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Resum
A Europa, la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) de la Unió Europea encara
no ha ofert una solució per establir l’estat ecològic dels rius temporals, perquè els gestors de
l’aigua encara no tenen clara la tipologia dels rius i aquest tema continua sent polèmic per a
alguns investigadors.
TREHS (temporary rivers ecological and hydrological status, ‘estat hidrològic i ecològic dels
rius temporals’) és un programa de software creat com a part del projecte LIFE+ TRIVERS,
que pretén ajudar els gestors de les conques a implementar la DMA en rius temporals. Es
basa en l’aplicació dels resultats del projecte europeu EU FP7 MIRAGE (FP7-ENV-2007-1211732) i publicacions associades (Gallart et al., 2012; Prat et al., 2014; De Girolamo et al.,
2015a i b, i també Gallart et al., 2016, i Gallart et al., 2017), usats àmpliament al llarg d’aquest
manual.
La pressuposició bàsica que hi ha rere TREHS és que les característiques hidrològiques dels
rius temporals rellevants per a la vida aquàtica no són els cabals dels rius (hidogrames), sinó
més aviat els patrons temporals d’existència de mesohàbitats aquàtics. Això inclou l’existència
d’aigües estancades, que no estan identificades en els hidrogrames.
TREHS fa servir mètodes alternatius per determinar el règim dels rius, i també diferents
paràmetres i classificacions per caracteritzar els règims fluvials, la qual cosa facilita la selecció
de les dates de mostreig i permet comparar-los amb el règim natural per avaluar-ne el grau
d’alteració hidrològica (estat hidrològic).
El principal element utilitzat en TREHS és l’estació de supervisió en una massa d’aigua, tal
com la defineix la DMA. En una mateixa massa d’aigua es poden col·locar diverses estacions
per determinar el règim fluvial, i això és especialment recomanable en el cas dels rius
temporals, a causa de la variabilitat espacial del seu règim espacial.
Taula 1 de l'apartat B mostra els acrònims i els conceptes hidrològics utilitzats en TREHS.
L’objectiu de TREHS és ajudar els gestors a supervisar i entendre els règims dels rius
temporals, seleccionar les dates de mostreig adequades i fer servir els mètodes apropiats per
determinar-ne l’estat ecològic i hidrològic. Tots dos resultats contribuiran notablement a
millorar la gestió dels rius temporals, a augmentar la conscienciació social sobre la seva
importància i a incrementar la seva inclusió en polítiques relacionades amb l’aigua i la
biodiversitat.
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1. PRINCIPIS,
ICONES,
CONFIGURACIÓ,
PÀGINA INICIAL I PRIMERS PASSOS EN
TREHS
1.1.

Icones usades en TREHS per a instruccions principals

TREHS té icones en una barra superior i a la finestra esquerra, i també en té d’altres en diferents
pantalles:

1.1.1. Icones a la barra superior:
ICONES A LA BARRA SUPERIOR
Significat
Per a més informació
Mostreu/amagueu el mapa i la llista
Apartat 1, pàgina 6
d’estacions
Llista de paràmetres de l’estació
Mostreu el diagrama del règim del
riu temporal
Mostreu el diagrama de flux-bassessec (FDP) (paràmetres Mf, Md, Mp)
Configuració

Apartat 2, pàgina 26
Apartat 2, pàgina 29
Apartat 1, pàgina 12

Importeu/exporteu dades

-

Recalculeu els paràmetres/pàgina1

-

Creeu estació nova

Apartat 1, pàgines 5, 10 i 11

Actualitzeu

-

Torneu a la pàgina d’inici

-

Obriu manual

-

Enrere

-

Endavant

-

En la barra superior, hi ha cinc opcions més: Arxiu, Editar, Veure, Eines i Ajuda:
-

1

Arxiu: aquesta opció es pot fer servir per crear una estació nova, crear un element nou
dins d’una estació, obrir una base de dades, obrir la configuració o tancar l’aplicació.

El procés de recalcular pot trigar diversos minuts si la base de dades és gran.

5
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Captura de pantalla 1: Opcions de la pestanya Arxiu

-

Editar: aquesta opció es pot utilitzar per editar directament o explícitament (amb
confirmació o sense), i per recalcular tots els paràmetres/índexs (en el segon cas el
procés pot ser més lent).

Captura de pantalla 2: Opcions de la pestanya Editar

-

Veure: aquesta opció es pot fer servir per veure un mapa interactiu, que es pot
ampliar/reduir movent la rodeta del ratolí endavant i endarrere; les estacions de treball
es poden seleccionar clicant a les icones corresponents sobre el mapa.
També es pot utilitzar aquesta opció per mostrar les estacions en la finestra de la
columna de l’esquerra, amb dues opcions diferents: taula (esquerra) o arbre (dreta)
(vegeu la captura de pantalla 4). Per a l’opció de l’arbre, les categories es poden plegar
o desplegar clicant sobre els triangles i les fletxes, respectivament, i les estacions se
seleccionen clicant-hi a sobre.
Es poden seleccionar tant els diagrames de flux-basses-sec com el de règim temporal
per veure’ls. L’opció de la taula es va dissenyar per a les anàlisis biològiques, de manera
que mostra les dates dels càlculs.

Captura de pantalla 3: Opcions de la pestanya Veure

6
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Captura de pantalla 4: Mapa interactiu, arbre (dreta) o taula
(esquerra).

-

Eines: aquesta opció s’usa per recalcular tots els paràmetres i per importar o exportar
dades a una base de dades TREHS o HIBIM (vegeu la captura de pantalla 5).

Captura de pantalla 5: Opcions de la pestanya Eines

-

Ajuda: aquesta opció permet que els usuaris consultin el manual (l’actual) o una
descripció breu de TREHS (vegeu la captura de pantalla 6).

Captura de pantalla 6: Opcions de la pestanya Ajuda
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1.1.2. Icones de la finestra esquerra:
Aquestes icones les podem seleccionar o deseleccionar per mostrar o amagar els elements
següents de la llista d’estacions (les icones blaves i verdes corresponen a hidrologia i biologia,
respectivament):

ICONES DE LA FINESTRA ESQUERRA
Significat
Per a més informació
Dades cabal fluvial

Apartat 2, pàgina 17

Entrevistes

Apartat 2, pàgina 20

Observacions/fotografies

Apartat 2, pàgina 23

Índex de qualitat riberenca (QBR)

Apartat 3, pàgina 31

Índex d’hàbitat fluvial (IHF)

Apartat 3, pàgina 32

Dades macroinvertebrats

Apartat 3, pàgina 33

Dades macròfits

Apartat 3, pàgina 33

Dades diatomees

Apartat 3, pàgina 33

Dades peixos

Apartat 3, pàgina 33

1.1.3. Altres icones:
A continuació, trobareu una llista d’altres icones que apareixen en algunes de les finestres, dels
gràfics o d’altres elements de TREHS:
ALTRES ICONES
Significat
Per a més informació
Editeu
Busqueu

Apartat 1, pàgina 14

Deseu

-

Copieu

-

Enganxeu

-

8
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1.2.

