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1.1 MEDI FÍSIC 
 

 

1.1.1 SITUACIÓ 

 

El delta de l’Ebre es troba a la Mediterrània occidental, situat a la costa est de la 

península Ibèrica. El riu Ebre és un dels sistemes fluvials més importants a la 

Mediterrània occidental, amb 928 Km de llargària, una conca de drenatge de 85835 km2 

i ha desenvolupat un delta de 2170 km2, dels quals 325 estan emergits (Maldonado, 

1986). Presenta una topografia plana que s’endinsa en el mar uns 25 km a partir 

d’Amposta, població assenyalada com a inici de la plana deltàica. Les poblacions més 

importants, a més d’Amposta, són el Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, situades a la part 

central del delta, i l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, que limiten al delta per la part 

nord i sud, respectivament 

 

 
Figura 1.1. Mapa de situació del delta de l’Ebre i poblacions més importants. 
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1.1.2 CLIMA I OCEANOGRAFIA 

 

El clima al delta de l’Ebre es caracteritza per precipitacions mitjanes anuals entre 400 i 

700 mm (sent el mesos més plujosos setembre i octubre), temperatures mitjanes entre 5 

ºC (gener) i 33 ºC (juliol i agost) i humitats relatives mitjanes al voltant del 60 % durant 

tot l’any (Solé, 1958). 

 

El règim de vents al Delta es caracteritza per l’existència de quatre tipus dominants que 

es superposen a les brises comuns als ambients litorals: NE, E, SW (bàsicament a 

l’estiu) i NW (de major persistència als mesos freds –d’octubre a maig) (García & 

Ballester, 1984). 

 

La circulació oceànica superficial al marge continental de l’Ebre tendeix cap a una 

direcció S-SW que correspon al gir ciclònic que afecta a la Mediterrània occidental 

(Font, 1990; Font et al., 1990). El vent, la circulació geostròfica i la descàrrega del riu 

influencien els corrents a la plataforma del delta de l’Ebre (Font et al., 1990; Jiménez et 

al., 1999). El corrent general va paral·lel a la costa cap al sud-oest, encara que s’han 

observat canvis de direcció (Jiménez et al., 1999). La velocitat mitjana del corrent 

oscil·la al voltant del 0,1 m·s-1 i les velocitat màximes mitjanes són inferiors a 0,5 m·s-1 

a la plataforma interna (Jiménez et al., 1999). L’estratificació tèrmica de la columna 

d’aigua sobre la plataforma continental segueix un cicle anual repetitiu, havent-hi 

homogeneïtzació de la columna d’aigua entre novembre i març, situació de transició 

entre abril i juny, i establiment de la termoclina (entre 35 i 50 metres) entre juliol i 

octubre (Ballester et al., 1986). 

 

L’onatge al delta de l’Ebre mostra variacions estacionals, corresponent a l’estiu un 

període de baixa energia, mentre que a l’hivern i la tardor es donen condicions d’alta 

energia. L’onatge es caracteritza per un període mitjà entre 4 i 6 s, i una altura d’ona 

significant al voltant dels 0,5 metres, encara que es poden arribar a períodes de fins a 11 

seg i altures d’ona de fins 6 m en condicions de fort temporal (Jiménez, 1996). Les 

direccions de procedència de l’onatge més freqüent al delta de l’Ebre són E i SO 

(Gracia et al., 1989). 
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1.1.3. GEOLOGIA 

 

La conca del riu Ebre era inicialment una conca endorrèica que no va tindre eixida al 

mar fins aproximadament uns 6 milions d’anys (a finals del Messinià), estant la seva 

evolució controlada per factors climàtics i oscil·lacions en el nivell del mar (Serra, 

1997). A l’Holocè, l’ascens del nivell del mar va provocar que la desembocadura del riu 

s’inundés i que es formés un estuari, per a més tard progradar i evolucionar d’estuari a 

delta (Guillén & Palanques, 1997a). 

 

Més recentment, el Delta de l’Ebre ha passat de ser un delta de tipus mixt (dominat pel 

riu i l’onatge) a un delta dominat per l’onatge amb estuari de falques salina quasi 

permanent (Jiménez et al., 1999). L’origen d’aquest canvi es relaciona amb els 

descensos del cabal del riu i de l’aport de sediments, ja que el riu Ebre ha passat de 

descarregar 550 m3·s-1 al primer terç del segle XX a 300 m3·s-1 als darrers 20 anys 

(Guillén & Palanques, 1997a), com a conseqüència de la construcció d’embassaments i 

canals de rec al llarg de tota la seva conca per tal de regular-la (Palanques et al., 1990; 

Guillén & Palanques, 1997a). La descàrrega del riu té un comportament irregular, 

presentant a la part baixa del riu els màxims entre l’hivern i la primavera, i els mínims a 

l’estiu (Guillén & Palanques, 1992).  

