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El barb roig com a desencadenant de cas-
cades tròfiques en estanys d’alta muntanya

Abstract
In this study we present results from a survey of 49 high mountain lakes in the Pyrenees 
including lakes from the Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Parc, which range from 
ultraoligotrophic to mesotrophic. Lakes are representative of four major scenarios: fishless, 
with trout, with minnows and with both trout and minnows. Overall, the effects of fish were more 
severe in lakes where minnows were the only fish species. We conclude that minnows drive 
a severe trophic cascade enhanced by nutrient remobilisation from the sediment, increasing 
the trophic status of lakes towards mesotrophy. Therefore, minnows pose a greater threat than 
salmonids for the conservation status of high mountain lakes.

Keywords: high mountain lakes, invasive species, minnow, trout, algae, crustaceans, macrophytes, 
macroinvertebrates, tadpoles.

Resum
En aquest estudi presentem els resultats d’un mostreig en 49 estanys del parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i altres localitats del Pirineu al llarg d’un gradient que 
va des de la ultraoligotròfia fins a la mesotròfia. Els estanys són representatius de quatre 
escenaris: sense peixos, amb truita, amb barb roig i amb truita i barb roig. En resum, l’efecte 
de la presència de peixos és més sever en estanys on només hi ha barb roig. Els resultats ens 
permeten concloure que el barb roig desencadena una forta cascada tròfica afavorida per la 
re-mobilització de nutrients del sediment, cosa que augmenta l’estat tròfic dels estanys cap a 
la mesotròfia. Per tant, el barb roig representa una amenaça més gran que els salmònids per 
a l’estat de conservació dels estanys d’alta muntanya.

Paraules clau: estanys d’alta muntanya, espècies invasores, barb roig, salmònids, algues, crustacis, 
macròfits, macroinvertebrats, capgrossos.
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Introducció
Els estanys d’alta muntanya no tenen peixos 
de manera natural, tanmateix, molts han patit 
introduccions de truites i de manera més recent, de 
barb roig, també anomenat veró o vairó (Phoxinus 
sp.) (Miró i Ventura 2013;2015).
La introducció de truites pot tenir com a resultat 
canvis en l’estructura tròfica dels estanys 
(Carpenter i Kitchell 1993) amb l’extirpació o la 
reducció d’espècies aquàtiques natives (Knapp et 
al. 2001) i l’alteració dels cicles dels nutrients i de 
la producció primària (Carpenter et al. 2001).
Als Pirineus els peixos són el factor més important 
que determina la presència d’amfibis i d’aquells 
grups de macroinvertebrats més conspicus 
del litoral (Miró 2016; Miró et al. 2018; Osorio 
et al. 2019). Els treballs duts a terme fins ara 
suggereixen que la introducció de peixos ha induït 
l’existència d’una cascada tròfica en el litoral dels 
estanys controlada pels peixos. El control de dalt a 
baix (top-down) al litoral alterava tant la biomassa 
com la diversitat i el grau d’activitat o senescència 
de les comunitats de productors primaris de 
l’epíliton (Ventura et al. 2016). En canvi, en els 
estudis duts a terme fins ara, la presència de 
salmònids per si sola no determinava l’ocurrència 
de crustacis planctònics (Buchaca et al. 2016). En 
general, el que s’observava era que els efectes 
sobre els diferents grups d’organismes eren més 
severs en els estanys on només hi havia barb 
roig. Aquesta espècie de ciprínid també posava 
en risc les poblacions de macròfits que hi creixien 
(Gacia et al. 2018). En el sistema pelàgic dels 
estanys amb barb roig les poblacions de crustacis 
eren molt reduïdes, la qual cosa permetia un 
desenvolupament més gran de les algues del 
plàncton (Buchaca et al. 2016).
Tots aquests treballs apuntaven cap a diferències 
notables entre l’impacte produït pels salmònids o 
pels ciprínids depredadors i també variacions en les 
respostes de les comunitats segons si es trobaven 
a la zona pelàgica o bentònica dels estanys.
Aquests diferents hàbitats dels estanys estan 
connectats per processos biològics, físics i químics. 
Les característiques ecològiques i evolutives dels 
organismes aquàtics reflecteixen aquesta connexió 
i els peixos hi tenen un paper important per la seva 
gran mobilitat i flexibilitat pel que fa a estratègies 
de recerca d’aliment entre hàbitats (Schindler i 
Scheuerell 2002; Vander Zanden et al. 1999).
La magnitud de l’efecte dels depredadors, és a dir, 
la fortalesa de la cascada tròfica, varia molt dins 
d’un mateix sistema i entre sistemes segons la 
productivitat relativa de l’ecosistema i la presència 
de refugis (Pace et al. 1999; Shurin et al. 2002). 