Pàgina d’inici i primers passos

En primer lloc, la llengua del programa TREHS es pot canviar clicant sobre el menú desplegable de
la cantonada dreta superior. Llavors, TREHS ofereix tres opcions (captura de pantalla 7): obrir
manual (l’actual), utilitzar assistent o començar:

Captura de pantalla 7: Pàgina d’inici

Feu clic sobre comenceu per obrir la pàgina d’inici (captura de pantalla 8).

Captura de pantalla 8: Pantalla general

9
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Llavors, les opcions són les següents:
A) Crear una estació nova: cliqueu sobre
(captura de pantalla 9).

o accediu a ARXIU  CREAR ESTACIÓ NOVA

Captura de pantalla 9: Crear una estació nova

B) Introduir dades d’estacions existents: un cop creada l’estació, es veurà com en la captura de
pantalla 4. Hi ha dues opcions per introduir dades hidrològiques i/o ecològiques:
B1) Cliqueu sobre ARXIU  CREAR ELEMENT NOU (captura de pantalla 1), i:
Pas 1) Seleccioneu l’estació (que ja ha estat creada):

Captura de pantalla 10: Seleccioneu l’estació

Pas 2) Trieu l’element:

Captura de pantalla 11: Triar l’índex o element

10
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Pas 3) S’obre la pàgina de l’element seleccionat (vegeu els apartats 2 i 3: estat hidrològic i
ecològic, respectivament).

B2) Cliqueu sobre el nom de l’estació per obrir l’opció CREAR ELEMENT NOU (captura de
pantalla 12). Llavors, seguiu amb el pas 2 (captura de pantalla 11).

Captura de pantalla 12: Crear element nou

11
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1.3.

Configuració

Abans d’introduir, analitzar i/o visualitzar dades, el primer pas hauria de ser revisar el camp
d’ Ajustaments, mostrat en la captura de pantalla 14. Trieu Ajustaments clicant sobre
aquesta icona ( ) a la barra superior.
En aquesta pàgina es pot seleccionar la configuració principal de l’aplicació:








Triar la llengua
Nom de la base de dades usada (ja existent)
Cabals llindar entre estats aquàtics (es donen valors per defecte)
Distància mínima entre diferents estacions del mateix riu
Normativa de l’estat membre per als règims temporals preceptius
Triar les preferències d’edició i de desar
Mostrar les estacions a la finestra de la columna esquerra en forma de taula o d’arbre
(vegeu la captura de pantalla 4)

Captura de pantalla 13: Configuració TREHS, que mostra les finestres laterals
amb el mapa interactiu i l’arbre d’estacions.
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1.4.

Primers passos

En la captura de pantalla 14 es mostra la pàgina principal de l’estació. Aquesta pàgina es fa servir
per introduir informació general sobre l’estació a la finestra superior. Un cop introduïdes totes les
dades, a la finestra inferior es veuen els resultats i la diagnosi globals de l’estat hidrològic i ecològic
del riu.

Captura de pantalla 14: Pàgina principal per a una estació, amb informació general i els resultats globals (és a dir, estat hidrològic i
ecològic).

Les dades d’identificació necessàries són les següents (vegeu el requadre blau de la captura de
pantalla 14):
 Codi: assignat per l’Administració local o seleccionat per l’usuari.
 Nom de l’estació: nom assignat per l’Administració local o triat per l’usuari.
 Sinònims i descripció: altres noms usats per a la mateixa estació, lloc o àrea dels rius.
Descripció de text i qualsevol altra informació rellevant sobre el lloc.
 Selecció de grup: l’estació actual es pot assignar a un grup d’estacions nou o existent
(tenint en compte diferents criteris, com la ubicació, la geologia o l’ús del sòl). Per triar un
grup, cliqueu sobre el nom corresponent. Per crear un grup nou, feu servir la icona del llapis
(
).

13
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 Coordenades: s’ha d’indicar la geolocalització per accedir a la llista de codis WISE per al
país seleccionat i mostrar l’estació al mapa.
 Ubicació: està formada per una seqüència de codis jeràrquics europeus WISE per a les
masses d’aigua corresponents:
Districte
Codi WISE
Codi local
Descripció
Descripció (INT)
El programa TREHS mostra aquests codis d’identificació de masses d’aigua quan s’introdueixen les
coordenades de l’estació. Cliqueu sobre la icona de cerca ( ) per veure una llista de les masses
d’aigua que hi ha prop de l’estació que es poden seleccionar (vegeu la captura de pantalla 15):

Captura de pantalla 15: Buscador de codis WISE

Si no apareix la massa d’aigua, feu servir la icona del llapis (

) per editar la taula.

La resta de camps d’aquest apartat en els quals es poden introduir dades són:
-

Geolocalització: longitud i latitud ETRS89 en graus geogràfics i fraccions decimals.
Altitud en metres sobre el nivell del mar (msnm).
Geocodificació: seleccionat automàticament juntament amb els codis WISE.
Com s’accedeix a l’estació: espai lliure per a informació de text.