 

Les unitats fisiogràfiques que integren el delta de l’Ebre es poden agrupar en tres 

conjunts principals d’ambients sedimentaris: la plana deltàica, el litoral i el marí 

(Maldonado, 1972). La plana deltàica està constituïda per sediments corresponents als 

canals fluvials i algunes llacunes delimitades per aquests i el litoral. Els ambients 

litorals estan constituïts en quasi la totalitat per materials sorrencs, de procedència 

fluvial, distribuïts des de la desembocadura per l’acció de la deriva litoral i processos 

eòlics. El prodelta es desenvolupa a partir de la base del front deltàic, està format per 

materials fins amb alt contingut en matèria orgànica de procedència fluvial (Díaz et al., 

1996). Des de la línia de costa fins els 15 m de profunditat, Guillén & Palanques 

(1997b), basant-se amb la morfologia i la distribució de sediment, troben tres zones 

diferenciades: (1) Una zona somera d’alta energia (des de la línia de costa fins els 4 

metres fondària) caracteritzada per presència de barres amb elevada mobilitat, elevat 

pendent (majors de 0,005) i sediment de major gruix (154 µm). La distribució 

granulomètrica en aquesta zona indica un transport de les fraccions més fines. (2) Una 
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zona més profunda de baixa energia (des de 8 m de fondària cap endins) amb sediment 

de menor mida de gra (mitjana menor de 62,5 µm) i menor pendent (inferiors a 0,002), i 

caracteritzada per la mobilitat de la sorra en període de tempesta i la deposició de fangs 

en períodes de bon temps. (3) Una zona de transició entre totes dues, la qual suposaria 

un límit per al transport de sorra per a les condicions mitjanes d’onatge del shoreface a 

aquesta zona. A més d’aquest gradient de variació de la mida de gra transversal a la 

costa, també s’han detectat petites variacions (espacial i temporalment) en el sediment 

superficial (2-3 cm) al llarg de la costa (along-shore) a la zona litoral delta de l'Ebre 

(Guillén & Jiménez, 1995), les quals han estat relacionades amb processos com el 

transport de sediment longitudinals a la costa, l’activitat de l’onatge al llarg del perfil 

litoral o la influència de les descàrregues del riu. 
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1.2. COMUNITATS BENTÒNIQUES. 
 

La bionomia dels substrats tous a la Mediterrània s’ha investigat en un gran nombre de 

treballs, però la major part d’ells estudien aspectes locals/regionals de les comunitats i/o 

espècies o aspectes de la biologia de les espècies clau. En Ros et al., (1989), utilitzant la 

nomenclatura de Pérès & Picard (1964) i Pérès (1982), descriuen a grans trets els 

ambients infralitorals de substrat tou, atenent a la mida de gra del sediment, l’estrès de 

l’onatge i la composició d’espècies. 

 

Entre els treballs faunístics pròxims a la zona d’estudi destaquen el de Mas (1986), el 

qual proporciona dades d’abundàncies d’espècies de la mega i macrofauna a la zona 

litoral del delta de l’Ebre i una tipificació de les comunitats atenent als factors abiòtics. 

En ell, s’indica la dominància de Spisula subtruncata, Ophiura texturata i Turritella 

communis a diferents zones de la plataforma, a més d’espècies acompanyants com 

Chamelea gallina, Glycera convoluta, Diogenes pugilator i Ensis ensis.  

 

Sardà et al (1999) investiga la dinàmica poblacional de Spisula subtruncata, a més 

d’altres espècies de bivalves (Ex: Lucinella divaricata), diverses espècies de poliquets 

(Ex: Owenia fusiformis, Spio decoratus), equinoderms (Ex: Echinocardium 

mediterraneum), i peracàrids de la badia de Blanes; en la qual Pinedo et al. (2000) 

analitzen els factors que afecten la distribució espacial i el reclutament de l’espècie de 

poliquet Owenia fusiformis. Martín et al. (2000), que van descriure la distribució 

espacial i l’estructura tròfica dels poliquets de la badia dels Alfacs. Ramón (1993) va 

estudiar les poblacions de Chamelea gallina i Donax Trunculus al golf de València; i 

Martín et al. (1995) van analitzar l’estructura poblacional del cargol punxenc (Bolinus 

brandaris) al mar Català. 

