanogràfic García del Cid.

Sardinella aurita La medusa Porpita porpita

L'objectiu concret és determinar com varia al llarg de l'any la distribució de larves d'espècies termòfiles (característiques d'aigües càlides), com Sardinella aurita o Pomatomus saltatrix, i la seva relació
amb les masses d'aigua i gradients de temperatura que s'observen.

Les campanyes es realitzen en els mesos d'estiu, quan l'aigua de mar registra les temperatures més altes en superfície i les espècies termòfiles es reprodueixen. L'equip investigador de l'Institut de
Ciències del Mar de Barcelona (CSIC) col·lecciona des de fa més de 20 anys sèries de dades relatives a les poblacions de peixos, les seves fases larvàries i els seus principals depredadors (les
meduses). I els resultats obtinguts en les campanyes actuals es compararan amb els que es van obtenir els anys 1983-84 a la mateixa zona i seguint el mateix tipus de mostreig.

On mostregem?

Les estacions de mostreig es disposen en 18 radials (eixos) perpendiculars a la costa catalana, des del sud del delta de l'Ebre fins a l'entrada a
al Golf de Lleó (al nord del Cap de Creus). A cada radial se situen les estacions separades 5 milles nàutiques, des de la isobata de 25 m fins al
límit de la plataforma continental. El mostreig es realitza de sud a nord ja que el corrent principal va en sentit contrari: d'aquesta manera
s'evita la possibilitat d'estar mostrejant sempre la mateixa aigua. Durant la campanya es treballen les 24 hores per a tenir dades tant de dia
com de nit.

Participants

Els participants a la campanya CACO-3
(23/06/04 - 2/07/04)

Ana Sabatés

L'Anna és la cap de campanya i qui dirigeix aquest projecte d'investigació. És investigadora de l'ICM i és especialista en ictioplàncton. El 1983, quan era estudianta de doctorat, va
participar en campanyes oceanogràfiques a la mateixa àrea i a bord d'aquest mateix vaixell oceanogràfic. Ara, 20 anys després, l'Ana torna a la mateixa zona, però aquesta vegada
dirigint el projecte, amb la finalitat d'investigar possibles canvis produïts en la distribució dels organismes marins.
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Ted Pakard Mikhail Emilianov

En Ted és investigador de l'ICM. És expert en temes de respiració i, a més de
recollir mostres per a l'objectiu de la campanya, en les seves hores extra també
recull  mostres per  a  amidar  la  respiració potencial  del  plàncton (ETS, "Electró
Transfer System").

En Mikhail és oceanògraf i treballa al Departament d'Oceanografia Física de l'ICM.
La seva habilitat en la visualització gràfica de les variables físiques en temps real
és  molt  valuosa  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  biològiques,  i
especialment en campanyes com aquesta.

Balbina Molí Vanesa Raya

La  Balbina  és  tècnic  de  laboratori  de  l'ICM.  Treballa  per  a  distints  projectes
d'investigació relacionats amb la ictiofauna, ocupant-se de separar i classificar el
material recollit.

La Vanesa és llicenciada en Ciències del Mar. Està contractada a l'ICM com a tècnic
per a col·laborar en el projecte CACO i s'ocupa de separar el material recollit  i
classificar-lo una vegada arribat al laboratori.

Angel López Lourdes Alvarellos

L'Àngel és biòleg i  treballa  també a l'ICM amb una beca associada al projecte
BIOMEX per a estudiar l'exportació de larves de peixos en reserves marines.

La  Lourdes  és  llicenciada  en  Ciències  del  Mar.  És  estudiant  de  màster  en
Desenvolupament Sostenible i  durant aquest any està en pràctiques a l'ICM, al
laboratori d'ictioplàncton. Aquesta és la seva primera campanya.

Elisabetta Broglio Andrés Gutierrez

L'Elisabetta  és  Doctora  en  Ciències  del  Mar  i  especialitzada  en  zooplàncton.
Actualment està contractada a l'ICM per a treballar en un projecte de divulgació
científica,  així  que  durant  les  estones  lliures  del  torn  de  pesques  s'ocupa  de
documentar tot el que ocorre al seu al voltant. És qui porta a terme el reportatge
de la campanya.

