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Resum 

Les emissions a l’atmosfera de nitrogen reactiu d’origen antropogènic han accelerat el cicle 

biogeoquímic natural del nitrogen, produint una sèrie d’efectes en cascada perjudicials per al 

medi ambient, com ara l’eutrofització i l’acidificació d’ecosistemes. Diversos organismes 

internacionals han posat en marxa durant els darrers anys polítiques per reduir les emissions 

d’òxids de nitrogen i amoni, entre altres contaminants atmosfèrics. En aquest context, els 

models de qualitat de l’aire prenen especial importància per assistir a la presa de decisions 

estratègiques per reduir la contaminació. En aquest treball, s’ha avaluat la deposició de nitrogen 

reactiu atmosfèric a Europa a partir dels resultats d’una simulació anual (corresponent a l’any 

2016) produïda amb el model de química atmosfèrica MONARCH. 

En primer lloc, s’ha comprovat la validesa de la simulació per representar la deposició de 

nitrogen atmosfèric, a partir de l‘avaluació de la concentració de diòxid de nitrogen, ozó 

troposfèric i material particulat menor a 2,5 µm simulada pel model MONARCH i la comparació 

de la simulació de la deposició de compostos nitrogenats amb altres models de transport químic.  

Els compostos de nitrogen arriben a l’atmosfera des de fonts tant naturals com 

antropogèniques. Un cop a l’atmosfera, les espècies són sotmeses a un seguit de 

transformacions físiques i químiques abans de depositar de forma seca, principalment en forma 

de gasos, o de forma humida, principalment en forma d’aerosols. L’anàlisi de la distribució 

geogràfica de la simulació de la deposició de nitrogen atmosfèric mostra que es distribueix de 

manera desigual a la superfície europea (trobant punts calents de deposició principalment a 

l’Europa Central i al nord d’Itàlia) i de manera variable al llarg de l’any (sobretot en el cas de les 

espècies reduïdes, les quals mostren un pic de deposició durant la primavera segurament a 

causa de la fertilització dels sòls). L’estat d’oxidació predominant de la deposició de nitrogen a 

Europa és el reduït, la qual cosa diversos autors atribueixen al major nombre de polítiques 

ambientals orientades a la reducció de l’emissió d’òxids de nitrogen.  

Finalment, l’avaluació de les zones vulnerables a l’eutrofització per la deposició excessiva de 

nitrogen com a nutrient mostra potencials riscos a Europa Central, sobretot a la part nord. No 

obstant això, cal tenir en compte que aquesta avaluació és a gran escala i, per tant, adequada 

per a identificar els hàbitats amb les probabilitats més elevades de patir problemes per 

eutrofització de manera general. L’avaluació de zones menys extenses permetria millorar la 

resolució espacial de l’anàlisi i caracteritzar els hàbitats amb un major grau de detall. 
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Resumen 

Las emisiones a la atmosfera de nitrógeno reactivo de origen antropogénico han acelerado el 

ciclo biogeoquímico natural del nitrógeno, produciendo una serie de efectos en cascada 

perjudiciales para el medio ambiente, como la eutrofización i la acidificación de ecosistemas. 

Diversos organismos gubernamentales han puesto en marcha durante los últimos años políticas 

para la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno y amonio, entre otros contaminantes 

atmosféricos. En este contexto, los modelos de calidad del aire tienen especial importancia para 

asistir en la toma de decisiones estratégicas para reducir la contaminación. En este trabajo, se 

ha evaluado la deposición de nitrógeno reactivo atmosférico en Europa a partir del resultado de 

una simulación anual (correspondiente al año 2016), realizada con el modelo de química 

atmosférica MONARCH. 

En primer lugar, se ha comprobado la validez de la simulación para representar la deposición de 

nitrógeno atmosférico, a partir de la evaluación de la concentración de dióxido de nitrógeno, 

ozono troposférico y material particulado menor a 2,5 µm simulada con el modelo MONARCH y 

la comparación de la simulación de la deposición de compuestos nitrogenados con otros 

modelos de transporte químico. 

Los compuestos de nitrógeno llegan a la atmósfera desde fuentes tanto naturales como 

antropogénicas. Una vez en la atmosfera, las especies son sometidas a un seguido de 

transformaciones físicas y químicas antes de depositar de forma seca, principalmente en forma 

de gases, o de forma húmeda, principalmente en forma de aerosoles. El análisis de la 

distribución geográfica de la simulación de la deposición de nitrógeno atmosférico muestra que 

se distribuye de manera desigual en la superficie europea (localizándose los puntos calientes de 

deposición principalmente en Europa Central y al norte de Italia) y de manera variable al largo 

del año (sobre todo en el caso de las especies reducidas, las cuales muestran un pico de 

deposición durante la primavera seguramente a causa de la fertilización de suelos). El estado de 

oxidación predominante en la deposición de nitrógeno en Europa es el reducido, lo cual diversos 

autores atributen al mayor número de políticas ambientales orientadas a la reducción de la 

emisión de óxidos de nitrógeno. 

Finalmente, la evaluación de las zonas vulnerables a la eutrofización por la deposición excesiva 

de nitrógeno como nutriente muestra potenciales riesgos en Europa Central, sobre todo en la 

parte norte. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta evaluación es a gran escala i, 

por lo tanto, adecuada para identificar los hábitats con las probabilidades más elevadas de sufrir 

problemas por eutrofización de manera general. La evaluación de zonas menos extensas 

permitiría mejorar la resolución espacial del análisis y caracterizar los hábitats con un mayor 

grado de detalle.   
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Abstract 

Emissions of reactive nitrogen to the atmosphere from anthropogenic sources have accelerated 

the natural biogeochemical cycle of nitrogen, generating a cascade of harmful effects to the 

environment, such as eutrophication and acidification of ecosystems. Various international 

organizations have recently launched policies to reduce emissions of nitrogen oxides and 

ammonium, among other air pollutants. In this context, air quality models are especially 

important in order to assist the strategic decision-making to reduce pollution. In this thesis, the 

deposition of atmospheric reactive nitrogen in Europe has been evaluated based on the results 

of an annual simulation (corresponding to the year 2016) performed with the atmospheric 

chemistry model MONARCH. 

Firstly, the validity of the simulation to represent the deposition of atmospheric nitrogen has 

been verified, based on the evaluation of the concentration of main air pollutants (nitrogen 

dioxide, tropospheric ozone and fine particulate matter) simulated by the MONARCH model and 

the comparison of the simulation of nitrogen deposition with other chemistry transport models.  

Nitrogen compounds reach the atmosphere from both natural and anthropogenic sources. Once 

in the atmosphere, nitrogen species undergo a series of physical and chemical transformations 

before being subject to dry deposition, mainly in the form of gases, or wet deposition, mainly in 

the form of aerosols. The analysis of the geographical distribution of the simulated nitrogen 

deposition shows that it is unevenly distributed on the European surface (hot spots of deposition 

can be mainly found in Central Europe and northern Italy) and variably through the year 

(especially in the case of reduced species, which show a peak of deposition during the spring 

probably due to soil fertilization). Reduced nitrogen is the predominant oxidation state of 

deposited nitrogen in Europe. This fact is attributed by several authors to the greater number of 

environmental policies aimed to reduce the emission of nitrogen oxides.  

Finally, the assessment of areas vulnerable to excessive deposition of nitrogen as a nutrient 

shows potential risks in Central Europe, especially in the northern part. However, it should be 

considered that this assessment is performed at large-scale and, therefore, adequate to identify 

habitats with the highest probabilities of eutrophication problems in general. The assessment of 

smaller areas would improve the spatial resolution of the analysis and characterize the habitats 

with greater degree of detail. 
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1 Introducció 
A mitjans del segle XX, les emissions antropogèniques de nitrogen reactiu a l’atmosfera van 

incrementar de manera dràstica a causa, principalment, de l’ús de combustibles fòssils i a 

activitats agropecuàries, alterant així el cicle natural del nitrogen. Entre la cascada d’impactes 

ambientals que comporta aquesta alteració, l’augment de nitrogen atmosfèric suposa una major 

deposició sobre la superfície terrestre i aquàtica, la qual pot tenir efectes perjudicials pel medi 

ambient tals com la pèrdua de biodiversitat, l’acidificació del sòl i l’eutrofització d’aigües. 

1.1 Cicle del nitrogen 
El nitrogen és un element fonamental pels éssers vius, i, per tant, el cicle del nitrogen és un dels 

cicles biogeoquímics vitals per mantenir l’equilibri dinàmic de composició de la biosfera. El 

nitrogen molecular en fase gasosa (N2) és la major reserva de nitrogen i suposa al voltant del 

78 % de l’atmosfera terrestre (Zerkle & Mikhail, 2017) . El nitrogen atmosfèric s’incorpora a la 

biosfera per mitjà del procés de fixació del N2, dut a terme per microorganismes. Posteriorment, 

el nitrogen fixat pot ser reciclat per la biosfera o oxidat a nitrits (NO2
-) i nitrats (NO3

-), a través de 

la nitrificació duta a terme també per certs microorganismes. El nitrogen fixat és transformat en 

diversos compostos de nitrogen reactiu (Nr), que inclou tan espècies oxidades com reduïdes. 

Aquestes són, entre d’altres, l’amoníac (NH3), l’amoni (NH4), el monòxid de nitrogen (NO), el 

diòxid de nitrogen (NO2), l’àcid nítric (HNO3), l’òxid de dinitrogen (N2O), l’àcid nitrós (HONO) i el 

nitrat de peroxiacetil (PAN) (David Fowler et al., 2013) . Els compostos nitrogenats oxidats són 

una important font de nutrients per productors primaris eucariotes, com ara les plantes. 