 

Són els treballs amb una finalitat bàsicament pesquera, realitzats en zones pròximes al 

delta de l’Ebre o fins i tot a la mateixa zona (Sánchez & PDPEM, 1993; Sánchez et al., 

1998; 2000; Demestre et al., 2000; Figuerola et al., 2001) els que han permès conèixer i 

caracteritzar la bionomia de la zona litoral externa del delta de l’Ebre, ja que els treballs 

exclusivament faunístics són escassos: Palacín et al. (1991), Sardà et al. (1995) i Martín 

et al. (2000) tracten diversos aspectes de la infauna al litoral del delta de l’Ebre, però 
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centrats a la zona de la badia dels Alfacs, un medi que podríem considerar de transició 

entre l’ambient veritablement marí i el medi paràlic (i.e. salabrós i semi-enclòs, segons 

Guelorget & Perthuisot, 1992 o Millet & Guelorget,1994). Sánchez & PDPEM (1993) 

investigaren l’impacte de la pesca de rastell sobre les comunitats bentòniques al litoral 

del delta de l’Ebre i a la zona pròxima a Vilanova i la Geltrú, en especial sobre la 

megafauna, analitzant l’evolució d’abundàncies i l’estructura de talles de les principals 

espècies. Les espècies que caracteritzen la comunitat de la megafauna són bàsicament 

Bolinus brandaris, Turritella communis, Naticarius hebraeus, Chamelea gallina, 

Spisula subtruncata i Ophiura texturata.  

 

En aquest mateixa línia, Sánchez et al. (1998) i Demestre et al. (2000) estudiaren 

l’impacte de la pesca de ròssec sobre les comunitats de la macrofauna i la megafauna a 

dues àrees situades a la costa de Barcelona, a les fondàries de 30 i 45 m, respectivament. 

Figuerola et al. (2001) estudià per al mateix indret les variacions en la megafauna 

degudes a l’impacte pesquer. Finalment, en Sánchez et al. (1998), a més, es va intentar 

donar una primera aproximació a les relacions entre l’activitat pesquera i les 

característiques del sediment després d’haver pertorbat una zona. En aquesta línia, 

Palanques et al. (2001), en un treball realitzat al prodelta del Llobregat, van indicar que 

l’activitat pesquera mitjançant art de ròssec provoca un efecte considerable sobre la 

terbolesa de l’aigua. 
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1.3. INTERACCIONS ORGANISMES-SEDIMENT 
 

Els organismes bentònics mostren unes intenses relacions amb el sediment que ocupen, 

ja que en ell desenvolupen les activitats indispensables per a la vida. Aquestes serien 

bàsicament la cerca d’aliment, l’activitat reproductiva i la ocupació d’un espai o 

construcció d’estructures més complexes en el sediment (Wheatcroft et al., 1990). 

 

Els mecanismes que determinen la distribució dels organismes al sediment són poc 

coneguts, encara que es s’ha demostrat que la mida de gra és un factor important 

(Snelgrove & Butman, 1994). Entre els factors que es pensa que controlen la distribució 

dels organismes al sediment caldria destacar el contingut de matèria orgànica o la 

concentració de microorganismes (Gray, 1974), els condicionants que possibiliten 

l’assentament larvari (Butman, 1987) o l’estabilitat del sediment originada per factors 

biòtics (Rhoads, 1974) o pel règim hidrodinàmic (Nowell & Jumars, 1984). 

 

L’activitat que els organismes realitzen al sediment té conseqüències directes en les 

propietats del sediment, ja que els organismes poden provocar una major agregació de 

les partícules (per la secreció de mucus de diversos organismes) (Hall, 1994) i en 

l’estabilització per la construcció d’estructures (Jones & Jago, 1993); i per altre costat, 

els processos bioturbatius, generats pel desplaçament dels organismes dintre dels 

sediment, poden provocar desestructuracions del perfil sedimentari, fet que pot 

condicionar la dinàmica sedimentària i els perfils de distribució de diversos soluts al 

sediment. A més, els organismes poden ser responsables de la generació d’estructures 

sedimentàries (Fries et al., 1999) o de la destrucció d’aquestes (Wheatcroft, 1994), amb 

repercussions en la rugositat de fons total, de connotacions hidrodinàmiques i 

sedimentàries encara no ben conegudes. Atenent a la importància que poden tenir en la 

dinàmica sedimentària, a continuació es descriuen amb més detall els conceptes de 

bioturbació i rugositat de fons. 
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1.3.1. BIOTURBACIÓ 

 

Bioturbació és l’alteració i desplaçament de la posició de les partícules de sediment per 

part d’organismes vius (Wheatcroft et al., 1990). Els processos bioturbatius estan 

relacionats amb aspectes geoquímics i sedimentològics, ja que la bioturbació 

contribueix a la barreja i homogeneïtzació de capes de sediment i a la producció 

d’estructures d’origen biòtic (Wheatcroft et al., 1990;; Gerino et al., 1994; Hall, 1994; 

D’Andrea & Lopez, 1997). A més, les taxes de degradació de matèria orgànica, de 

dissolució de components d’origen biogènic (CaCO3 i SiO2) i els perfils de concentració 

de quasi totes les espècies químiques dissoltes als espais intersticials estan amplament 

influenciats per la intensitat de bioturbació (Wheatcroft et al., 1990; Huettel & Gust, 

1992; Bird et al., 1999; Tuominen, et al., 1999). S’han estudiat, per exemple, reaccions 

de nitrificació i desnitrificació (Pelegrí & Blackburn, 1995), distribució de bacteris 

oxidadors del sofre (Goñi-Urriza, et al., 1999) o distribució de carboni orgànic total 

(Dauwe et al., 1998). 