L'Andrés és becari d'investigació a l'ICM. S'encarrega de recollir aigua del CTD per
a l'anàlisi de nutrients i clorofil·la. A més, aprofita per a posar a punt l'aparell que
utilitza per a la seva tesi, el FRRF ("Fast Repetition Rate Fluorimeter"), que serveix
per a mesurar l'eficiència de fotosíntesi del fitoplàncton.

Mariona Segura Eva Flo

La Mariona és llicenciada en Ciències del Mar. Actualment és becària d'investigació
a l'ICM. S'encarrega de recollir aigua del CTD per a anàlisi de nutrients i clorofil·la,
i també per a estudiar la distribució i estequiometria dels nutrients a l'interior de
les cèl·lules de fitoplàncton.

L'Eva és tècnic de laboratori a l'ICM. Treballa en diferents projectes d'investigació
relacionats amb el programa de vigilància i control de la qualitat ambiental de les
aigües litorals de Catalunya.

Felipe Marín Xavi Vidal

És tècnic electrònic de la UTM (Unitat de Tecnologia Marina) del CMIMA. Al costat
del Xavi s'ocupa de fer servir el CTD, les sondes i la LHPR. Aquesta és la seva
primera campanya i li serveix d'experiència per a veure el funcionament d'aquests
aparells en el mar i també per a experimentar els imprevists que puguin ocórrer.

El Xavi és tècnic electrònic de la UTM (Unitat de Tecnologia Marina) del CMIMA.
S'ocupa d'utilitzar i controlar el funcionament dels diferents aparells d'investigació
utilitzats en oceanografia com, en el cas d'aquesta campanya, el CTD, les sondes i
la LHPR.
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Hola, sóc l'Elisabetta i treballo a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona en els projectes de divulgació d'aquesta web. Des del García del Cid us aniré explicant com va aquesta
campanya a la Mediterrània, què és el que estem fent i còm.

Diari de campanya

Dia 0. Els preparatius (22/6/04)

Avui està previst anar al vaixell a dur el material necessari per a la campanya. Durant les setmanes prèvies hem passat llista i guardat en els baguls tot el material: xarxes, fixadores, pots per a
emmagatzemar les mostres, nitrogen líquid per a congelar-les, provetes, algun aparell que no està fix al vaixell (com el fluoròmetre per exemple), ordinadors portàtils, etc. Una vegada a bord, es
distribueix l'espai disponible en el laboratori i comencem a muntar i trincar el material per a evitar que es desplaci en cas que el vaixell es mogui molt: quan aquest estigui en marxa i comencin els
mostrejos no hi haurà temps de fer gaire més.

S'organitza el material Es carrega la furgoneta a l'ICM Es descarrega al vaixell

Arriba el CTD i l'estructura del patí Es munten les xarxes a bord

S'organitzen els laboratoris Es trinca el material Es fan els últims arranjaments
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Dia 1. Salpem! (23/6/04)

Salpem a les 8:30 i deixem enrere Barcelona i el dia a dia de la ciutat per a submergir-nos en aquesta nova aventura. La temperatura és agradable (uns 20 graus); el mar, tranquil. Aquest serà un dia
una mica especial, ja que es tracta d'un dia de trànsit per a arribar fins a l'estació més al sud, a la zona enfront del delta de l'Ebre.

Les estacions a mostrejar durant la campanya

És l'ocasió per a fer una primera reunió i distribuir-nos les tasques. L'Ana, la cap de campanya, ens explica com seran els nostres torns de treball. Per a poder desenvolupar totes les activitats, tant de
dia com de nit, hi haurà tres torns. Cada investigador treballarà vuit hores, en dos torns de quatre hores: un grup treballarà de 8 a 12 h (i de les 20 h a les 0 h), un altre grup de 12 a 16 h (i de les 0
h fins a les 4 h) i un altre grup de 16 a 20 h (i de les 4 h fins a a les 8 h). Per cada grup, dues persones s'ocupen de fer les pesques, una de recollir aigua de mar del CTD i una altra de maniobrar els
aparells: serà un veritable exercici d'equip.

El segon oficial ens dóna una petita xerrada sobre què cal fer en cas d'abandó del vaixell o incendi. Ens ensenya els vestits de seguretat i com cal comportar-se en cas de perill. A les 19 h, just havent
sopat, hi ha una benvinguda amb coca i cava per a celebrar la revetlla de Sant Joan i el començament del mostreig: a les 20 hores arribem a l'estació 1.