Alguns treballs apunten que l’efecte dels peixos 
sobre el fitoplàncton a través del zooplàncton 
herbívor seria més reduït en llacs oligotròfics que 
en eutròfics (Jeppesen et al. 2003), però que les 
cascades més fortes es trobarien en sistemes amb 
poques espècies (Sarnelle 1992) i que la pressió 
d’herbivorisme sobre el fitoplàncton dependria de la 
complexitat de la xarxa tròfica (Persson et al. 1992).
En llacs d’alta muntanya amb salmònids s’ha vist 
que el reciclatge de nutrients derivat de l’acció dels 
peixos sembla ser relativament poc important com 
a desencadenant de cascades tròfiques (Sarnelle i 
Knapp 2005). En canvi, els mateixos autors sí que 
troben un efecte del zooplàncton herbívor sobre 
la biomassa de fitoplàncton i la limitació de fòsfor.
Al Pirineu, però, no només tenim salmònids. 
Els diferents escenaris que hi trobem inclouen 
estanys amb salmònids i barb roig i estanys on 
els salmònids han desaparegut i només hi queda 
barb roig. L’objectiu de l’estudi que presentem és 
descriure la intensitat de la cascada tròfica sobre 
els productors primaris dels dos hàbitats (pelàgic i 
litoral) en aquests diferents escenaris. La hipòtesi 
de partida que plantegem és que esperem trobar 
diferències pel que fa a la magnitud de l’efecte dels 
depredadors entre hàbitats de l’estany (pelàgic 
vs. litoral). Pensem que pot ser així perquè quan 
coexisteixen salmònids i ciprínids els trobem 
segregats en l’espai (salmònids a la zona pelàgica 
i ciprínids al litoral) i, en canvi, quan només hi ha 
ciprínids els trobem en els dos hàbitats. El que 
esperem demostrar és que els efectes dels peixos 
són més severs en estanys on els ciprínids són 
l’única espècie de peix present i que és el barb roig 
l’espècie que desencadena una cascada tròfica 
més marcada en aquests sistemes.
Per demostrar-ho presentem els resultats d’ana-
litzar les dades recollides en una sèrie d’estanys 
d’alta muntanya al llarg d’un gradient que va des 
de la ultraoligotròfia fins a la mesotròfia. Hem cons-
truït una sèrie d’hipòtesis causals plantejades amb 
diferents models en els dos hàbitats principals, el 
pelàgic i el litoral. Els estanys són representatius 
de quatre escenaris: sense peixos, amb truita, 
amb barb roig i amb truita i barb roig. 

Material i mètodes
Els estanys estudiats es troben al parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al parc 
natural de l’Alt Pirineu. Es van seleccionar 49 
estanys amb característiques fisicoquímiques i 
morfomètriques relativament similars, els quals 
diferien essencialment en la presència de peixos 
(Figura 1). Dins el conjunt d’estanys, 19 eren 
estanys sense peixos, 15 tenien només salmònids, 
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9 tenien només barb roig i 6 tenien tant salmònids 
com barb roig.
Els estanys es van mostrejar majoritàriament 
entre el juliol i l’agost del 2014 i alguns en els anys 
següents fins al 2018.
Es van recollir mostres per estudiar la composició 
dels organismes de les zones pelàgica i litoral, 
així com variables ambientals per caracteritzar el 
medi fisicoquímic, les característiques de la conca 
i descriptors geogràfics. Les mostres per analitzar 
la química de l’aigua es van recollir a la sortida 
de l’estany o al mig de l’estany quan aquest no 
tenia sortida. Les anàlisis es van fer seguint la 
metodologia descrita per (Ventura et al. 2000). 
Es va utilitzar el coeficient d’extinció de la llum 
(kd; m-1), estimat a partir de la mesura del disc 
de Secchi, com a indicador de la transparència 
de la columna d’aigua. En els estanys en què el 
disc de Secchi arribava al fons, es va fer servir 
una constant Kd = 0,2 m-1 (Buchaca 2009). Els 
percentatges de vegetació de la conca i de 
composició del substrat del litoral que inclou el 
percentatge de recobriment de macròfits es van 
estimar al camp. Per valorar la pressió ramadera, 
es va fer un recompte d’excrements de bestiar oví, 
caprí, boví i equí trobats en una franja perimetral 
de l’estany (ca. 20 m).
Com a indicador indirecte del temps de renovació 
de l’aigua (quocient de drenatge) es va emprar 
el quocient entre la mida de la conca i l’àrea de 
l’estany (TC/SA).
L’abundància de peixos es va estimar d’acord 
amb l’estàndard europeu de mostreig en estanys 
amb xarxes (CEN 14757:2015). En concret, es 
van fer servir xarxes bentòniques de tipus solta 
multimalla, amb el disseny adoptat per aquest 
estàndard europeu. El nombre de xarxes calades 
a cada estany depenia de la seva àrea (de 2 a 6 

