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1. RESUM 

 

Multitud d’estudis han demostrat que les zones humides poden actuar com a filtres capaços de retenir 

nutrients i altres contaminants, evitant que arribin al medi marí. Per tant, són de vital importància per a 

mantenir els ecosistemes litorals en bones condicions. En el cas de s’Albufera de Mallorca, aquesta 

capacitat de retenció de nutrients no ha estat mai estudiada. Amb aquest treball es pretén començar a 

omplir el buit de coneixement existent en aquest aspecte per a que, en un futur, pugui ser aplicat a 

una gestió sostenible del paratge natural de s’Albufera de Mallorca. En aquest estudi, s’ha quantificat 

el fòsfor (total, orgànic i inorgànic) present a 532 mostres obtingudes a partir de 9 testimonis de 

sediment recollits a diferents localitzacions de s’Albufera (interior del canal, marge del canal i zones 

inundables). D’aquesta manera, es varen poder conèixer les variacions en les concentracions de 

fòsfor entre les diverses localitzacions i les seves respectives fondàries. La concentració de fòsfor 

total va ser significativament més elevada als testimonis recollits a zones inundables que als 

mostrejats al canal i al marge d’aquest. A més, en els primers, en cap moment s’hi varen observar 

concentracions molt baixes; mentre que, en els segons, a partir d’una certa profunditat la presència 

de fòsfor era mínima. Per una altra banda, es va trobar que la concentració de fòsfor inorgànic en la 

capa superficial dels testimonis recollits al canal i al seu marge predominava per sobre de la de fòsfor 

orgànic. En canvi, pels testimonis mostrejats a zones inundables, la concentració d’ambdós tipus de 

fòsfor va ser molt més equitativa. 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

S’Albufera de Mallorca és una zona humida al nord de l’illa de Mallorca (Badia d’Alcúdia) catalogada 

com a Parc Natural el 28 de gener de 1988. Té una extensió de 1646,48 ha i és la zona humida més 

extensa de les Illes Balears. Durant la seva història recent, ha sofert diferents modificacions respecte 

al seu estat natural degut a l’acció antròpica. Donat que la naturalesa de s’Albufera era contrària al 

desenvolupament agrícola, a principis del segle XIX, es va decidir que s’havien de realitzar canvis en 

la hidrodinàmica de la zona humida amb l’objectiu d’afavorir la plantació d’espècies de cicle anual. 

Però, no fou fins la publicació de la Reial Ordre del 19 de novembre de 1851 quan es va reconèixer 

oficialment la necessitat de dessecar s’Albufera. Aquesta decisió va ser motivada pels problemes de 

salut pública que ocasionava la malària als pobles localitzats als voltants de la zona humida. El 

procés de dessecació consistia en la construcció de canals que desviaven els corrents naturals de 

l’aigua. El decret del 26 de juny del 1859 va donar continuïtat al projecte ja iniciat i, l’any 1871, ja 

s’havien guanyat 2.196 ha de terreny a la zona humida [1]. Ja en el segle XX, l’any 1901, es va crear 

un projecte de producció arrossera a gran escala a la zona d’Es Colombar en el que hi havia 

depositades grans esperances; amb unes produccions potencialment superiors a les de València i les 

del Delta de l’Ebre. Aquest projecte es va estendre, posteriorment, a altres zones de s’Albufera. Però, 

l’any 1908, l’explotació arrossera a gran escala va finalitzar degut a algunes greus inundacions 

sofertes i a la baixa demanda de l’arròs. D’aquesta manera, la producció arrossera va passar a 
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realitzar-se a petita escala [2]. Durant aquells anys es continuà amb el conreu no mecanitzat en zones 

de s’Albufera. Avui en dia, el sector arrosser de s’Albufera es troba totalment extingit i s’ha vist 

desplaçat als terrenys de Sa Marjal, on el regat és mitjançant sistemes d’aspersió [3]. Per una altra 

banda, el 1956 s’inicià la urbanització de la zona litoral de s’Albufera degut al creixent turisme que 

visitava l’illa. Cosa que acabà amb la total urbanització de la franja costanera, provocant un greu perill 

per a la conservació de s’Albufera. A part de la pressió urbanística, l’any 1981 es posà en 

funcionament la central tèrmica d’Es Murterar. Aquest fet va originar diverses campanyes defensant la 

declaració de s’Albufera com a Parc Natural que, en certa manera, varen tenir un efecte positiu. Ja 

que es va aconseguir la declaració del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca mitjançant un decret del 

Govern Balear l’any 1988 [1]. 

 

Les zones humides posseeixen una sèrie de capacitats que atorguen beneficis, tant directes com 

indirectes, per a la qualitat de vida de l’espècie humana. Aquests, són coneguts com a serveis 

ecosistèmics [4]. Alguns d’aquests són: l’aprovisionament d’aliment i aigua, la regulació de les 

inundacions i, sobretot, la retenció de nutrients i contaminants [5]. Per tant, preservar els ecosistemes 

de les zones humides és de vital importància per a evitar elevades concentracions de nutrients i 

d’altres tipus de contaminants a zones costaneres degut a la seva gran capacitat de retenció 

d’aquests composts [6] [7]. Un major coneixement d’aquesta capacitat de retenció de les zones 

humides podria ser profitós per a la futura gestió d’aquests paratges i la seva protecció. Si es centra 

l’atenció en s’Albufera de Mallorca, cal destacar que un estudi d’aquest tipus mai hi ha estat realitzat i 

que podria aportar molta informació per intentar conscienciar a la societat de la importància; ja no sols 

des d’un punt de vista naturalista i ecològic, sinó des d’un punt de vista econòmic; d’aquesta zona 

humida per a l’illa de Mallorca. 