El V/O García del Cid a Barcelona Les coques de Sant Joan Celebrant l'inici de la campanya

El vaixell navegant Les primeres mostres d'aigua i de plàncton

Dia 2. A ple ritme (24/6/04)

El segon dia al vaixell es treballa ja a ple ritme, dia i nit el CTD és baixat fins als 100 m o més de profunditat i les xarxes pesquen organismes planctònics. Les ampolles Niskin, amatents en cercle a la
roseta, recullen aigua que s'analitza per a mesurar les seves característiques fisicoquímiques i estudiar l'abundància i distribució de microorganismes. Les xarxes de plàncton s'utilitzen per a la
recol·lecció d'organismes de major grandària, especialment larves de peixos i plàncton gelatinós.

El nostre objectiu és arribar a conèixer l'abundància i la distribució espai-temporal d'alguns grups taxonòmics seleccionats (peixos i meduses) pel seu paper rellevant en la xarxa tròfica pelàgica,
relacionant la seva presència amb l'estructura física de la columna d'aigua per a determinar com afecta la temperatura a les comunitats planctòniques. En aquestes primeres estacions ja trobem
moltes larves de peixos, com anxova, sorell, seitó i roger. A l'estació més oceànica, el patí de nèuston pesca un parell d'escifomeduses de l'espècie Pelagia noctiluca , i una més petita i blavosa que
amb la lupa binocular identifiquem com la hidromedusa Porpita porpita . També apareixen alguns exemplars de sifonòfors, com Chelophyes appendiculata , que es mou com un coet a reacció
intermitent. Recollim molt material: de fet filtrem, separem, classifiquem i fixem sense parar. Una de les espècies que ens interessa més és altra hidromedusa neustònica, la Velella velella , cosina de
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la Porpita . La Velella arriba ocasionalment a les nostres costes a la primavera, però des de l'any 2000 apareix massivament en tot el Mediterrani occidental. No és una espècie urticant però es
descompon ràpidament a les platges, on s'acumula produint una forta olor que pot resultar poc agradable per als visitants. Però això és el de menys, el que volem saber és l'impacte que aquesta
abundància pot tenir sobre el reclutament d'algunes espècies de peixos, els ous dels quals es troben a la superfície i poden ser una presa fàcil per a les neustòniques Velella.

Una larva de peix de Sant Pere (Zeus
faber)

Una larva de melva
(Auxis rochei)

Una larva de peix destral
(Argyropelecus hemigymnus)

Una larva de peix aranya
(Trachinus draco)

Una larva de sorell
(Trachurus sp.)

La hidromedusa
(Porpita porpita)

Un sifonòfor
(Chelophyes appendiculata)

La hidromedusa
(Velella velella)

Una escifomedusa
(Pelagia noctiluca)

Dia 3. LHPR: una mirada vertical (25/6/04)

Per a estudiar la distribució vertical dels organismes a la columna d'aigua, a les zones on s'espera una concentració elevada d'organismes, també pesquem amb la xarxa LHPR. En la pesca d'avui amb
l'LHPR hem trobat molt plàncton, especialment a la profunditat on es troba la màxima concentració de fitoplàncton.

La mateixa xarxa LHPR duu incorporat un sensor de fluorometria per a mesurar la concentració de clorofil·la (el pigment gràcies al qual les algues poden fer la fotosíntesi). Mentre la xarxa baixa, el
sensor ens indica a l'instant a quina profunditat de la columna d'aigua es troba la màxima concentració de fitoplàncton, sense haver d'analitzar cap mostra d'aigua. Serà molt interessant, una vegada
analitzades les mostres, veure a quin nivell de la columna d'aigua es van situant les comunitats planctòniques al llarg del cicle dia-nit.

