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1. INTRODUCCIÓ
Per a començar el que seria el meu treball de recerca, calia plantejar-se un tema i m'atreia la
idea de relacionar el meu treball amb la matèria de biologia. Aleshores, vaig parlar amb la
nostra professora de biologia, la Sra. Rosa Brunet sobre quin podria ser el tema del treball.
Entre les possibilitats que m’oferia, hi havia la de realitzar un treball sobre biologia marina que
cridava bastant la meva atenció.
Per iniciar el treball, en Xavier Martiàñez i jo, vam enviar un correu amb l'ajuda de la nostra
professora a la cap de departament de Biologia del Institut de Ciències del Mar (ICM), de la
Barceloneta, la Doctora Cèlia Marrasé per a concertar una entrevista en la que parlaríem sobre
la temàtica del treball. Es de destacar, que ens va contestar ràpidament i va acceptar encantada
a la nostra entrevista. Dies més tard, cap ala primera setmana de Juliol vam anar a parlar amb la
Dra. Marrasé sobre els possibles temes a tractar en el treball de recerca.
La Dra. Marrasé, ens va presentar dos temes dels quals un l'acabaria escollint el meu company i
l'altre jo. Així, el tema que jo vaig escollir va ser observar les diferènciesen la resposta del
fitoplàncton sotmès a un enriquiment de Nitrogen a base de nitrat o a base de urea.A més a
més, el treball incloïa familiaritzar-se amb conceptes com, què és el fitoplàncton, factors que en
limiten la seva producció, la importància del seu estudi, etc.
L’objectiu del treball tenia interès ja que existeixen propostes d’alguns científics, com la del
professor Ian Jones, apartat 2.5.4 dels antecedents,en les quals es presenta l’abocament d’urea
al mar com a mitjà per augmentar la producció biològica en mars oligotròfics i d’aquesta
manera augmentartambé la captació de CO2. Als ecosistemes aquàtics naturals, la producció
de fitoplàncton és estimulada quan es produeix una barreja d’aigües superficials (pobres en
nutrients degut a la captació realitzada per les algues) amb aigües de fondària (amb altes
concentracions de nutrients degut a la remineralització de la matèria orgànica realitzada per els
bacteris). En general, l’aigua de fondària és més rica en NITRAT que no pas amb UREA.
La pregunta global que ens varem plantejar era si el fitoplàncton (que nosaltres mateixos
mostrejaríem) respondria de la mateixa manera sotmès a dos tractaments que diferien en la
font de NITROGEN:
- Un enriquiment realitzat amb NITRAT (seria l’equivalent a l’enriquiment que es donaria
en el cas de la barreja amb aigües de fondària).
- Un enriquiment realitzat amb UREA, enriquiment que com he anomenat anteriorment,
ha estat proposat recentment per alguns científics.
La urea, apart de contenir nitrogen que és consumit tant pel fitoplàncton com pels bacteris
també conté carboni, que pot ser utilitzar com a font de matèria orgànica per bacteris
heterotròfics. D’aquesta manera, també ens interessava observar el seu desenvolupament en
les dues condicions experimentals.
Les preguntes concretes que em feia eren les següents:
- S’arribarà a la mateixa quantitat de biomassa fitoplanctònica al afegir Nitrat o Urea?
- Creixeran els mateixos grups de fitoplàncton en els dos tractaments?
- Hi haurà grups que preferiran un o altre tractament?
- Afavorirà el tractament amb UREA el creixement de bacteris?
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Així, l’objectiu del treball seria observar la diferència en la resposta del fitoplàncton a diferents
enriquiments amb NITROGEN: l’un en forma de NITRAT i l’altre en forma de UREA, i la nostra
hipòtesi de partida seria la següent:
La resposta del fitoplàncton sotmès a diversos enriquiments en forma de nitrogen, un de urea i
l’altre de nitrat, serà diferent.
Per últim, m’agradaria remarcar la quantitat d’hores, unes 170 aproximadament, que he estat
fent feina als laboratoris: per una part, cal sumar-hi les hores que durant finals de juny i la
meitat de juliol, vaig emprar per a realitzar la part experimental i per l'altre, les llargues hores
que durant els mesos d'agost, setembre i octubre, m'he passat contant mostres en el
microscopi i realitzant-ne les seves gràfiques, són de destacar també les tutories amb la
Dra.Marrasé a l’ICM i la professora Rosa Brunet a l’IES AUSIÀS MARCH.

Figura 1: En aquesta fotografia es pot apreciar l’entrada al Institut de Ciències del Mar (ICM),
establiment on he realitzat la major part del TREBALL DE RECERCA.
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2. ANTECEDENTS DEL TREBALL
2.1 Què és el fitoplàncton?
El plàncton, són tots aquells organismes de dimensions generalment petites que suren a l’aigua
o que realitzen desplaçaments molt curts, en aquest grup distingim entre: el zooplàncton,
organismes heteròtrofs i el fitoplàncton, organismes autòtrofs i fotosintèticsque viuen suspesos
en l’aigua portats per corrents. Són organismesd’aigües dolces i salades, i molt prolífics,
compensant d’aquesta manera l’alta depredació a la que estan sotmesos.
2.2 Quina és la importància i el interès de l’estudi del fitoplàncton?
El fitoplàncton es troba al principi de la xarxa alimentària dels ecosistemes aquàtics, ja que al
dur a terme la fotosíntesis, realitza la producció primària d’aquests sistemes. Així, gairebé tota
la producció primària fotosintètica dels mars es atribuïda al fitoplàncton.
D’altre banda, com que realitza la fotosíntesis té la capacitat de captar CO₂ i per tant
incrementar la seva producció, podria ajudar a mitigar els efectes de l’augment de CO₂ a
l’atmosfera.
2.3 Definició dels principals tipus de fitoplàncton relacionats amb el treball: els dinoflagel·lats i
les diatomees.
2.3.1 DINOFLAGEL·LATS
Els dinoflagel·lats són organismes unicel·lulars i més
d’un 50% de les espècies de dinoflagel·lats són
fotosintètiques. Aquests organismes formen part del
plàncton i viuen en sistemes marins i d’aigua dolça.
En zones confinades com ports, badies, etc., poden
acumular-se en grans quantitats, és a dir, en
concentracions molt altes. Algunes de les seves
espècies sintetitzen toxines i les acumulacions
d’aquestes espècies tòxiques donen lloc a les
marees roges.
Pel que fa a la seva morfologia i ecologia destaquem
les següents característiques:
Morfologia:
-Tenen un solc transversal i un altre longitudinal on
s’origina un flagel, que proporciona el moviment als
dinoflagel·lats.
-El flagel transversal, forma un cercle lateral,
propulsa i realitza un moviment giratori. (figura 2)
- El flagel longitudinal, s’estén cap enrere, serveix de
timó i realitza petits impulsos. (figura 3)
-Presenten una coberta cel·lular, anomenada
anfiesma, formada per vesícules planes(alvèols).
-Presenten cloroplasts i al seu costat, els pirenoides,
on es realitza l’emmagatzematge de midó i greix.
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Figura 2: En aquesta fotografia obtinguda mentre
comptava una mostra al microscopi, es pot apreciar
perfectament el sol transversald’un dinoflagel·lat.

