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Capítol 8  

Conclusions 

 

 

 
Aquest experiment realitzat amb trampes de se-

diment fondejades a la zona més activa del golf de 
Lleó (dins el canyons submarins de Lacaze-Duthiers i 
Cap de Creus i així com al talús del sud) ha permès 
determinar el paper dels canyons submarins com a vi-
es de transport de material particulat (i especialment 
OM), des de les plataformes continentals cap a les 
conques profundes. Això ens permet identificar els 
factors ambientals que potencialment controlen la dis-
tribució i funcionament dels ecosistemes en aquesta 
zona de la Mediterrània nord-occidental. Cal destacar 
que aquest experiment ha coincidit amb la cascada 
d’aigua densa que tingué lloc durant l’hivern de 2006, 
la qual cosa ha permès l’estudi detallat de la transfe-
rència de material des de la plataforma continental fins 
a base del talús durant aquest fenomen físic de gran 
magnitud.  

L’estudi dels fluxos de massa, de la seva compo-
sició, així com també de les característiques de la ma-
tèria orgànica, indica que hi ha una ràpida resposta del 
sistema als factors de forçament físics. Així, es detecta 
una forta relació entre els condicionants atmosfèrics 
(que desencadenen la cascada d’aigües denses, les 
onades, les aportacions fluvials i atmosfèriques, etc), 
la producció primària i la quantitat i qualitat del mate-
rial que sedimenta al llarg del marge continental (des 
de 300 fins a 1900 m de profunditat). 

La cascada d’aigua densa és el principal factor 
que controla la sedimentació de partícules al talús im-
posant un canvi en el patró sedimentari. Les zones al-
tes dels canyons, les quals actuen com a depocentres 
durant la tardor, esdevenen zones de bypass de materi-
al durant la cascada. Els forts corrents canyó avall du-
rant les cascades erosionaren el material i el transpor-
ten ràpidament cap a la zona baixa del talús.  

Les aigües de la cascada que s’enfonsen per dins 
el canyó, escapen de la seva constricció en la zona 
baixa, continuen el seu camí paral· leles a les isòbates, 
i afecten el talús superior. Aquest fet denota la capaci-
tat de la cascada d’aigua d’erosionar material de la 
plataforma continental, conduir-lo cap als canyons i 
dispersar-lo cap al sud. De fet, el grau de vinculació 
entre l’ecosistema terrestre i el marge continental du-
rant aquest esdeveniment és major al canyó de Cap de 
Creus que al de Lacaze-Duthiers i, alhora, major al ta-
lús del sud que al canyó de Lacaze-Duthiers. Per tant, 
la cascada d’aigua densa de plataforma pot esdevenir 
un factor important per a la sedimentació no només als 
canyons sinó també al talús de la Mediterrània nord-
occidental. 

La zona de canyó està afectada per un continu in-
tercanvi de material amb la plataforma, independent-
ment dels esdeveniments de cascada. La zona d’oceà 
obert, és a dir, les zones més profundes dels canyons i 
el talús, per contra, rep l’arribada de material de la 
plataforma com a conseqüència directa de la cascada 
d’aigua, mentre que durant la resta de l’any hi imperen 
condicions de calma amb el predomini de fluxos pelà-
gics. 

Les aportacions de matèria orgànica marina i ter-
restre als canyons i al talús estan controlades per pro-
cessos diferents. L’entrada de matèria orgànica marina 
relativament fresca està controlada per increments de 
la producció primària de caire periòdic (com és el cas 
del bloom de primavera) i de caire esporàdic (p. ex. 
els de barreja vertical de la columna d’aigua induïts 
pel vent). L’enfonsament d'aigua que té lloc durant les 
cascades d’aigua densa de plataforma, en consonància 
amb els blooms fitoplanctònics, afavoreix la transfe-
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rència d’aquesta matèria orgànica marina cap a zones 
profundes. 

L’arribada de material terrestre és constant a totes 
les estacions del marge i controlada per les condicions 
energètiques de la plataforma, des d’on es resuspenen 
els sediments terrígens i son transportats cap a la con-
ca. A més a més, durant condicions de baixa energia, 
es fan paleses aportacions atmosfèriques puntuals de 
matèria orgànica terrígena a les zones d’oceà obert. 

La matèria orgànica es degrada durant el seu 
transport al llarg dels canyons, així com també a tra-
vés de la columna d'aigua, abans d'arribar a la zona de 
convergència dels canyons i al talús obert. Per tant, els 
canyons actuen com a digestors eficients de la matèria 
orgànica. 

Implicacions 

El conjunt d’anàlisis realitzades a les mostres del 
material sedimentat a les trampes han permès respon-
dre algunes de les preguntes plantejades en projectes i 
treballs anteriors a l’HERMES, així com també el 
planteig de noves qüestions i hipòtesis. 

Com s’ha vist, els esdeveniments de caire estacio-
nal o esporàdic tenen un impacte directe en el cicle del 
carboni, no només en el marge continental sinó també 
al fons de la conca. Per tant, és important aprofundir 
en l’estudi del paper que juguen els factors climàtics i 
hidrològics en els fluxos de partícules cap a l’interior 
dels oceans, ja que la bomba biològica i la bomba de 
plataforma continental poden condicionar de manera 
important el cicle de carboni oceànic (Karl et al., 
2003; Tsunogai et al., 1999). 

La magnitud d’aquesta bomba de plataforma con-
tinental podria ser fins hi tot major. Si és veritat que la 
cascada baixa majoritàriament aferrada al costat sud 
dels canyons a causa de la força de Coriolis (Ulses et 
al., 2008b), pot ser que els fluxos que s’hagin mesurat 
al centre del canyó siguin mínims i, per tant, la magni-
tud de les cascades i les seves conseqüències majors. 
Per tant, cal continuar amb el monitoreig d’aquest fe-
nomen i estendre l’àrea d’estudi cap a les zones que 
potencialment poden veure’s més afectades. 

Les aigües de la cascada es propaguen cap a la 
conca i cap al sud, adherides al marge continental, i 
transporten amb elles material i quantitats elevades de 
matèria orgànica fresca. Per tant, és important enten-
dre les conseqüències d’aquestes aportacions de mate-
rial sobre els ecosistemes marins de la mediterrània 
occidental, per tal de preveure i prevenir els possibles 
efectes derivats de canvis en la formació de les casca-
des dins el marc de l’escalfament global. 

Les dades indiquen que les aportacions atmosfèri-
ques poden adoptar un paper important, sobretot en la 
zona distal del marge, tal i com indiquen molts altres 
estudis. Tot i així, el control que exerceixen sobre el 
cicle de carboni i, en particular, sobre la bomba biolò-
gica, no es coneix prou (Shao et al., 2011). Per tant, 
seria molt interessant aprofundir en l’estudi d’aquests 
processos de transferència de material atmosfèric a 
través de la columna d’aigua i en les seves conseqüèn-
cies. Val a dir que aquests estudis s’han de portar a 
terme en estacions de mostreig el més aïllades possi-
ble d’adveccions laterals de material terrestre per tal 
d’evitar interferències. 

 

 


