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Aigües riques, vida escassa?
Descripció detallada
Objectius
•
•

Descriure el procés d’eutrofització i explicar les seves causes i conseqüències
Explicar l’efecte de la termoclina en ambients aquàtics en l’eutrofització
d’aquests

Alumnat a qui va dirigida
Alumnat de batxillerat
Temporització
1 classe
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte
L'ús de determinats detergents, els adobs i els purins constitueixen
la causa més important d’eutrofització dels llacs i embassaments
perquè aporten a l’aigua gran quantitat de fosfats i nitrats.

Nitrats i sulfats són substàncies que les algues del plàncton fan
servir de nutrients

de tal manera que les algues proliferen desmesuradament i l’aigua
esdevé tèrbola i verda

Les algues, al morir s’acumulen al fons dels embassaments.

Per descompondre totes les restes de les nombroses algues que van
morint, els bacteris que les descomponen, consumeixen molt d’oxigen,
que aviat és insuficient.

La falta d’oxigen provoca la mort en massa dels peixos, de les algues i
d’altres organismes que viuen a l’aigua.

En aquestes noves condicions, es multipliquen els microorganismes
anaerobis que descomponen la matèria orgànica sense necessitat
d’oxigen però desprenen metà, àcid sulfúric i altres substàncies d’olor i
gust desagradable, i de vegades tòxiques.
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En ordenar les frases proporcionades en una seqüència lògica i, tenint en compte el
que ja s’ha treballat sobre els factors limitants, es disposa d’una explicació del procés
d’eutrofització.
En els següents exercicis es tracta d’aplicar aquest concepte amb dades i situacions
reals.
La termoclina és una capa dins una massa d’aigua o d’aire on la temperatura canvia
ràpidament amb la fondària o l’alçada. En el cas de les masses d’aigua, el nutrients
cauen al fons i l’existència de la termoclina impedeix la mescla de capes d’aigua de
diferents densitats i, per tant, l’arribada d’aquests nutrients a la superfície on viuen els
productors.
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