xarxes en un estany entre 0,4 i 6 ha, distribuïdes 
en diferents estrats batimètrics). Les xarxes es 
deixaven a l’estany entre 20-24 hores i després 
d’aquest temps es comptaven i pesaven els peixos 
capturats en els diferents panells. Aquestes dades 
eren utilitzades per estimar densitats i biomasses 
pels procediments estandarditzats de captures per 
unitat d’esforç (CPUE) i biomassa per unitat d’esforç 
(BPUE) de les espècies de peixos capturades.
Per mesurar l’abundància de capgrossos per me-
tre de litoral (ind m-1), el mètode d’encontre vi-
sual diürn es va centrar a examinar la zona litoral 
(Crump i Scott Jr 1994).
Vam mostrejar entre 5 i 30 segments de litoral 
segons el perímetre de l’estany, distribuïts de 
manera proporcional entre els diferents tipus de 
substrat trobats. Els segments eren de 2 m de llarg, 
paral·lels al litoral, i anaven des de 2 m endins de 
l’aigua fins a 2 m enfora cap a la zona terrestre.
Els macroinvertebrats del litoral es van caracteritzar 
mostrejant la zona litoral dels estanys a uns 80 cm 
de profunditat. Les mostres es van recollir utilitzant 
el mètode de dip net sampling (Barbour et al. 1999) 
seguint el procediment emprat en treballs previs 
(Buchaca et al. 2016). Les dades es van expressar 
en biomassa de macroinvertebrats (mg C m-2).
Els crustacis planctònics es van recol·lectar amb 
una xarxa tipus Hensen de 0,027 m2 i 200 μm 
d’ull de malla. El mostreig es va fer a la zona més 
profunda integrant tres arrossegaments verticals. 
Les mostres es van conservar amb lugol. Per 
obtenir l’abundància es va disposar d’un mínim de 
250 individus per alíquota o el total de la mostra, 
quan el material era escàs. El recompte es va 
fer amb un microscopi invertit. Les dades es van 
expressar en biomassa de les diferents espècies 
de crustacis (µg C L-1).
Les mostres per estudiar el fitoplàncton es van 

Figura 1. Localització dels estanys estudiats dins cada una de les àrees LIC del Pirineu (PNAESM àrea en verd, PNAP en 
blau). La llegenda indica la presència/absència de peixos.
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recollir des del punt on l’estany era més profund, a 
una fondària d’1,5 vegades la fondària de visió del 
disc de Secchi, utilitzant un mostrejador de tipus 
UWITEC. Als estanys on el disc de Secchi tocava 
fons, la mostra es va agafar entre 1 i 2 m per sobre 
del sediment. A partir d’aquesta mostra es filtrava 
un volum d’aigua conegut (entre 1,5 i 2 L) usant 
una bomba de buit manual i filtres GF/F (47 mm 
de diàmetre). El filtre es guardava embolicat en 
paper de plata dins d’una nevera fins a arribar al 
laboratori, on es congelava.
Les mostres per estudiar el perífiton de la zona 
litoral es van recollir del sediment litoral (epípelon) 
i de la part superior de 4-6 pedres per estany 
(epíliton). Les pedres i el sediment s’agafaven de 
diferents punts de la zona litoral de l’estany, a una 
fondària d’entre 0,5 i 1 m. Per mostrejar l’epípelon 
es va emprar una placa de Petri i una espàtula, i 
el material recollit era guardat en fresc i congelat 
en arribar al laboratori. L’epíliton es desenganxava 
de les pedres amb un raspall i el material recollit 
(ca. 100 mL) es posava dins d’un tub, que es 
guardava en fresc i en arribar al laboratori es 
congelava. La superfície raspallada s’estimava 
utilitzant un full de paper d’alumini on es dibuixava 
la superfície i, un cop al laboratori, es calculava 
l’àrea ocupada fent servir una funció de regressió 
entre la superfície del full d’alumini i el seu pes. El 
material congelat es liofilitzava abans d’analitzar-lo 
al laboratori. La biomassa de productors primaris 
s’estimava mesurant la concentració de Chl-a amb 
mètodes cromatogràfics (Buchaca et al. 2016) i 
s’expressava en diferents unitats segons el tipus 
de mostra, biomassa de fitoplàncton (nmol Chl-a 
L-1), epíliton (nmol Chl-a cm-2), epípelon (nmol 
Chl-a g-1 de pes sec de sediment).
Es va utilitzar l’anàlisi de components principals 
(PCA) amb el software CANOCO 5.0 (Ter Braak 
i Šmilauer 2002) per estudiar els  gradients 
ambientals més importants.
La magnitud i la significació de les  connexions 
causals primordials entre variables es van analitzar 
amb un path analysis (SEM package. R-project 
software) (Fox 2015). Per fer-ho es va construir 
una sèrie de models per tal d’avaluar diferents 
hipòtesis causals en els dos hàbitats estudiats, el 
pelàgic i el litoral.
A la zona pelàgica s’han valorat tres models: A) Un 
que planteja com a hipòtesi causal que hi ha un 
efecte directe sobre els productors primaris a través 
de la depredació. En aquest model s’especifiquen 
les relacions entre variables independents que 
inclouen: salmònids, barb roig, cladòcers (només 
Daphnia sp.) i el quocient DIN:TP, i s’utilitza la 
Chl-a (biomassa de fitoplàncton) com a variable 

