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RESUM

En aquest estudi presentem les anàlisis de la sèrie tem-
poral de dades dels cinc anys de seguiment del projec-
te LimnoPirineus. Els resultats mostren que el grup que 
presenta una resposta més clara a l’erradicació dels peixos 
són els macroinvertebrats del litoral, els quals incremen-
ten la riquesa de tàxons al llarg del temps i la seva com-
posició convergeix amb la dels estanys naturals. El canvi 
en la biomassa de les algues del perífiton és menys acusat 
i només es produeix allà on hi havia hagut barb roig, sol o 
acompanyat d’alguna espècie de salmònid. En el sistema 
pelàgic només s’observava un augment en les abundàn-
cies dels crustacis i una disminució en la biomassa del 
fitoplàncton allà on hi havia hagut barb roig com a única 
espècie. Tots aquests canvis i els de paràmetres fisicoquí-
mics (transparència de l’aigua i nutrients) no semblava 
que repercutissin clarament en la composició del fito-
plàncton ni en la de les algues del perífiton dels estanys 
estudiats.

INTRODUCCIÓ

A
ctualment trobem peixos (salmònids i ciprí-
nids) en un bon nombre d’estanys d’alta mun-
tanya dels Pirineus, fruit d’un procés històric 
d’introducció i aprofitament que es remunta 
a segles enrere i que s’ha accelerat en els dar-

rers 60 anys. Les espècies de salmònids introduïdes als Pi-
rineus catalans inclouen la truita comuna (Salmo trutta), 
la truita irisada (Oncorhynchus mykiss) i la truita de rierol 
(Salvelinus fontinalis) (Miró i Ventura, 2013). El barb roig 
(Phoxinus sp.) és un petit ciprínid que ha estat també in-
troduït en una bona part dels estanys dels Pirineus, però, 
en aquest cas, la seva arribada està relacionada amb la uti-

lització de l’especie com a esquer viu per pescar la truita 
(Miró i Ventura, 2015).

La introducció de peixos en llacs d’alta muntanya on 
abans no n’hi havia té com a resultat tota una sèrie d’efec-
tes que es propaguen a través de la xarxa tròfica (Carpen-
ter et al., 2001). La depredació directa que exerceixen els 
peixos pot afectar el zooplàncton de mida més gran i pro-
duir un efecte indirecte top-down que alteri la comunitat 
i la biomassa del zooplàncton de mida més petita i, tam-
bé, el fitoplàncton (Buchaca et al., 2016; Sarnelle i Knapp, 
2005; Schindler et al., 2001). Els macroinvertebrats ben-
tònics i nectònics sovint queden extingits localment des-
prés de la introducció de peixos, mentre que aquells que 
viuen mig enterrats en el sediment no en queden afectats 
o fins i tot se’n poden beneficiar indirectament (Knapp 
et al., 2001; Tiberti et al., 2014; Tiberti et al., 2018). La 
introducció de peixos és també sovint un factor d’exclusió 
ecològica per als amfibis (Bradford et al., 1993; Knapp et 
al., 2016; Tiberti i Von Hardenberg, 2012; Vredenburg, 
2004). Als Pirineus, el barb roig només es troba allà on 
s’ha introduït truita (Miró i Ventura, 2015). Aquest pe-
tit ciprínid té un efecte molt negatiu sobre les poblacions 
d’amfibis, ja que els amfibis no són capaços de recolonit-
zar els estanys on el barb roig aconsegueix desplaçar la 
truita (Miró et al., 2018). A més de tots aquests efectes 
que es produeixen dins del medi aquàtic, els peixos in-
troduïts poden alterar també el flux de recursos, en for-
ma d’insectes emergents i amfibis, que ofereix el sistema 
aquàtic al medi terrestre (Pope et al., 2009; Tiberti et al., 
2016) i afectar de manera indirecta predadors terrestres 
com ara ocells, rèptils, amfibis i ratpenats (per exemple, 
Epanchin et al., 2010). La resistència i la resiliència de la 
fauna lacustre a la introducció de peixos en llacs d’alta 
muntanya on abans no n’hi havia hagut ha estat estudiada 
per diversos autors (Epanchin et al., 2010; Knapp et al., 
2001; Pope et al., 2009; Tiberti et al., 2018). Tots aquests 
estudis, però, s’han centrat en l’impacte de la presència de 
salmònids. En canvi, no tenim constància d’estudis simi-
lars que avaluïn l’impacte de la presència de ciprínids en 
llacs d’alta muntanya.