14
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2. ESTAT I RÈGIM HIDROLÒGICS

Per caracteritzar el règim hidrològic dels rius i avaluar-ne l’estat hidrològic
(és a dir, el nivell d’alteració hidrològica), el programa TREHS permet l’ús de
diverses fonts d’informació. El règim actual pot ser determinat fent servir dades
històriques sobre fluxos de rius, entrevistes amb els residents o observacions
obtingudes a partir d’inspeccions in situ o fotografies aèries o terrestres.
El règim de referència (o natural) es pot obtenir a partir de simulacions de fluxos a través de
qualsevol model de precipitació-escolament, de dades de flux històriques obtingudes abans
de l’alteració hidrològica o de qualsevol altra font.
Per a cada estació, TREHS determina sis paràmetres per a cada font de dades introduïda,
classifica i traça els règims corresponents i analitza les diferències entre els règims actuals i
els de referència per avaluar el grau d’alteració hidrològica o l’estat hidrològic (és a dir, si el
règim hidrològic és natural o ha estat modificat per l’acció humana).
Per definir els paràmetres, l’enfocament utilitzat es basa en dues idees bàsiques:
i)

La vida aquàtica en un riu temporal està determinada per la successió temporal de
tres fases aquàtiques (AP, per les sigles en anglès) o per conjunts transitoris
simplificats de mesohàbitats que succeeixen en un riu en un moment determinat,
segons les condicions hidrològiques (flux, basses aïllades i llera de riu seca).
Utilitzant les estadístiques per a aquestes AP, es poden definir sis paràmetres per
definir el règim del riu: permanència del flux (Mf), permanència del canal sec (Md),
permanència de basses aïllades (Mp), previsibilitat temporal a 6 mesos del període
sense cabal (Sd6), estacionalitat equinocci-solstici (ESs) i estacionalitat estiu-hivern
(SWs) (per a aquests conceptes i d’altres usats en TREHS, vegeu la taula 1).

ii)

Les estadístiques i els paràmetres dels models AP temporals són necessaris per aconseguir
quatre objectius diferents:
i)
ii)
iii)
iv)

Per caracteritzar i comparar el règim fluvial.
Per ajudar a seleccionar les dates de mostreig de les aigües i la biologia més
adequades segons el règim fluvial.
Per ajudar a interpretar els resultats de mostres biològiques a la llum de la fase
aquàtica existent en la data de la mostra i en els mesos anteriors.
Per comparar els règims actuals i els de referència del riu per determinar-ne
l’alteració hidrològica i l’estat hidrològic corresponent.

La unitat temporal bàsica en TREHS és el mes, però s’agrupen en estacions de l’any quan
s’utilitzen entrevistes o observacions.

15
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Taula 1. Acrònims i conceptes utilitzats en TREHS (1 a partir de Gallart et al., 2017, i 2 a partir de
Gallart et al., 2012)

ACRÒNIM

CONCEPTE

AF

Alternat-fluent1

Al

Alternat1

Fase aquàtica

Fase aquàtica1

Estat aquàtic

Estat aquàtic2

Arreic

Arreic2

AS

Alternat-estancat1

ASFG

Gràfic de la freqüència
dels estats aquàtics2

Edàfic

Edàfic2

Ep

Episòdic1

ESs

Estacionalitat
equinocci-solstici1

Eurreic

Eurreic2

FPD

Diagrama flux-bassessec1

FS

Fluent-estancat1

Hiperreic

Hiperreic2

Hiporreic

Hiporreic2

Md

Permanència canal sec1

Mf

Permanència flux2

Mp

Permanència bassa1

Oc

Ocasional1

Oligorreic

Oligorreic2

Pe

Perenne1

Qp

Quasi perenne1

Sd6

Predictibilitat dels
períodes de flux zero2

St

Estancat1

SWs
TRP
WDF

Estacionalitat estiuhivern1
Diagrama de règim
temporal2
Directiva Marc de
l’Aigua

DEFINICIÓ
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: alterna entre les tres fases
aquàtiques, però hi ha flux durant períodes llargs (Mf > 0,40 i Md ≥ 0,10).
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: alterna entre les tres fases
aquàtiques (Mf ≤ 0,40, Mp < 0,40 i Md < 0,60).
Fase transitòria simplificada de la condició d’aigua temporal que succeeix en un
punt en un moment determinat (flux, aigua estancada, llera del riu seca).
Conjunt transitori de mesohàbitats que existeixen en un punt en un moment
concret, determinat per les condicions hidrològiques (hiperreic, eurreic, oligorreic,
arreic, hiporreic, edàfic).
Estat aquàtic: flux en superfície zero, però hi ha basses d’aigua aïllades.
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: alterna entre les tres fases
aquàtiques, però continua estant estancada durant períodes llargs (Mf ≤ 0,40, Mp
≥ 0,40 i Md ≥ 0,10).
Gràfic del règim fluvial: freqüència relativa dels estats aquàtics durant els mesos o
les estacions al llarg de l’any.
Estat aquàtic: llera del riu sense aigua en superficie ni als al·luvions, cosa que
implica la desaparició de qualsevol hàbitat aquàtic actiu.
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: riu normalment sec, amb
aigua corrent o estancada en intervals infreqüents (Md ≥ 0,80).
Paràmetre: existència temporal de períodes de flux zero: la freqüència relativa de
mesos de flux zero en equinoccis menys el que hi ha en solsticis.
Estat aquàtic: el cabal d’aigua és prou elevat per permetre l’existència i la
connectivitat de tots els hàbitats aquàtics viables en un punt.
Gràfic del règim de les fases aquàtiques: triangle que mostra els paràmetres
complementaris sobre la permanència de les tres fases aquàtiques en un punt del
riu (Mf, Mp i Md).
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: normalment aigua corrent
però, si no, amb basses aïllades (0,40 < Mf ≤0,90 i Md < 0,10).
Estat aquàtic: condicions de gran cabal d’aigua (inundació) infreqüents.
Estat aquàtic: a la llera del riu no hi ha quasi enlloc aigua en superfície, tot i que
l’al·luvió roman prou humit per permetre vida hiporreica.
Paràmetre: mitjana a llarg termini del nombre relatiu anual de mesos sense aigua
en superfície al canal.
Paràmetre: mitjana a llarg termini del nombre relatiu anual de mesos amb aigua
corrent.
Paràmetre: mitjana a llarg termini del nombre relatiu anual de mesos amb basses
aïllades.
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: riu normalment sec que de
vegades, però no gaire sovint, té aigua corrent o estancada (0,60 ≤ Md < 0,80).
Estat aquàtic: el cabal d’aigua en superfície és escàs, però suficient per connectar
la majoria de basses a través de fils d’aigua.
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: permanentment corrent (Mf
> 0,99).
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: normalment corrent,
excepte en estranyes ocasions (0,90 < Mf ≤ 0,99).
Paràmetre: concentració temporal dels períodes de flux zero: la unitat menys el
quocient entre la freqüència relativa de mesos de flux zero en el període dels 6
mesos més humits i la freqüència relativa en el període dels 6 mesos més secs.
Règim de fases aquàtiques a partir del diagrama FPD: riu normalment en forma de
basses d’aigua aïllades (Mf ≤ 0,40 i Md < 0,10).
Paràmetre: existència temporal de períodes de flux zero: la freqüència relativa de
mesos de flux zero a l’estiu menys el relatiu a l’hivern.
Gràfic de règim temporal: diagrama X-Y de la permanència de flux Mf (X) respecte
de la predictibilitat dels períodes de flux zero Sd6 (Y).
Normativa sobre l’aigua: marc europeu per a la política de l’aigua (European
Commission, 2000).
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2.1.