 

Els tipus de bioturbació s’han definit utilitzant diferents criteris: (1) en funció de 

l’activitat dels organismes que contribueixen a la barreja sedimentària (Wheatcroft et 

al., 1990) i (2) segons els hàbits alimentaris dels organismes (Dauwe et al, 1998). 

 

(1) Wheatcroft et al. (1990) destaquen tres grans grups d’activitats que contribueixen a 

la barreja de sediment: l’alimentació depositívora, la locomoció i la construcció 

d’estructures d’habitatge.  

 

a) L’alimentació depositívora inclouria a tots aquells organismes que es mouen en 

superfície, dintre del sediment i els que permaneixen sèssils en superfície o 

semi-soterrats. A mes, també inclou als organismes que s’alimenten en un lloc i 

defequen en altre (conveyor-belt transport, reverse conveyor-belt i funnel 

feeders).  

b) La locomoció estaria formada per les activitats de moviment superficial i 

subsuperficial, sense tenir en compte l’ús de tubs o galeries. Les raons per 

moure’s estarien relacionades amb la cerca d’aliment i èxit reproductiu, evitar 

predadors, per ajustar la posició de l’animal,… 
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c) La construcció d’estructures d’habitatge faria referència a les galeries (burrows) 

i tubs que construeixen, en diverses formes i mides, diferents tipus 

d’organismes. Les galeries serien d’una diàmetre molt major que l’organisme 

que hi habita, el sediment es transporta des d’una determinada fondària i es 

diposita en superfície, i són més efímeres que els tubs. Els tubs tindrien un 

diàmetre semblant a l’animal que hi habita, el qual seleccionaria partícules d’un 

determinat gruix a la superfície (habitualment) i les incorporaria a la construcció. 

 

(2) Per altra banda, Dauwe et al. (1998), basant-se en els hàbits alimentaris dels 

organismes que com a conseqüència provoquen barreja de sediment, descriuen quatre 

tipus de bioturbació: 

 

a) Barreja difusiva (Diffusive mixing) seria duta a terme per organismes 

responsables del transport vertical de material que tendeixen a homogeneïtzar el 

perfil i distribuir matèria orgànica.  

b) Deposició en superfície (Surface Deposition) correspondria a la defecació de 

material en la superfície de sediment.  

c) Cinta transportadora (Conveyor-belt transport) descriuria la translocació de 

sediment durant els moments en que els animals estan alimentant-se en capes 

subsuperficials o en processos d’excavació de galeries, sent aquest un procés de 

transport des de pocs centímetres de fondària cap a l’exterior (encara que per 

l’efecte de la gravetat les partícules tendeixen a retornar cap el interior).  

d) Cinta transportadora reversible (Reverse conveyor-belt transport) descriu un 

moviment de partícules des de la superfície cap el interior com a conseqüència 

d’activitats alimentàries i de defecació (no hi ha retorn cap a la superfície).  

 

La quantificació de la intensitat dels processos bioturbatius ha segut estimada de 

diverses maneres. Thayer (1983) proposa la següent equació:  

 

     R = w·v·(1-c)·z 

 

On R és la taxa de pertorbació (cm3·dia-1), w és l’amplària de l’animal (cm), v es la 

velocitat d’excavació (cm·dia-1), c és el percentatge de solapament entre galeries i z és la 

fondària de pertorbació (cm). Com exemple dels valors que assoleix aquest model 
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Thayer (1983) mostra una R d’entre 5,0·10-5 i 630 cm3·dia-1 per al bivalve Macoma 

balthica, i un rang de valors per al poliquet Arenicola marina i l’equinoideu Mellita 

quinquesperforata de 4,7-80,0 i 0,8-72,0 cm3·dia-1 respectivament; resultats que posen 

de manifest la elevada variabilitat de les estimacions amb canvis de fins 7 ordres de 

magnitud. 

 

Altres autors (Stordal, et al., 1985; Thomson et al., 1988; Wheatcroft, et al, 1990) 

introdueixen el concepte de biodifussió (Db) per quantificar la bioturbació, el qual és 

anàleg al coeficient de difusió de Fick i s’entén com una mesura de la taxa de barreja de 

sediment a escales temporals i espacials determinades. Segons aquesta aproximació tot 

el conjunt d’activitats que impliquen interrelació entre organismes i sediment 

(alimentació, construcció de tubs,...) estan representats per Db, el qual ha segut calculat 

habitualment a través de correlacions amb marcadors radioactius, sobre tot de 234Th 

(Aller & Cochran, 1976; Bentley & Nittrouer, 2003); encara que també s’utilitzen 

partícules de sediment inerts, com luminòfors (Mahaut & Graf, 1987). Per altres costat, 

no només s’han fet servir aquestes tècniques, també s’han intentat establir relacions 

entre Db i altres paràmetres com la taxa d’acumulació de sediment o el flux de carboni 

orgànic (Cochran, 1985), la biomassa animal (Matisoff, 1982) o la talla i densitat 

d’individus per a organismes amb alimentació depositívora (Cammen, 1980).  