Una de les accions principals de conservació que s’ha 
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dut a terme en el marc del projecte LIFE+ LimnoPirineus 
és la pesca intensiva en vuit estanys que anomenem 
objectiu, cinc dels quals estan situats al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els altres tres al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb la finalitat d’erradicar 
les poblacions de peixos o reduir-ne dràsticament la 
densitat. Amb aquest tipus d’accions es persegueix 
revertir l’efecte que han tingut les introduccions de 
peixos en el funcionament de l’ecosistema en conjunt. Les 
erradicacions als estanys del Parc Nacional van començar 
en dos dels estanys del circ de Dellui (2015), que tenien 
truita comuna i barb roig; seguidament, es va treballar 
a Subenuix (2016), on hi havia truita de rierol, a l’estany 
del Cap del Port de Peguera (2016), on hi havia truita 
comuna, i finalment a la Cabana (2017), on hi havia truita 
irisada. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, tots els estanys 
on s’ha actuat només tenien barb roig. Es va començar a 
actuar el 2013 a l’estany Closell, a l’estiu anterior a l’inici 
del projecte LIFE+, com a prova pilot de viabilitat. A 
Naorte, les actuacions van començar el 2015, mentre que 
a Rovinets l’inici fou el 2016. Des del principi del projecte 
s’ha fet un seguiment limnològic dels estanys objectiu 
per conèixer l’estat, l’estructura i la qualitat de l’hàbitat i 
constatar l’abast de les actuacions que s’hi fan.

En aquest treball presentem els resultats d’analitzar la 
sèrie temporal de dades obtingudes durant els cinc anys de 
seguiment. S’han recollit dades de nutrients i de biomassa 
i composició de fitoplàncton, de zooplàncton i de 
macroinvertebrats i algues del perífiton de la zona litoral. 
Els resultats relacionats amb els amfibis es presenten en el 
següent capítol d’aquesta memòria tècnica.

MATERIAL I MÈTODES

Els estanys estudiats estan situats al Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. Es van seleccionar vuit estanys que anome-
nem objectiu (vegeu Figura 1 del primer capítol), que són 
aquells on s’ha actuat en el marc del projecte LIFE+ Lim-
noPirineus, i 19 estanys més, on no s’actua i que no tenen 
peixos. Dins del conjunt d’estanys, 19 són estanys sense 
peixos (NATURALS), dos tenen salmònids (SALM), tres 
tenen barb roig (PPH) i tres tenen salmònids i barb roig 
(SALM+PPH).

Els estanys es van mostrejar entre els mesos de juliol i 
agost dels anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. Els estanys 
objectiu es van mostrejar també al setembre. Es va reco-
llir informació per estudiar la composició d’organismes 
del sistema pelàgic i litoral, com també variables ambien-
tals per caracteritzar el medi físic i químic. La mostra per 
analitzar la química de l’aigua es va prendre a la sortida 
de cada estany o, quan l’estany no tenia sortida, des de la 
barca al punt central de mostreig. Les anàlisis es van fer 
seguint la metodologia descrita a Ventura et al. (2000). 
Com a mesura de transparència de la massa d’aigua es 
va estimar el coeficient d’extinció de la llum a la columna 
d’aigua (Kd; m

-1) a partir de la mesura de la profunditat de 
visió del disc de Secchi. Als estanys on el disc de Secchi 

tocava fons, es va utilitzar un coeficient d’extinció cons-
tant de 0,2 m-1 (Buchaca, 2009).

Eliminació de peixos introduïts
En els treballs d’eliminació de peixos introduïts s’ha re-
corregut a una combinació de tres tècniques de captura: 
xarxes de tipus solta de diferents llums de malla (de 5 a 
43 mm), pesca elèctrica a la franja litoral i trampes de 
tipus barbol de petita llum de malla (4 mm). Cada una 
d’aquestes tècniques presenta una eficiència variable en 
funció de l’espècie i l’època de l’any, entre altres factors. Els 
dos primers mètodes ja havien estat provats prèviament 
en estanys d’alta muntanya de Califòrnia i dels Alps itali-
ans i en coneixíem l’eficàcia per a l’eliminació de nuclis de 
salmònids (Knapp i Matthews, 1998; Tiberti et al., 2018). 
Les trampes tubulars de tipus barbol, muntades gairebé 
submergides i recolzades sobre el llit rocós o fangós del 
litoral, havien estat força eficaces per capturar barb roig 
en una prova pilot realitzada abans a l’estany Closell. La 
pesca elèctrica, tot i la seva escassa eficiència en aquests 
ambients a causa de la típica baixa conductivitat de l’ai-
gua, s’ha demostrat com la millor tècnica en rierols aflu-
ents dels estanys i, també, per a la captura del barb roig 
del litoral en certs moments de l’any.

La revisió i el buidatge de les xarxes i les trampes s’ha 
anat fent amb freqüència diària a l’inici dels treballs en 
cada estany i amb freqüència setmanal un cop han anat 
disminuint les captures. La pesca elèctrica a la franja li-
toral s’ha anat fent aproximadament un cop per setmana 
a cada estany durant el primer estiu, i aquesta freqüència 
ha variat a partir del segon any en funció dels resultats. 