Recopilació i gestió de dades per a l’estat hidrològic

Les dades introduïdes en TREHS poden procedir de tres fonts diferents: a)
seqüències de cabal fluvial (mesurats o simulats); b) entrevistes, i c) observacions a
partir d’inspeccions in situ o de fotografies terrestres o aèries. El software desa i
analitza aquestes dades per obtenir els diversos paràmetres i gràfics.

2.1.1. Seqüències de cabal fluvial: mesurades o simulacions

Per obtenir estadístiques sobre l’existència de diversos estats aquàtics es fan
servir dades sobre el flux mensual d’una estació de mesura o de simulacions de
models, seguint el mètode descrit per Gallart et al. (2012, 2017). Aquest tipus
d’informació només permet determinar de manera fiable els estats aquàtics
corresponents a la fase aquàtica fluvial (hiperreica, eurreica i oligorreica), i a les fases de
bassa i de canal sec que corresponen gairebé a fluxos zero, un cop s’hagin determinat els
fluxos llindar entre fases. Per identificar correctament aquests llindars, calen observacions
sobre el terreny dels estats aquàtics simultàniament a mesures de cabal. Tot i així, en
absència d’aquestes observacions, aquests llindars es poden calcular de manera provisional
utilitzant la forma de la corba dels cabals classificats (funció de distribució dels cabals
fluvials) que genera TREHS.
La determinació precisa de la lectura de cabal que correspon al flux zero real no sol ser fàcil
per diversos motius: les estacions d’observació no acostumen a estar dissenyades per
mesurar cabals zero, i petits canvis deguts a l’erosió/dipòsit de sediments en la secció
d’observació o el manteniment inadequat del control artificial poden modificar el valor del
cabal zero. A més, pot ser que algunes estacions d’observació no mesurin el cabal d’aigua a
través dela l’al·luviona, mentre que d’altres estan dissenyades per interceptar el flux
subsuperficial als al·luvions per mesurar-lo com a flux superficial.
Per tant, uns valors de flux baixos poden correspondre tant a l’estat arreic (basses aïllades)
com a l’hiporreic (aigua no superficial). Així mateix, uns valors de flux mensuals baixos
poden indicar un mes amb pocs dies de flux o molts dies sense flux, però amb basses
d’aigua o sense. Quan les simulacions del flux s’obtenen utilitzant un model de precipitacióescolament, no s’hauria d’oblidar que, a més de la influència dels aspectes anteriors sobre
les dades del flux utilitzades per calibrar el model, la majoria de models actuals no estan
dissenyats per simular cabals d’aigua zero. En la pràctica, l’usuari pot decidir el valor que
correspon al flux zero real i pot assignar valors més baixos tant a l’estat arreic com a
l’hiporreic. TREHS mostra un missatge d’alerta que diu que la freqüència de l’estat arreic
(fase de basses) se sol infravalorar quan s’utilitzen mesures del flux.
TREHS utilitza, essencialment, informació qualitativa (estats aquàtics, fases
aquàtiques i estadístiques flux-flux zero); no obstant això, com que la informació
hidrològica sol consistir en valors quantitatius per a fluxos d’aigua, aquest tipus d’informació
es pot introduir a l’eina per avaluar les estadístiques per a estats aquàtics i paràmetres fluxflux zero.
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Un cop introduïda una estació nova, cliqueu sobre CREAR UN ELEMENT NOU (vegeu l’apartat 1) i
seleccioneu l’opció Cabals. Apareixerà una pantalla en què cal introduir la informació següent
(captura de pantalla 16):
 Referència: termes per descriure el conjunt de dades. Suggerim Obs i Sim per a fluxos
observats i simulats respectivament
 Data de la introducció de dades.
 Autor: nom de l’autor o de la persona que introdueix les dades.
 Observacions: com, per exemple, el nom del model o de l’estació d’observació, del període
d’observació o simulació.
 Llindar: llindar del valor del flux que correspon a fluxos zero reals; aquest valor és necessari
per a algunes simulacions o alguns registres de flux que no identifiquen correctament el
cessament del flux.
 Validat: cal seleccionar aquest camp si es vol que els resultats de les dades es mostrin en
la pàgina de l’estació principal, en els gràfics principals i s’utilitzin per fer comparacions i
avaluacions. Això permet l’ús exploratori de diverses simulacions de models o de períodes
de dates de fluxos històrics, alternant la validació de diverses dades. Tot i que en el
programa TREHS es poden introduir molts elements de cabal com a necessaris per a cada
estació, només es faran servir els que estiguin validats. Les dades sobre fluxos que no
estiguin validades apareixen en blau en l’arbre d’estacions de la finestra esquerra.
 Règim de referència: cal completar aquest apartat si les dades es faran servir per a un
règim de referència (natural). També és una opció per introduir manualment els valors de
mesura en lloc de calcular-los a partir dels valors del flux; aquests paràmetres es poden
obtenir mitjançant qualsevol altre mètode.
Quan l’usuari hagi completat la informació general, les dades dels fluxos mensuals s’han d’introduir
utilitzant una graella, on les columnes corresponen als mesos (13 columnes: any i fluxos mensuals
d’octubre a setembre) i les files corresponen als anys hidrològics (de setembre a octubre).
TREHS accepta el format de copiar i enganxar de gairebé qualsevol tipus de document, sigui un
processador de textos o una taula d’un full de càlcul. Aquest sistema requereix indicar les unitats de
flux quan la taula ja ha estat acceptada i, en conseqüència, les dades es transformen a m3 s-1.
La finestra horitzontal intermèdia de la pàgina mostra un gràfic amb els valors de cabal mensuals
mínims, mitjans i màxims, mentre que la finestra inferior indica les mesures del règim temporal per
als registres globals que hi ha a l’esquerra i per a l’any fluvial seleccionat en el quadre de la dreta.
La descripció apareix quan el cursor passa sobre els paràmetres.
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Les simulacions de flux obtingudes a partir d’un model operatiu precipitacióescolament haurien d’estar disponibles per a la majoria de masses d’aigua. El
programa TREHS no genera una simulació de flux original, però utilitza qualsevol
simulació disponible, normalment sota condicions naturals suposades o incloent-hi
alguna pressió de la quantitat de l’aigua.
Per convertir les estadístiques sobre el flux en estadístiques sobre els estats aquàtics, cal
establir els llindars de flux entre ells. Tot i que determinar amb precisió aquests llindars és
una tasca difícil perquè la informació disponible sol ser insuficient, en la pràctica n’hi haurà
prou amb una estimació aproximada perquè posteriorment s’usa només amb finalitats
qualitatives. TREHS mostra un conjunt temporal automàtic de llindars de flux basat en
fraccions donades del cabal màxim observat; els valors d’aquestes fraccions es poden
determinar en la pàgina de configuració.