 

D’altra banda, alguns autors (Swift, 1993; Grehan et al., 1994) proposen una estima de 

la bioturbació de manera conceptualment diferent. Aquests treballs utilitzen la 

informació de la biologia de les espècies i assignen valors qualitatius de capacitat de 

bioturbació als distints grups taxonòmics atenent a la mobilitat, al tipus d’alimentació, i 

la capacitat d’excavar galeries segons els següents criteris: 

 

Mobilitat  
Sedentari o els moviments es produeixen dintre d’un tub 0
Moviments lliures limitats 1
Moviments lents dintre del sediment amb formació de galeries no permanents 2
Moviments lliures al sediment en un sistema de galeries excavades permanents 3
 
Alimentació 
Carnívor o Filtrador 0
Ingestió i egestió de sediment a nivells subsuperficials  1
Detritívor o ingestió de sediment en superfície; egestió per sota de la superfície 2
Ingestió a nivells subsuperficials i egestió en superfície 3
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Capacitat d’excavar galeries 
Sense activitat d’aquest tipus 0
Construcció de forats o recobriment del cos amb sediment com a camuflatge 1
Construcció de galeries per desplaçament sense transport net de partícules 2
Construcció de galeries amb transport selectiu de partícules cap a superfície 3
Construcció de galeries verticals i/o horitzontals amb transport net cap a superfície. 4
 

 

Entre d’altres formes de quantificar l’activitat bioturbadora es podria destacar el càlcul 

de les taxes d’expulsió de sediment en el cas del gènere Callianassa, , el qual té una 

elevada capacitat de bioturbació i presenta galeries i monticles en superfície (Ziebis et 

al., 1996). El valors obtinguts a diferents treballs oscil·la al voltant de 15 kg·m-2·any-1 

(Stamhuis et al.,1997) o 11 kg·m-2·any-1 (Rowden et al., 1998). Finalment, un altre 

possible indicador de la intensitat de bioturbació seria la quantificació del nombre de 

casts (forats en superfície associats a monticles) generats pel poliquet A. marina 

(Retraubun et al.,1996). 

 

Entre els factors que poden intervenir més decisivament en el control de la intensitat de 

bioturbació destacaríem per una banda les diferents capacitats que tenen per a pertorbar 

els distints taxons, molt lligada amb el comportament, característiques nutricionals i 

grandària dels organismes (Hall, 1994). Altre factor important és la temperatura 

ambiental (Hall, 1994); al ser els invertebrats poiquiloterms, el seu metabolisme i la 

seva taxa d’activitat està modulada per aquest factor. De fet, diversos treballs (Rhoads, 

1963; Myers, 1977) mostren que l’increment de la temperatura es relaciona amb 

increments de les taxes d’ingestió i egestió d’aliment. Finalment, les característiques del 

sediment són una altre factor determinant, i no només per les característiques 

sedimentològiques d’aquests, sinó per la disponibilitat de matèria orgànica que va 

associada als diferents tipus de sediment (Hall, 1994). 

 

Són molts els treballs que han estudiat els processos de bioturbació segons diferents 

grups taxonòmics, entre aquests destacaríem els realitzats als crustacis en els quals 

bàsicament s’estudia la construcció d’estructures (burrows) i les taxes de retreballament 

de sediment (Hughes & Atkinson, 1997; Bird et al., 1999; Bortolus & Iribarne, 1999; 

Morrisey et al., 1999; Tuominen et al., 1999; Botto & Iribarne, 2000). El gènere 

Callianassa ha segut el protagonista d’un gran nombre de treballs, (Suchanek, 1983; 
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Posey, 1986; Tamaki, 1988; Ziebis et al., 1996; Stamhuis et al., 1997; Rowden et al., 

1998), fonamentalment per la seva elevada capacitat bioturbadora.  

 

Entre els treballs que estudien l’activitat bioturbadora del sediment destaquen per a 

equinoideus i holotúries Nichols et al. (1989), Dahlgreen et al. (1999) i Bird et al. 

(1999); i per a bivalves Widdows et al. (1998; 2000), Bouma et al. (2001) i Marcomini 

et al. (2002). Finalment, el grup format pels poliquets ha segut intensament estudiat 

(Luckenbach et al., 1988; Flach, 1992; Hughes et al., 1993; 1996; Retraubun et al., 

1996; Hughes et al., 1997; Hughes & Atkinson, 1997; Hughes et al., 1999; Palomo & 

Iribarne, 2000), centrant-se en aspectes com l’estudi dels monticles creats per l’ejecció 

de material, la redistribució de sediment entre nivells, la selecció de mides de gra i 

l’estimació de les taxes de bioturbació han segut considerats. 