Finalment, el nitrogen fixat torna a l’atmosfera com N2 a través de diverses vies metabòliques, 

com ara la desnitrificació (reducció en diverses etapes del NO3
- a N2) i l’oxidació anaeròbica de 

l’amoni (oxidació del NH4
+ a  N2 utilitzant NO2

-) (Zerkle & Mikhail, 2017). 

En absència de la influència humana, el fixació biològica de nitrogen i la producció d’òxids de 

nitrogen (NOx) pels llamps (en menor mesura), serien les úniques fonts de Nr al medi ambient 

(David Fowler et al., 2013) . Tanmateix, ja que el Nr és essencial per totes les formes de vida, tan 

en ecosistemes terrestres com aquàtics, des del segle passat han incrementat dràsticament les 

aportacions de nitrogen a l’agricultura per tal d’augmentar la producció d’aliments i 

proporcionar menjar a una població global creixent. El nitrogen aplicat a l’agricultura prové del 

nitrogen atmosfèric, però, a diferència del procés natural de fixació biològica, part d’aquest 

nitrogen s’obté a partir de fertilitzants nitrogenats produïts mitjançant el procés industrial 

Haber-Bosch (Engardt et al., 2017) . Aquest procés, que rep el nom dels seus inventors Fritz Haber 

i Carl Bosch, va ser desenvolupament durant la primera meitat del segle XX i és un mètode per 

sintetitzar amoníac a partir de nitrogen atmosfèric i hidrogen, utilitzant un metall com a 

catalitzador i a alta temperatura i pressió (Smith et al., 2020) .  

Tot i que la fixació industrial de nitrogen té una gran importància per la producció d’aliments, 

l’ús intensiu de fertilitzants (no només els produïts mitjançant el procés Haber-Bosch sinó els 

que provenen de dejeccions ramaderes) suposa un increment d’emissions de Nr al medi ambient. 

Alhora, els processos de combustió en la producció d’energia, el transport i la indústria suposen 

una altra font de Nr, a través de l’emissió de NOx com un residu involuntari (Erisman et al., 2013). 

Posteriorment a la seva emissió, el nitrogen és transportat, transformat i finalment depositat 

(Lamarque et al., 2005) .  
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D’aquesta manera, el cicle biogeoquímic natural del nitrogen ha estat alterat per l’activitat 

humana. Nitrogen reactiu d’origen antropogènic circula per l’atmosfera, la hidrosfera i els 

ecosistemes terrestres, causant una cascada d’efectes en el medi ambient i la salut humana. 

1.2 La deposició del nitrogen atmosfèric 
La deposició atmosfèrica és un procés de transport important de gasos i aerosols1 des de 

l’atmosfera a superfícies terrestres i aquàtiques, i pot tenir lloc de manera seca o humida. Es 

tracta d’un procés complex en el que intervenen diversos processos meteorològics, hidrològics, 

físics, químics i biològics (Pacyna, 2008). 

La deposició seca és la deposició directa de gasos i aerosols a superfícies terrestres i aquàtiques. 

Es tracta d’un procés continuo i regit principalment per les seves concentracions a l’aire, els 

processos de transport turbulents, la naturalesa química i física de cada espècie i la capacitat de 

la superfície per a capturar-les o absorbir-les (Sutton et al., 2011).  

Per una altra banda, la deposició humida es defineix com la retirada de gasos i partícules de 

l’atmosfera per mitjà de precipitacions. Al contrari que la deposició seca, la deposició humida és 

un procés indirecte; la pluja, la calamarsa i la neu són els vector pel transport del nitrogen a la 

superfície terrestre. El Nr és retirat de l’atmosfera mitjançant la captació de gasos i/o partícules 

durant el transport descendent de la gota cap al terra (molt eficient per gasos solubles i aerosols 

amb un diàmetre superior a 1 µm), un procés conegut com a washout o below-cloud scavenging, 

o per la incorporació durant la formació de les gotes dels núvols, procés anomenat rainout o in-

cloud scavenging; el qual és més eficient en presència d’aerosols, ja que aquests actuen com a 

nuclis de condensació. Així doncs, la deposició humida depèn en gran mesura de les 

precipitacions i de la solubilitat i reactivitat de les espècies. El NH3 i el HNO3 són fàcilment retirats 

pels núvols i la pluja degut a la seva alta solubilitat, mentre que la contribució del NO i el NO2 a 

la deposició humida es escassa ja que tenen una solubilitat baixa (en relació al NH3 i el HNO3) 

(Sutton et al., 2011). 

Les implicacions ambientals d’aquests processos poden ser beneficioses o nocives. Per un costat, 
la deposició suposa una neteja de l’aire i una aportació de nutrients addicionals pels 
ecosistemes, tant terrestres com aquàtics. D’altra banda, la deposició de nutrients com el 
nitrogen pot contribuir a l’acidificació i eutrofització d’ecosistemes, entre d’altres, com s’explica 
en el següent apartat.  
 

1.3 Impactes de la deposició de Nr en ecosistemes naturals 
Com s’ha explicat a la secció 1.1, el cicle biogeoquímic natural del nitrogen ha estat alterat per 

l’activitat humana. L’impacte del nitrogen reactiu en espècies o ecosistemes depèn de diversos 

factors, com ara el temps d’exposició, la quantitat i la forma del nitrogen; la sensibilitat de les 

espècies; i propietats intrínseques dels ecosistemes com la fertilitat i la capacitat per a 

neutralitzar àcids (Erisman et al., 2013). A continuació es presenten, en trets generals, els majors 

impactes del Nr en ecosistemes aquàtics i terrestres. 

A altes concentracions, el gasos, aerosols i compostos dissolts de nitrogen, especialment en 

forma reduïda (Erisman et al., 2013), poden ser directament tòxics per les parts aèries de les 

                                                             
1 S’entén per aerosol una suspensió de partícules fines sòlides o líquides en un gas. Les espècies de 
nitrogen que principalment es presenten en forma d’aerosols són l’amoni i el nitrat (Sutton et al., 2011).  
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plantes (Dise et al., 2011) i per organismes que absorbeixen elements directament de l’ambient, 

com ara algunes algues, líquens i briòfits (Erisman et al., 2013). 

En ecosistemes aquàtics, l’enriquiment de les aigües per l’aportació de nitrogen pot donar lloc 

a l’eutrofització. L’abundància excessiva de nitrogen en l’aigua provoca el ràpid creixement del 

fitoplàncton, formant floracions d’algues. La seva presència en abundància incrementa la 

terbolesa de l’aigua i disminueix la penetració de la llum a zones més profundes, inhibint així el 

creixement d’altres plantes aquàtiques submergides i, alhora, afectant a altres espècies que 

depenen d’aquestes, com ara els peixos. A més a més, la floració d’algues provoca fluctuacions 

en el nivell d’oxigen dissolt; per una banda, pel consum que en fan durant el seu creixement, i, 

per una altra, pel consum d’oxigen per part dels bacteris que descomponen les algues mortes. 

Aquesta disminució d’oxigen dissolt impacta sobre els peixos causant la mort per hipòxia. D’altra 

banda, algunes algues produeixen toxines nocives per altres formes de vida i, en casos extrems 

d’hipòxia, es pot donar el creixement de bacteris que també emeten compostos tòxics. Això pot 

provocar problemes al llarg de la cadena alimentaria, poden arribar fins i tot als éssers humans 

(Knockaert, 2020). 

La deposició de nitrogen atmosfèric també pot donar lloc a l’acidificació de medis; de manera 

directa com a resultat de la deposició d’àcids (com l’àcid nítric) (Stevens et al., 2010) i de manera 

indirecta a través de processos i reaccions en el sòl i l’aigua (com ara l’alliberament d’ions H+ 

durant la nitrificació de l’amoni) (Dise et al., 2011). No només són poques les espècies que poden 

sobreviure en sòls amb un pH per sota de 4,5, sinó que, a més, un pH àcid afavoreix la mobilitat 

i disponibilitat biològica de metalls pesats (Stevens et al., 2010).  

Aquests impactes tenen com a resultat la pèrdua de la biodiversitat i la disrupció d’interaccions 

ecològiques alterant el funcionament dels ecosistemes (Ochoa-Hueso, 2017). 

1.4 Instruments legals relatius a la deposició de nitrogen 
Cada cop més, s’estan desenvolupant instruments legals i governamentals per tal de protegir els 

entorns naturals de les activitats antropogèniques. En aquest context, el 1999 es va signar el 

Protocol de Göteborg, el qual va entrar en vigor el 2005, relatiu a la reducció de l’acidificació, de 

l’eutrofització i de l’ozó a la troposfera. Aquest protocol forma part de la Convention on Long-

Range Transboundary Aire Pollution (LRTAP), la qual té com a objectiu reduir i prevenir la 

contaminació atmosfèrica, i s’ha implementat a través de la “European Monitoring and 

Evaluation Programme” (EMEP) i es dirigeix per la “United Nations Economic Comissions for 

Europe” (UNECE).  

El Protocol de Göteborg té l’objectiu de “controlar i reduir les emissions de sofre, òxids de 

nitrogen, amoníac i compostos orgànics volàtils causats per activitats antropogèniques i que 

tenen probabilitats de causar efectes perjudicials per a la salut humana, els ecosistemes 

naturals, bens materials i cultius, degut a l’acidificació, eutrofització o ozó troposfèric com a 

resultat de la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distancia” (UNECE, 1999). 