Captura de pantalla 16: Mostra de la pàgina de dades sobre flux simulades.

Un cop introduïdes totes les dades, es pot accedir a la distribució de cabal (corba de durada del
flux) seleccionant DISTRIBUCIÓ DE CABALS (captura de pantalla 22) per obrir una finestra nova
que mostra la corba de durada del flux o de cabals classificats (funció de distribució de cabals), la
distribució log-normal ajustada (per visualitzar les anomalies de les dades) i la freqüència relativa
d’estats aquàtics en franges de color.
La icona AUTO estableix els llindars automàtics (segons la mida i la forma de la pantalla, potser cal
amagar ( ) el mapa i les taules de la finestra esquerra per veure la icona AUTO).
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Si la distribució de l’estat aquàtic (colors) no és satisfactòria, els llindars es poden modificar
arrossegant les icones rodones de la part superior del gràfic a l’esquerra o a la dreta per reduir o
incrementar el valor de flux llindar.
El valor del flux (en m3 s-1) i la freqüència d’excedència que corresponen als estats aquàtics es
mostren a prop de les icones rodones. Si els llindars manuals esdevenen anòmals, torneu a la
selecció AUTO i repetiu la selecció manual.
Finalment, seleccioneu ESTATS AQUÀTICS (vegeu el quadre blau en les captures de pantalla 16 i
23) per veure les estadístiques sobre aquests estats, mostrats en una taula en la part superior de la
pantalla; el gràfic de la freqüència dels estats aquàtics (ASFG) es mostren al centre, i els
paràmetres a la part inferior. Hi ha una barra de color que indica la seqüència dels estats aquàtics
per a un any hidrològic, que es pot obrir utilitzant el quadre de la dreta inferior.

2.1.2. Entrevistes

Les entrevistes dissenyades per calcular les estadístiques sobre l’estat aquàtic són
útils per la seva naturalesa qualitativa, ja que és molt més senzill obtenir informació
sobre la freqüència de l’existència d’aigua corrent o de basses estancades de gent
que si es fa a partir de cabals quantitatives d’aigua corrent. No obstant això, els sis
estats aquàtics i la resolució temporal mensual s’han de simplificar per obtenir resultats
sòlids de les entrevistes. Per això, els sis estats aquàtics de Gallart et al. (2012) s’ajunten en
tres fases aquàtiques simplificades (aigua corrent, basses desconnectades estancades i
llera de riu sec) i els mesos s’ajunten en estacions de l’any.
Substituir les dades aconseguides de fluxos mesurats amb informació d’entrevistes presenta
més avantatges que inconvenients (Gallart et al., 2016). Els principals paràmetres de règim
temporal Mf i Sd6 es poden aconseguir a partir d’entrevistes amb una qualitat acceptable per
a Mf i amb una qualitat més dolenta per a Sd6. El principal avantatge és que la permanència
de basses aïllades o de l’estat arreic (Mp) es pot obtenir a partir d’entrevistes, però només
en rares ocasions es pot fer a partir de registres baixos.
L’existència d’aquest estat aquàtic en absència d’aigua corrent té una gran importància
biològica, ja que moltes espècies poden viure-hi o sobreviure-hi durant períodes menys
favorables. El principal inconvenient és que els tres estats aquàtics que corresponen a la
fase del flux (hiperreic, eurreic i oligorreic) no són distingits en les dades de l’entrevista.

En primer lloc, cliqueu sobre CREAR UN ELEMENT NOU (vegeu l’apartat 1) i seleccioneu l’opció
Entrevistes.
Aquesta pàgina es fa servir per crear una entrevista nova seleccionant i afegint la icona ( ) sobre
l’entrevista (captura de pantalla 17). Introduïu-hi totes les respostes a les preguntes i deseu
l’entrada.
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Captura de pantalla 17: Finestra d’entrevistes en TREHS

Un cop s’hagin introduït les freqüències mensuals per a les fases aquàtiques simplificades, el
sistema genera un avís si la suma d’una columna no és 3 mesos, que es mostrarà en vermell.
Tota la informació s’introdueix en l’EDITOR D’ENTREVISTES:
APARTAT A: informació general sobre les entrevistes






Data de l’entrevista
Ref. de l’usuari per a l’entrevista
Entrevistador: nom de la persona que es fa càrrec de l’entrevista
Entrevistat: nom de la persona que respon les preguntes de l’entrevista
Validat: si l’entrevista s’accepta (és a dir, si és coherent amb altres informacions), s’ha de
validar abans d’incloure-la en anàlisis, gràfics i paràmetres posteriors

APARTAT B: preguntes generals sobre el règim temporal
 (1) Existència i freqüència general de períodes de manca de flux
 (2) Existència i durada de l’estat arreic (és a dir, basses)
 (3) Existència de l’estat hiporreic (és a dir, no hi ha aigua en superfície, però l’al·luvió està
mullat)
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APARTAT C: matriu de freqüències estacionals de les tres fases
Aquesta matriu té quatre columnes (és a dir, estacions) i tres files (és a dir, fases aquàtiques).
La xifra de cadascuna de les cel·les representa la freqüència a llarg termini en mesos (és a dir,
pot tenir decimals; vegeu la captura de pantalla 18). En total, cada columna ha de sumar 3, que
és el nombre de mesos que hi ha en cada estació. Es pot resumir de la manera següent:
-

Nombre de mesos en què l’aigua corre durant cada estació.
Nombre de mesos en què hi ha basses estancades en cada estació.
Nombre de mesos en què l’aigua de superfície desapareix en cada estació.