 

Degut al gran creixement en l’ús de fertilitzants per a terres de conreu en les darreres dècades el 

transport de nutrients en els sistemes fluvials s’ha vist augmentat. Aquest fet pot produir fenòmens en 

zones litorals com l’eutrofització, un excés de nutrients en l’aigua provocat per l’acció antròpica sobre 

els sistemes hidrològics continentals que desemboca en una excessiva proliferació d’algues. La 

conseqüència d’aquest fet serà la disminució de la transparència de les aigües costaneres i de 

l’oxigen dissolt en aquestes. D’aquesta manera, es posa en gran risc la biodiversitat marina de les 

zones afectades ja que molts organismes requereixen elevades concentracions d’oxigen per a 

subsistir. Aquest és un problema que està augmentant a un ritme molt elevat a nivell global, ja que el 

nombre de zones costaneres on s’han detectat condicions d’hipòxia està creixent per sobre d’un 5% 

anual [9]. Les disminucions de les concentracions d’oxigen per sota de 2 mg.O2.l-1 (hipòxia) 

produeixen canvis catastròfics en els ecosistemes litorals [10]. Per tant, preservar les zones humides 

és de vital importància per a reduir l’eutrofització a les aigües litorals. 

 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la capacitat de retenció de nutrients, concretament fòsfor, 

mitjançant la determinació d’aquest al sediment retingut a diferents punts de s’Albufera procedent del 

Torrent de Sant Miquel. 
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3. MATERIAL I MÈTODES 

 

Obtenció dels testimonis de sediment. Al gener del 2016 es varen recollir testimonis de sediment a 

21 punts de mostreig per duplicat, amb un total de 42 testimonis, a diferents zones de s’Albufera de 

Mallorca. A més, a principis de desembre del 2017, es mostrejaren dos nous punts de referència en 

zones no inundables de s’Albufera (també per duplicat). Aquest mostreig va ser dissenyat com a 

sistemàtic-no estratificat. Encara que, degut a les dificultats d’accés, finalment, es va optar per un 

mostreig sistemàtic estratificat. 

 

En aquest treball, s’analitzen 5 punts de mostreig i un total de 9 testimonis de sediment, donat que en 

un dels punts de mostreig va ser impossible mostrejar per duplicat. Aquests testimonis de sediment 

varen ser recollits en un tub de PVC amb un diàmetre intern de 10,1 cm que va ser introduït 

manualment al terra i extret d’aquest mitjançant un cabrestant manual [8]. 

 

 

Figura 1. Imatge satèl·lit de s’Albufera de Mallorca on es poden observar els punts de recollida dels testimonis 

de sediment analitzats en aquest treball (recollits al canal: 2 i 3-B; recollits al marge del canal: 1-A, 1-B i 3-A; 

recollits en zones inundables: 5-A, 5-B, 10-A i 10-B). 

 

Tractament dels testimonis de sediment. Una vegada recollits, els testimonis es guardaren en un 

congelador a -20ºC. Per ser tractats, s’extreien del congelador el dia abans per tal de que l’endemà es 

trobessin descongelats i fossin manejables. A continuació, els testimonis de sediment eren seccionats 

cada 5 cm començant des de la part superficial, sempre eliminant el canyís (Phragmites sp.) de la 

part superior. Per a cada secció de 5 cm s’obtenia una mostra de sediment per al posterior anàlisi de 

nutrients que també s’havia de conservar a -20ºC. Una vegada agafada la mostra per a l’anàlisi de 

nutrients, cada secció de sediment s’introduïa dins una estufa a 70ºC per tal d’assecar-se i ser, 

posteriorment, tamisada amb una malla de 2 mm per a poder determinar l’activitat del Cessi-137 i del 

Plom-210 [8]. Encara que, per falta de temps, no s’han pogut incloure les dades de datació del 

sediment mitjançant aquest mètode. Seguidament, la massa inferior a 2 mm de cada secció de 5 cm 
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d’ambdós testimonis que conformaven les rèpliques d’un mateix punt de mostreig eren integrades. És 

a dir, s’homogeneïtzaven les mateixes masses de cadascuna de les rèpliques i es guardava la mescla 

en un recipient ben segellat per dur a terme la posterior quantificació de l’activitat del Cs-137 i del Pb-

210 que, com ja s’ha esmentat abans, per falta de temps no s’ha pogut incloure en aquest treball. 

 

 

Figura 2. Aspecte del testimoni de sediment 10-A just després d’obrir i abans de ser seccionat cada 5 cm, 

assecat i tamisat a 2 mm. 

 

Preparació anàlisi de fòsfor. Cadascuna de les mostres obtingudes a partir de les diferents seccions 

de 5 cm dels testimonis de sediment varen ser tretes del congelador i es posaren a assecar dins una 

estufa a 60ºC. Una vegada assecades les mostres eren homogeneïtzades i, de cadascuna 

d’aquestes, se’n pesaven (si la massa ho permetia) 6 rèpliques d’entre 0,3 i 0,5 grams que eren 

introduïdes dins vials de vidre d’uns 30 ml de capacitat. 