D’aquesta manera, el Protocol de Göteborg fixa els nivells màxims permesos d’emissions per 

fonts específiques (per exemple, plantes de combustió, producció d’electricitat, tràfic, etc.) i 

requereix l’ús de les millors tècniques per reduir les emissions. Fins i tot, s’incorporen mesures 

específiques pel control de les emissions d’amoníac de l’agricultura.  

A més a més, els països designats han d’informar de les seves emissions un cop a l’any, així com 

proporcionar una projecció de les seves futures emissions. En aquest context, la Figura 1-1 

mostra la tendència d’emissions pels principals contaminants atmosfèrics des del 1990 fins al 
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2017, segons l’inventari de la Convenció LRTAP (EEA-Air Quality, 2019), per l’EEA-33 (els 27 

països de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, el Regne Unit, Suïssa i Turquia. 

 

Figura 1-1 Tendències d'emissions dels principals contaminants atmosfèrics, des del 1990 fins al 2017 i segons 
l’inventari d’emissions de la Convenció LRTAP, relatives al 1990, per l’EEA-33 (els 27 països de la Unió Europea més 

Islàndia, Liechtenstein, Noruega, el Regne Unit, Suïssa i Turquia)    (EEA-Air Quality, 2019) 

Pel que fa als contaminants atmosfèrics que contenen nitrogen, s’observa el 2017 una reducció 

del 50% des del 1990 de les emissions d’òxids de nitrogen. En canvi, l’emissió de l’amoníac 

només s’ha reduït en un 20%, sent el contaminant que menys s’ha reduït d’entre els presentats 

a la figura. De fet, des del 2010 s’observa una tendència lleugerament creixent. Això mostra que, 

tot i que s’han observat millores relatives a l’emissió de contaminants atmosfèrics, és necessari 

invertir més esforços per assolir els objectius del Protocol de Göteborg i evitar l’acidificació i 

l’eutrofització d’hàbitats i la formació de l’ozó troposfèric. 

1.5 Modelització de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 
Els models numèrics de qualitat de l’aire són una representació matemàtica dels processos de 

transport, dispersió i transformació físico-química (reaccions químiques, processos de 

condensació, etc.) als quals estan sotmesos els contaminants emesos a l’atmosfera. Permeten 

identificar fonts d’emissió de contaminants, dissenyar estratègies per a la reducció d’emissions 

i valorar la seva eficiència, predir futurs escenaris de concentració de contaminants de diverses 

fonts i conèixer la càrrega contaminant que pot estar sent rebent un ecosistema. Per això, 

constitueixen una eina indispensable pels sistemes de gestió de la qualitat de l’aire. 

Els models numèrics de qualitat de l’aire són sistemes integrats principalment per tres mòduls: 

un mòdul d’emissions, el qual pot utilitzar mesures reals o dades d’un model d’emissions; un 

mòdul meteorològic, el qual aporta informació sobre el transport i la dispersió dels 

contaminants en base a les equacions fonamentals de la dinàmica, gasos ideals i conservació de 

la massa; i un mòdul químic que incorpora les equacions de transformació química implicades 

en la transformació dels contaminants emesos.  

En aquest treball, s’avaluen els resultats de deposició de nitrogen atmosfèric del model numèric 

de qualitat de l’aire Multiscale Online Nonhydrostatic AtmospheRe Chemistry (NMMB-

MONARCH, en endavant, model MONARCH) desenvolupat al Barcelona Supercomputing Center 

(BSC) (Badia et al., 2017; Pérez et al., 2011; Spada et al., 2013). 
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2 Hipòtesis i objectius 
L’objectiu general d’aquest treball és avaluar la deposició de nitrogen reactiu atmosfèric a 

Europa a partir dels resultats d’una simulació anual produïda amb el model de química 

atmosfèrica MONARCH. Partint d’aquesta base, s’han definit tres objectius específics que 

parteixen de diferents hipòtesis: 

- Validació del model MONARCH: 

o Hipòtesi: El MONARCH és un model de química atmosfèrica la validesa del qual 

ha estat avaluada i confirmada per diverses simulacions. En el cas de la 

deposició de nitrogen reactiu atmosfèric, el model és capaç de simular valors de 

deposició igualment vàlids.  

o Objectiu: Verificar la validesa del model MONARCH per reproduir la deposició 

de nitrogen atmosfèric reactiu a Europa. 

 

- Anàlisi de la simulació de deposició de nitrogen atmosfèric: 

o Hipòtesi: La deposició de nitrogen reactiu atmosfèric és distribueix de manera 

desigual a Europa, seguint patrons d’emissió amb variabilitat intraanual, i 

difereix segons el tipus de deposició i l’estat d’oxidació de les espècies de 

nitrogen. 

o Objectiu: Analitzar la variabilitat espacial i estacional de la deposició de nitrogen 

a Europa i les diferències en la deposició segons el tipus de deposició i l’estat 

d’oxidació de les espècies. 

 

- Identificació de possibles impactes ambientals: 

o Hipòtesi: El nivell actual de deposició de nitrogen reactiu atmosfèric suposa un 

risc pels hàbitats naturals europeus.  

o Objectiu: Identificar i avaluar les zones europees potencialment vulnerables a 

l’eutrofització per una deposició excessiva de nitrogen reactiu. 
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3 Metodologia 
En aquest treball, s’avalua la deposició humida i seca, en fase gas i en forma d’aerosols, 

d’espècies de nitrogen per Europa de la simulació del model MONARCH corresponent a l’any 

2016. S’ha seleccionat aquest any degut a la disponibilitat de dades i referències per poder fer 

l’avaluació dels resultats.  

La secció 3.1 defineix les principals característiques del model MONARCH i de les simulacions 

que s’han fet servir en aquesta tesi. La secció 3.2 identifica la simulació del model MONARCH de 

concentració que serà comparada amb observacions per tal de per verificar la validesa dels 

valors de deposició simulats. La secció 3.3 explica el tractament de les dades simulades de 

deposició de nitrogen que s’ha fet i les eines generades (mapes i valors estadístics) per avaluar 

els resultats. La secció 3.4 identifica els models de transport químic amb els quals s’ha comparat 

la simulació de deposició del MONARCH. I la secció 3.5 defineix els criteris per identificar 

possibles zones vulnerables a l’eutrofització en base al càlcul d’excés de deposició de nitrogen 

com a nutrient. 

3.1 Característiques del NMMB-MONARCH 
El model MONARCH és un sistema multi-escala de predicció de química atmosfèrica en línia per 

aplicacions tan regionals com globals . El sistema es basa en el model meteorològic 

Nonhydrostatic Multiscale Model on the B-grid (NMMB), desenvolupat i àmpliament verificat 

pel National Centers of Environmental Prediction (NCEP).  

El model MONARCH combina en línia el NMMB amb les equacions de continuïtat  de fase gasosa 

i aerosols per descriure amb detall els processos de química atmosfèrica (Badia et al., 2017). El 

model està dissenyat per tenir en compte la retroacció entre els gasos, les partícules i la 

meteorologia, i és capaç de considerar l’efecte radiatiu directe de les partícules, ignorant les 

interaccions entre els núvols i els aerosols.  

3.1.1 Nonhydrostatic Multiscale Model on the B-grid 
El NMMB va ser dissenyat per a la previsió de curt i mitjà abast en una amplia gama d’escales 

temporals i espacials; el seu nucli dinàmic i no hidroestàtic permet executar simulacions 

regionals i globals. S’ha desenvolupat dins del Earth System Modeling Framework (ESMF) al 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP), seguint la filosofia general en 

modelització del NCEP regional Weather Research and Forecasting (WRF) Nonhydrostatic 

Mesoscale Model (Badia et al., 2017). El model regional està formulat en una malla de longitud 

i latitud rodada, amb l’Equador del sistema rodat a la meitat del domini d’integració, donant així 

com a resultat una distància uniforme de la graella. El component no hidroestàtic de la dinàmica 

del model s’introdueix mitjançant un mòdul addicional que es pot activar o desactivar, segons 

la resolució.   

3.1.2 Mòdul de química en fase gas 
El mòdul de química troposfèrica en fase gasosa s’acobla en línia en el NMMB. Hi ha diversos 

processos químics implementats per resoldre processos d’advecció, difusió, química, deposició 

seca i humida, i emissió. Per resoldre aquests processos està disponible en tot moment 

informació meteorològica. A més, per tal de mantenir la coherència amb el solucionador 

meteorològic, les espècies químiques es sotmeten a advecció i es barregen al pas de temps 

corresponent dels traçadors meteorològics mitjançant els mateixos esquemes numèrics 

implementats en el NMMB. L’esquema d’advecció és eulerià, definit positiu i monòton, 
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mantenint una conservació de massa consistent de l’espècie química dins del domini d’estudi 

(Badia et al., 2017).  

