Els macroinvertebrats aquàtics com a indicadors
de la qualitat de l’aigua
Els macroinvertebrats són bons indicadors de qualitat biològica
perquè són fàcils de mostrejar i tenen una identificació taxonòmica relativament senzilla. D’altrabanda, estan distribuïts de
manera àmplia a la majoria de punts d’aigua.
Es fan servir com a indicadors de qualitat a la majoria de rius
del món, perquè responen als canvis ambientals d’una manera
molt directa i permeten avaluar les possibles pertorbacions que
pateixen els rius i zones humides.
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Macroinvertebrats aquàtics
Els macroinvertebrats aquàtics són animals (sense esquelet
intern) de mida gran (fan més de 500 micròmetres) que viuen als
ecosistemes aquàtics continentals (rius, basses, llacs, estuaris...).
Es distribueixen pels diferents ambients d’una massa d’aigua:
sota les pedres, en aigües encalmades, ràpids, gorgues, enmig
de la vegetació submergida, etc.
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Són organismes aquàtics i també semiaquàtics. Un exemple
d’organismes semiaquàtics són els heteròpters, els sabaters
i corredors, que caminen, llisquen o salten per la superfície de
l’aigua. Hi ha ben pocs macroinvertebrats que siguin realment
aquàtics al llarg de tota la vida, com les esponges, els mol·luscs
i els crancs.
La majoria, sobretot els insectes com les frigànies, dragues o
cuques de capsa, o les libèl·lules, viuen a l’aigua només durant
la fase larvària o de nimfa.
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Si la qualitat és bona, hi ha moltes més espècies. Si és dolenta,
hi pot haver molts individus, però poques espècies
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