 

El contingut en fòsfor del sediment es mesurà segons el mètode descrit per Aspila et al. (1976) per a 

l’extracció de fòsfor. La concentració s’analitzà per espectrofotometria a 882 nm seguint les 

recomanacions de Murphy i Riley (1958, 1962). Per a determinar la concentració de fòsfor total, la 

meitat de les submostres o rèpliques de cada mostra, es varen muflar a 550ºC durant 3 hores i, a 

continuació, s’hi introduïren 5 ml d’àcid clorhídric 1N. Per una altra banda, per a la determinació del 

fòsfor inorgànic, a l’altra meitat de les rèpliques se’ls hi va introduir directament els 5 ml d’àcid 

clorhídric 1N sense passar per la mufla. La concentració de fòsfor orgànic es va obtenir restant la 

concentració de fòsfor total menys la concentració de fòsfor inorgànic de cadascuna de les mostres. 

Cal destacar que els vials amb les rèpliques i l’àcid al seu interior havien de romandre durant unes 14-

18 hores en una plataforma oscil·latòria a 140 rpm per tal que la digestió àcida es produís 

correctament. Una vegada completat aquest període el contingut present a cadascun dels vials era 
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traspassat a tubs de nutrients de 15 ml que eren centrifugats durant 5 minuts a 2000 rpm [11]. 

Seguidament, es passava el sobrenedant de cada tub a un de nou. 

 

Preparació reagent-mixture. Es mesclen dissolucions de H2SO4 (2,5 M), molibdat d’amoni (4%) i 

tartrat d’antimoni i potassi (3 g/l) seguint el rati volumètric 10:3:1. Posteriorment, moments abans de 

l’anàlisi, és necessari afegir àcid ascòrbic de tal manera que el volum final del reactiu sigui en un 30% 

d’aquest darrer compost. Aquest reactiu, en reaccionar amb una dissolució que conté fòsfor, es torna 

de color blavós. Depenent de si la concentració de fosfat és més o menys elevada el color blau serà 

més o menys fort, respectivament. El reagent-mixture havia de ser preparat cada dia que es 

realitzessin anàlisis ja que només és estable durant unes 6-8 hores. 

 

Recta patró per a l’anàlisi de fòsfor. Cada dia d’anàlisi de la concentració de fòsfor de les diferents 

rèpliques era estrictament necessària la realització d’una recta patró per a concentracions de fosfat 

mitjançant espectrofotometria. Es va triar una recta amb 7 concentracions: 0 µM, 5 µM, 10 µM, 15 µM, 

20 µM, 25 µM i 30 µM. Aquestes, es realitzaven a partir d’una solució mare de concentració 1 mM.  

Per a la realització de la recta es feien 3 lectures per a cada concentració a 882 nm en cubetes de 

quars. Es varen afegir 0,8 ml de reagent-mixture per a 5 ml de mostra de cadascuna de les 

concentracions. Una vegada passats 10 minuts de l’addició del reagent-mixture les mostres estaven 

llestes per ser llegides a l’espectrofotòmetre. 

 

Figura 3. Mostres de diferents concentracions de fòsfor (0 µM, 5 µM, 10 µM, 15 µM, 20 µM, 25 µM i 30 µM) 

preparades per ser llegides a l’espectrofotòmetre i, posteriorment, realitzar la recta patró de concentracions de 

fòsfor. 
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Anàlisi de fòsfor. Per a la correcta realització de l’anàlisi s’emprava un vòrtex per tal 

d’homogeneïtzar cada mostra el màxim possible i, seguidament, s’agafava un volum (0,05 ml, 0,1 ml, 

0,25 ml o 0,5 ml) que variava depenent de la concentració en fòsfor de cadascuna de les rèpliques o 

submostres. Aquest volum de submostra es completava amb aigua mili-Q fins arribar a 5 ml, als quals 

s’hi afegien 0,8 ml de reagent-mixture. Per tal d’evitar al màxim l’error, es va decidir que les lectures 

es realitzarien amb la major concentració possible de submostra sempre que l’absorbància obtinguda 

es trobés dins la recta patró de concentració de fòsfor realitzada el mateix dia. Per a cadascuna de 

les rèpliques se’n realitzaven dues lectures a 882 nm i en cubeta de quars. 

 

Anàlisi estadístic. En primer lloc, es va comprovar, per a cada grup de dades a analitzar, si seguien 

una distribució normal. En el cas de que seguissin una distribució normal es va realitzar un test 

ANOVA d’un factor i posteriorment, si s’observaven diferències estadísticament significatives (p-valor 

< 0.05), es duia a terme el test post-hoc paramètric de Tukey-Kramer per a comprovar entre quins 

parells de dades existien. En el cas de que les dades no seguissin una distribució normal, es va 

realitzar el test no paramètric de Kruskal-Wallis. Si l’hipòtesi alternativa era acceptada (p-valor < 0.05) 

es va procedir a la realització del test post-hoc no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney per esbrinar 

entre quins parells de dades es trobaven les diferències significatives. 

 

 

5. RESULTATS 

 

Es va analitzar el contingut en fòsfor (total, orgànic i inorgànic) per a 532 submostres amb un màxim 

de 3 submostres per mostra, tenint en compte que una mostra és cadascuna de les seccions de 5 cm 

en que es varen dividir els testimonis de sediment. 

 

Testimonis de sediment recollits al marge del canal. Pels testimonis recollits en aquestes 

localitzacions (1-A i 1-B),  les concentracions de fòsfor total són molt baixes a partir dels 25 cm de 

fondària en el cas del testimoni 1-A (Figura 4) i dels 20 cm en el cas del testimoni 1-B (Figura 5).  
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Figura 4. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor inorgànic i fòsfor orgànic a diferents 

fondàries del testimoni de sediment 1-A amb les seves respectives desviacions estàndard. 

 

 

Figura 5. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 1-B amb les seves respectives desviacions estàndard. 