dependent. B) Un segon model que incorpora més 
variables i relacions entre variables per avaluar si 
hi ha un efecte del reciclatge de nutrients. C) Un 
tercer model que afegeix la vegetació aquàtica 
i entrades al·lòctones a través de la pressió 
del bestiar i un indicador indirecte del temps de 
renovació de l’aigua a l’estany (TC/LA).
A la zona litoral es van estudiar dos models: A) 
Un que planteja com a hipòtesi causal que hi ha 
un efecte directe sobre els productors primaris 
(perífiton) a través de la depredació. En aquest 
model s’han especificat les relacions entre les 
variables independents següents: salmònids, barb 
roig, macroinvertebrats (MINV), capgrossos i el 
quocient DIN:TP, i s’ha utilitzat la Chl-a de sobre 
les pedres (EpiChl-a) com a variable dependent. 
B) Hem construït un segon model més complex 
afegint-hi la vegetació aquàtica i entrades 
al·lòctones a través de la pressió del bestiar i 
un indicador indirecte del temps de renovació de 
l’aigua a l’estany (TC/LA).

Resultats 
Característiques dels estanys
Els 49 estanys estudiats són relativament sem-
blants pel que fa a les seves característiques 
morfomètriques. Tanmateix, hi ha una certa va-
riabilitat entre ells pel que fa a l’altitud (1618-
2574 m; màx.-mín.), l’àrea (0,2-8 ha) i una gran 
variabilitat quant a fondària (1,4-51,4 m). En termes 
de nutrients, la major part d’estanys mostrejats es 
trobaven en el domini de la ultraoligotròfia i només 
deu estanys van presentar valors superiors a 9,3 µg 
L-1 de fòsfor total (TP), la qual cosa indica un estadi 
mesotròfic; aquests eren, per ordre de menys a 
més: Estanyet de Baciver Inferior, Tres Estanys del 
Mig, Senó, Rosari d’Àrreu, Inferior de Tres Estanys, 
Closell, Ventolau, Gran de Campirme, Estanho de 
Vilac i l’estany del Port d’Aulà, amb valors entre 
els 9,5-26,5 µg L-1 de TP. Això no obstant, només 
dos d’aquests estanys, Tres Estanys del Mig i 
Closell, presentaven concentracions elevades 
de Chl-a a la zona pelàgica (18,8 i 27,7 µg L-1, 
respectivament). La composició de pigments 
ens indicava que les crisofícies (diadinoxantina, 
violaxantina, fucoxantina i clorofil·la c1) eren el 
grup algal més àmpliament distribuït i arribaven 
a dominar en molts estanys, com al Blau del Cap 
de Mussoles i a Obagues de Ratera. Els cloròfits 
(luteïna, clorofil·la b, neoxantina, violaxantina), tot 
i no dominar en un nombre tan elevat d’estanys, 
també eren un grup que presentava biomasses 
particularment elevades en alguns estanys com a 
Soliguera, Tres Estanys del Mig, Naorte i a l’estany 
Closell, on dominava completament la comunitat de 
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fitoplàncton. Els pigments indicadors de criptòfits 
(alloxantina, clorofil·la c2), diatomees (fucoxantina, 
diatoxantina, clorofil·la c1), dinòfits (peridinina) i 
cianobacteris (mixoxantofil·la, afani-zofil·la, oscilla-
xantina, cantaxantina, zeaxantina) apareixien en 
concentracions més baixes, cosa que indica una 
menor rellevància d’aquests grups taxonòmics en 
el fitoplàncton dels estanys estudiats.
En 27 dels estanys estudiats hi havia comunitats 
de macròfits submergits. L’espècie més freqüent 
era Sparganium angustifolium mentre que eren 
menys freqüents altres espècies com Potamogeton 
alpinus, P. berchtoldii, P. praelongus, P. perfoliatus, 
Ranunculus trichophyllus, Isoetes lacustris (ara 
I. creussensis segons (Brunton et al. 2020)), I. 
echinospora, Subularia aquatica i Myriophyllum 
alterniflorum. També hi havia poblacions de Nitella 
sp., Chara sp. i molses.
Les comunitats de crustacis del plàncton dels 
estanys estudiats estaven formades en general 
per una o dues espècies de cladòcer, un copèpode 
ciclòpid i un de calanoid. La combinació d’espècies 
sovint era diferent entre els estanys. Les densitats 
de crustacis se situaven de mitjana per sota els 3 
ind L-1 tot i que en alguns estanys, com a l’estany 
de Cabana, Sarradé, Blau del Cap de Mussoles i 
Subenuix, podien ser entre 2 i 4 vegades superiors.
La identificació de macroinvertebrats va resultar en 
53 tàxons identificats principalment a la resolució 
de gènere, incloent-hi larves o adults d’insecte 
de dípters (4 subfamílies, 4 tribus i 2 gèneres), 
tricòpters (11 gèneres), coleòpters (10 gèneres), 
efemeròpters (5 gèneres), odonats (2 gèneres), 
plecòpters (3 gèneres), megalòpters (1 gènere). 