Pujant l'LHPR de l'aigua Recuperant la xarxa que ha anat girant
sobre el corró

Tallant en correspondència de les diferents
profunditats
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Així apareix l'interior de les capes de xarxa una larva de peix rata
(Uranoscopus scaber)

I mentre uns pesquen Fèlix i Fèlix preparen
el menjar

Dia 4. Els peixos plans: adaptacions a la vida en el fons (26/6/04)

Aquest matí s'han recol·lectat unes larves de peixos plans, rèmol (Scophtalmus rombus) i peluda (gènere Arnoglossus ). En aquestes espècies la fase larvaria és pelàgica i està adaptada a viure i
alimentar-se a la columna d'aigua, per la qual cosa, com els altres peixos, la larva té un ull a cada costat del cap. Però la seva peculiaritat consisteix en l'adaptació a la vida al fons, típica dels individus
adults. En la metamorfosi a la fase juvenil, comença a assentar-se al fons i un dels dos ulls migra al costat de l'altre, mentre el cos de l'animal es fa pla. Finalment en l'adult ambdós ulls estan a la
part dorsal. En la pesca d'avui trobem dos individus de la mateixa espècie en dos estadis de desenvolupament diferents, la qual cosa ens permet apreciar el procés de la migració de l'ull.

També trobem una larva de blènid (Coryphoblennius galerita), amb unes aletes pectorals molt desenvolupades, que es reduiran dràsticament en la fase adulta. L'adult viu i realitza la posta prop de la
costa, però les larves són dispersades per l'efecte del vent i els corrents feia cap a mar obert. Les grans aletes pectorals són possibles adaptacions de les larves a aquesta fase planctònica. Una larva
de blènid (Coryphoblennius galerita).

Una larva de blènid
(Coryphoblennius galerita)

Larva de rèmol en un primer estadi de
desenvolupament

En un estat de desenvolupament
posterior l'ull ha migrat.

Diferents espècies, entre les quals
unes de peixos agulla

Larva de peluda abans de la migració
de l'ull

Larva de peluda amb els ulls dorsals

Dia 5. Curiositats sobre la marxa (27/6/04)

En aquests dies, entre mostra i mostra, hi ha una cosa que ens va sorprèn: alguns individus de seitó ( Sardinella aurita ) i d'anxova ( Engraulis encrasicolus ) mostren una petita taca blava al final del
digestiu. Amb una agulla de cosir que ens deixen seccionem el tub digestiu per a veure si hi ha alguna resta de menjar que puguem relacionar amb la coloració blava, però no podem veure res. No
obstant això, de vegades aquest fenomen s'observa també en copèpodes, i s'ha relacionat amb la ingestió de nauplis blaus del gènere Labidocera que, una vegada digerits, solten els pigments que són
absorbits per les cèl·lules de l'intestí. És possible llavors que la coloració blava d'aquestes larves també estigui relacionada amb les presència de les Labidocera que apareixen freqüentment en les
pesques de microzooplàncton i de bongo.
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La Balbina a la lupa Tres larves de seitó , amb la part terminal
del digestiu de color blau

un copèpode del gènere Labidocera

En Mikhail comprovant el funcionament del
CTD

Reunions al laboratori En Ted mostrejant i gaudint del paisatge

Dia 6. El patí i els organismes neustònics (28/6/04)

Avui passem davant de Barcelona i anem cap al nord. De totes les pesques que fem, la que es fa amb el patí ens proporciona aquells organismes que viuen prop de la superfície de l'aigua (el conjunt
de la qual constitueix el nèuston). La funció del patí en aquesta campanya és recol·lectar les larves de peixos que viuen a la part més superficial de la columna d'aigua, aproximadament en el primer
metre i mig per sota de la superfície (el que medeix d'alt la boca del patí). Per experiència sabem que amb aquest tipus de pesca és fàcil trobar les larves de roger (Mullus barbatus i Mullus
surmuletus) i durant la nit seitó (Sardinella aurita) i anxova (Engraulis encrasicolus) que són especial objecte d'estudi d'aquesta campanya.

No obstant això, hem vist que amb el patí no solament pesquem larves, sinó també tota la brutícia que ve de la costa o que altres vaixells tiren al mar i que es queda a la superfície. És especialment
en zones de convergència de corrents on s'acumula molt plàstic i tot tipus d'escombraries no biodegradables que ens recorden cada dia el poc que el gènere humà respecta el mar. Associada als
plàstics i als productes de rebuig de la nostra societat hi ha alguns organismes que utilitzen aquests materials com a substrat per a viure i alimentar-se. Entre ells destaquem la Idotea metallica , un
isòpode que ens acompanya gairebé diàriament (la qual cosa no és gaire bon senyal, no creieu?). En aquest context, la nostra companya Eva ha aprofitat l'oportunitat de la campanya per a portar a
terme un registre gairebé continu en l'espai i el temps de tota la costa catalana dels residus flotants, i al mateix temps estudiar la relació entre els residus plàstics flotants i alguns organismes.
Concretament, la hipòtesi a verificar és que els residus plàstics flotants actuen com a vectors de transport per als organismes que poden adherir-s'hi a ells, permetent expandir així la seva àrea de
distribució.