 

Pel testimoni 1-A, entre les capes superiors als 25 cm de profunditat, sols existeix diferència 

estadísticament significativa per a les concentracions de fòsfor total entre els 5-10 cm i els 20-25 cm. 
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En canvi, entre aquesta darrera capa i la resta de capes inferiors s’observen diferències 

estadísticament significatives degut a la baixa concentració de fòsfor total a les capes més profundes 

(Taula 1).  

 

Taula 1. p-valors obtinguts a partir de la realització del test no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 1-A. 

Fondària Fondària p-valor 

20-25 cm 0-5 cm 1.0000 

20-25 cm 5-10 cm 0.0428* 

20-25 cm 10-15 cm 0.2410 

20-25 cm 15-20 cm 0.2410 

20-25 cm 25-30 cm 0.0142* 

20-25 cm 30-35cm 0.0142* 

20-25 cm 35-40 cm 0.0142* 

20-25 cm 40-45 cm 0.0142* 

20-25 cm 45-50 cm 0.0114* 

20-25 cm 50-55 cm 0.0139* 

 

En quant al testimoni 1-B, existeixen diferències estadísticament significatives respecte a la 

concentració de fòsfor total entre la capa més superficial i la resta de capes que conformen el 

testimoni. És destacable que, per a les capes que es troben entre els 5 i els 20 cm de profunditat, no 

s’observen diferències estadísticament significatives donat que la concentració de fòsfor es veu 

estabilitzada. Per una altra banda, les concentracions d’aquestes tres capes, difereixen 

significativament amb les de totes les capes inferiors a aquestes ja que passen (igual que ocorre al 

testimoni 1-A) a tenir una concentració de fòsfor total molt baixa (Taula 2).  

 

Taula 2. p-valors obtinguts a partir de la realització del test no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 1-B. 

Fondària Fondària p-valor 

0-5 cm 5-10 cm 0,0051* 

0-5 cm 10-15 cm 0,0051* 

15-20 cm 0-5 cm 0,0051* 

15-20 cm 5-10 cm 1,0000 

15-20 cm 10-15 cm 0,9362 

15-20 cm 20-25 cm 0,0051* 

15-20 cm 25-30cm 0,0306* 

15-20 cm 30-35 cm 0,0051* 

15-20 cm 35-40 cm 0,0051* 
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15-20 cm 40-45 cm 0,0051* 

15-20 cm 45-50 cm 0,0142* 

15-20 cm 50-55 cm 0,0051* 

15-20 cm 55-60 cm 0,0051* 

15-20 cm 60-65 cm 0,0051* 

15-20 cm 65-70 cm 0,0142* 

15-20 cm 70-75 cm 0,0051* 

15-20 cm 75-80 cm 0,0142* 

15-20 cm 80-85 cm 0,0142* 

15-20 cm 85-90 cm 0,0142* 

 

Pel testimoni 3-A (Taula 3) sols es disposa de dades fins a una fondària de 9 cm, degut a la ínfima 

presència de sediment per l’acció de la força de l‘aigua. Encara que les dades no siguin molt 

representatives degut a l’escassa profunditat del testimoni, cal destacar que no existeixen diferències 

estadísticament significatives per a la concentració de fòsfor total entre les dues capes que conformen 

el testimoni. 

 

Taula 3. Concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a dues fondàries del testimoni 3-A amb 

els seus respectius errors estàndard. 

 

Mostra 

 

P Total 

(mmol / 

g sed) 

Error 

estàndard    

PT 

P 

Inorgànic 

(mmol / g 

sed) 

Error 

estàndard 

PI 

P 

Orgànic 

(mmol / g 

sed) 

Error 

estàndard 

PO 

Profunditat 

(cm) 

3A-1 16.822 0.641 10.006 1.436 6.816 1.572 5 

3A-2 12.925 0.388 8 0.453 4.925 0.597 8.5 

 

 

En quant a les concentracions de fòsfor orgànic i inorgànic, el darrer es troba en més concentració a 

la secció superficial en ambdós testimonis del punt 1. Pel testimoni 1-A, a partir de la segona secció, 

el fòsfor orgànic s’hi troba present en major concentració que l’inorgànic. Encara que, a partir dels 30 

cm de profunditat, es torna a observar que l’inorgànic està una mica més concentrat. A partir dels 45 

cm, aproximadament, la presència de fòsfor és pràcticament inexistent (Figura 4). Per al testimoni 1-

B, el fòsfor inorgànic es troba en major concentració que l’orgànic a totes les seccions menys la 

segona. A més, a partir d’uns 40 cm de profunditat, el fòsfor orgànic desapareix gairebé per complet. 

Mentre, el fòsfor inorgànic segueix present, però sempre en concentracions molt baixes (inferiors a 1 

mmol de fòsfor per gram de sediment) (Figura 5). 

 

Testimonis de sediment recollits al canal. Sols es disposa de dades que es puguin tenir en compte 

del testimoni 2 ja que el 3-B es trobava en una zona amb forta corrent d’aigua i la seva profunditat és 

de tan sols 6 cm. La concentració de fòsfor total descendeix de manera dràstica en les dues capes 
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més superficials. A partir dels 10 cm la presència de fòsfor és mínima i, a partir dels 15 cm, 

pràcticament no s’hi troba present (Figura 6). Degut a això, existeixen diferències significatives entre 

totes les profunditats menys entre les 3 inferiors i entre els 5-10 cm i 10-15 cm (Taula 4).  

 

 

Figura 6. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 2 amb els seus respectius errors estàndard. 