A més a més, hirudinis (1 gènere), mol·luscs tant 
gasteròpodes (2 gèneres) com bivalves (1 gènere), 
àcars i oligoquets.
Al litoral de 24 dels 49 estanys es van trobar 
capgrossos, juvenils i adults de Bufo spinosus, 
Rana temporaria, Alytes obstetricans, Lissotriton 
helveticus i Calotriton asper. Les densitats de 
capgrossos se situaven per sota 1 ind m-1 a Gran de 
Peguera, Tumeneia de Baix, Estanyet de Baciver 
Inferior, Gargoles Inferior, Muntanyó d’Àrreu, Xic 
de Subenuix, Dellui i Sarrade i superaven els 35 
ind m-1 a Finestres, Gran de Campirme, Closell, 
Port d’Aulà, Becero i Soliguera.
En els estanys estudiats, les densitats de barb roig 
(Phoxinus dragarum) (Suh et al. aquest volum) 
eren més elevades a Naorte, Coveta, Ventolau i 
Tres Estanys del Mig amb valors que superaven 
les 100 CPUE, en canvi, a Closell els valors eren 
molt baixos perquè l’estiu del 2013 ja s’havia 
començat a treure barb roig de l’estany. Pel que fa 
als salmònids, vam trobar-hi tres espècies, Salmo 
trutta, Oncorhynchus mykiss i Salvelinus fontinalis; 
les densitats més altes es van trobar a Colatx 
i Subenuix, tots dos estanys amb truita de rierol 
(Salvelinus fontinalis) amb valors que rondaven 
les 50 CPUE.

Relació amb els paràmetres ambientals
Per entendre la relació entre les diferents variables 
ambientals mesurades, els estanys s’han ordenat 
utilitzant una anàlisi de components principals 
(Figura 2). Els dos primers components de l’anàlisi 
capturen el 43 % de la variància en el conjunt de 
les dades.

Figura 2. Anàlisi de components principals d’una selecció de 17 variables ambientals. El primer eix explica un 25 % de la 
variància i el segon, un 18 %.
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En l’anàlisi cal destacar que el primer component 
ens descriu un gradient en l’estat tròfic. Els estanys 
a l’extrem positiu d’aquest primer component 
presenten una  biomassa més gran de productors 
primaris fitoplanctònics (Plàncton-Chla; nmol L-1), 
menys transparència de l’aigua, és a dir, valors 
més alts del coeficient d’extinció de la llum (kd; 
m-1),  concentració més elevada de fòsfor total (TP; 
ugL-1), són estanys amb biomasses altes de barb 
roig (BPUE), una càrrega de bestiar més elevada 
(femtes m-1) i amb un major recobriment (%) de 
macròfits al litoral. El segon component separa els 
estanys sense peixos, amb biomasses més altes 
de macroinvertebrats (mg C m-2)  i capgrossos (ind 
m-1) a la zona litoral,  i de macrozooplàncton (mg C 
L-1) a la zona pelàgica, de la resta d’estanys que sí 
que tenen peixos i més creixement d’algues sobre 
les pedres del litoral (Epíliton-Chl-a; nmol cm-2).

Nutrients, productors primaris i secundaris en 
els diferents escenaris 
Els efectes dels peixos sobre les comunitats de 
productors secundaris eren clars i més severs 

als estanys on el barb roig era l’única espècie de 
peix present. Així, les dades mostraven que tant la 
biomassa de macroinvertebrats del litoral (Figura 
3A) com la de macrozooplàncton de la zona pe-
làgica (Figura 3B) disminuïa amb la presència de 
salmònids i ho feia encara més quan el barb roig 
era l’única espècie íctica a l’estany.

Figura 3. Box plots que mostren: A) la biomassa de 
macroinvertebrats de la zona litoral i B) la biomassa de 
macrozooplàncton de la zona pelàgica, en funció dels 
diferents escenaris estudiats.

Figura 4. Box plots que mostren la concentració de Chl-a 
mesurada: A) a la zona pelàgica com a indicadora de 
biomassa del fitoplàncton (eix vertical en escala logarítmica); 
B) sobre les pedres de la zona litoral com a indicadora de 
biomassa de l’epíliton (eix vertical en escala logarítmica) 
i C) en el sediment de la zona litoral com a indicadora de 
biomassa de l’epípelon.

A)

B)

A)

B)

C)
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En canvi, pel que fa als productors primaris, 
les dades mostraven que tant la biomassa del 
fitoplàncton com la del perífiton que creixia sobre 
les pedres del litoral eren més altes als  estanys 
amb barb roig (Figura 4 A i B). Encara que la Chl-a 
de l’epípelon de la zona litoral era lleugerament 
més alta en estanys sense peixos (Figura 4C).
Els estanys que només tenien barb roig també 
presentaven quocients DIN:TP més baixos que els 
altres estanys, cosa que suggeria que en aquests 
estanys el creixement del fitoplàncton estava 
limitat per la disponibilitat de nitrogen (Figura 5).