L’abundància de peixos s’ha estimat mitjançant l’ús 
d’índexs d’abundància relativa, CPUE (captures per uni-
tat d’esforç) i BPUE (biomassa per unitat d’esforç). L’esforç 
s’estandarditza per a cada tècnica de captura basant-se en 
el temps d’ús, i eventualment també en unitats relatives 
al seu volum d’exposició: metres de xarxa o peces ins-
tal·lades. En conseqüència, les unitats són diferents per a 
cada tècnica de captura, cosa que provoca que els índexs 
d’abundància relativa que se’n deriven no siguin compa-
rables entre si. En canvi, permeten una fàcil comparació 
entre localitats i dates.

Macroinvertebrats
Els macroinvertebrats del litoral es van caracteritzar mos-
trejant la zona litoral dels estanys a uns 80 cm de profun-
ditat. Les mostres es van recollir utilitzant el mètode de 
sweep net sampling, seguint el procediment utilitzat en al-
tres estudis (Knapp et al., 2001; Tiberti et al., 2018) i com-
parable al que es va fer als Pirineus (De Mendoza et al., 
2015): es va mostrejar la diversitat d’hàbitats i substrats 
de la zona litoral, al voltant dels 80 cm de profunditat, i 
prèviament caracteritzada in situ a tot el seu perímetre 
segons la dominància de llim, sorra, grava, còdols i blocs 
i el recobriment de macròfits i molses. A cada localitat, es 
van distribuir un total de 30 passades d’1 m de llarg amb 
la mànega de 250 µm de llum, proporcionalment a l’abun-
dància dels hàbitats presents, amb l’objectiu d’obtenir-ne 
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una mostra representativa. Addicionalment, es van ins-
peccionar dues roques submergides i se’n van recol·lectar 
els organismes adherits, els quals no podien ser capturats 
tan fàcilment mitjançant el mostreig convencional amb la 
mànega. Les mostres recollides amb el sweep net sampling 
eren integrades i conservades amb etanol absolut fins a 
una concentració final del 70 %. El mostreig era equiva-
lent entre estanys en termes d’esforç i àrea coberta. Cada 
sweep net sampling cobria un espai aproximat de 10 m de 
zona litoral. Abans de separar les mostres al laboratori, 
el material del litoral era tamisat utilitzant una malla d’1 
mm. Els macroinvertebrats eren seleccionats al laborato-
ri i guardats en etanol absolut per observar-los més tard 
sota un estereomicroscopi. Els individus recollits van ser 
classificats fins a una resolució taxonòmica de gènere, 
exceptuant el clade Hydracarina, la classe Oligochaeta, 
la subfamília Ceratopogoninae i la família Chironomidae. 
Per a aquest darrer grup, la resolució utilitzada fou el rang 
de tribu, amb l’excepció de les subfamílies Orthocladiinae 
i Prodiamesinae, que segons Wilson i Ruse (2005) no te-
nen acceptades actualment divisions en tribus, i la subfa-
mília Podominae. Els individus eren identificats seguint la 
literatura disponible (Vergon i Bourgeois, 1993).

Macrozooplàncton
Els crustacis planctònics es van recol·lectar amb una xar-
xa tipus Hensen de 0,027 m2 i 200 μm d’ull de malla. El 
mostreig es va fer a la zona més profunda integrant tres 
arrossegaments verticals. Les mostres es van conservar 
amb lugol. La determinació de les espècies de crustacis 
presents es va fer separant individus adults de cadascuna 
de les espècies, com a mínim un de cada sexe, a la lupa 
binocular. Posteriorment s’observaven els individus en 
estereomicroscopi, es disseccionaven per observar-ne les 
característiques i s’identificaven segons diversos autors: 
Dussart (1969), Einsle (1992) i Keifer (1978) per als co-
pèpodes i Alonso (1996) per als cladòcers. Per obtenir 
l’abundància (n) es va disposar d’un mínim de 250 indi-
vidus per alíquota o el total de la mostra, quan el mate-
rial era escàs. El recompte es va fer amb un microscopi 
invertit.

Fitoplàncton i perífiton
Les mostres per estudiar el fitoplàncton es van recollir des 
del punt on l’estany era més profund, a una fondària d’1,5 
vegades la fondària de visió del disc de Secchi, utilitzant 
un mostrejador de tipus UWITEC. En aquells estanys en 
què el disc de Secchi tocava fons, la mostra es va agafar 
entre 1 i 2 m per sobre el sediment. A partir d’aquesta 
mostra es filtrava un volum d’aigua conegut (entre 1,5 i 2 
L) utilitzant una bomba de buit manual i filtres GF/F (47 
mm de diàmetre). El filtre es guardava embolicat en pa-
per de plata dins d’una nevera fins a arribar al laboratori, 
on es congelava. 

Les mostres per estudiar el perífiton de sobre les pe-
dres es van recollir de la part superior de 4-6 pedres per 
estany. Les pedres es recollien de diferents punts de la 
zona litoral de l’estany, a una fondària d’entre 0,5 i 1 m. 