 

Taula 4. p-valors obtinguts a partir de la realització del test no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 2. 

Fondària Fondària p-valor 

0-5 cm 5-10 cm 0,0142* 

0-5 cm 10-15 cm 0,0142* 

0-5 cm 15-20 cm 0,0142* 

0-5 cm 20-25 cm 0,0142* 

0-5 cm 25-30 cm 0,0142* 

5-10 cm 10-15 cm 0,3785 

5-10 cm 15-20 cm 0,0051* 

5-10 cm 20-25 cm 0,0051* 

5-10 cm 25-30 cm 0,0051* 

10-15 cm 15-20 cm 0,0453* 

10-15 cm 20-25 cm 0,0131* 

10-15 cm 25-30 cm 0,0051* 

15-20 cm 20-25 cm 0,2298 
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15-20 cm 25-30 cm 0,6889 

20-25 cm 25-30 cm 0,4712 

 

 

Com en els testimonis del punt 1, la fracció de fòsfor inorgànic en la secció més superficial és superior 

a la de fòsfor orgànic (Figura 6). A més, en els testimonis del punt 3, també ocorre el mateix (Taula 3, 

Taula 5). A diferència dels testimonis del punt de mostreig 1, pel testimoni 2, el fòsfor inorgànic 

pràcticament desapareix a partir de la segona secció. En quant a la concentració de fòsfor total; a 

partir  dels 15 cm de profunditat, aproximadament, els valors són mínims.  

 

Taula 5. Concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a dues fondàries del testimoni 3-A amb 

els seus respectius errors estàndard. 

 

Mostra 

 

P Total 

(mmol / 

g sed) 

Error 

estàndard    

PT 

P 

Inorgànic 

(mmol / g 

sed) 

Error 

estàndard 

PI 

P 

Orgànic 

(mmol / g 

sed) 

Error 

estàndard 

PO 

Profunditat 

(cm) 

3B-1 12.113 1.23 7.355 0.965 4.758 1.564 6 

 

 

Si es compara la profunditat en que disminueix de manera dràstica la concentració de fòsfor total dels 

testimonis recollits al marge del canal amb el mostrejat al canal, ho fa en menys profunditat en aquest 

darrer (Figura 6). Cal destacar que, abans que la concentració sigui mínima en el testimoni del canal, 

les concentracions de fòsfor total entre ambdues localitzacions no són massa diferents.  

 

Testimonis de sediment recollits a zones inundables. Per a aquesta localització es disposa de 4 

testimonis, més que per a qualsevol de les altres. En aquesta zona les concentracions de fòsfor total 

són més elevades, tant a les seccions més superficials del testimoni com a les de més fondària, ja 

que en cap moment arriba a quasi desaparèixer aquest nutrient. Cosa que sí ocorre en els testimonis 

mostrejats dins el canal o al marge d’aquest. Es pot observar com, pels testimonis recollits a zones 

inundables, la concentració de fòsfor total no arriba a baixar dels 5 mmol per gram de sediment al 

punt 5 o dels 8mmol al punt 10 (Figures 7, 8, 9, 10). En canvi, la concentració de 5 mmol es deixa 

d’observar als testimonis recollits al marge del canal a partir dels 20-25 cm i al recollit al canal a poc 

més de 5 cm. 
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Figura 7. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 5-A amb els seus respectius errors estàndard. 

 

 

Figura 8. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 5-B amb els seus respectius errors estàndard. 
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Figura 9. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 10-A amb els seus respectius errors estàndard. 

 

 

Figura 10. Representació gràfica de les concentracions de fòsfor total, fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic a diferents 

fondàries del testimoni 10-B amb els seus respectius errors estàndard. 

 

Pel punt de mostreig 5, s’arriba a una concentració de 10 mmol de fòsfor total per gram de sediment a 

una fondària d’uns 20-25 cm que, més o menys, s’estabilitza fins arribar a la profunditat que abarquen 
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els testimonis. Cal destacar que el valor més baix en concentració de fòsfor total es dóna entorn als 

35 cm de profunditat. Després, torna a pujar una mica sobre els 60-65 cm per a, seguidament, situar-

se altra vegada propera als 10 mmol de fòsfor total per gram de sediment. A més, en aquest punt, la 

concentració de fòsfor inorgànic és superior a la de fòsfor orgànic a gairebé totes les profunditats del 

testimoni. És d’esmentar que aquestes oscil·lacions en la concentració de fòsfor total es deuen, 

majoritàriament, a canvis en la concentració de fòsfor orgànic. Encara que, al testimoni 5-B, la 

concentració de fòsfor inorgànic també descendeix sobre els 35 cm de profunditat, fent que s’accentuï 

els descens en la concentració de fòsfor total (Figures 7, 8). 

 

Pel testimoni 5-A, no existeixen diferències significatives en la concentració de fòsfor total entre les 4 

capes més superficials que són, a la vegada, on s’hi troba en major quantitat. Encara que a partir dels 

15-20 cm es pot veure com la concentració comença a disminuir, no arriba a ser una diferència 

estadísticament significativa respecte a les capes superiors. En canvi, a partir dels 20 cm de 

profunditat, existeixen diferències estadísticament significatives entre les tres capes més superficials i 

la resta de capes inferiors (Taula 6). 

 

Taula 6. p-valors obtinguts a partir de la realització del test no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 5-A. 