En les estacions més costaneres davant de centres habitats, com per exemple ha estat el cas enfront de Blanes, hem trobat també una abundant proliferació algal d'aspecte dens i "enganxós",
acompanyada d'una escassa presència de zooplàncton. Una vegada a en terra, al laboratori intentarem identificar al microscopi les espècies que la componen, però sospitem que puguin estar també
relacionades amb una no gaire bona qualitat de l'aigua.

La Lourdes i l'Elisabetta rentant el patí Els plàstics flotants amb l'isòpode Idotea
metallica

L'Eva visualitzant residus flotants

L'aspecte de les algues recollides davant de
Blanes

Es prenen les mesures d'una mostra de
residu

Un plàstic que està sent utilitzat per uns
mol·luscs com a substrat

Dia 7. La diversitat del plàncton (29/6/04)

Encara que el nostre objectiu en aquesta campanya és estudiar l'abundància i distribució de les larves de peixos i del plàncton gelatinós, amb les xarxes amb les quals treballem pesquem un conjunt
molt més ampli d'organismes planctònics que també seran comptabilitzats i classificats una vegada arribats al laboratori. Per definició, el plàncton està format pel conjunt d'organismes que viuen
suspesos a l'aigua i són transportats passivament pels corrents. Durant aquesta campanya hem vist diferents organismes planctònics com, per exemple, les algues microscòpiques (el fitoplàncton),
moltes  espècies  de crustacis  de  diferents  grandàries  (copèpodes,  cladòcers,  eufausiacis,  isòpodes,  larves  de  decàpodes,  amfípodes),  larves  de cefalòpodes,  pteròpodes (uns mol·luscs també
anomenats papallones marines), poliqueos (anèl·lids marins), quetognats (també denominats cucs fletxa) i apendiculàries.

La distribució, composició i abundància dels organismes planctònics depèn tant de factors biològics com hidrodinàmics. És per això que, en aquesta campanya, combinem constantment dades
biològiques i dades físiques, a fi de determinar possibles canvis en la distribució i abundància dels organismes.
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Cavallet de mar (Hippocampus) Poliquet (Annelida) Estrella de mar (Equinodermata)

Decàpode (Crustacea) Hipèrid (Crustacea) Larva de pop (Mollusca)

Quetognat (Chaetognatha) Ous de peix Pteròpode (Mollusca)

Dia 8. Estratègies reproductores: l'exemple de l'anxova (30/6/04)

Avui, en diverses estacions, hem tornat a trobar una gran abundància de larves d'anxova. Quan el contingut del "bongo" s'aboca a les safates, per a poder observar millor la composició de la pesca, el
que destaca és l'abundància d'espècies pelàgiques respecte a la resta de larves de peixos que es poden pescar.

Aquesta diferència és el resultat de la seva estratègia reproductiva. L'anxova, per exemple, inverteix molt en la producció d'ous, es calcula que les femelles adultes poden arribar a posar més de 100
000 ous per època reproductiva. Com en el cas de moltes altres espècies de peixos, la fecundació és externa: la femella expulsa els ous i a continuació el mascle els fecunda. Dintre de l'ou la larva
comença el desenvolupament, que dura uns 3-4 dies. Una vegada l'ou ha eclosionat, la larva (que en aquesta fase és un senzill "filet" amb un parell d'ulls ni tan sols pigmentats) s'alimenta del seu
propi vitel i  solament uns dies després, quan els ulls comencen a pigmentar-se, començarà la recerca de preses (fonamentalment petites algues i nauplis de copèpodes). Durant aquesta fase
planctònica, la mortalitat dels ous i larves és molt elevada (99.9 %). Les larves estan exposades a molts riscos (poden ser depredades o poden no trobar aliment suficient), per això l'estratègia
d'aquesta espècie consisteix a posar el major nombre d'ous possible.