 

Però a pesar de l’abundància de treballs sobre bioturbació a diferents indrets del món i 

de l’abundància d’estudis faunístics a la Mediterrània, els treballs sobre aspectes 

relacionats amb la bioturbació a la Mediterrània són escassos. Açò ha segut motivat, 

entre d’altres, per la manca d’estudis referents a distribució vertical d’organismes al 

sediment i pels pocs treballs que estudien la relació entre organismes i característiques 

sedimentològiques a aquesta zona.  

 

Entre els treballs realitzats destaquen el Atkinson et al. (1998) que estudien el 

comportament excavador i l’estructura de les galeries de diverses espècies als fons de 

Squilla mantis a la zona d’Ancona (Italia). Gerino et al. (1993; 1994) estudien la 

distribució vertical de la macrofauna i el mode d’alimentació d’aquesta a un indret del 

canyó de Toulon (1.000 m de fondària). A més, estudien les estructures biogèniques 

mitjançant la utilització de motlles de resina (al Golf de Fos –Sud de França-; 5 metres 

de fondària) i mitjançant radiografies de testimonis i fotografies del fons del mar (canyó 

de Toulon). Posteriorment, obtenen una taxa de biodifussió (Db) de al voltant de 5 

cm2·any-1 per a sediments costaners i d’entre 0,8 i 1,6 cm2·any-1 per al marge continental 

Mediterrani, utilitzant com a marcador radioactiu el 137Cs. 
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1.3.2. RUGOSITAT DE FONS 

 

Els principals factors implicats en la mobilització de sediment al medi marí són els 

corrents i l’onatge, però els organismes bentònics tenen un paper modulador destacat, ja 

que generen els majors impactes sobre les propietats geotècniques del sediment (Rhoads 

& Boyer, 1982), controlen les taxes de bioturbació (Wheatcroft et al., 1990) i són la 

principal font de generació de relleu en fons plans (Wright et al., 1987).  

 

Per a un sediment no cohesiu els grans individuals de sediment permaneixen immòbils 

als fons com a conseqüència del seu propi pes i de la resistència horitzontal que 

exerceixen les partícules veïnes (Madsen & Wood, 1998). El balanç entre forces 

mobilitzadores i estabilitzadores té una significació fonamental en la interacció fluid-

sediment. A aquest ratio se'l coneix com paràmetre de Shields (ψ) (Shields, 1936) i és 

funció del numero de Reynolds. A partir del D50 es pot obtindre el paràmetre de Shields 

crític (ψcr), que indica el punt a partir del qual s’iniciaria la mobilització de sediment. El 

paràmetre de Shields inclou la tensió sobre el fons (bottom shear stress, τ0), que serà qui 

condicione el procés d’inici de moviment de les partícules i que bàsicament correspon a 

la tensió que el fluid en moviment exerceix sobre les partícules de sediment.  

 

La tensió sobre el fons (τ0) es pot descomposar en skin shear stress (τ’) i form drag 

shear stress (τfd), i és la resultant de la suma de les dues. τ’ és màxima quan τfd és 

mínima, i això ocorre en fons completament llisos. El form drag shear stress (τfd) està 

definit com l’esforç produït pel flux com a conseqüència de les diferències de pressió 

entre les parts altes i les baixes dels obstacles al fons. L’skin shear stress (τ’) correspon 

a l’esforç del cisalla mitjà que actua sobre els grans de sediment en el fons. Aquest és el 

principal responsable del moviment de les partícules. En fons llisos, τ’està bàsicament 

influït per l’acció de l’onatge, mentre que en fons rugosos ho està tant per l’onatge com 

pel corrent. En condicions de moviment per onatge, τ’ s’obté a partir de l’equació: 

 

τ’=1/2·ρ·f’w·u2
bm 

 

on f’w factor de fricció de l’onatge, ubm és la velocitat orbital prop del fons, i ρ és la 

densitat. 
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Per tant, l’inici de transport de sediment depèn bàsicament de la tensió sobre el fons 

(τ0), de la proporció entre τ’i τfd, del valor del la tensió crítica sobre el fons (τcr) (valor a 

partir del qual s’iniciarà el transport de sediment), i tots els fenòmens que el modifiquen 

(bioturbació, agregació de partícules,..). 

 

La tensió sobre el fons mitjana (τoc) es relaciona amb la velocitat del corrent Uc(z) i la 

seva densitat (ρ) segons:  

 

τoc= ρ·(U*c)2= ρ·CD(z)·Uc
2(z) 

 

on U*c és la velocitat mitjana de fricció del corrent i CD el coeficient de ròssec quadràtic 

i z l’alçada sobre el fons.  