 

3.1.3 Mòdul d’aerosols 
MONARCH inclou el cicle de vida de diferents espècies d’aerosols: pols mineral, sal marina, 

carboni negre, matèria orgànica (tant primària com secundària) i aerosols de sulfat, nitrat i 

amoni (Pérez et al., 2011; Spada et al., 2013). La pols mineral i la sal marina es descriuen 

mitjançant un enfocament seccional (és a dir, utilitzant seccions2 de diferents mides), mentre 

que altres espècies d’aerosols segueixen un enfocament de mida única. Les espècies primàries 

d’aerosols provenen de fonts naturals i antropogèniques, i el model contempla un mecanisme 

simplificat d’aerosol-gas-líquid. La producció de nitrat i amoni es tracta mitjançant l’equilibri 

termodinàmic d’EQSAM (Metzger et al., 2002). També hi ha implementat un esquema senzill 

per descriure aerosols orgànics secundaris. Tots els aerosols estan subjectes a deposició seca i 

humida. 

3.1.4 Model d’emissions 
El High-Elective Resolution Modelling Emission System version 3 (HERMESv3), desenvolupat al 

Departament de Ciències de la Terra del BSC, es un marc de modelització d’emissions multi-

escala que consisteix en dos mòduls independents que es poden combinar o executar per 

separat: el mòdul global-regional i el mòdul bottom-up. 

El mòdul global-regional, el que s’ha utilitzat en la simulació estudiada, és un sistema de 

processament d’emissions personalitzable que calcula les emissions de diferents fonts, regions 

i contaminants en un model de malla global o regional especificat per l’usuari. L’usuari pot 

definir combinacions d’inventaris d’emissions globals o regionals, els quals es processen 

individualment utilitzant perfils verticals, temporals i d’especiació, i aplicar màscares i factors 

d’escala regionals. Els camps d’emissions generals s’han provat per a diferents mecanismes 

químics i models de química atmosfèrica, com ara els models CMAQ, WRF-Chem i MONARCH, i 

es poden adaptar fàcilment a altres models, quadrícules o mecanismes químics sota demanda 

(Guevara et al., 2019).  

Així doncs, es concep l’HERMES com un marc de modelització flexible i multi-escala que permet 

integrar i combinar diferents enfocaments d’estimació d’emissions, de manera que els resultats 

siguin el més detallats i específics possible per als diferents dominis (global, regional o local). 

En aquesta simulació del MONARCH de deposició d’espècies de nitrogen, s’ha usat el mòdul 

global-regional amb els següents inventaris d’emissions: CAMS (Copernicus Atmospheric 

Monitoring System), a escala global i regional, per les emissions antropogèniques; MEGAN per 

les emissions biogèniques; i GFAS per l’emissió de focs.  

3.1.5 Configuració de les simulacions 
El domini de la simulació és 25°W-45°E; 30°N-72°N. A la Figura 3-1 es pot el veure territori que 

engloba aquest domini; més enllà d’Europa contempla el nord d’Àfrica, l’oest de Rússia i part de 

                                                             
2 La definició de seccions que tenen unes propietats característiques (per exemple, un radi mínim i màxim) 
permet representar tota la distribució de mides que existeix a l’atmosfera amb un número de variables 
discretes. En aquest cas, vuit seccions defineixen tot el rang de mides de la pols i de la sal marina a 
l’atmosfera. 
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Groenlàndia.  Té una resolució horitzontal de 0,2° x 0,2° i una resolució temporal horària durant 

el període d’un any. 

 

Figura 3-1 Domini de la simulació de deposició de nitrogen del model MONARCH (25°W-45°E; 30°N-72°N). 

A la Taula 3-1 es mostra un resum de les principals característiques del model, algunes de les 

quals s’han presentat en les seccions anteriors, i la configuració de la simulació.  

Taula 3-1 Característiques del model i configuració de l'experiment 

Condicions inicials  

Domini de les simulacions 25°W-45°E; 30°N-72°N 
Resolució horitzontal 0,2° x 0,2° 
Capes verticals 48 
Part superior de l’atmosfera 50 hPa 
Període 1 any (resolució horària) 
Condicions de contorn Models globals del ECMWF (IFS per a la meteorologia i C-IFS per a les 

condicions de contorn de la composició atmosfèrica) 

Meteorologia  

Condicions meteorològiques 
inicials 

Variables meteorològiques cada 24 hores i condicions inicials per a la 
química de l’últim pas de temps del dia anterior 

Dinàmica Nonhydrostatic NMMB 

Química  

Mecanisme químic en fase 
gas 

Carbon Bond 5 

Deposició Enfocament de resistència de gasos de Wesley (1989) 
Aerosols (Zhang et al., 2001) per aerosols/sedimentació, descrit a (Pérez et al., 

2011) 

Emissions  

Antropogèniques Tant per l’àmbit regional com global, CAMS (Copernicus Atmospheric 
Monitoring System), adaptat amb el model d’emissions HERMES 

Biogèniques MEGAN 
Focs GFAS 

 

3.2 Avaluació de concentracions simulades pel model MONARCH 
Ja que el model MONARCH ha estat validat nombroses vegades (Badia et al., 2017; Pérez et al., 

2011; Spada et al., 2013), l’objectiu d’aquest apartat és verificar la validesa de la simulació de la 

concentració de certs contaminants atmosfèrics (NO2 i O3, en fase gas, i PM 2,5) amb valors 

observats per l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, per les sigles en anglès) (EEA-Air Quality 
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(2018); EEA-Air Quality (2018)). Un biaix petit, és a dir, que la diferència entre els valors simulats 

i els observats sigui petita, indica que el model és capaç de reproduir la qualitat de l’aire de 

manera fidel a la realitat. Un bon comportament del model MONARCH per a la concentració 

atmosfèrica proporciona més confiança en els valors estimats de deposició. No només perquè 

la deposició parteix de les concentracions atmosfèriques, sinó perquè aquestes espècies en 

particular (NO2, O3 i PM 2,5) participen en els processos químics que pateix el nitrogen 

prèviament a la seva deposició.  

El període estudiat correspon a l’any 2016 i l’avaluació està realitzada amb PROVIDENTIA, una 

eina d’avaluació desenvolupada pel grup de Composició Atmosfèrica del Departament de 

Ciències de la Terra del BSC. Les observacions corresponen a estacions rurals de fons, ja que 

donen mesures de la qualitat de l’aire representatives d’àrees extenses (de l’ordre de 100 km2), 

la qual cosa s’adequa a l’avaluació de models amb una resolució espacial de 0,2° x 0,2° , com la 

que es fa servir en aquest treball. Cal puntualitzar que el tractament de les dades observades i 

simulades de concentració no s’ha realitzat com a part d’aquest treball, sinó que es trobaven 

disponibles prèviament a la realització d’aquest treball per avaluacions del Departament de 

simulacions de concentració.  

Seria interessant ampliar aquesta avaluació comparant els resultats de la simulació de la 

deposició de nitrogen amb observacions. Tanmateix, aquesta validació no s’ha inclòs en l’abast 

d’aquest treball degut a la complexitat de tractament de les dades d’observacions (poques 

observacions i difícils d’homogeneïtzar i comparar amb dades simulades degut a diferències en 

els períodes de temps d’observació i les espècies mesurades). 

3.3 Tractament de les dades de deposició de nitrogen simulades pel model 

MONARCH 
Les dades de partida corresponen a l’any 2016 i tenen una resolució horària pels 366 dies 
(corresponent a un any de traspàs). De totes les espècies gasoses i aerosols que modelitza el 
MONARCH s’han seleccionat aquells compostos que contenen nitrogen, i que són els següents:  

• Aerosols:  amoni (NH4) i nitrat (NO3); 

• Gasos: monòxid de nitrogen (NO), diòxid de nitrogen (NO2), nitrat (NO3), pentòxid de 
dinitrogen (N2O5), àcid nitrós (HONO o HNO2),  àcid nítric (HNO3), àcid peroxonítric (PNA 
o HNO4) i nitrat de peroxiacetil (PAN) i amoníac (NH3). 

 
Les unitats de les dades (en kg/m2 en el cas dels aerosols i en kg/ha en el cas dels gasos) s’han 
unificat a mg/m2 per tal de facilitar l’avaluació dels resultats en base a publicacions. A més a més, 
s’han expressat en forma d’unitats de nitrogen (mg N/m2). Aquesta conversió s’ha fet en base al 
pes molecular de cada espècie i el del nitrogen, seguint el procediment de l’Equació 1, on “NY” 
és l’espècie de nitrogen en qüestió. El pes molecular de cada espècie i el nombre d’àtoms de 
nitrogen que contenen es mostra a la Taula 3-2. 
 

𝑋 𝑚𝑔 𝑁𝑌

1 𝑚2
×

1 𝑔

103 𝑚𝑔 
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑌

𝑋 𝑔 𝑁𝑌
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑌
×

14 𝑔 𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁
×

103 𝑚𝑔

1 𝑔
= 𝑋 𝑚𝑔 𝑁 −

𝑁𝑌

𝑚2
         [1] 

 
Taula 3-2 Pes molecular (g) i àtoms de nitrogen equivalents (mol N/mol NY) per les espècies contemplades 

Espècie Pes molecular 
(g) 

Àtoms de nitrogen 
(mol N/mol NY) 

NH3 17 1 

NH4 18 1 
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NO 30 1 

NO2 46 1 

NO3 62 1 

N2O5 108 2 

HONO 47 1 

HNO3 63 1 

PNA 79 1 

PAN 121 1 

 

L’anàlisi de resultats es farà en base a la deposició anual, que es calcula com el valor acumulat 
anual (el sumatori de la deposició de tots els dies de l’any) i en base estacional, en aquest cas el 
valor acumulat correspon al sumatori de tots els dies dels mesos especificats. Els períodes per 
l’anàlisi en base estacional són els següents: 

• Desembre-Gener-Febrer (DGF); 

• Març-Abril-Maig (MAM); 

• Juny-Juliol-Agost (JJA); 

• Setembre-Octubre-Novembre (SON). 