Fondària Fondària p-valor 

0-5 cm 5-10 cm 0,4712 

0-5 cm 10-15 cm 0,3785 

0-5 cm 15-20 cm 0,1735 

5-10 cm 10-15 cm 0,8102 

5-10 cm 15-20 cm 0,1735 

10-15 cm 15-20 cm 0,1735 

10-15 cm 20-25 cm 0,0051* 

10-15 cm 25-30 cm 0,0051* 

10-15 cm 30-35 cm 0,0051* 

10-15 cm 35-40 cm 0,0051* 

10-15 cm 40-45 cm 0,0051* 

10-15 cm 45-50 cm 0,0051* 

10-15 cm 50-55 cm 0,0051* 

10-15 cm 55-60 cm 0,0051* 

10-15 cm 60-65 cm 0,1735 

10-15 cm 65-70 cm 0,0306* 

10-15 cm 70-75 cm 0,0051* 
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Pel testimoni 5-B, existeixen diferències estadísticament significatives en la concentració de fòsfor 

total entre les dues capes més superficials i la resta. A partir dels 10 cm de profunditat no s’observen 

diferències entre cap de les profunditats restants (Taula 7). 

 

Taula 7. p-valors obtinguts a partir de la realització del test post-hoc paramètric de Tukey-Kramer per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 5-B. 

Fondària Fondària p-valor 

0-5 cm 5-10 cm 0,6306 

0-5 cm 10-15 cm <,0001* 

0-5 cm 15-20 cm <,0001* 

0-5 cm 20-25 cm <,0001* 

0-5 cm 25-30 cm <,0001* 

0-5 cm 30-35 cm <,0001* 

0-5 cm 35-40 cm <,0001* 

0-5 cm 40-45 cm <,0001* 

0-5 cm 45-50 cm <,0001* 

0-5 cm 50-55 cm <,0001* 

0-5 cm 55-60 cm <,0001* 

0-5 cm 60-65 cm <,0001* 

0-5 cm 65-70 cm <,0001* 

0-5 cm 70-75 cm <,0001* 

 

Al punt de mostreig 10, s’arriba a una concentració de 10 mmol de fòsfor total per gram de sediment a 

una profunditat d’uns 15-20 cm. Aquest valor s’estabilitza, en certa manera, per a la resta de capes 

inferiors dels testimonis. Encara que s’hi poden observar alguns augments notables, sobretot en el 

cas del testimoni 10-B. La menor concentració de fòsfor total es dóna entorn als 20 cm de fondària i, 

en el cas del testimoni 10-A, aquesta es perllonga fins quasi arribar als 30 cm. Es pot observar com, 

en ambdós testimonis, hi ha un increment en la presència de fòsfor total sobre els 70 cm. A més, al 

testimoni 10-B, hi ha un altre augment en la concentració de fòsfor total devers els 45-50 cm de 

fondària. Cal dir que aquest també existeix en l’altre testimoni del mateix punt de mostreig però no és 

tan accentuat. En quant a les concentracions de fòsfor inorgànic i orgànic, gairebé en totes les 

seccions aquest darrer es troba en major presència. Sols no és així en dues seccions no consecutives 

del testimoni 10-A i entre els 10 i 30 cm, aproximadament, del 10-B. Com es podia observar en els 

testimonis del punt 5, el fòsfor orgànic és el que provoca, en major grau, les oscil·lacions en les 

concentracions del fòsfor total (Figures 9, 10). 

 

Pel testimoni 10-A, sols es poden observar diferències estadísticament significatives en quant a la 

concentració de fòsfor total entre la capa més superficial i la gran majoria de capes inferiors. Ja que 
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des dels 5 cm de profunditat fins el final del testimoni la presència de fòsfor es veu bastant 

estabilitzada (Taula 8). 

 

Taula 8. p-valors obtinguts a partir de la realització del test post-hoc paramètric de Tukey-Kramer per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les fondàries 

indicades pel testimoni 10-A. 

Fondària Fondària p-valor 

0-5 cm 5-10 cm 0,2398 

0-5 cm 10-15 cm 0,0757 

0-5 cm 15-20 cm 0,0063* 

0-5 cm 20-25 cm 0,0029* 

0-5 cm 25-30 cm 0,0015* 

0-5 cm 30-35 cm 0,0033* 

0-5 cm 35-40 cm 0,0125* 

0-5 cm 40-45 cm 0,0332* 

0-5 cm 45-50 cm 0,0101* 

0-5 cm 50-55 cm 0,0062* 

0-5 cm 55-60 cm 0,2249 

0-5 cm 60-65 cm 0,0155* 

0-5 cm 65-70 cm 0,6210 

0-5 cm 70-75 cm 0,0322* 

0-5 cm 75-80 cm 0,0480* 

 

Pel testimoni 10-B, no s’observen diferències estadísticament significatives per a la concentració de 

fòsfor total entre cap de les diferents capes en les que s’ha dividit el testimoni. 

 

Testimonis de sediment recollits al marge del canal, al canal i a zones inundables. Existeixen 

diferències estadísticament significatives en la concentració de fòsfor total entre els punts de mostreig 

situats a zones inundables i els situats al canal i al marge d’aquest. En canvi, aquestes no s’observen 

entre els punts de mostreig del canal i del seu marge, on la concentració de fòsfor total és bastant 

similar. 

 

Taula 9. p-valors obtinguts a partir de la realització del test post-hoc paramètric de Tukey-Kramer per a cada 

parell de dades de concentració de fòsfor total en sediment (mmol P/ g sediment) corresponents a les zones on 

s’han recollit els testimonis de sediment. 