Figura 3: En aquesta altra fotografia, podem apreciar
el solc longitudinal d’un flagel·lat. Fotografia
obtinguda mentre realitzava un comptatge al
microscopi.

-La seva cèl·lula conté orgànuls com el reticle
endoplasmàtic o complex de Golgi.
-Tenen un nucli peculiar(dinocarió) on els
cromosomes es fixen a la membrana nuclear,
aquests cromosomes no presenten histones.
-Cicle vital:
-Generalment haploides.
-La reproducció generalment és asexual (per divisió)
tot i que també hi té lloc la reproducció sexual.
Figura 4: Fotografia on s’aprecia dos dinoflagel·lats
que possiblement estaven en reproducció, obtinguda
durant el comptatge d’una mostra.

Ecologia:
En general, es presenten en abundància quan les concentracions de nutrients són baixes. A
vegades, però, es produeixen grans concentracions d’aquests organismes en zones confinades
quan hi ha altes concentracions de nutrients. Alguns produeixen neurotoxines que s’acumulen
en organismes filtradors, com els musclos, arribant d’aquesta manera a les persones.
2.3.2 DIATOMEES
Les diatomees, figura 5, són algues unicel·lulars
microscòpiques. Són organismes fotosintetitzadors i
constitueixen una part important del fitoplàncton.
Aquests organismes són abundants quan les
concentracions de nutrients a l’aigua són
elevades.(eutrofització).

Figura 5: Fotografia obtinguda durant el comptatge
d’una mostra en la que s’aprecien dues diatomees.

Pel que fa a la seva morfologia i ecologia cal
destacar:
Morfologia:
-Les seves cèl·lules, presenten una coberta de sílice,
anomenat frústul.
-Els frústuls, consten de dues parts asimètriques o
valves que presenten una divisió entre elles.
-Algunes de les espècies formen cadenes.
Ecologia:
-Són
organismes cosmopolites, però són
especialment abundants en ambients on les
concentracions de nutrients són elevades.
-La majoria són pelàgiques tot i que algunes són
bentòniques, viuen fixades en un substrat.
-Es calcula que proporcionen gairebé la meitat de

producció primària a l’oceà.
-Amb la seva mort o ingesta, els seus frústuls
sedimenten donant origen a roques sedimentàries
com les diatomites.
2.4 Quins són els factors que controlen la producció del fitoplàncton?
Figura 6: Fotografia obtinguda mentre comptava una
mostra en la que observava una diatomea de
l’espècie Chaetoceros
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El fitoplàncton com tots els organismes fotosintètics necessiten, a més de CO2, llum i nutrients
(sals de nitrogen i fòsfor) i també alguns oligoelements com el ferro. A les capes superficials
dels sistemes aquàtics no falta la llum ni el CO2, però les concentracions de nutrients
generalment son molt baixes. D’aquesta manera, a l’oceà la producció del fitoplàncton està
limitada per nutrients.
Quan les aigües de fondària, riques en nutrients, es barregen amb les superficials (pobres en
nutrients), la producció augmenta. A la natura aquesta barreja es afavorida per l’acció del vent.
2.5 Propostes originades en els últims anys per incrementar la població de fitoplàncton.
Són un conjunt de propostes per a fer créixer artificialment el fitoplàncton de manera massiva
abocant nutrients a l’oceà i conegudes amb el nom de fertilització oceànica. Amb aquesta
fertilització, se suposa que el plàncton capturarà més CO₂ reduint els efectes del canvi climàtic.
2.5.1 Quina és la teoria?
Els oceans són clau en la regulació del clima mundial. El fitoplàncton és un dels grups
d’organismesque més CO₂ captura, ja que mitjançant la fotosíntesis, captura carboni i llum solar
per a créixer, alliberant O₂ l’atmosfera.
Els teòrics de la fertilització oceànica, volen abocar nutrients (nitrogen o fòsfor) o oligoelements
(ferro) en aigües on hi ha baixes concentracions de fitoplàncton a causa de l’absència d’un
d’aquests elements. Ells creuen que al augmentar la concentració de fitoplàncton,
s’incrementarà la captació de CO₂ per part d’aquest.
Els defensors d’aquesta teoria, asseguren que al fertilització restaurarà el fitoplàncton i així es
capturarà una gran quantitat extra de CO₂ anualment.
No obstant, alguns científics assenyalen que aquest abocament podria causar alteracions en les
cadenes alimentàries.
2.5.2 Qui està involucrat en la fertilització oceànica?
Dintre la fertilització oceànica, trobem iniciatives tant científiques com comercials.
Entre les moltes empreses que proposen la fertilització, hi ha companyia australiana, Ocean
Nourishment Corporation, dirigida per Ian S.F. Jones que, concretament proposava abocar
urea(nitrogen) en el mar de Sulú, iniciativa aturada per les autoritats Filipines en 2007.
Mentrestant, El Conveni i Protocol de Londres sobre l’abocament de desfets al mar, està
tractant d’establir els paràmetres de legalitat de l’experimentació científica sobre aquest tema.
2.5.3 Quins són els inconvenients de la fertilització oceànica?
El fitoplàncton és la base de la xarxa marina, la fertilització pot estimular la seva producció,
però el seu potencial per a captar més CO₂ encara es dubtosa, a més a més, la llista dels efectes
negatius es llarga:
- Reducció d’oxigen en els mars profunds.
- Alteracions en les cadenes alimentàries.
- Possible augment d’altres tipus de gas de l’efecte hivernacle.
- En el cas de la fertilització amb urea, grans impactes toxicològics.
- Empitjorament de l’acidificació de l’oceà.