S’han fet diverses agrupacions de les espècies per tal d’analitzar els resultats des de diferents 
punts de vista i en base a característiques comunes. Per una banda, s’han agrupat totes sota el 
terme de “nitrogen total”. Per una altra banda,  s’han agrupat els resultats de deposició en funció 
de l’estat d’oxidació de les espècies de nitrogen (nitrogen reduït o oxidat) i el tipus de deposició 
(humida o seca), la qual inclou tant les espècies gasoses com els aerosols. Aquesta agrupació 
dels resultats , basada en avaluacions de simulacions de deposició de nitrogen fetes per altres 
autors (Dentener et al., 2006; Lamarque et al., 2005; Theobald et al., 2019; Vivanco et al., 2016), 
s’ha seleccionat per tal de coincidir en el criteri d’espècies de nitrogen contemplades i obtenir 
resultats comparables. A la Taula 3-3 es mostren les espècies incloses sota cada terme en aquest 
treball i en referències bibliogràfiques. 

 
Taula 3-3 Espècies de nitrogen contemplades per l'avaluació del model MONARCH i en altres fonts bibliogràfiques. 

Font 
Espècies 
reduïdes 

Espècies oxidades 

NH3 NH4* NO NO2 NO3 NO3* N2O5 HONO HNO3 PNA PAN 

Model MONARCH X X X X X X X X X X X 
(Dentener et al., 
2006) 

X X X X X X X  X X X 

(Lamarque et al., 
2005) 

  X X X  X  X  X 

(Theobald et al., 
2019) 

X X    X  X X  X 

(M G Vivanco et 
al., 2016) 

X X X X X X X X X  X 

* En forma d’aerosol. 
  

En aquesta avaluació del model MONARCH s’han seleccionat totes les espècies disponibles que 

incloïen nitrogen. Coincideixen, en la gran majoria, amb aquelles contemplades a Vivanco et al. 

(2016), amb el que posteriorment s’avaluaran els resultats, tal i com s’explica a la secció 3.4. Cal 

mencionar que aquesta publicació no inclou el PNA. Tanmateix, s’ha considerat que al ser una 
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espècie minoritària no afectaria de manera destacable en la comparació i era interessant 

incloure-la en la resta de l’anàlisi de resultats, per tal d’abastar totes l’espècies disponibles.  

Així doncs, la nomenclatura utilitzada en aquesta agrupació és la següent: 

• DNHx: deposició seca d’espècies reduïdes; 

• WNHx: deposició humida d’espècies reduïdes; 

• DNOx: deposició seca d’espècies oxidades; 

• WNOx: deposició humida d’espècies oxidades. 
 
Pel que fa a la regió avaluada, el domini de la simulació és 25°W-45°E i 30°N-72°N, com s’ha 

mencionat en la secció 3.1.5. Més enllà d’Europa, aquest domini inclou el nord d’Àfrica, l’oest 

de Rússia i part de Groenlàndia. Tanmateix, aquest treball es centra en la regió EEA-33, que 

comprèn l’EU-27 més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Turquia i el Regne Unit. S’ha 

delimitat aquesta àrea per tal de poder comparar els resultats amb referències bibliogràfiques 

centrades en Europa, inventaris d’ecosistemes i valors crítics de deposició de nitrogen. 

3.4 Comparació de la deposició simulada amb sis models de transport químic 
La deposició de nitrogen s’ha avaluat de manera qualitativa en base als resultats publicats per 

Vivanco et al. (2016) de sis models químics de transport: CHIM (CHIMERE; versió chim2013), 

EMEP (rv 4.1.3), LOTO (LOTOS-EUROS, V1.8), CAMX (CAMx, v5.41 VBS), MINNI (versió 4.7) i 

CMAQ (V5.01). Tots aquests models es van configurar amb el mateix domini i resolució i amb les 

mateixes dades d’entrada (emissions antropogèniques, meteorologia i condicions de contorn), 

amb l’excepció de CMAQ que va utilitzar diferent meteorologia i projecció geogràfica. Altres 

característiques dels models i configuració de les simulacions estan detallades a Vivanco et al., 

(2016). 

Tots aquest models van simular, entre d’altres, la deposició acumulada diària de WNHx, WNOx, 

DNHx i DNOx (incloent sota cada categoria les espècies de nitrogen especificades a la Taula 3-3). 

Els resultats de la deposició humida es comparen en aquest article amb observacions d’EMEP 

obtinguts a través de la base de dades EBAS. Aquesta comparació no es fa per la deposició seca 

per falta de mesures.  

Vivanco et al. (2016) simula quatre períodes de temps per tal de coincidir amb quatre períodes 

intensius de mesures de la xarxa EMEP. Els períodes modelitzats són:  

• 1 al 30 de juny del 2006; 

• 8 de gener a 4 de febrer de 2007; 

• 17 de setembre a 15 d’octubre de 2008; 

• 25 de febrer a 26 de març del 2009. 

Per tal de comparar els resultats del model MONARCH amb els resultats d’aquests models s’han 

seleccionat aquests quatre períodes de temps per l’any 2016. Tot i que no corresponen al mateix 

any, aquesta comparació permet fer una avaluació qualitativa de l’ordre de magnitud dels 

resultats, de la seva estacionalitat i de la distribució en l’espai de la deposició de nitrogen. 

3.5 Potencials impactes ambientals 
Per tal d’avaluar els potencials impactes ambientals de la deposició de nitrogen als ecosistemes 

europeus, s’ha creuat la deposició de nitrogen simulada amb el model MONARCH amb la 
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ubicació i la vulnerabilitat dels espais naturals d’Europa, partint de la protecció que ofereix la 

xarxa Natura 2000. 

Natura 2000 és una xarxa europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones 

d’Especial Conservació (ZEC), establertes a la Directiva 92/43/CEE (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1992) (en endavant, Directiva d’Hàbitats), i Zones d’Especial Protecció per a les Aus 

(ZEPA), designades per la Directiva 2009/147/CE (Parlament Europeu i Consell de la Unió 

Europea, 2009)(en endavant, Directiva d’Aus). Tot i que el marc legal europeu no adreça de 

manera directa els impactes de la deposició de nitrogen a aquests espais naturals, diversos 

estudis han avaluat els impactes de la sobreexposició de nitrogen sobre aquests ecosistemes. 

Donat l’interès ecològic d’aquestes àrees i l’especial protecció que mereixen, en aquest treball 

es busca combinar els resultats de deposició de nitrogen simulats pel model MONARCH amb les 

àrees incloses en la xarxa Natura 2000 i la deposició crítica de nitrogen (critical load en anglès, i 

CL, en endavant). 

Pel que fa a l’avaluació de la deposició de nitrogen reactiu a les àrees incloses a la xarxa Natura 

2000, s’ha creuat en el programa QGIS (versió 3.12.2) la informació relativa a la designació 

d’aquestes àrees (EEA, 2020) amb la deposició de nitrogen total acumulat anual simulada amb 

el model MONARCH. A la Figura 3-2 es mostren els espais inclosos a la xarxa Natura 2000. 

Aquesta superposició permet avaluar de manera qualitativa, comparant la ubicació de les zones 

protegides amb la dels principals punts calents de deposició, les potencials àrees afectades pels 

riscos associats a la deposició excessiva de nitrogen. 

 

Figura 3-2 Àrees europees protegides per la Directiva d'Hàbitats (en blau), per la Directiva d’Aus (en taronja) i per 
ambdues (en verd) (EEA, 2020). 

Per una altra banda, s’entén per CL “una estimació quantitativa de l’exposició a un o més 

contaminants per sota dels quals no es produeixen efectes nocius significatius sobre elements 

sensibles del medi ambient específics segons els coneixements actuals” (APIS, 2020). L’aplicació 

dels CL consisteix en el càlcul i mapeig d’àrees ecosistèmiques europees amb risc d’acidificació, 

eutrofització i pèrdua de biodiversitat. Els valors de CL s’estableixen en el marc de la Convenció 

LRTAP de la UNECE. La LRTAP va adoptar el 1990 el Coordination Centre for Effects (CCE), ubicat 

al National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, Bilthoven, Països Baixos), com 



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

13 
 

a centre del programa “International Cooperative Programme for the Modelling and Mapping 

of Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends” (ICP M&M). La tasca 

principal del CCE inclou el desenvolupament de metodologies i bases de dades que permetin 

l’avaluació de llindars (CL) per a la protecció dels ecosistemes contra els efectes adversos dels 

contaminants atmosfèrics, amb èmfasi en les deposicions d’àcids i nitrogen. En aquest context, 

la CCE és responsable de la recopilació d’informació nacional sobre els CL en una base de dades 

europees, la qual s’utilitza per donar suport al desenvolupament de polítiques europees de 

reducció de la contaminació atmosfèrica mitjançant el Greenhouse Gas Interactions and Synergy 

Model (GAINS) del Centre for the Integrated Assessment Modelling de la convenció LRTAP 

(ubicat a l’IIASA, Àustria) (Hettelingh et al., 2017). 

