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El present treball ha posat de manifest diferents processos d’interacció entre els 

organismes i el sediment a la zona litoral del Delta de l’Ebre. En aquest, a més de 

caracteritzar l’estructura de les comunitats bentòniques i les propietats del sediment, 

s’ha estudiat la influència que les primeres tenen en la composició i granulometria del 

sediment, els processos de bioturbació i els associats a la rugositat de fons a la zona 

d’estudi. 

 

COMUNITATS 

 

Les comunitats de les dues zones d’estudi són les característiques de substrats tous de la 

Mediterrània occidental. Les dues zones presenten una composició faunística diferent, 

però totes dues estan controlades per pocs taxons tant a la macrofauna com a la 

megafauna. A 9 m els taxons més abundants són: Spisula subtruncata, Ophiura 

texturata, Gammaridae i Anisopoda; a 18 m són: Bolinus brandaris, Psammechinus 

microtuberculatus, Turritella communis, Gammaridae, Lumbrineridae i Nephtydae. Les 

comunitats presenten un comportament estacional, destacant les màximes abundàncies a 

la primavera per a la macrofauna de les dues zones (6141 i 2377 ind·m-2, respectivament 

per a la zona de 9 i 18 m) i per a la megafauna a 9 m (107578 g·Ha-1). Per contra, la 

megafauna a 18 m no mostra pic primaveral, en un fet que podria estar influenciat per 

l’activitat pesquera sobre els organismes de major mida que viuen als nivells 

superficials del sediment. 

 

 

SEDIMENT 

 

La mida de gra mitjana del sediment és de 110 µm a 9 m i de 33 µm a 18 m. El 

sediment està constituït per tres poblacions granulomètriques formades per sorres 

grosses d’origen biogènic; sorres fines i llims grossos; i llims i argiles. La distribució de 

les tres poblacions al llarg del perfil sedimentari i la mida de gra mitjana està controlada 

fonamentalment per l’activitat de l’onatge. A més, es detecta la presència de 

tanatocenosis de mol·luscs, amb mides superiors a 2 mm, que es localitzen a partir dels 

6 cm de fondària al perfil sedimentari. 
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El paràmetre textural D50 presenta variacions temporals i en la vertical, les quals estan 

influïdes, a més de per les condicions hidrodinàmiques, per les tanatocenosis de 

mol·luscs i l’abundància i activitat bioturbadora de les comunitats. En general, a 9 m, la 

mida de gra augmenta proporcionalment amb l’abundància d’organismes (nivell 0-6 

cm) i de les tanatocenosis de mol·luscs (> 6 cm). Aquest procés explica la tendència 

granodecreixent des de la superfície fins els 6 cm, i l’increment de la mida de gra a 

partir d’aquest punt. En condicions de baixa energia i d’alta intensitat bioturbadora, 

l’activitat dels organismes genera la homogeneïtzació de la textura del sediment a la 

capa superficial. Per contra, la mida de gra a 18 m presenta sempre una tendència 

granodecreixent en profunditat al perfil, l’origen de la qual es relaciona amb el descens 

de l’abundància dels organismes al perfil. A més, l’activitat pesquera que es 

desenvolupa en aquesta zona és un factor que pot contribuir a la distribució 

granodecreixent del sediment. 

 

Els components biogènics representen una part significativa del sediment superficial a 

la zona litoral del delta de l’Ebre. La quantitat de sediment amb origen biogènic, a les 

isòbates d’entre 10 i 20 m al Delta de l’Ebre, està al voltant dels 1,1·106 m3. Aquesta 

quantitat indica que la contribució biogènica pot resultar significativa per establir el 

balanç sedimentari a mitjà-llarg termini a la zona litoral del Delta de l’Ebre. 

 

 

BIOTURBACIÓ 

 

Les activitats bioturbadores a la superfície estan condicionades pels taxons més 

abundants a les dues zones: a 9 m per O. texturata i S. subtruncata i a 18 m per P. 

microtuberculatus i B. brandaris; experimentant-se les màximes activitats bioturbadores 

entre la primavera i la tardor a les dues zones. S. subtruncata produeix les màximes 

pertorbacions del sediment al setembre (coincidint amb la talla màxima) i al març 

(coincidint amb l’abundància màxima). O. texturata és un dels principals responsables 

de la modificació de la configuració de la micromorfologia superficial del fons 

(retreballa 7-10 vegades l’àrea mostrejada per hora) i posa de manifest el paper 

modulador que les comunitats bentòniques tenen en processos sedimentaris a la 

plataforma interna. 
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L’abundància dels organismes decreix al perfil vertical en valors mitjans que varien a 9 

m entre 108 individus al nivell superficial i 0 a 12-15 cm (87 i 1,5 individus a 18 m). 

