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RESUM M 

Laa presència de les diatomees a tot tipus d'ambients i la seva gran diversitat 

taxonömicaa ha suposat 1'üs estés d'aquestes algues com a monitors de la qualitat de les 

aigüess superficials. La qualitat de les aigües de rius i llacs es veu sovint afectada per la 

contaminacióó amb metalls pesants. En aquesta tesis s'ha estudiat si concentracions 

elevadess de metalls poden alterar 1'abundancia relativa de les espècies de diatomees 

quee constitueixen les comunitats algals de rius, provocant la substitució d'espècies o 

clonss de diatomees més sensibles per espècies més tolerants. Tanmateix, no només 

metallss perö altres factors, com ara la concentració de nutrients, possiblement afecten 

laa successió de les espècies d'algues a les comunitats aquatiques. Per aixè s'ha investigat 

tambéé 1'estructura de les comunitats algals i biofilms com a resultat de concentracions 

elevadess de fosfat i metalls. La forma de creixement de les espècies d'algues que 

composenn les comunitats i les caracteristiques dels biofilms s'han estudiat com a 

possibless factors determinants de la resposta individual de les espècies als factors 

ambientals. . 

Enn el present estudi, són analitzades les caracteristiques de biofilms de microalgues de 

riuss en condicions naturals (in situ) i experimentals. S'identifiquen els factors que 

interaccionenn i determinen la fisionomia i resposta del biofilms de microalgues en el 

camp.. I s'investiga experimentalment el paper ecologie de les espècies i les 

caracteristiquess estructurals dels biofilms que determinen la resposta a factors externs. 

Aquestt estudi parteix (capitol II) de 1'avaluació i caracterització in situ dels components 

biöticss i abiótics i de la fisiologia dels biofilms de microalgues al riu Dommel. El riu 

Dommell  ha estat més d'un segle exposat a concentracions elevades de zinc i cadmi, 

comm a conseqüència de les activitats d'una fundició de zinc situada a la seva conca. Per 

tall  d' estudiar la possible inducció de tolerancia al zinc de les comunitats algals 

exposadess crönicament a aquest metall al riu es van usar petits discs de vidre 

colonitzatss i mostres de comunitats algals naturals a la sorra. La tolerancia a zinc es va 
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mesurarr com la inhibició de la incorporació de 14C a les microalgues i de la 

incorporacióó de 3H-timidina a les bacteries d'aquestes comunitats. Les comunitats 

bacterianess colonitzades als vidrets i a la sorra de la localitat extremadament 

contaminadaa foren resistents al zinc en comparació a les poblacions de la localitat més 

netaa situada current amunt. Les algues de la localitat extremadament contaminada 

varenn ésser només lleugerament afectades per la concentració més elevada de zinc a la 

quee van ser exposades. La sensibilitat de les comunitats bacterianes va ser d'un ordre de 

magnitudd més alt que 1'observada per les comunitats algals. La gruixaria del biofilm i la 

deposicióó dels metalls varen ser assenyalats com a factors responsables per la 

insensibilitatt de les algues al zinc. 

All  capitol III , es va relacionar experimentalment la composició d'espècies de diatomees 

ambb la qualitat de 1'aigua, transferint vidrets colonitzats del riu contaminat al riu usat 

comm a referenda i vice versa a la prima vera, tardor i hivern. Els valors de les 

concentracionss de metalls i pes sec mesurats als biofilms transferits tendeixen a 

adquirirr els valors mesurats als biofilms locals al cap de 14 a 18 dies d'incubació. Els 

valorss del 1'index de similaritat Bray-Curtis per les diferents comunitats indicaren que 

less comunitats de diatomees responen més rapidament a les condicions contaminades 

quee a les condicions de referenda. Aquest fet fornf la primera indicació de 1'existència 

d'unaa forga selectiva dels metalls sobre les comunitats algals dels rius estudiats. 

Malgratt tot, la distribució i abundancia de les espèdes indica que les elevades 

concentracionss de metalls pesants no són 1'ünic factor determinant la successió algal. 

All  capitol IV, es va investigar 1'efecte que les elevades concentracions de fosfat i 

metallss poden tenir en la successió de les comunitats de diatomees. Biofilms de 

microalguess del riu de referenda varen ser exposats al laboratori a concentracions de 

zinc,, cadmi i fosfat com les mesurades al riu contaminat. L'adidó de zinc va causar una 

severaa reducció del creixement de les algues als biofilms, perö l'adició de fosfat va 

compensarr totalment 1' efecte provocat pel zinc. Malgrat tot, les concentracions de 

fosfatt no pogueren neutrallitzar 1'efecte tóxic de l'adició de les concentracions de zinc i 

cadmii  conjuntament. 
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Laa successió de les espècies de diatomees als tractaments experimentals coincidi en 

generall  amb les diferències observades a les comunitats algals als rius de referenda i 

contaminat,, perö la simple interacció d'aquests tres factors (zinc, cadmi, fosfat) va 

resultarr insuficient per a explicar els canvis i el paper de les espècies en detail. La 

combinacióó dels tres factors investigats va influi r també en els valors dels indexs de 

diatomees,, de forma contradictöria amb les assumptions basiques atorgades a aquests 

indexss (TDI, %PTV). La forma de creixement (fixació, orientació i motilitat) de les 

espècies,, aixf com la canviant abundancia d'aquestes durant les diferents fases del 

desenvolupamentt dels biofilms es van assenyalar com els agents principals causants de 

less complexes respostes observades als biofilms. 