Intensitat de la cascada tròfica
Per descriure la intensitat de les cascades 
tròfiques sobre la biomassa dels productors pri-
maris bentònics i planctònics vam construir una 
sèrie de models per a cadascun dels hàbitats, que 
parteixen de diferents hipòtesis causals i els vam 
avaluar utilitzant un path analysis.
A la zona pelàgica, el primer model (Figura 6, 
MODEL A) plantejava com a hipòtesi causal 
que hi ha un efecte directe sobre els productors 
primaris a través de la depredació. En aquest 
model incloíem com a variables independents 
la biomassa de salmònids, de barb roig, de ma-
crozooplàncton herbívor (només Daphnia sp.) i 
el quocient DIN:TP, i utilitzàvem la biomassa de 
fitoplàncton (Chl-a) com a variable dependent. 
Els resultats ens permeten obtenir la correlació i 
ens indiquen la fortalesa de la hipòtesi causal. El 
diagrama obtingut (AIC= 43; Pr(>Chisq)<0,001) 
mostrava una correlació negativa i significativa 
de la biomassa de barb roig sobre la biomassa de 
zooplàncton herbívor (Daphnia) (–0,46; p<0,01). 
També hi havia correlació negativa i significativa 
entre el quocient DIN:TP i la biomassa de 
fitoplàncton (–0,35; p<0,01), que indica una clara 
relació entre TP i producció primària. Entre la 

biomassa de salmònids i la de Daphnia hi havia 
una correlació positiva, però no significativa (0,21; 
p = 0,1) i tampoc no era significativa la correlació 
negativa entre la biomassa de Daphnia i la de 
fitoplàncton (–0,1; p = 0,5).

Figura 5. Box plots que mostren el quocient entre el nitrogen 
inorgànic dissolt i el fòsfor total en els diferents escenaris 
estudiats.

Figura 6. Models construïts a la zona pelàgica dels estanys. 
En vermell, les correlacions negatives i significatives. El gruix 
de la línia representa la significació de la correlació de més 
a menys (p>0,001; p>0,01; p>0,05); en gris, les correlacions 
no significatives.
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El segon model plantejat (Figura 6, MODEL B) 
incorporava més relacions entre variables per 
avaluar si hi havia un efecte del reciclatge de nutrients 
sobre la biomassa de productors primaris. Aquí el 
diagrama obtingut (AIC=36,5; Pr(>Chisq)=0,001) 
trobava, a més de les anteriors, una correlació 
negativa i significativa entre la biomassa de barb 
roig i el quocient DIN:TP (–0,48; p<0,001). 
Finalment, vam construir un tercer model (Figura 
6, MODEL C) afegint-hi l’efecte dels macròfits 
utilitzant el percentatge de recobriment litoral 
(macròfits) i variables relacionades amb les en-
trades de material al·lòcton de la conca, com ara la 
pressió ramadera (bestiar) i un indicador indirecte 
del temps de renovació de l’aigua a l’estany com 
és el quocient de drenatge (TC/LA). En aquest 
model (AIC=91,8; Pr(>Chisq)<0,001) apareixia 
una correlació negativa i significativa entre el 
percentatge de macròfits al litoral i el quocient 
DIN:TP (–0,51; p<0,001). Les correlacions entre 
la biomassa de barb roig i la de zooplàncton 
herbívor (–0,44; p<0,01) i amb el quocient DIN:TP 
(–0,42; p<0,01), així com la correlació del DIN:TP 
amb la biomassa de fitoplàncton (–0,29; p<0,01) 
baixaven lleugerament.
Per seleccionar el model més significatiu vam 
seguir l’Akaike Information Criterion (AIC) que 
ens permet escollir el model que minimitza la 
quantitat d’informació perduda. Seguint aquest 
estimador de la predicció, el model més robust 
era el MODEL B, en què el barb roig apareixia 
com a desencadenant d’una re-mobilització de TP 
des del sediment que feia disminuir el quocient 
DIN:TP i augmentar la biomassa de fitoplàncton. 
Tanmateix, la cascada tròfica per l’efecte sobre 
el fitoplàncton passant pels herbívors quedava 
interrompuda perquè la correlació negativa entre 
la biomassa de Daphnia i la de fitoplàncton no 
sortia significativa.
A la zona litoral, el primer model que vam construir 
(Figura 7, MODEL A), plantejava com a hipòtesi 
causal que hi ha un efecte directe sobre els 
productors primaris a través de la depredació. 
En aquest model incloíem com a variables 
independents la biomassa de salmònids, la 
de barb roig, la de macroinvertebrats (MINV), 
les abundàncies de capgrossos i el quocient 
DIN:TP, i utilitzàvem la biomassa del perífiton 
de sobre les pedres del litoral (epiChl-a) com 
a variable dependent. El diagrama obtingut 
(AIC= 51,9; Pr(>Chisq)<0,001) mostrava una 

correlació negativa i significativa de la biomassa 
de salmònids sobre l’abundància de capgrossos 
(–0,59; p<0,001) i de la d’aquests sobre la 
biomassa d’epíliton (–0,34; p<0,01). 
D’altra banda, hi havia també una correlació forta 
i negativa de la biomassa de barb roig sobre la 
de MINV (–0,66; p<0,001) i capgrossos (–0,19; 
p<0,05) i de la d’aquests sobre la biomassa 
d’epíliton (–0,35; p<0,01). El segon model plantejat 
(Figura 7, MODEL B) incorporava més relacions 
entre variables, de la mateixa manera que ja ho 
havíem fet en el plantejament del model de la zona 
pelàgica. En aquest segon model de la zona litoral, 
a més a més de les anteriors, apareixia una alta 
correlació negativa i significativa entre la biomassa 
de barb roig i el quocient DIN:TP (–0,64; p<0,001), 
una altra entre el percentatge de macròfits al 
litoral i el quocient DIN:TP (–0,36; p<0,001) i 
entre l’abundància de capgrossos i el DIN:TP 
(–0,3; <0,01). També veiem correlacions positives 