 

Sabent que en la capa entre 1-2 cm i 1-2 m sobre el fons el perfil de velocitats de 

corrents segueix una tendència logarítmica l’obtenció dels valors de U*c i CD 

s’aconsegueix fent ús de l’equació de von Karman’s-Prandtl on ens relaciona la Uc(z) i 

U*c amb l’altura z i la hydraulic roughness length z0 (altura on Uc(z)= 0, extrapolant el 

perfil logarítmic) així: 

 

Uc(z)/ U*c= (1/K)·(Ln(z/ z0)) 

 

D’aquesta manera el coeficient de ròssec quadràtic (CD) es relacionaria amb z0 i U*c 

segons:  

 

CD=U*c
2/Uc

2(z)= [K / Ln(z/ z0)]2 

 

Per obtenir el valor del la tensió sobre el fons mitjana (τoc) cal conèixer l’esmentat CD, 

els valors de ρ i Uc(z), però a més, es requereix el valor de z0, el qual es pot calcular 

coneixent la rugositat de fons (Kb) i tenint en compte que Kb ≈ 30 z0 (Yalin, 1977). La 

rugositat de fons es pot entendre com les variacions en la forma del fons tenint com a 

punt de referència un fons completament llis. Com s’ha descrit abans, els valors de 

rugositat seran molt importants per determinar la tensió sobre el fons (τ0) i aquesta 
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influirà de manera determinant en la hidrodinàmica de les capes pròximes al fons 

(incrementant τfd) i condicionarà el moviment de les partícules de sediment. La rugositat 

de fons (Kb) s’ha descomposat en diversos tipus de rugositat: 

 

1. Rugositat de gra (Kbg, grain roughness): equivalent a la grandària de gra. Es sol 

utilitzar el D50. 

 

2. Rugositat de fons movible (Kbm, moveable bed roughness): es dóna pel moviment de 

sediment en i a prop del fons. Kbm és funció de ψ’max (màxima fricció del paràmetre 

de Shields). Atenent a Owen (1964) i Wiberg & Rubin (1989), la capa de partícules 

en saltació actuaria com a factor de rugositat per al flux que va per sobre d’ella i la 

magnitud d’aquest flux és proporcional al gruix d’aquesta capa de saltació. S’han fet 

diverses aproximacions segons el valor del paràmetre de Shields crític (ψ’cr): 

 

Kbm= 190 ds·(ψ’max - ψ’cr)1/2   (Nielsen, 1981) 

Kbm= 160·(·(ρs/ρ + Cm)· ds· ψ’cr[(ψ’max/ψ’cr)1/2-0·7]2   (Grant & Madsen, 1982) 

On Cm= coeficient de massa (al voltant 0.5 per a esferes). 

Kbm= 5·ds·ψ’max      (Wilson, 1989) 

Kbm= 60·ds·ψ’max     (Madsen & Wikramanayake, 1991) 

Kbm= ds+15·ds      (Madsen et al., 1993)  

 

 

3. Rugositat de forma de ròssec (Kbr, form drag roughness): es relaciona amb l’altura 

(η) i l’espaciament (λ) dels “obstacles” a la superfície del fons. Aquesta inclou la 

rugositat associada a ripples (Krip) i la rugositat d’origen biòtic (Kbio). Diversos 

models s’han emprat per calcular la Kbr, entre els que destaquen:  

 

Kbr = 8·η2/λ      (Nielsen, 1981) 

Kbr = 27,7·η2/λ      (Grant & Madsen, 1982) 

Kbr = 4·η       (Madsen & Wikramanayake, 1991) 

 

En el cas de que els elements que imprimeixen rugositat estan distribuïts irregulars o 

són d’origen biòtic, Wright (1997) aconsella substituir Kbr per Kbio (rugositat 
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biòtica). La rugositat biòtica correspon bàsicament a canvis en la microtopografia 

del fons produïda per excavaments, monticles i depressions originades per 

organismes (Graf & Rosenberg, 1997), tubs de cucs poliquets, i cossos de peixos i 

invertebrats. La rugositat d’origen biòtic és un element important d’analitzar: 

Rowden & Jones (1994) van estimar que la z0 s’incrementa fins a 3 ordres de 

magnitud degut als monticles construïts per Callianassa subterranea. Wright et al. 

(1992) i Xu et al. (1994) indiquen que els valors de rugositat d’origen biològic 

sofreixen fortes variacions estacionals a l’àrea d’estudi de Chesapeake Bay (la 

Kbio(hivern)<0,5 cm, mentre que Kbio(estiu)>2cm). A diferència de Wright (1997), 

Wooding et al. (1973) i Paola (1985) proporcionen una expressió centrada en els 

components biòtics, l’objectiu de la qual és calcular la Kbio: 

 

Kbio = 61· ηbio· βbio·( ηbio/λbio)0,38 

 

on ηbio es altura de l’element, βbio és la concentració per àrea i λbio és l’espaciament 

entre elements. 