2.5.4 Proposta de fertilització oceànica amb Urea
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Una de les iniciatives de fertilització va ser proposada per una companyia australiana,
encapçalada pel professor australià Ian Jones en la que mitjançant l’abocament de nutrients en
zones amb poca presència de fitoplàncton podria revertir els efectes del canvi climàtic.
El plantejament de Ian Jones, és afegir un dels components de la orina, la urea, fertilitzant ric en
nitrogen, en zones de l’oceà on hi ha una absència de fitoplàncton.
La seva teoria va ser inspirada per un desastre natural, les inundacions. El professor Jones va
buscar antecedents científics i es va trobar amb uns estudis realitzats a les illes Galápagos, on
es buscava comprovar que l’absència de fitoplàncton era causada per la falta de ferro. En
aquests estudies es va abocar ferro a les aigües i el fitoplàncton va créixer de manera
immediata. Segons Jones, el problema és que el ferro està present en el 80% de les aigües
marines i que calia trobar una altre element que funcionés com a fertilitzant i tingués un baix
cost. El nitrogen és un dels elements que fa créixer el plàncton, però aquest nitrogen s’ha de
trobar d’una manera que els organismes marins el puguin aprofitar, la solució trobada pel
professor va ser la UREA.
Amb tot això la proposta del professor Jones va trobar nombrosos entrebancs.
2.6 Informació relativa a la Urea
Com he anomenat en la introducció, en
l’experiment s’observaria la resposta del
fitoplàncton sotmès a diferents condicions
experimentals. Una d’aquestes seria la de
urea, un compost químic cristal·lí amb la
fórmula [CO(NH₂)₂]de la figura 7.
En la figura 7, s’aprecia com la urea conté Figura 7: En aquesta figura podem apreciar la fórmula de la
així com la seva molècula. Imatges extretes de les webs:
tant carboni com nitrat i això ens aportava un urea
http://gprbusiness.com/Products.html i
interès afegit, estudiar la resposta dels http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Urea.png
bacteris sotmesos a les diferents condicions respectivament.
experimentals.
A més a més, és un compost que estrobaen abundància als ronyons i a la femta, i el principal
producte terminal del metabolisme de proteïnes en els humans i mamífers.
En quantitats menors, està també present en els excrements dels peixos i d’altres animals. És
soluble en aigua i alcohol. Cal anomenar el seu baix cost respecte del nitrat, fet que motiva la
fertilització oceànica amb urea i no pas amb nitrat.

3. MATERIAL I MÈTODES
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3.1 LOCALITACIÓ
El treball de recerca l’he realitzat a l'Institut de Ciències del Mar (ICM) situat al passeig marítim
de la Barceloneta, 37-49. El treball es basa en un experiment realitzat a partir de l'aigua
mostrejada a la costa catalana, concretament a l’observatori Microbià de la Badia de Blanes,
situat a les següents coordenades 41°40'0'' N, 2°48'0'' E.
3.2 DISSENY DE L’EXPERIMENT
L’experiment s’inicia el dia 6/07/2010,
dia en que l'ICM havia de realitzar un dels
seus mostrejos mensuals a Blanes, així
que vam aprofitar l'ocasió per anar a
obtenir
l'aigua
necessària
per
al’experiment. L’aigua la vam obtenir des
del punt on l’ICM realitza els seus
mostrejos mensualment (figura 8).
Aquesta aigua, la vam obtenir des d’una
barca (figures 9 i 10) a uns
aproximadament 600 metres de la costa,
on varem omplir 7 bidons de plàstic de Figura 8: En aquesta imatge extreta de Google, es pot apreciar el punt
on varem mostrejar l’aigua necessària per a l’experiment. Situat a les
20L i la varem filtrar al moment amb coordenades 41°40'0'' N, 2°48'0'' E.
unaxarxade 200 micròmetres de
diàmetre de porusque evites el pas de depredadors. Un cop filtrada, la varem transportar fins al
laboratori del ICM on jo hauria de realitzar l’experiment. D’aquesta manera, aquella mateixa
tarda, la Dr.Marrasé i jo varem iniciar l’experiment que varem anomenar FON (resposta del
Fitoplàncton a diferents fonts de Nitrogen).