Figura 7. Models construïts a la zona litoral dels estanys. En 
vermell, les correlacions negatives significatives i en verd, 
les positives significatives. El gruix de la línia representa 
la significació de la correlació de més a menys (p>0,001; 
p>0,01; p>0,05); en gris, les correlacions no significatives.
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i significatives entre el quocient de drenatge (TC/
LA) i el quocient DIN:TP (0,38; p<0,001) i entre el 
percentatge de macròfits i la biomassa de MINV 
(0,21; p<0,05). 
Segons els valors d’AIC el model més robust era el 
MODEL A, en el qual el barb roig apareixia com a 
desencadenant dels dos processos: una cascada 
tròfica per l’efecte sobre el perífiton passant pels 
herbívors, en el cas dels salmònids a través dels 
capgrossos i en el cas del barb roig a través dels 
MINV i també dels capgrossos, i un efecte de re-
mobilització de TP que feia disminuir el quocient 
DIN:TP i augmentar la biomassa de perífiton en 
tots els casos.

Discussió
Els resultats obtinguts proporcionen una clara 
evidència que la introducció de peixos imposa 
efectes de cascada tròfica sobre el zooplàncton 
herbívor, fitoplàncton, nutrients, la transparència 
de la columna d’aigua de la zona pelàgica i 
els herbívors (macroinvertebrats i capgrossos) 
i perífiton de la zona litoral. Concretament, la 
presència de barb roig té efectes negatius en la 
biomassa del zooplàncton, però positius en el 
reciclatge de nutrients a través de la correlació 
negativa que observàvem amb el quocient 
DIN:TP. La disminució de la biomassa d’herbívors 
juntament amb la re-mobilització de TP tenen un 
efecte positiu sobre la biomassa del fitoplàncton, 
de manera que és als estanys on hi ha biomasses 
més altes de barb roig on trobem biomasses 
més elevades de fitoplàncton i també menys 
transparència de la columna d’aigua. Per tant, aquí 
veiem que la dinàmica de la xarxa tròfica depèn 
no només de l’efecte ‘top-down’ sinó també d’un 
efecte ‘bottom-up’ que ve de les fonts de nutrients. 
És a dir, que el barb roig accelera el reciclatge de 
nutrients, sigui per excreció o per resuspensió del 
sediment, com a resultat de la recerca d’aliment, 
com s’ha vist que passa en altres sistemes amb 
ciprínids (Scheffer et al. 2003; Vanni i Layne 1997). 
La pressió de depredació que exerceix el barb roig 
és tan forta perquè no té la capacitat de controlar 
la mida poblacional a partir del canibalisme, 
com sí que poden fer la major part de salmònids 
(Pereira et al. 2017). Així, la mida de la població 
va augmentant progressivament fins a assolir la 
capacitat de càrrega de l’ecosistema, moment en 

el qual la recerca d’aliment els condueix a cercar-
lo exhaustivament també al sediment (prop de tres 
quartes parts dels estómacs que s’han examinat 
apareixen buits; M.A. Puig, pers. comm.).
En canvi, els salmònids no tenien un efecte 
prou fort sobre el barb roig o els herbívors per 
desencadenar un augment de la biomassa del 
fitoplàncton. En aquest sentit, i com han apuntat 
altres autors, el reciclatge de nutrients derivat de 
l’acció dels salmònids sembla ser relativament 
poc important com a desencadenant de cascades 
tròfiques (Sarnelle i Knapp 2005), i el seu efecte 
es limita sobretot a l’eliminació dels grups més 
conspicus, com els amfibis o invertebrats de mida 
més gran (de Mendoza et al. 2012; Miró et al. 
2018). Amb tot i això cal tenir present els estanys 
amb truita de rierol, on sí que s’ha trobat que 
aquesta espècie de salmònid té un efecte més 
fort que les altres espècies i exerceix una pressió 
més forta tant al litoral com al plàncton (Tiberti et 
al. 2018).
En la zona litoral dels estanys els resultats ens 
suggereixen que tant salmònids com barb roig 
tenien un efecte similar sobre els productors pri-
maris del perífiton de sobre les pedres a través 
de la depredació que exerceixen sobre els 
herbívors, és a dir, sobre els macroinvertebrats 
i capgrossos per part del barb roig i sobre els 
capgrossos per part dels salmònids. Aquests 
resultats coincideixen amb resultats previs que 
mostraven un efecte d’herbivorisme similar d’am-
fibis i de macroinvertebrats sobre el perífiton li-
toral d’estanys d’alta muntanya (Ventura et al. 
2016). El fet que el barb roig presenti una menor 
correlació amb l’abundància de capgrossos que 
amb la biomassa de macroinvertebrats no deixa 
de ser un artefacte estadístic, ja que, pel que hem 
pogut observar empíricament, tenen el mateix 
efecte. D’una banda, quan hi ha peixos no hi ha 
mai amfibis i, de l’altra, en cap dels estanys on el 
barb roig és l’única espècie de peix s’han observat 
recolonitzacions d’amfibis, amb l’excepció del 
gripau comú, que a causa de la seva toxicitat es 
veu afavorit per la presència de peixos (Miró et 
al. 2018).
Un altre aspecte que cal discutir dels resultats és el 
paper que fan els macròfits i variables relacionades 
amb la conca en els models. La correlació 
negativa entre el percentatge de recobriment 
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de macròfits i el quocient DIN:TP en el conjunt 
d’estanys estudiats ens suggeria que els macròfits 
tenen un paper a l’hora de reduir la disponibilitat 
de nutrients. Aquest paper ha estat ben estudiat 
en llacs somers i eutròfics de la zona temperada 
(Jeppesen et al. 2012) on les condicions que es 
donen dins del llit de macròfits poden augmentar 
la desnitrificació (Weisner et al. 1994) i contribuir a 
reduir la disponibilitat de nitrogen per al creixement 
del fitoplàncton i del perífiton. També hi ha estudis al 
Pirineu que descriuen modificacions significatives 
de la concentració de NO3