Els CL es basen en evidències empíriques, principalment observacions d’experiments i estudis 

en gradients, es donen com a rangs (10-20 kg N/ha·any, per exemple) i s’assignen per classes 

d’hàbitat, utilitzant la classificació d’ecosistemes del European Nature Information System 

(EUNIS). Aquesta classificació abasta tot tipus d’hàbitats (naturals, artificials, terrestres, aigües 

dolces i marines), els quals s’identifiquen mitjançant codis, noms i descripcions específiques. La 

seva distribució a Europa es mostra a la Figura 3-3. Cal mencionar que només s’han assignat CL 

a hàbitats naturals, aquells amb especial importància de conservació; els hàbitats H, I i J no tenen 

un CL atribuït i, per tant, no es tindran en compte per a la valoració de la deposició en excés de 

nitrogen. 

 

 

 

Figura 3-3 Mapa de tipus d'ecosistemes segons la classificació EUNIS (EU Open Data Portal, 2015). 

El càlcul de CL pel nitrogen diferència entre CL per l’eutrofització (excés de nitrogen com a 

nutrient) i CL per l’acidificació, el qual contempla els límits de deposició de sofre i nitrogen. En 
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aquest treball, centrat en la deposició de nitrogen, es treballarà només amb el CL per 

l’eutrofització.  

L’avaluació dels impactes de la deposició de nitrogen s’ha fet en base a la classificació 

d’ecosistemes d’EUNIS de nivell 1, que és la que es mostra a la Figura 3-3. La classificació d’EUNIS 

nivell 2, una subcategorització, i els seus CL a utilitzar per l’avaluació dels impactes ambientals 

de la deposició de nitrogen, com a excés de nutrient, es mostren a l’Annex I. En base a aquests, 

s’han atribuït de manera aproximada els CL a cada habitat de nivell 1, els quals es mostren a la 

següent taula: 

Taula 3-4 CL per l'eutrofització utilitzats en aquest treball per tipus d'habitat, segons la classificació EUNIS-1 

EUNIS-1 CL range (kgN/ha/yr) 

Marine habitats (A) 20 

Coastal habitats (B) 10 

Inland surface waters (C) 10 

Mire, bog and fen habitats (D) 10 

Grasslands and land dominated by forbs, mosses and lichens (E) 10 

Heathland, scrub and tundra (F) 10 

Woodland, forest and other wooded land (G) 10 

 

S’ha calculat, mitjançant les eines del programa QGIS (versió 3.12.2), l’excés de deposició de 

nitrogen com el valor límit per a l’eutrofització (CL de la Taula 3-4) menys el valor de deposició 

de nitrogen total simulat, ambdós en kg N/ha·any. Així doncs, un valor negatiu significa que no 

hi ha excés. Posteriorment al càlcul de l’excés de nitrogen depositat, s’han convertit les unitats 

de kg N/ha·any a eq/ha·any per tal de comparar els resultats de superació del CL amb els de 

Fagerli et al. (2018) i els de Posch et al. (2018). Aquesta conversió es basa en el pes molecular 

del nitrogen i, per tant, 1 kg N equival a 71,4 eq (Forsius et al., 2010) (Aherne et al., 2006).  
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4 Resultats i discussió 
En aquest apartat, es presenten els resultats obtinguts seguint la metodologia exposada i la 

discussió corresponent, agrupats en tres seccions: validació del model MONARCH (secció 4.1), 

anàlisi de la simulació de deposició de nitrogen atmosfèric (secció 4.2) i identificació de possibles 

impactes ambientals (secció 4.3). 

4.1 Validació del model MONARCH 
Tal i com s’ha exposat a la secció 0, la validesa del model MONARCH s’avalua en base a la 

comparació de concentracions de contaminants atmosfèrics amb observacions, i comparant els 

valors simulats de deposició de nitrogen atmosfèric amb els resultats de sis models de transport 

químic.   

4.1.1 Avaluació de concentracions simulades pel model MONARCH 
En aquest apartat es presenta la capacitat del model MONARCH per a reproduir la concentració 

de tres contaminants atmosfèrics rellevants i habitualment avaluats (NO2, O3 i PM 2,5) front a 

dades observades. La resolució tant del model com de les observacions és horària, i per a la 

comparació es fan servir dades del model interpolades a la ubicació de les estacions.  

A la Figura 4-1 es mostra, per una banda, un mapa amb la diferència o biaix entre els valors 

simulats i els observats per a cada estació i contaminant, i, per una altra banda, una gràfica on 

es mostra la capacitat del model per a reproduir la variabilitat intraanual fent servir la mitjana 

de totes les estacions i els corresponents punts del model. 

a) NO2 

 

 
 

b) O3 
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c) PM 2,5 
 

       

 
Figura 4-1 Avaluació de les concentracions rurals de: a) NO2 (nmol/mol), b) O3 (nmol/mol), i c) PM 2,5 (ug/m3). A 
l’esquerra, mapa amb la ubicació de les estacions de mesura i el biaix de la mitjana de l’experiment respecte a la 
observació. A la dreta, concentració horària mesurada mitjana de totes les estacions (en negre) i la del model (en 

verd i vermell) al llarg de l’any 2016. 

Pel que fa al NO2, s’observa un comportament acceptable de la simulació, tot i una lleugera 

tendència a la sobreestimació en els països del nord. La concentració simulada de l’O3 mostra 

una tendència a la subestimació durant la primera meitat de l’any, el que correspon als mesos 

freds. La formació de l’ozó es veu afavorida per les temperatures altes i la radiació solar, per la 

qual cosa la seva concentració és més alta durant els mesos d’estiu i normalment presenta valors 

de concentració més elevats al sud d’Europa que en latituds més al nord. Aquesta distribució 

espacial de l’ozó degut a la temperatura explica la tendència de la simulació a sobreestimar al 

sud d’Europa i a subestimar al nord. Per una altra banda, el PM 2,5 està en general subestimat. 

Aquest fet és comú a altres models i és degut al fet que part del PM 2,5 es genera a l’atmosfera, 

com ara els aerosols orgànics els qual són difícils de simular. En termes generals, s’observa un 

bon comportament del model.  

4.1.2 Comparació de la deposició simulada amb sis models de transport químic 
Els resultats de les simulacions de deposició de nitrogen del model MONARCH es comparen en 

aquest apartat amb els resultats de Vivanco et al. (2016), el qual inclou els resultats de sis models 

de transport químic i la seva comparació amb observacions. Aquestes observacions no es 

comparen amb la simulació del MONARCH ja que no apareixen distribuïdes sobre un mapa a la 

publicació.  

A l’Annex II es mostren els resultats, tant del MONARCH com de Vivanco et al. (2016), per totes 

les classificacions de deposició i períodes d’avaluació. Tanmateix, l’avaluació en aquest apartat 

es centra en alguns d’aquests resultats. Cal mencionar que, ja que els resultats corresponen a 

anys diferents, tot i comprendre els mateixos períodes de l’any, l’anàlisi que es fa en aquest 

apartat és qualitatiu però permet valorar el comportament del model MONARCH pel que fa a la 

distribució en l’espai de la deposició, la variabilitat intraanual i la simulació segons l’estat 

d’oxidació de les espècies i el tipus de deposició. 

Pel que fa a la WNHx, l’anàlisi de Vivanco et al. (2016) conclou que, de manera general, tots les 

simulacions avaluades tendeixen a subestimar la deposició humida d’espècies reduïdes; amb 

l’excepció d’EMEP, que és la que menys subestima i, fins i tot, sobreestima els resultats durant 

l’estiu i l’hivern.  

A la Figura 4-2 es mostren els resultats de WNHx pels períodes d’estiu i hivern. Per avaluar 

qualitativament el comportament de la simulació del MONARCH pel que fa a la WNHx, es 

considerarà la deposició de l’EMEP com a llindar de sobreestimació i la resta com a llindar de 

subestimació. Cal tenir present que els resultats corresponen a diferents anys i part de la 
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desviació es podria deure, entre d’altres, a diferents condicions meteorològiques o patrons 

d’emissions.  

a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 4-2 Mapes de deposició de WNHx (mg N/m2)  acumulat del MONARCH (a la dreta) i de Vivanco et al. (2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) estiu (1-30 Jun), b) hivern (25 Feb – 26 Mar). 

Pel que fa a la WNHx durant l’estiu, els punts calents de la simulació del MONARCH semblen ser 

menys intensos i extensos que els de la simulació d’EMEP, la qual cosa podria indicar que el biaix 

positiu de la simulació del MONARCH seria menor. Referent al comportament geogràfic de la 

deposició, els punts calents de la simulació del MONARCH es localitzen a la zona d’Alemanya, 

Bèlgica i els Països Baixos, al nord d’Itàlia i a la Bretanya francesa. En canvi, les simulacions de 

Vivanco et al. (2016) ubiquen punts calents de deposició també al sud-est europeu.   

Per una altra banda, centrant-se en la deposició durant l’hivern, s’observen valors per sobre de 

60 mg N/m2, aproximadament, a gran part de la superfície europea per la simulació del 

MONARCH. Seguint el raonament explicat, que els valors de la deposició del MONARCH estiguin 

per sobre de l’EMEP podria indicar una possible sobreestimació durant aquest període.  

Pel que fa a la WNOx, el CMAQ, el CAMX i el MINNI prediuen els valors més baixos de deposició; 

la comparació amb les dades d’observacions indica que aquests models tendeixen a subestimar. 

Per una altra banda, els models amb les estimacions més altes de WNOx (EMEP, LOTO i CHIM) 
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encaixen millor amb les observacions. A la Figura 4-3 es mostren els mapes corresponents als 

períodes d’hivern. 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 4-3 Mapes de deposició de WNHx (mg N/m2)  acumulat del MONARCH (a la dreta) i de Vivanco et al. (2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) mitjans d’hivern (8 Gen – 4 Feb), b) finals d’hivern (25 Feb – 26 Mar). 