S’ha proposat un model hiperbòlic de distribució d’organismes a la vertical, Y = B / (A 

+ X·C), en el qual es parteix de la fondària (X) per trobar l’abundància relativa (Y). 

Aquest model s’ajusta satisfactòriament al total de la comunitat i per als taxons 

quantitativament més importants (bivalves, crustacis i poliquets). 

 

La taxa de bioturbació ha estat estimada mitjançant mètodes indirectes, i depèn del 

nombre d’individus i la seva activitat bioturbadora assignada. L’índex de bioturbació 

varia entre 278 al nivell superficial i 0 al nivell més profund a 9 m (a 18 m, 238 i 2, 

respectivament). L’activitat bioturbadora és significativa fins els 6 primers centímetres, 

sent els taxons Anisopoda, S. subtruncata i Paraoniidae els majors bioturbadors a 9 m, 

mentre que Nephtydae, Paraoniidae i Gammaridae ho són a 18 m. L’índex de 

bioturbació s’ajusta millor al model hiperbòlic (R2= 0,92 i 0,99) que a altres proposats 

amb anterioritat (model exponencial: R2= 0,82 i 0,82) i, per tant, aquest estudi aporta 

una nova eina per poder quantificar més acuradament l’impacte de les comunitats sobre 

l’estructura del sediment 

 

 

RUGOSITAT DE FONS 

 

La rugositat de fons ha estat estudiada en condicions d’intermèdia i baixa energia. Els 

components que en aquestes condicions integren la rugositat de fons, rugositat biòtica 

(Kbio) i associada a ripples (Krip), són d’una magnitud semblant a la zona d’estudi (Kbio= 

0,5; Krip= 3,0 cm). Krip sempre presenta valors superiors a Kbio, a excepció de quan el 

fons es presenta llis com a conseqüència de la destrucció de ripples ocasionada per O. 

texturata, fet que posa de manifest la importància de les comunitats bentòniques en la 

configuració de la micromorfologia superficial. 

 

La contribució de les comunitats bentòniques a la rugositat de fons (com a integrants de 

la rugositat biòtica, Kbio) es deguda als individus de O. texturata i als fragments de 

conquilles de mol·luscs situats a la superfície del sediment. Els valors de Kbio associats a 

fragments de mol·luscs són majors (però de magnitud semblant) que els de O. texturata. 

Les variacions en la Kbio estan relacionades, per una part, amb les condicions 
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energètiques al medi (indirectament amb la terbolesa de l’aigua) i, per altre, amb 

l’activitat dels organismes (fonamentalment O. texturata), els quals en un possible 

procés de retroalimentació faciliten l’aparició i desenterrament de conquilles i, en 

conseqüència, l’increment del paràmetre Kbio. 

 

L’anàlisi de sensibilitat realitzat per testar l’efecte de la rugositat biòtica (Kbio) sobre la 

dissipació de l’onatge indica que l’increment de la Kbio origina una disminució de 

l’altura d’ona per fricció i, en conseqüència, una pèrdua de la capacitat de transport de 

l’onatge sobre el fons. La seva influència és màxima en condicions de baixa i moderada 

energia, sent mínima en condicions de calma i altament energètiques. Aquest resultat 

assenyala la influència que les comunitats bentòniques poden tenir sobre les condicions 

que faciliten la resuspensió i transport de sediment. 

 

 

 

El present treball, enfocat des d’un punt de vista interdisciplinar, contribueix a 

incrementar el coneixement referent a les relacions entre processos sedimentaris i les 

comunitats bentòniques en la zona litoral. Es posa en evidència que, inclús en areas 

deltàiques dominades per l’influencia dels sediments terrígens, tant les comunitats vives 

com les tanatocenosis d’aquestes modifiquen les característiques i propietats del 

sediment.  Els patrons de distribució d’organismes i intensitat de l’activitat bioturbadora 

en superfície i al perfil definits al treball contribueixen a un millor coneixement dels 

processos de barreja de les capes sedimentàries i de les relacions ecològiques al 

sediment. Finalment, es demostra que les comunitats bentòniques modifiquen la 

rugositat de fons amb implicacions per els processos de resuspensió i transport de 

sediment. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