Figures 9 i 10: En aquestes dues fotografies podem observar la barca des de la que es va realitzar el mostreig i la distància
aproximada de la costa on es va realitzar.
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Tot l'experiment el vaig realitzar sota la supervisió i l'ajuda de la Dra Marrasé. Per preparar
l'experiment vaig fer el següent:
 Omplir 6 microcosmos de 15L
 Calcular les concentracions de nutrients necessàries per a cada microcosmos i afegir-les
a cada un de la següent manera: (figura 11 de la següent pàgina)
- A dos d'ells, se'ls va afegir nitrat, fosfat i silicat, i serien anomenats N1 i N2
- Als altres dos, se'ls va afegir urea, fosfat i silicat, i es van anomenar U1 i U2
- I els dos restants, sense cap addició, van servir de controls, anomenats C1 i C2
 Així, les concentracions i volums de les solucions de nutrients afegides es varen ajustar
per aconseguir les següents concentracions (µmol-at) finals dins dels recipients:
N: 16 P: 1 Si :30.
Com ens asseguraríem de que les diferències en la resposta del fitoplàncton només serien
degudes a la manera/forma en que afegíem el Nitrogen? Per assegurar-nos-en faríem el
següent:
- Afegir la mateixa quantitat de NITROGEN en els tractaments o enriquiments tan en el
cas del NITRAT com en el de la UREA.
- Controlar totes les variables que poguessin afectar el creixement del fitoplàncton (llum,
temperatura, concentració de altres nutrients com P i Si...) de manera que aquestes
fossin constants en els dos tractaments.
- La proporció de N:P de la nostra adició era de 16:1, ja que és la proporció de la matèria
orgànica particuladaen molts ecosistemes marins. Quan al medi dissolt es troba aquesta
proporció es diu que no predomina la limitació de cap d’aquests elements. El Si es va
afegir en excés, ja que no volíem que el creixement de les diatomees fos limitat.
Un cop realitzada la preparació per a l’experiment, vaig dipositar tots el microcosmos una
cambra
isotèrmica(figura
12).

Figura 12: En aquesta fotografia podem veure el microcosmos numerats i
col·locats a la cambra isotèrmica, de manera que tinguessin la mateixa
quantitat de llum i temperatura perquè no hi hagués cap factor que crees
diferències que no fossin relacionades amb l’adició de nutrients.
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Figura 11: Esquema de la preparació de l’experiment FON, en el que podem veure la manera com varen ser afegides les
concentracions i la numeració del microcosmos.

3.3 MOSTREIG
El mostreig, consistia en agafar l'aigua dels 6 microcosmos, barrejant-la prèviament. La finalitat
del mostreig era obtenir l'aigua necessària de cada microcosmos per a realitzar els següents
anàlisis:
- Clorofil·la
- Fitoplàncton
- Bacteris: per CITOMETRIA
- Nutrients inorgànics
- COT/NT: Carboni Orgànic Total i Nitrogen Total
El mostreig el vaig realitzar durant 12 dies consecutius (figura 13) a la mateixa hora i començant
des del primer dia que vam anar a agafar l'aigua de Blanes i varem preparar l'experiment.
Aquest primer, va ser el més important, ja que ens havia de dir si les concentracions afegides en
la preparació de l'experiment s'havien afegit correctament. Així, al realitzar el primer mostreig,
la Dra. Marrasé va enviar el nutrients inorgànics a analitzar-los. Aquest anàlisi va determinar un
valor anòmal de silicat. Aquest fet el varem rectificar ràpidament i en els següent mostreig
realitzat hores més tard, vam veure que les concentracions ja estaven perfectament ajustades.
TEMPS
DIES

T:0
T:0.5
2010
0706

T:1

T:2

T:3

T:4

T:5

T:6

T:7

T:8

T:9

T:10

T:11

2010
0707

2010
0708

2010
0709

2010
0710

2010
0711

2010
0712

2010
0713

2010
0714

2010
0715

2010
0716

2010
0717

Figura 13: Taula de dels dies de mostreig

10

3.4INFORMACIÓ SOBRE ELS ANÀLISIS REALITZATS
3.4.1 CLOROFIL·LA
Aquest anàlisi va ser un dels més
importants per al contingut del
treball, ja que segons el nivell de
clorofil·la obtinguts en cada dia de
mostreig, sabíem la quantitat
d'organismes
fotosintètics
presents en cada microcosmos.
Per poder analitzar la clorofil·la
present en cada mostra, agafava
un pot de cada microcosmos. Tot
seguit, agafava la mostra i la
portava a un laboratori on hi havia
la rampa de filtració (figura 14)
que podem apreciar en la figura
15:
Figura 14 : En aquesta fotografia estic realitzant la filtració al buit
mitjançant la rampa de filtració. Fotografia realitzada per la Dra. Marrasé

AIGUA PER
FILTRAR AL
BUIT

ESPAI ON ES POSA
EL FILTRE

PINÇA
C LAU DE PAS
COLUMNA DE
FILTRACIÓ

BOMBA DE BUIT

Figura 15: Esquema explicatiu de la rampa de filtració utilitzada per a obtenir un filtre de cada mostra.

Aquest esquema em serveix per explicar millor el procés de filtració. Primer de tot, col·locava
en la columna de filtració el filtre que havia de retenir els organismes. Aquest filtre era de fibra
vidre i de 0,7 micròmetres de diàmetre de porus nominal.Tot seguit, col·locava la torre de
filtració sobre la columna i hi posava unes pinces per impedir el moviment que podia comportar
la pèrdua d'aigua mentre es realitzava la filtració. Un cop havia fet això, netejava les torres amb
aigua MiliQ. Aleshores, agafava els 100mL que havia mostrejat de cada microcosmos i
n'abocava 50mL a cada torre, realitzant així dues rèpliques de cada microcosmos. Un cop havia
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abocat l'aigua, obria la clau de pas, encenia la bomba de buit i començava a realitzar-se la
filtració.
Acabat el procés de filtració, apagava la bomba, tancava la clau de pas, treia la pinça que
aguanta el muntatge i retirava la torre de filtració de la columna. Aleshores, amb unes pinces
doblegava el filtres i els introduïa cada un per separat en uns tubs en els que havia abocat
7,1mL d'acetona i numerat. (figura 16)
Filtre del microcosmos N1, réplica N1A

Tub de plàstic

Introducció de
7.1mL acetona

Introducció
delfiltre

Figura 16: Esquema del procediment seguit per a introduir el filtre dins l’acetona després d’haver realitzat la
filtració de la mostra.