All  capitol V, es va hipotetitzar que 1'estructura dels biofilms actua com a barrera en 

contraa dels efectes deleteris de metalls sobre microalgues bèntiques. Per validar aquesta 

hipotesi,, es varen deixar colonitzar els biofilms algals durant dues i sis setmanes al riu 

dee referenda i al riu contaminat amb metalls. Aquests biofilms "joves" i 

"desenvolupats""  van ser subseqüentment exposats al laboratori a concentrations de 

zincc i cadmi, simulant les concentrations del riu contaminat, per un periode de dues 

setmanes.. Tant la composició de les espècies, la clorofilla a, els carbohidrats i les 

concentrationss de zinc i cadmi com la fluorescència minima de la clorofil la (F0) i el 

rendimentt fotönic ((f)p), parametres obtinguts utilitzant un fluorometre d'amplitud de 

pulss modulada (PAM), varen indicar que els biofilms en una fase primaria de 

colonitzadóó són més vulnerables als metalls que els biofilms en un estadi més avan^at 

dee colonització. 

All  capftol VI, es va investigar si un increment en la tolerancia per zinc de la diatomea 

GomphonemaGomphonema parvulum podia explicar la distribució d'aquesta espècie tant a localitats 

contaminadess amb metalls com a localitats netes. Inóculs uniespecffics d'aquesta 

diatomeaa obtinguts del riu de referenda i del riu contaminat van ser cultivats al 

laboratorii  com a biofilms mono-especifics, conservant d'aquesta manera les 

caracteristiquess bèntiques de creixement. Es van portar a terme experiments de curt 

terminii  (5h) per discernir la toxidtat de zinc i coure sobre aquests dons, utilitzant un 

fluorometree d'amplitud de puls modulada (PAM). Les concentracions de zinc que 
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provocarenn la reducció del 50 % (EC^'s) de la (j)p del clon originari del riu contaminat 

vann ser significativament més elevades que aquelles causant el mateix efecte al clon 

dell  riu de referenda. El caracter genetic d'aquesta adaptació per zinc a G. parvulum del 

riuu contaminat es va confirmar per la seva persistència 2 anys després de 1'aïllament. 

Laa inducció de tolerancia per zinc a G. parvulum va ésser confirmada a biofilms 

multiespecificss del riu contaminat exposats a concentracions elevades de zinc al 

laboratori. . 

All  capitol VII , de consideracions i conclusions finals, es formularen tres questions: 

DirigeixDirigeix la contaminació metallica la successie algal envers formes més tolerants? 

Consistentt amb la teoria ecolögica general, la resposta a aquesta qüestió és afirmativa. 

Dinss 1'espècie G. parvulum va tenir Hoc 1'adaptació al zinc. Malgrat aixö, es va observar 

quee les elevades concentracions de metalls exerceixen també un efecte tóxic indirecte 

quee es reflecteix en un retard del desenvolupament del biofilm, afectant també la 

successióó de les espècies. La complexe arquitectura i densitat de les comunitats algals i 

biofilmss que és parella amb el desenvolupament dels biofilms invalida 1'üs de 

tècniquess actualment disenyades per mesurar la inducció de tolerancia deguda a 

metallss en comunitats microbèntiques (Pollution Induced Community Tolerance; 

PICT). . 

ComCom modulen els nutrients la successió algal en biofilms afectats pels metalls pesants? 

Laa resistència intrinsica ("resilience") dels biofilms a canviar degut a factors 

perturbadorss externs esta fortament relacionada amb el seu grau de successió i 

desenvolupament,, i per tant amb la seva organització espacial. Tant els nutrients com 

elss metalls afecten la microdistribució de les espècies de diatomees que conformen els 

biofilms.. L'efecte estimulatori dels nutrients a la successió i la densitat algal 

contraactuaa amb 1' efecte inhibitori dels metalls que retarden el desenvolupament. La 

successióó en reposta a la interacció de barreges de metalls i nutrients rau en les 

habilitatss competitives de les espècies de diatomees, fixades per la seves propietats 

autoecolögiquess i per la seva forma de creixement. 
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SónSón necessaris els experiments per respatllar l'üs de diatomees bèntiques en l'avaluació 

dede la aualitat de les aigües? 

L'üss de diatomees per avaluar la qualitat de 1'aigua s'ha establert de forma empirica, 

basant-see en la suposada sensibilitat de les espècies a una certa selecció de factors. La 

multiplicitatt de factors en els ambients naturals, alguns d'ells analitzats en aquesta 

tesis,, demana la re-examinació de l'üs actual de les comunitats de diatomees i la seva 

composicióó per monitoreig. Tanmateix el valor indicador establert de les espècies, és 

questionable,, perquè la co-variació de variables pot portar a falses interpretacions. Per 

tantt la recerca experimental amb diatomees és essèncial per confirmar i verificar les 

observationss sobre la distribució de les espècies al camp. 