- a la columna d’aigua en 
comunitats de Ranunculo-Potametum i a l’aigua 
intersticial del sediment en comunitats d’isoètids 
(Ballesteros et al. 1989; Catalan et al. 1994; Gacia 
et al. 1994). Aquests estudis suggereixen que els 
macròfits interfereixen en la mineralització de la 
matèria orgànica a través de la modificació que fan 
de la capacitat oxidativa del sediment, modulant 
també el reciclatge de nutrients en el sediment 
(Gacia et al. 2009).
En canvi, la presència de bestiar no apareixia com 
a factor significatiu en la dinàmica de nutrients dels 
estanys, com ja han apuntat anteriorment altres 
autors en estudis a la mateixa àrea geogràfica 
(Felip et al. 2016). Tanmateix, alguns dels estanys 
amb més fòsfor total, com l’estany del Port d’Aulà 
o Baciver Inferior, eren estanys amb una forta 
presència de bestiar, estanys que també tenen 
poblacions importants de macròfits. En aquest 
sentit, la proliferació extraordinària d’algues 
epífites sobre les fulles dels macròfits pot afectar 
la capacitat de retenció de nutrients dels macròfits 
i, per tant, contribuir a l’eutrofització i a la regressió 
de les seves comunitats (Gacia et al. 2018).
Un altre aspecte per discutir dels resultats és la 
correlació positiva entre el recobriment de macròfits 
i la biomassa de macroinvertebrats. Aquest 
resultat està relacionat amb l’efecte estructurador 
que tenen els macròfits sobre altres organismes, 

ja que acullen comunitats molt específiques de 
perífiton i d’invertebrats associats i proporcionen 
refugi contra els depredadors (Jeppesen et al. 
2012). En estanys d’alta muntanya i en condi-
cions de depredació similars s’ha trobat més 
abundància de macroinvertebrats en estanys amb 
macròfits (Osorio et al. submitted). La presència 
de macròfits també afavoreix la presència d’alguns 
grups d’invertebrats adaptats a viure directament 
o indirectament dels macròfits, com poden ser 
alguns grups d’odonats o mol·luscs (Osorio et 
al. submitted) o cladòcers com Simocephalus 
adaptats a filtrar algues mentre estan adherits a 
les fulles dels macròfits.
En resum, les diferències trobades pel que fa a 
la magnitud de l’efecte dels depredadors entre 
hàbitats de l’estany són evidents, sobretot en 
els estanys on coexisteixen salmònids i barb 
roig. Trobem una forta cascada tròfica al litoral, i, 
en canvi, no hi ha un efecte rellevant a la zona 
pelàgica. La segregació espacial que es dona 
quan coexisteixen salmònids i ciprínids (salmònids 
a la zona pelàgica i ciprínids al litoral) en pot ser 
la causa. En canvi, quan només hi ha ciprínids els 
trobem ocupant els dos hàbitats. Els resultats ens 
permeten constatar que els efectes dels peixos 
són més severs en estanys on els ciprínids són 
l’única espècie de peix present i que és el barb roig 
l’espècie que desencadena una cascada tròfica 
més marcada en aquests sistemes.

Agraïments
Volem agrair al personal tècnic del CEAB la 
seva ajuda al laboratori. També agrair a tots els 
estudiants i tècnics que ens han acompanyat 
durant aquests anys al camp, al personal dels 
parcs PNAESM i PNAP i al cos d’Agents Rurals 
la seva col·laboració en tot moment. Aquest estudi 
ha estat finançat pel projecte LIMNOPIRINEUS 
(LIFE 13 NAT/ES/001210).
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