El procés de filtració el repetia 12 cops per obtenir-ne dos filtres de cada un dels microcosmos.
Un cop realitzat tot el filtratge, guardava els tubs amb l'acetona i filtre a la nevera per a llegirlos passades 24hores en el fluorometre, aparell usat per a llegir paràmetres de fluorescència.
Al següent dia, treia els tubs de la nevera i em disposava a llegir-los. Agafava el tub que
contenia el filtre amb l'acetona i com que la clorofil·la dels organismes presents en filtre, s'havia
dissolt en l'acetona, abocava aquesta acetona a un tub de vidre i l'introduïa en elfluorometre.
(figura 17)
FLUOROMETRE

Aboquem
l’acetona al tub
de vidre

Introducció del tub
amb l’acetona dins del
fluorometre

TUB D’ASSAIG O DE VIDRE

Figura 17: Esquema del procediment seguit per a introduir el tub amb l’acetona al fluorometre i mesurar la clorofil·la
present.
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Al introduir el tub amb l'acetona al
fluorometre, primer havia d'ajustar
l'escala (figura 18) en funció de la lectura
que obtenia, quan ja estava ajustada em
donava una lectura, que jo després
passava a un excel i aplicant la fórmula
de la figura 19, obtenia els nivells de
clorofil·la presents en els microcosmos
cada dia de mostreig:

Figura 18: En aquesta fotografia estic ajustant l’escala del
fluorometre, a més a més, s’aprecia el pot d’acetona amb la que
llegia les mostres. Fotografia realitzada per la Dra. Marrasé.

FORMULA EMPRADA: (((LECTURA- BLANC) · (VOLUM ACETONA/VOLUM FILTRAT))/ESCALA) ·0,1275= CLOROFIL·LA
Figura 19: Fórmula emprada per obtenir els nivell de clorofil·la de cada mostra

“És a dir, restem la lectura obtinguda en el fluorometre del blanc i les multipliquem pel volum
d’acetona utilitzat entre el volum d’aigua filtrat. Desprès dividim per l’escala utilitzada en el
fluorometre i ho multipliquem per un factor de converisió. El resultat de l’operació ens dóna la
volum de clorofil·la en micrograms/L”.

3.4.2 FITOPLÀNCTON
Aquest anàlisis juntament amb el de clorofil·la ha
estat un dels més importants ja que a partir
d’aquest podia contar el nombre d’organismes
presents en cada mostra obtinguda de cada
microcosmos.
En el cas del fitoplàncton, també agafava aigua
suficient per a realitzar-ne dues rèpliques.
D’aquesta manera, omplia dos (pots) de 100mL
cadascun i els fixava amb 1mL de Formolhexamina,
que em permetia poder-les analitzar dies més tard.
Passats uns dies, agafava les mostres que havia
guardat en una capsa (figura 20) i les feia
sedimentar afegint-hi prèviament Lugol, que entre
les seves moltes funcions, nosaltres el vam utilitzar
com a colorant per a les cèl·lules, fent d'aquesta
manera el nucli cel·lular més visible i poder
diferenciar millor les diferents cèl·lules en el
microscopi al comptar la mostra.
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Figura 20: Pots de tap d’estrella que contenien el
fitoplàncton fixat amb formolhexamina per a ser
sedimentats més tard.

El procés de sedimentació era el descrit en la figura 21 de la següent pàgina
Mostra preparada per a ser
comptada al microscopi invertit
Aboquem 100mL del pot a la
proveta de filtració

Passades 48hores
retirem la proveta de
filtració desplaçant-la

Fitoplàncton fixat
amb
formolhexamina
Proveta de filtració per a 100mL,
conté fitoplàncton amb Lugol.
Cubeta per a sedimentar 10mL
de fitoplàncton amb Lugol.
Passades unes 6
hores

Aboquem 10mL del pot
a la cubeta

Mostra (cubeta) preparada per a
ser comptada al microscopi
invertit

Figura 21: Esquema explicatiu del procés de sedimentació de qualsevol mostra de l’experiment. Aquest
esquema l’he realitzat per a que el procés de sedimentació sigui més entenedor.

Així, les mostres sedimentades (figura 22) eren les
d’aquells dies on el fitoplàncton havia experimentat
un bloom o una davallada, informació que prèviament
havia obtingut a partir de l’anàlisi de clorofil·la explicat
en l’apartat 3.3.1
D'aquesta manera, la sedimentació la feia seguint el
procés descrit anteriorment, si la quantitat de
clorofil·la d'una determinada mostra havia donat uns
valors baixos en clorofil·la, sedimentava 100mL i
m'esperava 48hores per a poder comptar-la. Si la
mostra tenia uns valors alts en clorofil·la sedimentava
només 10mL i passades unes 6hores ja podia realitzar
el seu comptatge.
Així doncs, la quantitat sedimentada sempre anava en
funció dels nivells de clorofil·la obtinguts de la mostra
que posava a sedimentar per facilitar d'aquesta
manera el comptatge en el microscopi.
Figura 22: Podem observar les mostres en el
procés de sedimentació, guardades al laboratori
fins a ser comptades en el microscopi invertit
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3.4.2.1 COMPTATGE
Aquest apartat esta relacionat amb l'anterior, ja que sense haver realitzat prèviament tot el
procés descrit anteriorment no podia realitzar el comptatge de les mostres. La finalitat d'aquest
procés era determinar el nombre d'organismes presents en les mostres sedimentades i passar
les dades obtingudes a un full excel on treballaríem amb elles.
Així doncs, com he anomenat a l’anterior apartat, si la mostra sedimentada era de 100mL,
havien de passar 2 dies fins a poder realitzar el comptatge, si era de 10mL amb menys d'un dia
n'hi havia prou.
Un cop la mostra ja estava preparada
per ser comptada, l'agafava i la portava
a un laboratori on hi havia els dos
microscopis invertits que he utilitzats
per a realitzar el comptatge:
NikonDiaphot 200 (figura 23) i Axiovert
35.
Utilitzàvem un microscopi invertit
perquè el què havia de comptar era el
material sedimentat de la mostra que
es trobava en el fons de la cubeta.
El microscopi més utilitza per a realitzar
el comptatge de les mostres era el
Nikon Diaphot 200, un microscopi que
connectat a un ordinador amb una Figura 23: En aquesta foto podem observar el microscopi Nikon
200 que he utilitzat per als comptatges. També s’observa
càmera
incorporada
permetia Diaphot
l’ordinador al que estava connectat que permetia visualitzar el
visualitzar millor el contingut de la fitoplàncton amb més detall. Fotografia realitzada per la Dra.
mostra
i
realitzar-ne
algunes Marrasé.
fotografies.
El comptatge de cada mostra, requeria paciència, era aproximadament d'una hora i consistia a
contar el transsecte de diàmetre més gran de cada mostra (figura 24). El número de mostres
comptades en l'experiment ha estat un total de 17, realitzant el seu comptatge durant gairebé
un mes.
El procediment per a conèixer el número total d’individus en un litre de la mostra sedimentada
a partir dels organismes comptats en el microscopi era el següent:
Coneixent l’amplada (26mm) i l’altura (0.92mm) calculàvem la
seva àrea i fèiem el mateix amb l’àrea de la cubeta, ja que
coneixíem el seu diàmetre. Ara només calia aplicar una simple
regla de tres:

Figura 24: En aquesta figura s’aprecia
marcat de groc el transsecte de
diàmetre més gran de la cubeta.

Àrea del transsecte
Àrea de la cubeta

x (diatomees comptades en el transsecte)
y (nombre total de diatomees en la cubeta)

Per a calcular y= x(àrea cubeta)/àrea transsecte; d’aquesta manera obtenia el nombre total de
diatomees en la cubeta, si havia sedimentat 100mL multiplicava el resultat per 10 i si el volum
sedimentat era de 10mL multiplicava el resultat per 100 obtenint d’aquesta manera el nombre
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total de diatomees en un Litre d’aquella mostra. Ara només calia repetir el procediment amb el
dinoflagel·lats i les altres espècies comptades en el microscopi.
3.4.3 BACTERIS: CITOMETRIA
La finalitat d’aquest anàlisi era
estudiar el nombre de bacteris
presents en cada microcosmos.
L’aparell usat, el citometre de flux
FACS CALIBUR (figura 25), no indica
diferència entre grups de bacteris i
espècies, només diferencia entre:
- Bacteris, HDNA amb una alta
quantitat de ADN
- Bacteris, LDNA, amb baixa
quantitat de ADN

Figura 25: Realitzant el comptatge dels bacteris presents en una
mostra mitjançant el citometre de flux. Fotografia realitzada per la
Dra. Marrasé.

Al afegir a l’ADN un colorant (SYTO13) podem distingir les que tenen més ADN de les que en
tenen poc, sense distingir entre grups o espècies. En general, diem que les que tenen més ADN
estan més actives, és a dir respiren i es reprodueixen més ràpid, tot i que encara hi ha certa
controvèrsia amb aquesta afirmació. El procés per a realitzar aquest anàlisi esta explicat en la
següent figura (figura 26) i queda explicat en la següent pàgina.

2microlitres de marcador
SYTO 13

Criovial amb aigua fixada amb
150microlitres de P+G

Pas 1

Criovial amb
1.5mL d’aigua del
microcosmos

Pas 2

Pas 3

Criovial extret
del congelador i
descongelat
posteriorment

Pas 4

Tub d’assaig
amb
200microlitres
de aigua

Pas 5

10microlitres
de beads de
fluorescència

Figura 26: Esquema explicatiu dels passos previs de la introducció de la mostra en el citometre.
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Els passos del procés descrit en la figura 26 eren els següents:
-Pas 1: Es fixa l’aigua amb 150microlitres de P+G(barreja de paraformaldehid i grutaraldheid). Pas 2: Un cop fixada, es guarda el criovial al congelador a una temperatura de 80ºC sota zero.
-Pas 3: Es descongela el criovial dies més tard i pipetegem en un tub d’assaig 200microlitres de
la mostra del criovial.
-Pas 4: Afegim al tub d’assaig que conté l’aigua 2microlitres d’un marcador de l’ADN, SYTO 13,
que ens ajudarà a diferenciar les bactèries més actives de les menys actives.
-Pas 5: Per últim, pipetegem en el tub d’assaig que conté l’aigua i el marcador 10microlitres de
boletes de plàstics fluorescent, dels quals coneixem la seva concentració (un patró intern de
l’ICM) i així podem determinar en el citometre la concentració de bacteris presents en els
microcosmos durant els dies de mostreig.
Un cop s’han realitzat tots aquets passos, ja podem introduir el tub d’assaig dins del citometre i
extreure’n els resultats mitjançat un programa anomenat Cel-Quest. Els resultats obtinguts del
citometre es passen a un altre ordinador on es pinten els dos grups diferenciats de bacteris
(HDNA i LDNA) amb el programa Paint-a-Gate, per conèixer d’aquesta manera la seva
concentració.
Una vegada obtingudes totes aquetes dades, les varem passar a un excel on varem fer algunes
gràfiques per a interpretar més fàcilment els resultats.
Per últim remarcar que tot aquest anàlisi el vaig realitzar amb l’ajuda del Dr.Hugo Sarmento.

3.4.4 NUTRIENTS
Agafaven mostres de nutrients en dos tubs
(figura 27) de cada microcosmos, per a tenir
dues rèpliques de cada un. Extreia l'aigua de
microcosmos i omplia dos tubs que desprès els
guardava al congelador que els mantenia a una
temperatura aproximada d'uns 20ºC sota zero
per poder ser analitzats en dies posteriors. Els
anàlisis es varen realitzar al servei d’analisis de
l’ICM, dels quals només varem fer analitzar els
nutrients dels dos primers dies, ja que
necessitàvem saber si les concentracions inicials
eren les que havien planejat. Com que analitzarles tenia un cost i aquests resultats no eren
imprescindibles per realitzar aquest treball,
varem decidir no analitzar la resta de les mostres.
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Figura 27: Fotografia on s’aprecien els tubs en els qual es
guardaven les mostres per a analitzar els nutrients.