Pel que fa a la WNHx durant l’hivern, totes les simulacions de Vivanco et al. (2016) situen els 

valors més elevats de deposició a l’est d’Europa. Tanmateix, en el mapa corresponent al període 

de finals d’hivern per la simulació del MONARCH s’observen valors elevats de deposició al nord 

d’Espanya, la qual cosa no passa a la resta de simulacions. Mentre que les simulacions de Vivanco 

et al. (2016) ubiquen la major part de la deposició de nitrogen a l’est d’Europa, el model 

MONARCH l’ubica al sud d’Europa. Per una altra banda, a tots dos períodes de l’hivern, es 

detecta  una possible subestimació de la deposició simulada pel MONARCH.  

En relació a la deposició seca, com s’ha explicat a la secció 3.4, les simulacions de Vivanco et al. 

(2016) no es comparen amb observacions reals per falta de mesures. A la Figura 4-4 es mostren 

els mapes de DNHx corresponents als períodes d’hivern. Referent a la deposició a mitjans 

d’hivern, s’observa bastanta uniformitat entre els models, amb els valors més elevats de 

deposició al nord d’Itàlia i a la costa sud del mar del Nord. En canvi, a finals d’hivern destaca que 



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

19 
 

la deposició sobre terreny europeu a la simulació del MONARCH és més elevada que la dels 

resultats de Vivanco et al. (2016). Cal destacar que la simulació del MONARCH en aquest període 

mostra valors de deposició per sobre dels 50 mg N/m2 a la costa europea del mar Mediterrani, 

mentre que als resultats de Vivanco et al. (2016) no. 

a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 4-4 Mapes de deposició de DNHx (mg N/m2) acumulat del MONARCH (a la dreta) i de Vivanco et al. (2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) mitjans d’hivern (8 Gen – 4 Feb), b) finals d’hivern (25 Feb – 26 Mar). 

Pel que fa a la DNOx, a la Figura 4-5 es mostren els mapes de deposició corresponents als 

períodes d’estiu i hivern. S’observen gran diferències entre els mapes de Vivanco et al. (2016), 

sent CMAQ el model que estima els valors més elevats de deposició.  
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a)  

 
 

d) 

 
 

Figura 4-5 Mapes de deposició de WNOx (mg N/m2)  acumulat del MONARCH (a la dreta) i de Vivanco et al. (2016) 
(a l’esquerra) per diferents períodes: a) 2006 (1-30 Jun), b) 2009 (25 Feb – 26 Mar). 

Resumint les observacions resultants de la comparació qualitativa de la simulació del model 

MONARCH amb els models de Vivanco et al. (2016), es podria dir que la variabilitat intraanual i  

l’ordre de magnitud dels valors de deposició del model MONARCH és coherent. No obstant això, 

s’ha detectat una possible tendència del model MONARCH a subestimar la deposició humida a 

l’est d’Europa i a sobreestimar-la al sud; en aquest darrer cas de manera remarcable durant 

l’hivern. 

Per una altra banda, cal destacar la gran variabilitat observada entre simulacions del mateix 

període per a la deposició seca, tot i que també se’n detecta per a la deposició humida. Això 

mostra les incerteses que existeixen en la simulació de la deposició. 

4.2 Anàlisi de la simulació de deposició de nitrogen atmosfèric 
En aquest apartat s’avalua la distribució geogràfica i intraanual de la deposició de nitrogen 

atmosfèric simulada pel MONARCH per l’any 2016, així com la distribució per tipus de deposició 

i estat d’oxidació de les espècies. 

4.2.1 Distribució espacial de la deposició de nitrogen atmosfèric 
A la Figura 4-6 es mostren els resultats de la simulació pel que fa a la deposició acumulada anual 

de nitrogen total. El valor promig de deposició és de 199,60 mg N/m2, el mínim de 0,17 mg N/m2 

i el màxim de 18763,35 mg N/m2. Es pot veure que la majoria de la deposició de nitrogen té lloc 

sobre el continent. Hi ha diversos factors que determinen les aportacions químiques de 

l’atmosfera als oceans. Tres factors importants, en relació a les fonts antropogèniques de 

contaminants atmosfèrics, són: la reactivitat del material que es deposita, el temps de residència 

de l’espècie química a l’atmosfera i els patrons de transport atmosfèric (Duce et al., 2009). 

Aquests factors seran els que determinaran a quina escala es transportarà el nitrogen 
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atmosfèric. Tanmateix, ja que les principals fonts d’emissió de nitrogen reactiu es troben al 

continent, és d’esperar que també s’hi depositi en major mesura. 

En l’àmbit terrestre, s’observen principalment dos punts calents de deposició: l’Europa Central, 

que correspondria a Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos; i el nord d’Itàlia, zona coneguda com 

plana del Po (Po Valley en anglès). Tot i que en menor mesura, també destaca la deposició de 

nitrogen total a la Bretanya francesa i al sud-est del Regne Unit. 

 

Figura 4-6 Mapa de deposició acumulada anual de N total (mg N/m2) del model MONARCH per l'any 2016. 

Pel que fa a la plana del Po, es tracta d’una zona que engloba diverses regions d’Itàlia i inclou 

varies aglomeracions urbanes com Milà, Torí, Venècia i Bolonya. Es caracteritza per una elevada 

densitat de població i una forta industrialització, el qual implica elevades emissions de 

contaminants atmosfèrics. Les condicions meteorològiques i l’eficiència de transport i dispersió 

de contaminants estan fortament influenciades per les característiques morfològiques de la 

zona. Els Alps, els Apenins i les Dinàrides creen unes condicions meteorològiques estanques que 

donen lloc a concentracions de fons habitualment altes. Tot i que durant els últims anys s’han 

aplicat mesures de millora de la qualitat de l’aire a la plana del Po, encara no han estat 

suficientment eficaces com per assolir concentracions de NO2, aerosols i ozó per sota dels valors 

límits europeus (Raffaelli et al., 2020).  

Referent al punt calent de l’Europa Central, Alemanya va presentar el 2016 els valors més elevats 

d’emissions de nitrogen d’origen antropogènic (681 Gg de NH3 i 1224 Gg de NOx) de l’EEA-33. 

Els Països Baixos (128 Gg de NH3 i 258 Gg de NOx) i Bèlgica (68 Gg de NH3 i 186 Gg de NOx) es 

troben en novena i onzena posició, respectivament (EEA, 2019a).  

4.2.2 Variabilitat estacional de la deposició de nitrogen atmosfèric 
Pel que fa a la estacionalitat de la deposició de nitrogen reactiu, és a dir, a la variabilitat 

intraanual, a la Figura 4-7 es mostren els mapes de deposició de nitrogen total per les quatre 

estacions de l’any.  
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Figura 4-7 Mapes de deposició acumulada de Nitrogen Total (mg N/m2) per temporada de l’any: a) Desembre-
Gener-Febrer (DJF), b) Març-Abril-Maig (MAM), c) Juny-Juliol-Agost (JJA), d) Setembre-Octubre-Novembre (SON). 

Els valors màxims de deposició s’observen durant els mesos de març-abril-maig (MAM), i 

mostren la mateixa distribució espacial observada en la secció anterior. Els punts calents 

s’ubiquen principalment a Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos, a la plana del Po, a la Bretanya 

francesa i al sud-est del Regne Unit. En tots ells s’observa un increment destacable respecte a la 

resta de l’any. Pel que fa a la resta de les estacions, la deposició disminueix respecte al MAM 

durant el juny-juliol-agost (JJA), i es manté relativament estable la resta de l’any. Aquesta 

mateixa variabilitat es mostra a la Figura 4-8 per a la deposició mitja diària de tota l’àrea 

modelitzada segons el tipus de deposició i l’estat d’oxidació de les espècies.  

 

Figura 4-8 Promig diari de deposició de nitrogen (mg N/m2) per la DNHx, DNOx, WNHx i WNOx. 
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Es pot observar que la deposició d’espècies oxidades es manté relativament estable durant tot 

l’any. Segons Fagerli et al. (2018), el 47% d’emissions d’espècies oxidades del 2016 a Europa 

prové del transport i el 22% de plantes de generació d’energia. La variabilitat temporal 

d’aquestes fonts d’emissió de nitrogen es podria considerar suau al llarg de l’any (Waldner et 

al., 2014), la qual cosa justifica l’estabilitat de la deposició de nitrogen oxidat durant el 2016.  

Pel que fa a les espècies reduïdes, s’observa un pic durant els mesos de MAM, coincidint amb el 

que s’havia detectat a la Figura 4-7, i un segon pic més baix durant setembre i octubre. Els valors 

més baixos de deposició de NHx es registren durant l’hivern. Aquest patró, que ja ha estat 

detectat per altres autors (Paulot et al., 2014; Sutton et al., 2013), s’explica per la fertilització 

del sòl durant la primavera. Segons Fagerli et al. (2018), el 93% de les emissions de NH3 del 2016 

a Europa provenen de l’agricultura; el 58% de la gestió de dejeccions ramaderes i el 35 % d’altres 

emissions de l’agricultura, com ara els fertilitzants nitrogenats. Pels ramaders, la pèrdua de 

nitrogen per les emissions de NH3 redueix l’eficiència del fertilitzant, la qual cosa crea una 

tendència a fer un ús excessiu dels fertilitzants. Això comporta un problema ambiental, no 

només per les emissions gasoses d’amoníac, sinó per la lixiviació de nitrats a aigües subterrànies 

(Rostami et al., 2015; Sommer et al., 2019). Cal tenir en compte que a la Figura 4-8 es mostra el 

promig de la deposició per a tot Europa, però el calendari de fertilització pot variar entre les 

diferents regions d’Europa. Sutton et al. (2011) menciona que algunes parts del sud d’Europa 

inicien l’aplicació de l’abonament abans que a Europa del nord. Per tant, el pic d’emissions 

durant la primavera pot variar segons la regió que s’estudiï.  