Una larva d'anxova Safata amb abundants anxoves Alba espectacular

En Xavi i la Mariona recuperant el CTD en
una operació nocturna

La rampa de filtració En Felipe operant el CTD des del laboratori.
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Dia 9. Últim dia: conclusions preliminars (1/7/04)

En el gràfic de baix, apareix la distribució de temperatura, salinitat i fluorescència superficial obtinguts durant la campanya CACO, que en Mikhail ha elaborat amb del programa Ocean data View.

En la distribució de la temperatura (dalt, a l'esquerra), s'observa una diferència important entre el sud (temperatura més elevada) i el nord (més baixa). Aquest gradient de temperatura superficial
perpendicular a la costa és habitual a la costa catalana (la seva formació i intensitat presenten una marcada variabilitat interanual), i coincideix amb el límit sud de l'àrea afectada pels forts i freqüents
vents del nord i nord-oest, que bufen al Golf de Lleón.

D'altra banda, una primera anàlisi de la relació entre la distribució d'una de les espècies objectiu d'aquesta campanya, el seitó ( Sardinella aurita ), i els valors de temperatura de l'aigua superficial, ens
confirma que aquesta espècie prefereix aigües relativament càlides (entre 23 i 24 ºC). De fet, l'hem trobat en les estacions més properes a la costa, que presentaven valors de temperatura més alts
comparats amb les estacions de mar obert, i només a la part sud, on la temperatura és 1-2 ºC més alta que al nord.

Què està canviant? Quines diferències hi ha amb les dades de fa 20 anys? La campanya és només al principi, ara hi ha moltes mostres per analitzar i molt treball per davant.

Els extra de la campanya!

Pujar
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Els extras de la campanya!

Alló que diuen...talla talla!

Com t 'estimo CTD Nits de festa

Què és, això ? L' ull de Picasso

Vinga ... somrieu! Enxampats!
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Miki cames llargues Una son que no puc més

...a veure, a veure que he trobat ara... ...pa a l'aigua!

Tornar

Pujar
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Operacions a coberta

A cada campanya es necessiten uns aparells electrònics i uns instruments específics que permeten obtenir dades de diferents tipus. A continuació us expliquem com funcionen els
instruments utilitzats durant aquesta campanya oceanogràfica, tant per a la determinació de paràmetres hidrogràfics, físics i biològics al  llarg de la  columna d'aigua (CTD,
fluoròmetre) com per a l'estudi de la distribució i abundància de larves de peixos i plàncton gelatinós (les xarxes de pesca).

EL CTD (inicials de Conductivitat, Temperatura i Profunditat, que és "Depth" en anglès).

És un sensor de temperatura, salinitat, conductivitat i fluorescència. A més, duu acoblat un conjunt d'ampolles fixades sobre un suport de metall (la "roseta"), que
s'utilitzen per a recollir aigua a diferents profunditats. El CTD es maniobra des de coberta (cal una grua per a introduir-lo i treure'l de l'aigua), però es controla des d'un
ordinador del laboratori, que és el que rep el senyal electrònic de l'aparell i controla quan s'ha de tancar cada ampolla.

La roseta d'ampolles és, de fet, una corona de 24 cilindres (ampolles tipus Niskin), oberts per dalt i per baix. Quan la roseta baixa, ho fa amb els cilindres oberts, de
manera que l'aigua va passant-hi per dintre. En el moment en el qual l'aparell està a la profunditat a la qual es desitja prendre una mostra, es mana el senyal perquè la
tapa de dalt i la de baix tanquin una de les ampolles. I així a seguir cap a la següent profunditat.

Vols entendre millor com funciona el CTD? Clica aquí i escolta el que t'explica en Mikhail.

Si t'interessa veure com es baixa el CTD a l'aigua, com es recupera una vegada acabat tot el procés de recollida de dades i d'aigua i com es recullen les
mostres des de les ampolles Niskin, llavors clica aquí.

EL FLUORÒMETRE

Aquest aparell mesura un determinat tipus de radiació que emeten algunes partícules en ser excitades o irradiades per una llum ultraviolada. S'utilitza per a
determinar la concentració de clorofil·la present en una mostra d'aigua, ja que les cèl·lules que tenen aquest pigment emeten fluorescència. Les lectures
s'obtenen en unitats de voltatge, que després es transformen a valors de concentració. La concentració de clorofil·la dóna una idea de la concentració de
fitoplàncton, la base de la cadena tròfica planctònica, i és una mesura imprescindible en els estudis de biologia marina.