3.4.5 COT/NT(Carboni Orgànic Total i Nitrogen total
Per a fer aquest anàlisi, de cada microcosmos omplia dos ampolles de vidre on prèviament
havia abocat àcid fosfòric per tal de baixar el pH a 2, i conservar d’aquesta manera la mostra
sense alteracions. Desprès, tancava les ampolles de vidre amb un soplet per evitar el contacte
amb l'aire i les guardava a la nevera. Com en l’apartat anterior, els anàlisis es varen realitzar al
servei d’analisis de l’ICM, dels quals només varem fer analitzar el COT/NT dels dos primers dies,
ja que necessitàvem saber si les concentracions inicials eren les que havien planejat. Com que
analitzar-les tenia un cost i aquests resultats no eren imprescindibles per realitzar aquest
treball, varem decidir no analitzar la resta de les mostres

Figura 29: Fotografia en la que podem observar les
ampolles del COT, tancades i preparades per ser
analitzades si era necessari

Figura 28: En aquesta fotografia estic realitzant el
tancament d’una de les ampolles de vidre.
Fotografia realitzada per la Dra. Marrasé
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4. RESULTATS
4.1 CLOROFIL·LA

Figura 30: Variació temporal de la clorofil·la en les diferents condicions experimentals. En l’eix horitzontal,
el temps en dies de mostreig i al vertical, la clorofil·la dels microcosmos en micrograms/Litre. Les barres
verticals indiquen la desviació estàndard de la mitjana.

Després d’afegir nutrients en tots els microcosmos, varem observar un augment de la
clorofil·la. Aquest augment va ser significativament més gran en el cas dels dos tractaments
amb nitrogen (Urea i Nitrat) com s’aprecia a la figura 30.
Al cap de cinc dies, els valors de clorofil·la en el cas dels enriquiments varen arribar a un màxim
(bloom), 14 µgr/L en el cas del nitrat i gairebé 10 µgr/L en el cas de la urea.
Després d’aquest màxim va haver-hi una davallada per part de les dues condicions segurament
deguda a l’esgotament dels nutrients presents en els microcosmos. Poc després, cap al novè dia
de l’experiment, torna ha haver-hi un petit augment de clorofil·la degut probablement al
reciclatge de nutrients per part dels bacteris.
La desviació mitjana és la mitjana de les diferències, en valor absolut, dels valors de la mitjana.
En l’experiment la desviació era gairebé imperceptible, ja que els valors eren molt baixos.
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4.2 FITOPLÀNCTON

Figura 31: Variació temporal dels organismes fitoplanctònics (diatomees i dinoflagel·lats) en els seus
blooms i davallades, amb un enriquiment de nitrogen en forma de NITRAT. A l’eix horitzontal, el
temps en dies de mostreig i en el vertical, l’abundància en cèl·lules/Litre

Figura 32: Variació temporal dels organismes fitoplanctònics (diatomees i dinoflagel·lats) en els seus
blooms i davallades, amb un enriquiment de nitrogen en forma de UREA. A l’eix horitzontal, el temps
en dies de mostreig i en el vertical, l’abundància en cèl·lules/Litre
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Figura 33: Variació temporal dels organismes fitoplanctònics (diatomees i dinoflagel·lats) en els seus
blooms i davallades, sense cap adició de nutrients. A l’eix horitzontal, el temps en dies de mostreig i en el
vertical, l’abundància en cèl·lules/Litre

Figura 34: Coeficient de diatomees entre dinoflagel·lats en les diferents condicions experimentals. A l’eix
horitzontal, el temps en dies de mostreig i al vertical, el coeficient DIAT/DINO
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Malgrat afegir silicat i fosfat a totes les condicions, els enriquiments de les condicions en el que
el nitrogen estava en forma d’Urea, com en el cas de la figura 32, les diatomees no van arribar a
concentracions tant altes com en les condicions d’enriquiment de nitrogen en forma de nitrat,
com a la figura 31.
Per contra, els dinoflagel·lats van créixer més favorablement en l’enriquiment de nitrogen en
forma d’Urea.
Pel que fa el control, on no hi va haver adició de nutrients, les variacions en abundància cel·lular
van ser molt baixes, com es pot observar a la figura 33.
Per visualitzar millor la dominància relativa de diatomees i dinoflagel·lats en les diferents
condicions experimentals varem calcular l’índex diatomees entre dinoflagel·lats, com s’aprecia
a la figura 34.

4.3 FITOPLÀNCTON I BACTERIS

Figura 35: Variació temporal del fitoplàncton relacionada amb el creixement dels bacteris en
l’enriquiment de nitrogen en forma d’urea. A l’eix horitzontal el temps en dies del mostreig i al vertical
la quantitat de biomassa en micrograms/Litre
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Figura 36: Variació temporal del fitoplàncton relacionada amb el creixement dels bacteris en
l’enriquiment de nitrogen en forma de nitrat. A l’eix horitzontal el temps en dies del mostreig i al
vertical la quantitat de biomassa en micrograms/Litre

Figura 37: Variació temporal del fitoplàncton relacionada amb el creixement dels bacteris sense adició
de nutrients. A l’eix horitzontal el temps en dies del mostreig i al vertical la quantitat de biomassa en
micrograms/Litre
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En les figures 35 i 36, s’aprecia com el màxim creixement de bacteris es dóna sempre un o dos
dies després del màxim creixement “bloom” de fitoplàncton. Aquest fet és degut a la producció
de matèria orgànica per part del fitoplàncton que és aprofitada pels bacteris.
Entre el dos tractaments, urea i nitrat, s’observa que en l’enriquiment de nitrogen en forma de
nitrat els bacteris són més alts, ja que en aquest enriquiment, figura 36, s’ha generat més
matèria orgànica que no pas en el d’urea.
Es de destacar que en el tractament amb urea, figura 35, els bacteris es mantenen més altes
abans del bloom de fitoplàncton, gràcies al carboni que conté la urea.
A més a més, a la figura 37, s’aprecia com les variacions en el cas del control són mínimes.
4.4 BACTERIS (HDNA/LDNA)