El perífiton es desenganxava de les pedres amb un raspall 
i el material recollit (c. 100 mL) es posava dins d’un tub, 
que es guardava en fresc i en arribar al laboratori es con-
gelava. La superfície raspallada s’estimava utilitzant un 
full de paper d’alumini on es dibuixava la superfície i, un 
cop al laboratori, l’àrea ocupada es pesava i el resultat es 
convertia en superfície utilitzant una funció de regressió 
entre la superfície del full d’alumini i el seu pes. El materi-
al congelat es liofilitzava abans d’analitzar-lo al laboratori.

La caracterització de la composició de cianobacteris 
i algues del plàncton i del perífiton es va fer mesurant la 
composició de pigments indicadors amb mètodes croma-
togràfics.

Els pigments s’extreien de les mostres utilitzant ace-
tona al 90 % i la mostra se sotmetia a sonicació durant 2 
minuts. L’extracte obtingut amb aquest sistema es filtrava 
(0,1 µm) i, en el cas de les mostres de plàncton, es concen-
trava unes 17 vegades amb un TurboVap. Els pigments es 
van analitzar seguint el mètode descrit a Buchaca et al. 
(2016). La concentració de pigment s’expressava en nmols 
L-1 (fitoplàncton) o bé en nmols cm-2 (perífiton). Del total 
de pigments identificats se’n van seleccionar aquells que 
presentaven una afinitat taxonòmica més elevada.

Es va utilitzar el programa CHEMTAX (Mackey et 
al., 1996) per estimar la proporció de Chl-a de cloròfits, 
crisòfits, diatomees, criptòfits, dinoflagel·lats i cianobac-
teris seguint la metodologia descrita a Buchaca (2009).

RESULTATS

Progrés de les captures als estanys objectiu
Les erradicacions als estanys del Parc Nacional van co-
mençar el mes de juny de 2015 en dos dels estanys de De-
llui i en dos trams de riu del mateix sector, que tenien 
truita i barb roig. Durant el primer any es va aconseguir 
una reducció de l’estoc inicial superior al 90 % als estanys 
i de fins al 40 % als trams de riu. El 2016 es van pescar els 
últims exemplars de truita als estanys del circ de Dellui, 
mentre que als trams de riu el 2017 es va arribar a una 
reducció del 90 % de l’estoc inicial. En valors acumulats, 
a l’estany de Dellui del Mig es van capturar un total de 
3.739 individus de Phoxinus sp., amb una biomassa total 
de 19 kg, i 431 individus de S. trutta, que representaven 
una biomassa total de 55,5 kg. A l’estany Nord de Dellui, 
el nombre de captures ascendia a 18.322 individus de 
Phoxinus sp. (53,9 kg de biomassa) i només set individus 
de S. trutta (3,4 kg de biomassa). En els trams de riu es 
van capturar un total de 1.295 individus de S. trutta de 22 
kg acumulats de biomassa. El juny de 2016 es va comen-
çar a pescar a l’estany de Subenuix, on hi havia truita de 
rierol (Salvelinus fontinalis). A finals d’octubre del mateix 
any ja s’havia capturat prop d’un 90 % de l’estoc inicial. En 
valors acumulats, a Subenuix es van capturar 4.995 exem-
plars de S. fontinalis, equivalents a una biomassa total de 
184,8 kg. La major part de les captures de 2017 van ser 
individus de talla petita o mitjana, la qual cosa suggereix 
que es van eliminar tots els exemplars adults reproduc-
tors en aquesta localitat. A l’estany del Cap del Port de 
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Peguera, on hi havia truita, es van començar a capturar 
individus l’agost de 2016 tant del mateix estany com d’un 
tram del riu efluent. A l’estany es van capturar un total de 
1.608 exemplars de S. trutta, amb una biomassa total de 
182,4 kg, mentre que als trams de riu es van capturar fins 
a 652 exemplars de S. trutta (4,8 kg de biomassa).

 Finalment, el darrer estany objectiu del Parc Nacional 
on es va començar a pescar el 2017 va ser el de la Caba-
na, on hi havia truita irisada, de la qual es van capturar 
521 exemplars, amb una biomassa total de 112,3 kg. Un 
aspecte que cal remarcar en el conjunt d’estanys del Parc 
Nacional són les diferències en la mida poblacional as-
solides en cada estany segons l’espècie. La truita de rierol 
sembla que pot assolir densitats entre 10 i 20 cops supe-
riors a les de la truita comuna o la truita irisada. Al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, tots els estanys on s’ha actuat te-
nien barb roig i no tenien cap espècie de salmònid. Es va 

començar a actuar el 2013 a l’estany Closell, a l’estiu ante-
rior a l’inici del projecte LIFE, com a prova pilot de viabi-
litat. En valors acumulats, a l’estany Closell s’han capturat 
16.708 individus, equivalents a una biomassa de 46,4 kg. 
A Naorte, les actuacions hi van començar el 2015, i fins 
a la tardor de 2017 s’havien capturat un total de 85.388 
individus, amb una biomassa acumulada de 219,3 kg. Fi-
nalment, a Rovinets les actuacions van començar el 2016 i 
fins a la tardor de 2017 s’havien capturat 5.680 individus, 
amb 20,9 kg de biomassa total. Les reduccions poblacio-
nals han estat importants ja des de la primera intervenció. 
Podeu trobar una descripció completa dels resultats de 
les captures en el primer capítol d’aquest mateix volum.