Punt de mostreig Punt de mostreig p-valor 

Zones inundables Canal 0.0131* 

Zones inundables Marge del canal 0.0017* 

Marge del canal Canal 0.9997 
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6. DISCUSSIÓ 

 

La reducció de la càrrega de fòsfor, entre d’altres nutrients i contaminants, transportada pels sistemes 

fluvials cap als sistemes aquàtics depèn de la capacitat de retenció de la que disposen els rierols i les 

zones humides [14]. Per tant, s’Albufera podria tenir un paper molt important per tal d’evitar l’arribada 

a la mar d’una concentració excessiva de nutrients i contaminants; evitant, d’aquesta manera, 

l’eutrofització de les aigües de la badia d’Alcúdia.  

 

Per una altra banda, els aiguamolls que es troben prop de terrenys agrícoles suporten una càrrega de 

nutrients major que d’altres que no es localitzen vora aquests [15]; com, per exemple, els que es 

localitzen vora terrenys urbanitzables [16]. En el cas de S’Albufera de Mallorca, al trobar-se propera 

als municipis de Sa Pobla i Muro, suporta un important volum de nutrients que hi arriba provinent de 

l’agricultura intensiva que es practica en ambdós municipis.  

 

Els compartiments d’emmagatzematge de fòsfor més importants a les zones humides són els 

sediments que conformen els sòls de l’ecosistema que, a més, proporcionen un emmagatzament 

d’aquest nutrient a llarg termini [17]. Per aquesta raó, l’anàlisi de la concentració de fòsfor en 

profunditat a partir de testimonis de sediment de s’Albufera aportaria dades més fiables sobre la 

capacitat d’emmagatzamatge d’aquest nutrient que si es fés un seguiment de la concentració de 

fòsfor a partir de, per exemple, la vegetació; ja que el compartiment d’emmagatzamatge d’aquesta no 

és tan important ni tan estable com el sediment [14]. 

 

La concentració de fòsfor inorgànic a la capa més superficial dels testimonis recollits al canal (Figura 

6, Taula 2) i al marge d’aquest (Figures 4, 5, Taula 2) és notablement més elevada que la de fòsfor 

orgànic. En canvi, als testimonis recollits a zones inundables (Figures 7, 8, 9, 10) aquesta diferència 

no és tan apreciable i, en el cas dels testimonis del punt de mostreig 10 (Figures 9, 10), existeix una 

petita major concentració de fòsfor orgànic a la capa superficial. Aquesta diferència entre les 

localitzacions del canal i el seu marge i les de terrenys inundables podria ser deguda a la circulació de 

l’aigua que, en aquestes darreres, és pràcticament inexistent. D’aquesta manera, la matèria orgànica 

es pot acumular amb major facilitat a la part més superficial del sòl. Mentre que, als punts de mostreig 

al canal i al seu marge, l’acció de l’aigua retiraria gran part d’aquesta matèria orgànica; pel fet que 

posseeix una densitat menor que la fracció inorgànica del sòl [15]. A més, el fet que els testimonis 

recollits al canal i al seu marge posseeixin una fracció arenosa (no és majoritària, però hi existeix) 

podria fer que l’humitat del sòl fos menor i que, en conseqüència, els ratis de mineralització del fòsfor 

es vegessin augmentats degut a les millors condicions aeròbies del sòl [16]. 

 

Encara que en aquest treball no s’ha analitzat la textura del sòl dels diferents testimonis de sediment 

mostrejats, es pot intuir a les fotografies d’aquests abans de ser seccionats cada 5 cm, eixugats i 

tamisats, la seva composició majoritària. El testimoni 2, del qual l’arena en conforma una gran part 

(Figura 12), presenta diferències estadísticament significatives (p-valor=0.0131) en les concentracions 
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de fòsfor total respecte a les dels testimonis recollits a zones inundables (Figures 6, 7, 8, 9, 10). 

Aquesta menor concentració de fòsfor total al testimoni 2 podria ser deguda a que els sòls arenosos 

no tenen tanta capacitat per a retenir nutrients com els argilosos, propis dels testimonis recollits a 

zones inundables [16]. Un altre motiu podria ser la seva localització, ja que en haver-se recollit dins el 

canal seria possible que l’escorrentia de l’aigua provocàs un rentat de sediment, fent més difícil la 

seva acreció. El que ocorreria és que, al discórrer l’aigua pel canal, es limitaria la deposició de 

sediments al existir una corrent que no deixaria que aquests es desplaçacin cap al fons i s’hi 

dipositassin. Això es pot observar en la diferència de fondària d’aquest testimoni comparada amb la 

dels extrets al marge del canal o a zones inundables (Figura 6).  Això, també, afectaria a la deposició 

de fòsfor ja que, com l’aigua discorre pel canal, el recorregut que fa és molt més curt que si aquest no 

existís i, d’aquesta manera, provocaria que la capacitat de retenció de nutrients fos menor que si 

aquesta aigua es distribuís per una àrea major [6].  

 

 

Figura 11. Aspecte del testimoni de sediment 2 després de ser obert i abans de ser dividit en seccions de 5 cm, 

assecat i tamisat a 2 mm. 

 

Per una altra banda, pels testimonis mostrejats en zones inundables (punts 5 i 10), la seva 

composició majoritària pareixen ser argiles (Figura 2, Figura 12). Aquestes tenen una capacitat de 

retenció de fòsfor major que les arenes [16] i, per tant, aquest podria ser el motiu pel qual les 

concentracions totals de fòsfor són majors en els testimonis de sediment recollits en zones inundables 

que en els recollits dins el canal (Figures 6, 7, 8, 9, 10). La localització dels punts de mostreig també 

podria tenir un paper important. Al tractar-se de zones inundables no hi existeix un corrent continu 

d’aigua com ocorre al canal, sinó que l’aigua es queda pràcticament inmòbil; i, a més, la naturalesa 
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argilosa del sòl farà que l’aigua no pugui circular tan fàcillment com si es tractàs d’un sòl arenós [16]. 