Clica aquí i observa a la Mariona filtrant l'aigua i mesurant la clorofil·la amb aquest aparell.

Hi ha diversos tipus de xarxes de pesca, amb formes i dimensions diverses, i que s'utilitzen segons la necessitat del mostreig. Generalment
tenen forma cònica i acabenen un cub, o recipient de recol·lecció. També duen un pes que evita que surin i permet que puguin baixar. En el

centre del cercle metàl·lic que sosté la xarxa se sol posar un mesurador de flux, un petit aparell que serveix per a saber la quantitat d'aigua que ha passat per la xarxa durant la
pesca (serveix per a calcular el nombre d'organismes per unitat de volum). Els moviments de les xarxes s'operen des de coberta. Una vegada efectuada la pesca, la xarxa es neteja
amb aigua salada perquè tot el que encara segueix a la malla quedi recol·lectat en el cub terminal. Finalment, el contingut del cub es recull i es fixa en formol, perquè els
organismes mantinguin durant temps les seves característiques morfològiques i puguin ser estudiats fins i tot mesos després de la seva recol·lecció.

LA XARXA DE MICROZOOPLÀNCTON

Aquesta xarxa s'utilitza per a recol·lectar organismes del microzooplàncton. La malla de la xarxa és de 53 µm (el que significa que solament reté els organismes més
grans de 53 µm), i el cercle metàl·lic té un diàmetre de boca de 40 cm. Amb el vaixell parat en el punt de mostreig, la xarxa es baixa fins a la profunditat desitjada (en
aquesta campanya fins als 100 metres) i després es puja a poc a poc, a una velocitat de 20 metres per minut, per a evitar que la pressió comprimeixi i danyi els
organismes del plàncton que recull.

Aquestes pesques proporcionen dades sobre l'abundància i diversitat de l'aliment potencial de les larves de peixos i del plàncton gelatinoso.
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Si vols veure com baixa aquesta xarxa a l'aigua en una operació nocturna, llavors clica aquí i observa l'Anna treballant.

LA XARXA TIPUS BONGO

Es tracta de dues xarxes amb una amplària de boca de 60 cm de diàmetre, una malla de 300 µm i una altra de 500 µm, unides
per una estructura de metall. Permet filtrar una quantitat major d'aigua que la xarxa de microzooplàncton, i per això s'utilitza per a mostrejar organismes
menys abundants, com és el cas de les larves de peixos. Té l'avantatge de no tenir brides davant de la boca de la xarxa, per la qual cosa no es formen
remolins i s'eviten interferències del plàncton amb la xarxa.

Amb la xarxa de 500 µm es recullen les larves en millor estat (la pressió és menor, els individus queden gairebé intactes) que, una vegada congelades,
s'analitzen per a determinar la seva condició fisiològica mitjançant tècniques bioquímiques. Per a pescar amb aquesta xarxa el vaixell navega a 2 nusos fent
cercle al voltant del punt de mostreig, al mateix temps que la xarxa puja des del fons a una velocitat de 10 metres per minut. D'aquesta forma el cable forma
un angle de 45º, raó per la qual aquest tipus de pesca s'anomena inclinada.

Clica aquí i observa com es baixa a l'aigua aquesta xarxa, com es recull la mostra des del cub i com se separen i congelen les larves al laboratori.

LA XARXA DE NÈUSTON (PATÍ)

Es tracta d'un conjunt de 3 xarxes de malla d' 1 mm, fixades a un suport de metall rectangular. El suport de metall duu dos flotadors en la primera xarxa, perquè, una
vegada a l'aigua, les tres xarxes pesquin a diferents profunditats, entre 0 i 1.5 metres sota el nivell del mar. S'utilitza per a retenir els organismes neustònics, o sigui els
que viuen a la part més superficial de la columna d'aigua.

Una vegada a l'aigua, el vaixell es mou a 2 nusos al voltant de la zona del punt de mostreig i durant 15 minuts arrossega el patí per la superfície.

Per a entendre'l millor, clica aquí i observa com s'ho fan la Balbina i la Lorda per a recollir mostres amb aquesta xarxa.