Figura 38: Coeficient dels bacteris amb una alta concentració de DNA(HDNA) entre bacteris amb baixa
concentració de DNA(LDNA) en el cas de l’enriquiment de nitrogen en forma de UREA. A l’eix
horitzontal, el temps el dies de mostreig i en el vertical, el coeficient (HDNA/HDNA+LDNA)
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Figura 39: Coeficient de les bacteris amb una alta concentració de DNA(HDNA) entre bacteris amb baixa
concentració de DNA(LDNA) en el cas de l’enriquiment de nitrogen en forma de NITRAT. A l’eix
horitzontal, el temps el dies de mostreig i en el vertical, el coeficient (HDNA/HDNA+LDNA)

Figura 40: Coeficient de les bacteris amb una alta concentració de DNA(HDNA) entre bacteris amb baixa
concentració de DNA(LDNA) sense adició de nitrats. A l’eix horitzontal, el temps el dies de mostreig i en
el vertical, el coeficient (HDNA/HDNA+LDNA)
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Els bacteris amb alta concentració de DNA(HDNA), normalment són més actives que les que
presenten una baixa concentració de DNA(LDNA).
A les figures 38, 39 i 40, és pot observar com les altes concentracions de bactèries HDNA, és
donen en els dies on el seu creixement és màxim.
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5. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS
La resposta del fitoplàncton i els bacteris va ser diferents segons els diversos tractaments, així
podem dir:
1. En el cas de l’enriquiment de nitrogen en forma de NITRAT, s’observa un creixement
més elevat de fitoplàncton i bacteris respecte l’enriquiment de nitrogen en forma de
UREA.
2. El màxim creixement de bacteris, s’observava sempre al cap d’un o dos dies després del
pic o bloom de fitoplàncton, fet degut segurament a que els bacteris aprofitaven tota la
matèria orgànica produïda pel fitoplàncton.
3. Malgrat afegir silicat i fosfat en els dos tractaments de nitrogen, el creixement relatiu de
diatomees va ser menor en el cas del tractament de nitrogen en forma de UREA.
4. Per contra, en els tractaments de UREA, la proporció de dinoflagel·lats va ser més
elevada. Aquest fet, és un dels inconvenients previstos pels científics, que es produiria
en el cas de realitzar-se la fertilització oceànica amb UREA.
Així, és d’esperar que en el cas de realitzar-se l’enriquiment amb urea al mar, la
quantitat de dinoflagel·lats fos més elevada que les altres espècies del fitoplàncton, ja
que en aquests projectes, no està previst afegir silicat ni fosfat.
5. La quantitat de bacteris amb alta concentració de DNA(HDNA), és més elevada en els
pics de producció d’aquests bacteris . Això es el que esperaven ja que els bacteris HDNA
en general son mes actius (respiren més, tenen taxes de reproducció més altes, etc).
6. Les rèpliques es comportaven de manera molt similar, ja que en la major part dels casos
el coeficient de variació entre aquestes no superava el 10%. D’aquesta manera podem
considerar que les diferències entre els diversos tractaments són significatives.
Donats els resultats, creiem que les fertilitzacions oceàniques amb UREA i no amb NITRAT,
degut al seu alt cost, no serien gaire convenients ja que:
1. La producció en aquestes fertilitzacions es menor que amb NITRAT.
2. S’afavoreix el creixement de dinoflagel·lats en detriment de les diatomees. Aquest fet és
important, ja que dintre del grup de dinoflagel·lats hi ha espècies que poden produir
neurotoxines nocives per els essershumans. A més a més si afavorim la seva producció,
podríem arribar a provocar possibles marees roges.
Per últim, m’agradaria destacar que la hipòtesi inicial ha estat corroborada, ja que hem observat una
notable diferència entre les dues condicions experimentals i també destacar que els objectius del treball
s’han assolit satisfactòriament.
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del primer moment em van obrir les portes del centre i em van ajudar a dur a terme el meu
treball de recerca sense cap impediment. Ha estat un plaer treballar al voltant de gent tan
simpàtica i treballador alhora, i que, tot i la quantiosa feina de la que s’ocupen han pogut fer-se
un forat en la seva agenda per ajudar-me.
Agrair l’ajuda de gent com, la ClaraCardelús o elDr. Rafael Simó,amb els qui vaig compartir
barca durant el mostreig de Blanes, el Dr. Francesc Peters, i també elDr. Hugo Sarmento, qui em
va ajudar amb l’anàlisi de bacteris.
Destacar també la nombrosa ajuda mostrada per part de la Dra. Cèlia Marrasé, que ha estat la
meva tutora a l’ICM durant les llargues hores que hi he estat i que m’ha ajudat a aconseguir
l’objectiu que ens havíem plantejat des del primer moment.
Per últim, però no menys important destacar l’ajuda mostrada per la família i per en Xavier
Martiañez, un company de classe que també ha realitzat el seu treball a l’ICM, amb el que he
compartit bastantes bones hores en el ICM mentre cadascun realitzava el seu treball i que ha
fet que algunes hores no es fessin tant llargues.
Per acabar, m’agradaria destacar que ha estat una gran experiència i que, tot i la gran quantitat
d’hores que m’ha suposat realitzar el treball repetiria l’experiència per a tornar a treballar amb
aquestes persones.

Fotografia d’agraïment: Començant per la dreta per a
en Xavier Martiañez, Dr. Francesc Peters, Dra. Cèlia
Marrasé i jo.
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8. ANNEXOS
Els annexos d’aquest treball es troben en el CD adjunt:
Annex 1: Fotografies del mostreig a Blanes
Annex 2: Fotografies relacionades amb l’experiment
Annex 3: Fotografies realitzades en el comptatge del microscopi
Annex 4: Fulla de dades de clorofil·la, on hi ha les dades i la gràfica
Annex 5: Fulla de dades del fitoplàncton, on hi ha els organismes comptats i les gràfiques
Annex 6: Gràfiques HDNA/LDNA relacionades amb la de fitoplàncton/bacteris
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