Captura de pantalla 18: Informació bàsica obtinguda en una entrevista. Les xifres de la taula representen el
nombre de mesos a llarg termini per a cada condició en l’estació de l’any respectiva. Les xifres inferiors
mostren els valors de les mesures resultants; Mf: permanència de flux, Sd6: predictibilitat de les fases
seques, Mp: permanència de basses.

Un cop introduïda una entrevista nova, seleccioneu el quadre Validat (captura de pantalla 17) per
incloure-la en anàlisis posteriors.
Després que s’hagin introduït diverses entrevistes, tota la informació que hagi estat validada es farà
servir per calcular tots els paràmetres del règim (vegeu els quatre bàsics a la part inferior de la
captura de pantalla 18) i per dibuixar un gràfic ASFG simplificat (vegeu l’apartat 2: Paràmetres i
gràfics obtinguts amb TREHS) a més dels altres gràfics on els resultats apareixeran amb els
obtinguts amb les altres fonts d’informació.
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2.1.3. Observacions: fotografies aèries i observacions directes

L’objectiu principal d’introduir aquestes dades en el programa TREHS és
documentar l’estat aquàtic en la data en què es va visitar el riu per obtenir-ne
una mostra d’aigua i biològica. Aquesta entrada també pot incloure
interpretacions de fotografies aèries o terrestres antigues, com les que fa l’eina Google Maps
Street View time-lapse. També es poden utilitzar imatges de sensors remots.
Com que no sempre és possible identificar els sis estats aquàtics, aquests s’ajunten en tres
fases aquàtiques (les mateixes utilitzades per a les entrevistes: flux o aigua corrent, basses
estancades i llera de riu seca). Així mateix, l’escala temporal és estacional. No obstant això,
les dades originals es poden desar fent servir els sis estats aquàtics, així com també la data
de l’observació, perquè aquesta informació es pugui usar quan calguin més detalls.

Primer, cliqueu sobre CREAR UN ELEMENT NOU (vegeu l’apartat 1) i trieu l’opció Observacions.
Després, introduïu l’observació (és a dir, in situ o fotografia aèria) i deseu-la (captura de pantalla
19).
Per calcular els paràmetres principals Mf, Mp i Md, TREHS requereix almenys cinc observacions
validades; per calcular tots els paràmetres i tots els gràfics, necessita almenys tres observacions
validades per a cada estació.

Captura de pantalla 19: Observacions: fotografies aèries i observacions directes (és a dir, in situ)
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2.2.

Paràmetres i gràfics obtinguts amb TREHS

El programa TREHS utilitza les dades introduïdes per calcular sis paràmetres i
generar tres gràfics.
Aquest resultat es fa servir per classificar el règim de l’estació d’acord amb dos
estàndards diferents: identificar el millor moment per prendre mesures biològiques i avaluar
l’estat hidrològic (grau de conservació o alteració del règim hidrològic natural).
Tanmateix, els criteris de classificació i els valors llindar per determinar l’estat hidrològic del
riu els pot modificar un usuari expert per aconseguir una avaluació més adaptada a les
condicions particulars del riu.
•

Paràmetres: aquests són exclusius per als rius temporals i s’obtenen utilitzant els
mètodes anteriors. Aquests paràmetres descriuen l’existència comprimida en el
temps de les tres fases aquàtiques corresponents, mentre que els altres tres
paràmetres descriuen el patró temporal d’aquestes fases. Els paràmetres dels sis
estats aquàtics no s’utilitzaran perquè encara no hi ha prou informació. Els
paràmetres seleccionats són:







•

Permanència de flux, o Mf
Permanència de basses, o Mp
Permanència de canal sec, o Md
Predictibilitat semestral de períodes de flux zero, o Sd6
Estacionalitat estiu-hivern, o Sws
Estacionalitat equinocci-solstici, o ESs

Gràfics: TREHS genera tres gràfics: el gràfic de freqüència dels estats aquàtics
(ASFG) i el gràfic de règim temporal (TRP), tots dos definits en Gallart et al. (2012),
i el nou gràfic flux-basses-sec (FPD), definit en Gallart et al. (2017).

El gràfic intermedi i els resultats numèrics s’obtenen per separat i es mostren en les pàgines
corresponents a les fonts d’informació usades: seqüències de cabal fluvial (mesurades o
simulades), observacions (in situ o aèries) i entrevistes.
Les desviacions estàndard d’aquests paràmetres també es mostren, d’acord amb valors anuals
per als fluxos simulats i observats, o amb els resultats de les entrevistes o observacions.
Aquests resultats parcials es mostren junts en la pàgina principal de l’estació i en l’informe que
es pot generar per a cada estació.
Seleccioneu el quadre HYDRO de la pàgina de l’estació principal (captura de pantalla 20,
vegeu el quadre blau) per veure els resultats hidrològics globals de l’estació:
•

Paràmetres i règim
 Valors per als cinc paràmetres que corresponen a les condicions (naturals) de
referència i a cadascun dels tres tipus d’informació.
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 Classificació del règim fluvial de TREHS, segons la permanència de les tres fases
aquàtiques.2
 Règim fluvial prescrit, segons la normativa de l’estat membre en transposar la DMA,
si escau.
•

Període de presa de mostres recomanat

Per a cada estació, es mostra la probabilitat de trobar les condicions adequades per a la presa
de mostres biològiques, fent servir barres de color i les freqüències relatives dels estats
aquàtics.
•

Estat hidrològic

El grau d’alteració hidrològica es mostra en quatre nivells de gravetat, juntament amb el nivell
de confiança (és a dir, la rellevància de les diferències amb relació a les seves desviacions
estàndard) i solidesa (és a dir, nombre de tipus d’informació usada) de l’avaluació.
Els criteris utilitzats per avaluar l’estat també es mostren per ajudar els gestors a definir les
mesures correctores que s’han de prendre. S’ofereix un espai lliure perquè els usuaris afegeixin
les pressions conegudes o altres comentaris.