Això permetria que el temps de permanència de l’aigua a la zona humida sigui major que per a la que 

circula pel canal i, en conseqüència, es podria produir un major intercanvi de fòsfor des de l’aigua cap 

al sediment. Aquest fet es veuria accentuat durant èpoques de sequera en que les entrades d’aigua 

cap al sistema de la zona humida fossin mínimes donat que, d’aquesta manera, la circulació de 

l’aigua seria pràcticament inexistent i el temps de permanència encara major [6]. A més, al no existir 

un corrent continu d’aigua en aquests dos punts, el sediment té molta més facilitat per acumular-se. A 

part, amb el fet que el sediment contingut als testimonis pogués ser, majoritàriament, de naturalesa 

argilosa es podria entendre el perquè en aquests dos punts de mostreig la concentració de fòsfor total 

és sempre notable i no arriba a desaparèixer en cap moment. Cosa que fa que gairebé no hi hagi 

diferències estadísticament significatives entre les profunditats que conformen els testimonis recollits 

a zones inundables (Taula 6, 7, 8). Per una altra banda, en sòls de tipus argilós la compactació que 

es produeix és major que en altres conformats per partícules d’un major tamany com, per exemple, 

arenes [16] [18] [19]. Cosa que faria que el fòsfor es pogués trobar més concentrat dins cada secció.  

 

 

Figura 12. Aspecte del testimoni de sediment 10-B després de ser obert i abans de ser dividit en seccions de 5 

cm, assecat i tamisat a 2 mm. 

 

Els testimonis recollits al marge de canal tenien una textura que variava amb la profunditat. Pels 

primers 30 cm es pot intuir una major presència d’argiles que, a poc a poc, passaria a convertir-se en 

un substrat arenós quasi per complet entorn als 40 cm (Figura 13, Figura 14). Com ja s’ha esmentat 

anteriorment, les argiles tenen una major capacitat de retenció de fòsfor [16]. D’aquesta manera, es 

podrien explicar les diferències estadísticament significatives existents entre les capes superiors i les 

inferiors dels testimonis mostrejats al marge de canal. Quan la textura del sediment passa a ser 

arenosa el fòsfor s’hi troba, pràcticament, absent (Figura 4, Figura 5). Donat que aquest punt de 

mostreig es trobava al marge del canal estava en una situació intermitja entre els testimonis recollits 
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en aquest i els recollits a zones inundables. Es podria deure a aquest fet la menor concentració en 

fòsfor total als testimonis mostrejats al marge del canal enfront als mostrejats a zones inundables, 

observant-s’hi diferències estadísticament significatives (p-valor=0.0017); sempre parlant de les capes 

amb textura argilosa, perquè una vegada aquesta canvia els valors per a la concentració de fòsfor 

total són mínims. La localització del punt de mostreig al marge del canal significaria que es tracta d’un 

lloc que; després d’events plujosos, quan es desplaça un major volum d’aigua pel canal; es podria 

veure afectat per pujades en el nivell d’aigua. El que ocorreria és que es produiria un increment 

d’aigua circulant pel canal, que no es quedaria estancada; com podria ser el cas dels punts de 

mostreig recollits en terrenys inundables. Per tant, el temps de permanència de l’aigua que discorre 

per la zona dels punts de mostreig 1 seria menor que la dels punts 5 i 10. Conseqüenment, 

l’intercanvi de fòsfor entre l’aigua, carregada d’aquest nutrient, i el sediment seria menor [6]. A més, 

s’ha comprovat que, en aiguamolls amb sediments carregats de fòsfor, es pot produir una alliberació 

d’aquest nutrient des del sòl cap a l’aigua; sobretot, després de fortes pluges; degut a que l’aigua 

circulant es podria trobar menys concentrada en fòsfor que el sediment amb el que es troba en 

contacte [20] [21]. Per tant, la possible difusió de fòsfor des del sediment cap a la columna d’aigua 

podria ser una altra raó per la qual els testimonis del punts de mostreig del canal i del seu marge 

posseeixen una menor concentració d’aquest nutrient.   

 

Figura 13. Aspecte dels darrers 30 cm del testimoni de sediment 1-A després d’haver estat seccionat cada 5 cm i 

abans de ser assecat i tamisat a 2 mm. Es poden observar, també, els tubs de nutrients amb els que es prenia la 

mostra de cada secció de 5 cm i que, posteriorment, eren congelats fins el moment de realització de l’anàlisi de 

fòsfor. 
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Figura 14. Aspecte del testimoni 1-B després de ser obert i abans de ser seccionat cada 5 cm, assecat i tamisat 

a 2mm. 

 

 

7. CONCLUSIONS 

 

S’Albufera de Mallorca tendria una vital importància en la protecció del medi marí de la Badia 

d’Alcúdia. S’encarrega de retenir una gran quantitat de sediments carregats de nutrients i altres 

contaminants provinents de l’agricultura intensiva que es practica als terrenys adjacents a la zona 

humida. Per tant, a més dels beneficis propis que proporciona al tractar-se d’un paratge natural únic a 

l’illa de Mallorca, aporta el que es coneix com un servei ecosistèmic. Ja que es podria dir que actua 

com una depuradora natural al retenir gran part dels contaminants que transporta l’aigua cap al medi 

marí, evitant l’eutrofització de les aigües costaneres. 
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