 

Una vegada considerats cadascun dels tipus de rugositat, es planteja el càlcul de la 

rugositat total (Kb). La majoria dels autors han assumit la Kb com la suma de cadascun 

dels diferents tipus de rugositat, sense tenir en compte interaccions entre elles. Entre els 

models de Kb destaquen: 

  

Kb= ds+27·7η(η /λ)+430ds[(ψ’max)1/2-0·7(ψ’cr)1/2]2  Grant & Madsen (1982) 

Kb= 2,5·ds+8·η·(η /λ)+190·ds·(ψ’max -ψ’cr)1/2  Nielsen (1983) 

Kb= ds+789·ds(ψ’max -ψ’cr)    Smith & McLean (1977) 

Kb= ds+15·ds                (ψ’max >0,8)  Madsen et al. (1993) 

Kb= ds+8·η·(η /λ)+ Ω·ds·(ψ’max -ψ’cr)    Xu & Wright (1995) 

[Ω= constant de proporcionalitat] 

 

Per altre costat, Harris & Wiberg (2001) proposen un model conceptualment diferent. 

Utilitzen diferents formulacions per a estudiar la rugositat en fons de sorra, dominada 

pel form drag roughness i el moveable bed roughness, i en fons de fang, bàsicament 

dominada per la form drag roughness originada com a conseqüència de la bioturbació.  
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Als fons sorrencs, el form drag roughness i el moveable bed roughness varien en un 

ordre de magnitud. Per aquesta raó, consideren que la rugositat total del fons no és la 

suma de totes dues (com es pressuposa en els models exposats anteriorment) sinó la 

major d‘elles. Wiberg & Harris (1994) mostren que l’altura de les crestes dels ripples 

minva sota condicions molt energètiques, i en aquest cas la moveable bed roughness 

dominarà la rugositat de fons, la qual estimen considerant que Kb= 30 z0 i mitjançant 

l’equació proporcionada per Wiberg & Rubin (1989): z0= (α· D50· a1· T*)/ 1+ a2·T* (sent 

α, a1, a2 coeficients proporcionats en Wiberg & Rubin (1989) i T*= τcw/τcr). Quan les 

condicions energètiques són menys intenses i es generen ripples la z0 es calcula 

mitjançant l’equació proposada per Grant & Madsen (1982): Kb = 27,7·ηr
2/λr i tenint en 

compte que Kb= 30 z0. 

 

Als fons de fang consideren que l’únic factor implicat en la rugositat té un origen biòtic 

(bioturbació). Aleshores per estimar la Kb faran servir l’equació de Grant & Madsen 

(1982), Kb = 27,7·η2/λ, semblant a la utilitzada en fons sorrencs, però corregint els 

valors de ηr i λr per ηbio i λbio. En fons mixtos, Harris & Wiberg (2001) proposen fer una 

ponderació segons el pes que hi tinguen les sorres i els fangs (frsorra indica la fracció del 

sediment que és sorra): 

 

η= ηr·frsorra + ηbio·(1 - frsorra) 

λ= λr·frsorra + λbio·(1 - frsorra) 

 

El fet de conèixer el valor de la rugositat de fons (Kb) permet obtenir conclusions més 

acurades referent a processos com el càlcul de l’esforç de cisalla sobre el fons 

(determinant en l’erosió i transport de sediment), la resuspensió de sediment a la 

columna d’aigua o la dissipació de l’energia de l’onatge (que podria condicionar la 

morfologia i evolució costanera). A pesar de les connotacions que poden tenir aquests 

processos en la dinàmica sedimentària són escassos els treballs que tracten el tema a la 

Mediterrània, produint-se les investigacions més destacades en ambients més energètics. 
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1.4. OBJECTIUS DE LA TESI 
 

 

L’objectiu principal de la tesi és estudiar les interaccions entre els organismes bentònics 

i el sediment a la plataforma interna, focalitzant l’estudi en els processos de bioturbació 

i rugositat de fons associada a les comunitats bentòniques i les seves implicacions en la 

dinàmica sedimentària. Dintre d’aquests s’han marcat els següents objectius: 

 

• Caracteritzar les comunitats bentòniques i les característiques texturals del 

sediment a les dues zones estudiades. 

 

• Estudiar la influència de les comunitats bentòniques sobre la variabilitat 

granulomètrica del sediment. 

 

• Quantificar la influència dels components d’origen biòtic en la composició del 

sediment a les zones d’estudi, i les seves implicacions en el balanç sedimentari. 

 

• Identificar els principals taxons bioturbadors (tant en superfície com al perfil de 

sediment), així com proporcionar una estima de la capacitat de pertorbació del 

sediment.  

 

• Implementar els models de bioturbació existents. 

 

• Estudiar l’origen i quantificar la rugositat associada als components biòtics i 

comparar-la amb altres tipus de rugositat. 

 

• Estudiar les implicacions que la rugositat biòtica pot tenir sobre la dinàmica 

sedimentària i la dissipació de l’onatge. 

 

 

 

 

 



 