Captura de pantalla 20: Resum d’estats hidrològics

2 La classificació de règims fluvials i l’avaluació de l’estat hidrològic del riu es mostren en un full de càlcul separat, en què
es poden reviser els processos i un usuari expert pot actualitzar els criteris. Obriu TREHS.EH.LastResult.xlsx en la
carpeta de sistemes temporals (escriviu %TEMP% en la barra superior de l’Explorador de Windows).
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2.2.1. El gràfic de règim temporal (TRP)
El TRP va ser dissenyat per comparar els dos paràmetres principals obtinguts
sobre l’existència de fluxos per a diferents rius. Per tant, aquest gràfic mostra la
permanència de flux (Mf) i la predictibilitat semestral del període sec (Sd6). Per a
més informació, vegeu Gallart et al. (2017).
Aquí, quatre sectors representen els tipus de règim aquàtic temporal definits per Gallart et al.
(2012): perenne (P), basses intermitents (I-P), sequeres intermitents (I-P) i efímer (E).
Aquest gràfic i la classificació corresponent han estat substituïts pel diagrama FPD i la
classificació (vegeu més endavant) que té en compte no només l’existència de flux, sinó
també l’existència de basses aïllades. El gràfic TRP, tanmateix, ha estat conservat, perquè
té en compte la predictibilitat dels períodes secs, que no s’analitza en el diagrama FPD.

Després d’haver introduït tota la informació disponible en el programa TREHS, el pas següent és
analitzar les diferents fonts d’informació i dur a terme una comparació amb altres estacions
disponibles. Això es pot fer triant la icona TRP de la barra superior (vegeu l’apartat 1). L’eix X
mostra la permanència de flux (Mf) i l’eix Y, la predictibilitat semestral dels períodes de flux zero
(Sd6). El triangle gris representa una àrea en què les coordinades corresponents són
incompatibles.
El gràfic TRP (captura de pantalla 21) pot mostrar l’estació actual, les que pertanyen a un grup o
totes les estacions que hi ha a la base de dades actual. Per exemple, a la captura de pantalla 21
s’hi veu la mostra de totes les dades de la base de dades actual. La font de les dades també es pot
seleccionar triant Models (vermell), Cabals (blau), Entrevistes (verd) o Observacions (taronja).
La incertesa dels càlculs es pot veure com una barra d’error o el·lipses. Els valors mitjans dels
paràmetres i la distància euclidiana entre diversos punts del gràfic es poden mesurar seleccionant
grups de punts.

Captura de pantalla 21: gràfic TRP
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2.2.2. Gràfic de freqüència d’estats aquàtics (ASFG)

L’ASFG resumeix la freqüència relativa dels estats aquàtics més humits al llarg de
l’any, usant una escala mensual quan es fan servir registres o simulacions de flux,
o una escala estacional, quan es mostren les tres fases aquàtiques obtingues a
partir d’entrevistes o observacions.
L’objectiu d’aquest gràfic és mostrar la freqüència relativa dels diferents estats o fases al
llarg de l’any i el nivell d’estacionalitat del règim, en un cop d’ull. També ofereix una indicació
inicial de les millors dates per prendre mesures en una estació. No obstant això, no pot oferir
una avaluació quantitativa del règim fluvial comparant entre rius o estacions.

Com s’ha assenyalat més amunt, seleccionant l’opció de DISTRIBUCIÓ DE CABALS obrirà una
finestra nova, que mostra la corba de durada del flux (és a dir, la funció de distribució de cabals), la
distribució log-normal ajustada (per veure anomalies en les dades) i la freqüència relativa dels
estats aquàtics en franges de colors (captura de pantalla 22).
Un cop acceptats els llindars de flux, el pas següent és mostrar l’ASFG disponible seleccionant la
icona d’ESTATS AQUÀTICS en la barra superior (captura de pantalla 23).
Aquesta pàgina ensenya les freqüències mensuals d’existència d’estats aquàtics en forma
numèrica i gràfica. També mostra les mitjanes i les desviacions estàndard dels paràmetres de
règim temporal.

Captura de pantalla 22: Distribució de cabals i estats aquàtics per a fluxos simulats en una estació
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Així mateix, també és possible mostrar l’existència d’estats aquàtics i valors numèrics per a un únic
any. Els estats aquàtics corresponents es mostren com a franges de colors per sota de l’eix
temporal del gràfic.

Captura de pantalla 23: La finestra del gràfic de freqüència d’estats aquàtics per mes. Les
bandes de color inferiors indiquen l’existència d’estats aquàtics en l’any fluvial seleccionat.

Quan les dades d’entrada comprenen registres o simulacions de fluxos, els estats aquàtics es
mostren per mes (captura de pantalla 23). Tot i així, quan s’introdueixen les entrevistes i les
observacions fotogràfiques i/o in situ, els estats aquàtics s’ensenyen per estació de l’any (captura
de pantalla 24).

Captura de pantalla 24: La finestra del gràfic de freqüència d’estats aquàtics per estació
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2.2.3. El diagrama triangular flux-basses-sec (FPD) i classificació

El diagrama FPD mostra la permanència de les tres fases aquàtiques en
un únic gràfic. Com que aquestes fases són complementàries, el gràfic té
forma de triangle. Cadascun dels eixos està representat per les altures del
triangle, però les escales corresponents es mostren als costats, perquè sigui més fàcil llegirlos. L’eix vertical (costat esquerra) representa la permanència de flux (Mf), amb el
percentatge de Mf que incrementa de la base del triangle a la part superior.
El costat de la dreta representa la permanència de basses (Mp), que incrementa del costat
esquerra al vèrtex de la dreta. Finalment, el costat inferior representa la permanència de
canals secs (Md), complementari als altres (Md = 1 – (Mf + Mp)), que incrementa del costat
de la dreta al vèrtex de l’esquerra. Per a més informació, vegeu Gallart et al. (2017).
Aquest gràfic permet classificar el règim fluvial segons la permanència de les tres fases
aquàtiques. Els noms de les classes van ser seleccionats com a descriptors dels règims i no
presenten cap conflicte amb les classificacions existents. Els límits es van triar assumint la
importància biològica dels valors de permanència corresponents (taula 2).
Taula 2: nomenclatura i límits dels paràmetres entre les fases aquàtiques usades en TREHS. MF: permanència del
flux, Mp: permanència de les basses i Md: permanència de la llera seca. Els valors característics s’indiquen en
negreta.

Elaboració a partir de Gallart et al. (2017)

Cliqueu sobre
(vegeu l’apartat 1 i la captura de pantalla 25) per veure el diagrama fluxbasses-sec. Ens dona informació sobre:
— la permanència de flux (Mf) i la seva incertesa (resolució)
— la permanència de basses (Mp i la seva incertesa (resolució)
— la permanència de canals secs (Md) i la seva incertesa (resolució)
— classificació de règims temporals de TREHS: perenne (Pe), quasi perenne (Qp), fluentestancat (FS), fluent-altern (AF), estancat (St), altern-estancat (AS), altern (Al), ocasional
(Oc), Episòdic (Ep)
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Aquest diagrama es pot utilitzar per obtenir informació sobre la presència d’aigua en superfície
quan el flux disminueix (és a dir, basses aïllades), per comparar diversos llocs i/o diverses fonts de
les dades d’entrada (per exemple, registres de fluxos, simulacions de fluxos, entrevistes,
observacions) i per comparar la classificació de referència amb l’actual per a una estació en vista a
determinar l’alteració del règim (és a dir, estat hidrològic).