 Figura 1. Evolució en el temps de l’abundància relativa de tres fraccions principals en les mostres de macroinvertebrats: oligoquets, quironò-
mids i la resta de grups.
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RESPOSTA DELS ORGANISMES 
A LES ACTUACIONS D’ERRADICACIÓ

Macroinvertebrats del litoral
S’ha estudiat l’evolució en el temps de l’abundància re-
lativa de tres fraccions principals en les mostres de ma-
croinvertebrats: oligoquets, quironòmids i la resta de 
grups (figura 1). S’ha establert aquesta agrupació tenint 
en compte que tant els oligoquets com els membres de la 
família Chironomidae, en un sentit ampli, són organismes 
generalment estesos i abundants en els ambients aquàtics, 
alterats o no. Tanmateix, la categoria que inclou la resta 
d’organismes aquàtics engloba grups d’especial interès que 
tenen una menor abundància d’individus en les mostres, 
però que constitueixen una riquesa més gran d’espècies 
representades. A més a més, és aquesta darrera categoria 
d’organismes la que inclou la major part de grups consi-
derats vulnerables a l’impacte dels peixos introduïts, pel 
fet de ser preses potencials.

En termes generals, s’observa un increment de la im-
portància de la fracció que inclou els organismes no oli-
goquets ni quironòmids al llarg del temps (figura 1). En el 
moment en què la densitat de peixos es redueix suficient-
ment als estanys on s’està pescant, l’abundància relativa 
d’aquesta fracció augmenta. Aquest canvi és especialment 
perceptible als estanys on hi ha barb roig, un depredador 
amb un impacte més gran sobre la comunitat.

La fracció que inclou els oligoquets tendeix a reduir la 
seva importància al llarg del temps, si bé el patró d’evolu-
ció d’aquesta fracció respecte a la de quironòmids és més 
erràtic i no està influït tan directament per la depredació 
per part dels peixos.

L’abundància absoluta d’individus augmenta també 
amb el temps des de l’inici de les actuacions (figura 2). 

Aquest augment és en general rellevant i té una ten-
dència exponencial en aquells estanys on hi havia ha-
gut densitats elevades de barb roig a l’inici de la sèrie 
temporal. Alguns estanys presenten un canvi més acusat 
que d’altres en l’abundància absoluta després de diversos 
anys des de l’inici de la pesca. Aquest és el cas dels es-
tanys de Naorte, estanyet Dellui del Mig, Nord de Dellui 
i Rovinets. Pel que fa a la riquesa de grups taxonòmics, 
s’observa un increment progressiu d’aquesta riquesa al 
llarg del temps, que clarament encara no s’ha estabilitzat 
per a alguns estanys com ara Nord de Dellui, Naorte i 
Rovinets (figura 3).

Aquest augment del nombre de tàxons és degut prin-
cipalment a la captura de nous organismes vulnerables a 
la presència de peixos introduïts i que han colonitzat el 
sistema o han augmentat la seva abundància un cop ha 
disminuït la pressió de depredació sobre ells.

El canvi en la composició i l’estructura del conjunt de 
la comunitat de macroinvertebrats s’ha estudiat amb una 
anàlisi de coordenades principals sobre les dades d’abun-
dància de tàxons. En l’anàlisi s’han exclòs els oligoquets 
i algunes subfamílies de quironòmids, perquè eren orga-
nismes generalment estesos i no vulnerables a la presèn-
cia de peixos (figura 4).

 Figura 2. Abundància absoluta de macroinvertebrats (ind. m-2) 
segons els dies des de l’inici de les actuacions.

Nimfa d’efemeròpter del gènere Cloeon.
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 Figura 3. Evolució de la 
riquesa de grups taxonò-
mics al llarg del temps.

 Figura 4. Anàlisi de coordenades principals sobre dades 
d’abundàncies dels tàxons de macroinvertebrats del litoral als 
estanys objectiu. Per als estanys objectiu s’ha inclòs una línia 
discontínua que indica les trajectòries de la sèrie de dades i 
que va des de l’inici de la sèrie temporal el 2014 fins a la dada 
de 2018.

