
LA COMPLEXITAT DE L'ESTANY: LIMNOLOGIA FÍSICA 
DEL LLAC DE BANYOLES 

Joaquim Fort i Viader 

"Una tendència general de la natura és arribar a una relativa complexitat, que ens 
dóna una sensació de bellesa, una sensació de benestar'' 
Ramon Margalef 

I.- INTRODUCCIÓ 

La limnología estudia els llacs tenint en compte tots els seus aspectes científics 
(biòtic, químic, físic, geològic, geogràfic, etc.). Necessita la coordinació de molt 
variades disciplines. Els resultats dels estudis limnològics permeten no tan sols la 
caracterització acurada dels llacs, sinó també de fer ús de resultats particulars 
relatius a les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb llur medi, pel fet d'ésser 
els llacs ecosistemes tancats que permeten unes recerques aplicades a d'altres 
ecosistemes. Malgrat que originàriament la limnología tractava únicament dels 
llacs, raons de semblança han estès el seu camp de treball a totes les aigües 
continentals. 

L' estany de B any oles va començar a ser objecte d' estudi limnològic per part de 
microbiòlegs i geòlegs, mitjant l'anàlisi de la dinàmica del llac com a ecosistema 
i com a accident geogràfic, tot considerant la interacció entre ambdós aspectes en 
l'evolució de l'estany. En aquest sentit podem esmentar, entre d'altres, els treballs 
de Margalef (1946) (2>, Planas (1973)(3), Julià (1980)(4) i Guerrero, Abellà i Miracle 
(1978) (5>. 

II.- FÍSICA DE L'ESTANY 

Les aproximacions a l'estudi dels llacs des del punt de vista de la física tenen 
com a punt de partida els mètodes de la mecànica de fluids. La seva aplicació permet 
la realització de models quantitatius referents al moviment de l'aigua i a la 
distribució de substàncies materials i calor (6),(7). Més concretament, els fenòmenss 
de turbulència (que tenen lloc com a conseqüència de la barreja de masses d'aigua 
de diferents densitats) esdevenen la causa d'importants trets dels llacs(8). Com que 
la turbulència és un aspecte de la física actual sobre el qual resta molt per explicar 
i descobrir, ens trobem en un camp on hi ha molta feina per fer, tant observacional-
ment com en recerca analítica. Aquesta darrera haurà d' anar fent ús de noves teories 
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matemàtiques que vagin apareixent, justament com ho fa actualment amb la jova 
teoria dels fractals (9). 

Particularitzant al llac de Banyoles, la limnologia física no ha fet sinó començar 
a adquirir importància, concretament al llarg dels tres darrers anys. Llevat d'alguns 
estudis relativament qualitatius referents a corrents (10)i cabals d'entrada i sortida 
(11), l'evolució dinàmica de l'aigua va començar a ser estudiada per Casamitjana i 
Roget. És ben sabut que l'aigua que entra a l'estany per diferents recs suposa un 
cabal total molt inferior a la que surt per altres recs, que parteixen de la part est. La 
resta de l'aigua entra per cubetes situades al fons del llac, de les quals se n'han 
descobert un total de vuit. Aquesta aigua arriba subterràniament, procedent de 
l'Alta Garrotxa, i és més salada que la de les capes superiors de l'estany. Aquest fet 
ocasiona interessants fenòmens de meromixis; Casamitjana i Roget van obtenir els 
perfils de temperatura i conductivitat de les cubetes l'any 1986(I2), mostraren com 
la corba temperatura-conductivitat per a cada cubeta es pot ajustar a una exponen-
cial creixent, i estudiàren l'efecte aïllant del sediment en suspensió a les cubetes. 

En el peculiar cas de la cubeta III del llac, es va verificar que la principal 
influència en l'escalfament de les aigües del fons (monimolimnion) prové de 
l'aigua que arriba subterràniament i no pas de la radiació solar(13). 

També s'ha portat a terme un estudi dels cabals d'entrada per les cubetes(14) i 
(15), que ha permès de determinar, per una banda, que una part considerable de 
l'aigua surt del llac travessant una capa travertínica, i per altra, que nou desenes 
parts de l'aigua que entra subterràniament ho fa per una única de les cubetes, 
Tanmateix, fent ús de l'anàlisi microscòpica de l'aigua, s'ha trobat que el sediment 
en suspensió vist globalment és un llit flüiditzant de forma homogènia ó particu-
lada, i el seu comportament ha estat estudiat(16). 

Pel que fa als projectes actuals sobre limnologia física del llac, hi ha una tesi en 
preparació(17), on es tracta la dinàmica del sediment en suspensió(18), la caracterit-
zació de la interfase del sediment (fluxos de calor i massa que la travessen cap a 
l'aigua superior), fenòmens de meromixis i una introducció al conjunt de les aigües 
(interrelació entre les diferents cubetes). 

Actualment hi ha un correctòmetre dipositat a l'Estany, que mesura el mòdul, 
direcció i sentit del corrent i l'enregistra cada mitja hora des de fa quatre mesos. 
Properament s'espera de poder comptar amb altres aparells per mesurar els 
diferents paràmetres físics de l'aigua. Això farà possible l'obtenció de noves i 
variades mesures que ens permetran de fer més entenedora la gens menyspreable 
complexitat del nostre entranyable Estany. 



Mapa batimètric de l'estany de Banyoles. Les zonespuntejades corresponen als llocs de sorgència 
d'aigua amb fangs en suspensió (original de R. Moreno iAmich iA. Garcia-Bentou, 1986). 