Captura de pantalla 25: Diagrama triangular FPD que mostra les freqüències complementàries de les tres
fases aquàtiques principals en percentatge: flux (Mf), basses aïllades (Mp) i lleres seques (Md). Les
freqüències Mf incrementen de baix a dalt; les freqüències Mp augmenten del costat Mf al vèrtex dret, i les
freqüències Md augmenten del costat Mp al vèrtex esquerre.
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3. Estat ecològic
La Directiva marc de l’aigua (DMA) (WFD, European Commission, 2000) requereix avaluar
l’estat ecològic d’un riu per mitjanes de grups d’organismes aquàtics, en especial elements de
qualitat biològica (és a dir, macroinvertebrats, algues, macròfits i peixos). A més, estableix que
l’avaluació de l’estat ecològic també ha d’incloure informació sobre les alteracions
hidromorfològiques que fonamenten aquests elements biològics. En conseqüència, l’estat ecològic en el
programa TREHS inclou tant la qualitat biològica com la hidromorfològica.
Per determinar la qualitat hidromorfològica d’un riu, es poden introduir índexs en TREHS, com l’índex de
qualitat del bosc de ribera (QBR) i l’índex d’hàbitat fluvial (IHF). La qualitat biològica també es pot calcular
utilitzant índexs de macroinvertebrats, peixos, diatomees i macròfits.

3.1.

Recopilació i gestió de dades per a l’estat ecològic

3.1.1. Indicadors de qualitat hidromorfològica
Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR):
Pas 1) Introduïu dades generals: observador, data de l’observació, secció observada i altres
observacions.
Si escau, és possible indicar que és un riu de referència i/o temporal (captura de pantalla 26), la
qual cosa és important, ja que, en el segon cas, apareixerà un índex adaptat als rius efímers.

Captura de pantalla 26: Índex QBR
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Pas 2) Completeu totes les seccions de l’índex: si no, apareixerà un avís a la part inferior de la
pantalla. Un cop s’hagi completat i revistat tota la informació, cliqueu sobre Validat (captura de
pantalla 26) i, després, cliqueu sobre Deseu (vegeu l’apartat 1).

Índex d’hàbitat fluvial (IHF):
Pas 1) Introduïu dades generals: observador, data de l’observació, secció observada i altres
observacions. Si escau, indiqueu si és un riu de referència.

Captura de pantalla 27: Índex IHF

Pas 2) Completeu totes les seccions de l’índex: si no, apareixerà un avís a la part inferior de la
pantalla. Un cop s’hagi completat i revistat tota la informació, cliqueu sobre Validat (captura de
pantalla 27) i, després, cliqueu sobre Deseu (vegeu l’apartat 1).
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3.1.2. Indicadors de qualitat biològica
Pas 1) Introduïu dades generals:
Per als quatre grups taxonòmics (és a dir, macroinvertebrats, macròfits, peixos i diatomees), doneune informació com, per exemple: observador, data d’observació i altres observacions. Si escau, és
possible indicar si és un riu de referència (és a dir, sense impacte o poc impacte).
En el cas dels macroinvertebrats i els peixos, cal més informació:
•

Macroinvertebrats: indiqueu tipus de dades (és a dir, presència/absència, intervals
d’abundància, percentatges o abundàncies per m2) (captura de pantalla 28).

•

Peixos: indiqueu el mètode per prendre mostres, el mètode de quantificació (és a dir,
per individus o grups d’espècies) i amplada (m), longitud total (m), amplada mitjana (m) i
superfície (m2) de la secció del riu on s’ha pres la mostra (captura de pantalla 29).

Pas 2) Seleccioneu tàxons de la llista (és a dir, macroinvertebrats, macròfits, peixos i
diatomees):
Per seleccionar un tàxon, busqueu el nom de la família a la llista del costat esquerre
(SELECCIONADOR), i feu-hi doble clic.
Per introduir els valors del tàxon i altres observacions, feu doble clic sobre TÀXONS
SELECCIONATS (captures de pantalla 28-31).
 Altres informacions necessàries només per a peixos: introduïu el nombre d’individus
(REP), llargada (LONG, en mm), pes (g), si els individus presenten anomalies i quines
són, nombre d’individus que mesuren menys de 15 cm (IND < 15) i altres observacions.
La CL SIZE (classe) i CL SIZES (nombre de classes diferents a partir de cada espècie)
es calculen automàticament.
Hi ha una opció per buscar el nom d’un tàxon a través del Filtre, situat al final de la llista de
taxonomia.
Hi ha una opció de copiar, enganxar i eliminar la taula de TÀXONS SELECCIONADA (
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Captura de pantalla 28: Com s’introdueixen dades sobre macroinvertebrats

Captura de pantalla 29: Com s’introdueixen dades de macròfits
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Captura de pantalla 30: Com s’introdueixen dades sobre peixos

Captura de pantalla 31: Com s’introdueixen dades sobre diatomees
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Pas 3) Resultats:
Els valors dels resultats es mostren en la part dreta de la pantalla (captures de pantalla 28-31). El
programa calcula diversos paràmetres i índexs usats actualment en avaluacions biològiques.
Hi ha una opció per exportar o importar la taula de TÀXONS SELECCIONADA. En el cas de les
diatomees, hi ha una opció per exportar o importar resultats a OMNIDIA (captura de pantalla 31).
Pas 4) Validació:
Un cop s’han introduït i revisat totes les dades, cliqueu sobre Deseu i després cliqueu sobre Validat
(vegeu l’apartat 1).

3.2.

Visualització de les dades sobre l’estat ecològic

Per veure un resum de l’estat ecològic del riu, cliqueu sobre l’etiqueta ECO (captura de pantalla
32).
Hi ha una opció per veure tots els índexs hidromorfològics i biològics clicant sobre les icones
corresponents (vegeu la captura de pantalla 32, i també l’apartat 1).

Captura de pantalla 32: Resum de l’estat ecològic
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