BUCHACA et. al

34



Els estanys on hi havia barb roig, amb presència ad-
dicional de salmònids o sense, es concentren a la part 
esquerra del gràfic de la figura 4. Els estanys amb salmò-
nids es distribueixen al llarg de l’eix horitzontal a la part 
inferior del gràfic. D’altra banda, els estanys sense peixos 
es distribueixen a l’extrem dret del gràfic. Per als estanys 
objectiu s’ha dibuixat una línia discontínua que uneix els 
punts de la sèrie temporal i que ens permet visualitzar la 
trajectòria que segueix cada estany objectiu al llarg del 
temps. Podem apreciar que, progressivament, els estanys 
es desplacen cap a la dreta del gràfic, cosa que indica 
que, a mesura que avancen les actuacions d’erradicació 
en aquests estanys, es van assemblant més als estanys na-
turals en termes de composició i abundància de tàxons. 
Novament s’observa que el desplaçament és més rellevant 
per a aquells estanys on hi havia barb roig, però també és 
evident on hi havia salmònids.

Macrozooplàncton
Les poblacions de crustacis són molt estacionals i pre-
senten un màxim d’abundància que es pot produir tant 
a l’estiu com a la tardor, depenent de l’any o l’estany. La 
variabilitat interanual s’ha vist que és alta i, per aquesta 
raó, hem representat les dades tenint en compte els valors 
de la campanya d’estiu (juliol) i de la de tardor (setembre). 
Els valors representats a la figura 5 s’han obtingut calcu-
lant la mitjana d’aquestes dues dates i representant-ne el 
rang de variació.

Un cop iniciades les actuacions, les abundàncies de 
crustacis augmenten als estanys on el barb roig havia es-
tat l’única espècie present (Closell, Naorte i Rovinets). 
També sembla que comencen a respondre les poblacions 
de crustacis dels estanys amb salmònids (Subenuix i Cap 
del Port de Peguera). En canvi, els valors d’abundància de 
crustacis dels estanys on convivien salmònids i barb roig 
(estanys de Dellui) són més erràtics (figura 5).

Biomassa i composició del fitoplàncton i el 
perífiton
La clorofil·la-a (Chl-a) de la columna d’aigua, utilit-
zada com a estimació de la biomassa fitoplanctònica, 
mostra una lleugera disminució després d’haver co-
mençat les actuacions (figura 6, gràfic superior).

 Figura 5. Abundància de macrozooplàncton (ind. L-1) segons els dies des de l’inici de les actuacions. El valor representa la dada mitjana i 
el rang de valors (màxim i mínim) tenint en compte les dades d’estiu i tardor.

 Figura 6. Diagrames de caixa que mostren la distribució de fre-
qüències de la clorofil·la-a de la columna d’aigua (gràfic superior) i de 
sobre les pedres del litoral (gràfic inferior) en els diferents escenaris 
per als estanys objectiu (NAT = estanys sense peixos; SALM = amb 
salmònids; SALM+PPH = amb salmònids i Phoxinus sp.; PPH = amb 
Phoxinus sp.). Les inicials A i D indiquen «abans de les actuacions» i 
«durant les actuacions». La línia vermella dins dels diagrames de caixa 
correspon a la mediana de les dades, i els límits de la caixa indiquen el 
25è i el 75è percentils. Les línies que s’estenen des de la caixa per sobre 
i per sota indiquen el 90è i el 10è percentils. Els punts negres amb la 
línia horitzontal indiquen valors extrems.
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 Figura 7. Diagrames de caixa que mostren la distribució de freqüències del percentatge de Chl-a de cada grup algal i 
de cianobacteris en el fitoplàncton dels estanys objectiu i per als diferents escenaris. Abreviacions iguals que a la figura 6.
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La disminució és més acusada als estanys on abans de 
començar les actuacions només hi havia barb roig, tot i 
que s’observa que la dispersió de les dades és gran. Pel que 
fa al perífiton de sobre les pedres, la dispersió de les dades 
també és gran, però la tendència és la mateixa que en el 
cas del fitoplàncton als estanys on abans d’actuar hi havia 
barb roig sol o acompanyat d’alguna espècie de salmònid 
(figura 6, gràfic inferior). En canvi, la Chl-a de sobre les 
pedres fins i tot augmenta després de les actuacions als 
estanys on hi havia hagut salmònids. 

La composició del fitoplàncton es va estimar com la 
Chl-a de cada grup algal i de cianobacteris utilitzant l’al-
goritme del programa CHEMTAX.

Els resultats obtinguts situen els cloròfits i els crisòfits 
com a grups dominants en el conjunt d’estanys estudiats. 
En general, hi ha una contribució més gran de cloròfits 
als estanys amb barb roig, de crisòfits als naturals i de di-
atomees als estanys amb salmònids. No s’observen, però, 
patrons clars de l’efecte de les actuacions (figura 7). Pel 
que fa a la composició de productors primaris del perí-
fiton de sobre les pedres, tampoc no s’observen patrons 
clars de l’efecte de les actuacions, tot i que es pot dir que, 
novament, les diatomees són més abundants als estanys 
amb salmònids i que els cianobacteris són més abundants 
en el perífiton de sobre les pedres dels estanys naturals 
(figura 8).