L'LHPR (Longhurst Hardy Plankton Recorder)

És un aparell bastant sofisticat, que duu dues xarxes de pesca de malles diferents i permet la recol·lecció simultània de micro i mesozooplàncton, a més de poder efectuar
uns 10-12 mostrejos a diferents intervals de profunditat de la columna d'aigua i en una sola operació.A diferència de les altres
xarxes, que integren tota la columna d'aigua, l'LHPR permet recol·lectar els organismes planctònics a diferents profunditats, permetent conèixer la seva
distribució vertical.

Mentre l'LHPR es mou arrossegada pel vaixell a 3.5 nusos, el plàncton queda retingut entre dues capes de xarxa, que acaben enrotllades en dos cilindres
independents. L'aparell inclou un CTD (amb sensor de fluorometria) i mesuradors de flux (un per a cada xarxa).

Clica aquí i escolta en Xavi, que t'explicarà com es munta la xarxa, de què es composa i com es controla des de l'ordinador del laboratori.

En clicar aquí veureu com la Vanesa i l'Àngel recullen la xarxa de l'LHPR una vegada finalitzada la pesca i com emmagatzemen les mostres que
pertanyen als diferents nivells de profunditat. Aquestes mostres seran després analitzades al microscopi una vegada a l'Institut.

Pujar
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Vídeos

LA VIDA EN EL VAIXELL

Veure vídeo

TREBALLANT EN EL VAIXELL

Veure vídeo

AL PONT

Un  petit  homenatge  al  treball  de  campanya,  que  és  un  magnífic  treball
d'equip, en el qual participen tots, els científics i els membres de la tripulació,
les 24 hores del dia.

Una vista del pont, des d'on es maniobra el vaixell cap als punts de mostreig,
s'obtenen els informes metereològics i es controla la posició respecte a altres
vaixells amb el radar. Com funciona el radar ens ho explica l'Octavio, el capità
del V/O García del Cid .

Veure vídeo

MÀQUINES

Veure vídeo

A LA CUINA

Una vista de les "catacumbes" del vaixell, on a tota màquina funcionen els
motors. Un passeig al qual ens introdueix el cap de màquines, en Mohamed.

Amb tant treball tots es mereixen menjar bé i molt. I està clar que els cuiners
del V/O García del Cid , en Felix i en Felix, no podrien fer-lo millor.

Veure vídeo

MAROR

La mar de vegades reserva algunes sorpreses, i quan es posa així no es pot
treballar, però sí gaudir del paisatge... sempre que un no estigui marejat.

LES OPERACIONS A COBERTA I AL LABORATORI

Veure vídeo

CTD-1

Veure vídeo

CTD-2

T'expliquem en què consisteix i com funciona el CTD, l'aparell que utilitzem
per a mesurar els paràmetres fisicoquímics de l'aigua, i que va acoblat a la
roseta, un conjunt d'ampolles de presa de mostres a diferents profunditats.

Observa les maniobres de treball a coberta amb el CTD

Veure vídeo

FLUORÒMETRE

Veure vídeo

XARXA DE MICROZOOPLÀNCTON

Aquí  pots  veure  com  vam  treballar  amb  l'aparell  que  s'utilitza  per  a
determinar la concentració de clorofil·la present en una mostra d'aigua.

Mira com es treballa amb aquesta xarxa en una estació que mostrejàrem de
nit.

Veure vídeo

BONGO

Veure vídeo

XARXA DE NÈUSTON (PATÍ)

Observa com s'utilitza aquesta xarxa amb la qual es recullen les mostres de
larves de peixos juntament amb la resta del zooplàncton.

Et mostrem les operacions a coberta amb aquesta xarxa, que s'utilitza per a
retenir  els  organismes neustònics, o sigui  aquells  que viuen a la part  més
superficial de la columna d'aigua.

Veure vídeo

LHPR-1

Veure vídeo

LHPR-2

T'explicarem en  què consisteix  i  com funciona la  xarxa LHPR,  un aparell
bastant sofisticat, que recol·lecta simultàniament el micro i mesozooplàncton
a diferents profunditats, per a determinar la seva distribució vertical.

Observa les maniobres, des del principi a coberta fins a la recollida de mostres
al laboratori.

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

1 de 2 31/07/2020 12:22



Pujar

© 2005-11 ICM Divulga Crèdits | Avís legal Portada | Mapa Web

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

2 de 2 31/07/2020 12:22