 Figura 8. Diagrames de caixa que mostren la distribució de freqüèn-
cies del percentatge de carotenoides marcadors de cloròfits (luteïna), 
diatomees (fucoxantina) i cianobacteris (mixoxantofil·la i afanizofil-
la) al perífiton de sobre les pedres del litoral dels estanys objectiu i per 
als diferents escenaris. Abreviacions iguals que a la figura 6.

 Figura 9. Diagrames de caixa que mostren la distribució de fre-
qüències del coeficient d’extinció de la llum (Kd; m-1) en el gràfic su-
perior, i la relació de nitrogen inorgànic dissolt respecte a fòsfor total 
(DIN:TP) en el gràfic inferior als estanys objectiu per als diferents es-
cenaris. Abreviacions iguals que a la figura 6.
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PARÀMETRES FISICOQUÍMICS

La transparència de la columna d’aigua, representada pel 
coeficient d’extinció de la llum Kd, és en general alta (va-
lors baixos de Kd) en tots els estanys, llevat d’aquells amb 
barb roig (figura 9). Als estanys on s’havia tret el barb roig 
s’hi observa una lleugera recuperació en la transparència 
de la columna d’aigua indicada per la disminució del co-
eficient d’extinció de la llum.

Pel que fa als nutrients, el quocient DIN:TP tant dels 
estanys naturals com dels estanys amb salmònids amb 
barb roig o sense pren valors d’entre 10 i 30. El mateix 
quocient en estanys amb barb roig té valors molt infe-
riors, entre 0,4 i 1,5. El quocient augmenta després d’ha-
ver començat les actuacions en estanys on hi havia hagut 
salmònids i, en canvi, disminueix allà on hi havia hagut 
barb roig sol o acompanyat de salmònids.

DISCUSSIÓ

Aquest treball és pioner a posar de manifest la recupera-
ció de les comunitats d’estanys d’alta muntanya després 
que les densitats de ciprínids com el barb roig hagin dis-
minuït. En el conjunt d’estanys on s’ha actuat, que inclo-
uen estanys amb salmònids sols o acompanyats de barb 
roig i estanys només amb barb roig, la recuperació és més 
clara en general per a tots els indicadors mesurats als es-
tanys on el barb roig hi havia estat present. 

Aquesta recuperació més pronunciada és probable 
que vagi lligada a la degradació més gran en què es tro-
ben les comunitats dels estanys amb barb roig (Buchaca 
et al., 2016).

El grup estudiat que presenta una resposta més clara a 
les actuacions són els macroinvertebrats del litoral, amb 
un increment progressiu de l’abundància i la riquesa de 
tàxons al llarg del temps, sense haver arribat encara a una 
estabilització. Aquest augment es produeix en tots els es-
tanys, tant en els que tenien només salmònids com en els 
que tenien salmònids amb barb roig o barb roig sol. Des-
prés d’haver començat les actuacions, la composició de 
macroinvertebrats del litoral dels estanys objectiu conver-
geix progressivament amb la dels estanys naturals. Aquest 
resultat coincideix amb el que es va obtenir en altres estu-
dis després d’haver practicat erradicacions de salmònids 
tant a les muntanyes Rocalloses d’Amèrica del Nord (Ep-
anchin et al., 2010; Knapp et al., 2001; Pope et al., 2009) 
com als Alps italians (Tiberti et al., 2018). En aquests es-
tudis, la recuperació de la composició taxonòmica i abun-
dància de la comunitat d’organismes en general (amfibis, 
zooplàncton i macroinvertebrats bentònics) es produeix 
en un període de temps de 10-20 anys després que s’hagin 
erradicat els peixos (Knapp et al., 2001), o fins i tot en un 
període de temps més curt, de només cinc anys (Tiberti 
et al., 2018). S’han obtingut resultats similars en estudiar 
la recuperació de la fauna amfíbia dels mateixos estanys 
(Miró et al., 2019, en aquest volum), cosa que indica que 
les espècies de mida més gran tenen més facilitat de reco-
lonitzar l’ecosistema (Arribas et al., 2012).

L’augment de biomassa i de la riquesa de tàxons de 

macroinvertebrats del litoral després d’haver començat 
les actuacions feia esperar una disminució de la biomas-
sa del perífiton que creix sobre les pedres del litoral, per 
l’efecte de l’herbivorisme sobre el perífiton (Hillebrand i 
Kahlert, 2001; Ventura et al., 2016). Aquesta disminució 
s’observa en tots els estanys on hi havia hagut barb roig, 
tot i que és més clara als estanys que havien tingut salmò-
nids i barb roig (dos estanys objectiu del circ de Dellui). 
La menor resposta dels estanys que havien tingut barb 
roig com a única espècie es pot explicar per les particu-
laritats de cada sistema, l’estat ecològic i la composició 
de la comunitat de partida de cadascun. En particular, 
a Rovinets, encara no hi han entrat capgrossos, sinó no-
més tritons, els quals no tenen hàbits brostejadors (Miró 
et al., 2019); a Naorte tampoc no han arribat capgros-
sos, i a Closell ja hi havia gripau comú (Bufo spinosus) 
abans de començar a actuar, però aquesta és una espècie 
que no queda afectada per la presència de peixos i, per 
tant, era difícil trobar canvis rellevants. D’altra banda, 
als estanys on abans de començar les actuacions hi havia 
salmònids com a única espècie íctica, la biomassa de pe-
rífiton és fins i tot més alta després d’haver començat les 
erradicacions. En dos d’aquests estanys que havien tingut 
salmònids (Cap del Port de Peguera i la Cabana), les er-
radicacions són encara molt recents (2016 i 2017) i en 
el tercer, Subenuix, la fauna brostejadora, tant d’insectes 
com d’amfibis, ha trigat molt a recuperar-se (Miró et al., 
2019, en aquest volum). Aquest retard en la recuperació 
a Subenuix probablement està relacionat amb l’espècie 
de salmònid que hi havia, la truita de rierol (Salvelinus 
fontinalis). Aquest salmònid assoleix densitats gairebé 10 
vegades superiors que altres espècies de la mateixa famí-
lia (Tiberti et al., 2018). Per tant, no ha estat fins a finals 
de 2017 que les densitats de truita de rierol que quedaven 
a l’estany de Subenuix han estat prou reduïdes per no te-
nir efectes ecològics negatius. Tot plegat apunta que, en 
aquest cas, encara era aviat per trobar canvis més clars 
que repercutissin fins als productors primaris del perí-
fiton.

La composició de productors primaris del perífiton 
de sobre les pedres tampoc no presenta patrons clars de 
l’efecte de les actuacions. Tanmateix, els resultats mos-
tren un lleuger augment de la proporció de cianobacteris 
i una disminució de la de diatomees i cloròfits després 
d’haver començat les actuacions en estanys on hi havia 
hagut barb roig sol o acompanyat per salmònids. Caldrà 
seguir durant un període més extens l’evolució d’aques-
tes comunitats per poder constatar-ho. Si es confirmés 
aquesta tendència, la composició de la comunitat podria 
arribar a assemblar-se a la que trobem en el perífiton 
dels estanys naturals. Aquests canvis en la composició de 
grups algals són coherents amb els trobats experimental-
ment per diversos autors, que reporten una dominància 
de cianobacteris respecte als cloròfits i les diatomees en 
condicions de més pressió d’herbivorisme (Hillebrand i 
Kahlert, 2001).

El canvi en l’estructura i la biomassa de les comuni-
tats d’organismes pelàgics i de la transparència de la co-
lumna d’aigua dels estanys objectiu només es produeix 
de manera marcada quan el barb roig havia estat l’única 
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espècie íctica a l’estany. En aquests casos (Closell, Naorte 
i Rovinets), l’eliminació del barb roig porta a un augment 
molt marcat en les abundàncies dels crustacis, una dis-
minució en la biomassa del fitoplàncton i un increment 
de la transparència de la columna d’aigua. És probable 
que aquesta recuperació dels crustacis encara no sigui 
completa, tant pel que fa a la comunitat com a la biomas-
sa. El cas més notable és el de l’estany Closell, on s’han 
produït oscil·lacions en la transparència de l’aigua estre-
tament lligades a oscil·lacions de biomassa de crustacis 
del gènere Daphnia, talment com si s’estigués produint 
una alternança d’estats com els descrits en llacs poc pro-
funds de la zona temperada amb característiques meso-
tròfiques-eutròfiques (Scheffer et al., 1993). Els altres dos 
estanys amb barb roig, Naorte i Rovinets, han mostrat 
una tendència més marcada cap a una transparència més 
gran. Tanmateix, aquests canvis no sembla que repercu-
teixin en la composició fitoplanctònica.

Els resultats indiquen que els estanys objectiu estan 
en procés de recuperació de les comunitats d’organismes 
que els serien pròpies en condicions naturals. Ara bé, cal 
seguir durant un període més extens de temps l’evolució 
d’aquestes comunitats per poder acabar de constatar-ho.

La introducció de peixos en estanys d’alta muntanya 
és un tipus de pertorbació que s’ha produït durant se-
gles sobre un territori molt ampli. L’erradicació dels pei-
xos que hi havien estat introduïts ens permet estudiar la 
resistència i la resiliència del llac com a ecosistema en-
front d’aquest tipus de pertorbacions i ens ofereix l’opor-
tunitat de demostrar l’impacte que exerceixen els peixos 
sobre diferents variables biòtiques i abiòtiques d’aquests 
sistemes tan particulars.
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