Pel que fa al pic de deposició d’espècies reduïdes durant els mesos de setembre i octubre, Sutton 

et al. (2011) destaca que és freqüent que durant els mesos de tardor els agricultors buidin els 

dipòsits de purins per tal d’evitar problemes d’escassetat d’emmagatzematge de fems, la qual 

costa justificaria aquest pic. Per una altra banda, altres autors (Yu et al., 2016) relacionen 

l’increment de deposició humida durant la tardor amb l’increment de precipitacions. Tanmateix, 

els resultats de la simulació no situen al mateix temps els pics de la tardor per la deposició 

humida de les espècies oxidades i les reduïdes.   

4.2.3 Tipus de deposició i d’espècie 
Per tal d’avaluar els resultats de la deposició de nitrogen en base a característiques comunes de 

les espècies modelitzades, com s’ha mencionat anteriorment, s’han englobat en quatre 

categories: DNHx (deposició seca d’espècies reduïdes), WNHx (deposició humida d’espècies 

reduïdes), DNOx (deposició seca d’espècies oxidades) i WNOx (deposició humida d’espècies 

oxidades). Els resultats del model MONARCH de deposició anual acumulada de nitrogen en base 

a aquesta classificació es mostren a la Figura 4-9.  
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Figura 4-9 Mapes de deposició acumulada anual de Nitrogen (mg N/m2) segons el tipus de deposició i l'estat 
d’oxidació de les espècies: a) deposició seca d’espècies reduïdes (DNHx), b) deposició seca d’espècies oxidades 

(DNOx), c) deposició humida d’espècies reduïdes (WNHx), d) deposició humida d’espècies oxidades (WNOx). 

Es pot observar que els valors més elevats corresponen a la deposició d’espècies reduïdes, 

coincidint amb els resultats de Fagerli et al. (2018) per al mateix any. Li et al. (2016) argumenta 

que les emissions de NOx han disminuït durant els darrers anys degut a la implementació de 

regulacions per tal de reduir la contribució dels òxids de nitrogen a la destrucció de l’ozó i la 

formació de material particulat i pluja àcida. En canvi, les emissions d’amoníac no han estat tan 

regulades. Com a conseqüència, l’aportació relativa d’espècies oxidades i reduïdes ha canviat en 

els darrers anys (Du et al. (2014); Fowler et al. (2004); Li et al. (2016)).   

Per una altra banda, en relació a les espècies oxidades, s’observa una predominança de la 

deposició seca. Aquest resultat coincideix amb els d’altres autors, els quals senyalen que la 

deposició seca de nitrogen suposa la meitat o més del nitrogen total depositat (Anderson & 

Downing, (2006); Flechard et al. (2011); Jia et al. (2016)). No obstant això, la complexitat tècnica 

i el costos que comporta la mesura real de la deposició seca de nitrogen ha fet que les 

observacions experimentals d’aquest tipus de deposició siguin principalment experimentals 

(Flechard et al., 2011). Així doncs, els principals mètodes utilitzats per avaluar la deposició seca 

són geo-estadístics i de modelització (Jia et al., 2016). En canvi, la deposició humida és fàcilment 

mesurable utilitzant col·lectors de l’aigua de les precipitacions i analitzant posteriorment l’aigua 

recollida (Flechard et al., 2011).  

Per tal d’analitzar l’aportació relativa de cada espècie de nitrogen, a la Figura 4-10 es mostra el 

valor promig de la deposició acumulada anual per a cada espècie, tant oxidades com reduïdes, i 

el tipus de deposició. A l’Annex III es detallen els valors mínim, màxim i promig d’aquestes dades. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 4-10 Deposició acumulada anual mitja (any 2016, model MONARCH) per espècie de nitrogen i tipus de 
deposició. 

Per poder donar context als resultats de la Figura 4-10 respecte a les espècies oxidades cal fer 

menció a les transformacions químiques del nitrogen a l’atmosfera. Posteriorment a la seva 

emissió, els òxids de nitrogen ràpidament pateixen processos d’oxidació i fotòlisis. El NO és 

oxidat a NO2 per l’ozó (O3) i radicals peroxi (HO2 o RO2). També es produeix NO2 per mitjà de la 

descomposició o oxidació de PAN, HONO, PNA i N2O5, o per la reacció de NO3 amb NO. El NO2 és 

retirat de l’atmosfera per deposició seca o per oxidació amb radicals OH (durant el dia) per 

formar HNO3 o amb O3 per formar NO3. Per una altra banda, el NO3 és ràpidament fotolitzat 

durant el dia (a NO o NO2), per la qual cosa les concentracions d’aquesta espècie són significants 

únicament durant la nit, durant la qual el NO3 reacciona amb el sulfur de dimetil (DMS), 

hidrocarburs o NO2 per formar N2O5. Subseqüentment, el N2O5 és hidrolitzat a la superfície 

d’aerosols per formar HNO3 (Alexander et al., 2009; Khan et al., 2015). Així doncs, les diverses 

espècies oxidades de nitrogen acaben sent transformades a HNO3, la qual cosa explica l’elevat 

valor de deposició d’aquesta espècie respecte a la resta d’espècies oxidades en els resultats de 

la simulació.  

Pel que fa a les espècies reduïdes, Walters et al. (2019) destaca que el NH3, juntament amb el 

HNO3, és fàcilment retirat de l’atmosfera per deposició seca, coincidint amb els elevats valors 

de deposició seca d’aquesta espècie a la Figura 4-10. Per una altra banda, el NH3 reacciona amb 

àcids atmosfèrics com l’àcid sulfúric (H2SO4), l’àcid nítric (HNO3) i l’àcid clorhídric (HCl) per 

formar amoni en forma d’aerosol, el qual compren la major part de la fracció fina del material 

particulat (PM 2,5) (Walters et al., 2019). L’aerosol de NH4 pot depositar tant de manera seca 

com humida, tot i que s’observa una predominança de la deposició humida. 

Per una altra banda, tal i com s’observa a la Figura 4-10, la deposició humida predomina per les 

espècies en forma d’aerosol ja que aquest tipus de deposició està lligada a la formació de núvols 

i els aerosols actuen com a nucli de condensació. En absència de partícules, la saturació del vapor 

d’aigua ha de ser molt més elevada per formar gotes d’aigua. 
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4.3 Potencials impactes ambientals de la deposició de nitrogen atmosfèric 
El resultat del creuament de la ubicació dels hàbitats inclosos en la xarxa Natura 2000, i que, per 

tant, mereixen una protecció especial, amb els valors simulats de nitrogen total es mostra a la 

Figura 4-11.  

 

Figura 4-11 Creuament de la deposició de nitrogen total (kg N/ha·any) del model MONARCH per l'ant 2016 amb les 
àrees de conservació de la biodiversitat de la xarxa Natura 2000. 

Aquelles àrees localitzades en els punts calents de deposició de nitrogen (Alemanya, Bèlgica, els 

Països Baixos, la plana del Po i la Bretanya francesa) són les que podrien presentar un major risc 

de degradació de la biodiversitat degut a la deposició de nitrogen. A més a més, França, Itàlia i 

Alemanya es troben entre els sis països amb més àrea terrestre de zones incloses a la xarxa 

Natura 2000 (Figura 4-12) amb 71, 57 i 55 km2, respectivament. El país la major àrea ocupada 

per Natura 2000 és Espanya, amb 138 km2. Respecte Espanya, els valors més elevats de 

deposició s’ubiquen al nord-est. 

 

Figura 4-12 Superfície (km2) terrestre (en verd) i marina (en blau) ocupada per zones incloses a la xarxa Natura 2000 
per país de l’EU-28 (EEA, 2019b). 
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Cal tenir en compte no tots els ecosistemes presenten la mateixa sensibilitat a l’aportació de 

nitrogen. Per aquest motiu, s’ha calculat l’excés de nitrogen (resultant de la diferència entre el 

valor simulat de deposició pel model MONARCH i el CL atribuït a l’hàbitat) segons el tipus 

d’ecosistema. A la Figura 4-14 es mostra l’excés de nitrogen a Europa calculat en aquest treball. 

 

Figura 4-13 Excés de deposició de nitrogen per a l’eutrofització (eq/ha·any)a Europa corresponent a l’any 2016 i 
calculat per la simulació del model MONARCH. 

Els hàbitats a una major probabilitat d’eutrofització degut a un excés de deposició de nitrogen 

s’ubiquen principalment al centre d’Europa, amb un punt calent d’excés a la zona nord 

d’Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos, on es superen els 800 eq/ha·any.  

Pel que fa a la validesa d’aquests càlculs, cal tenir en compte que a part de la incertesa dels 

valors simulats pel MONARCH de deposició de nitrogen atmosfèric, també s’ha de considerar la 

incertesa associada al CL atribuït a cada tipus d’hàbitat. Per una banda, alguns dels CL proposats 

per la CLRTAP es basen en el judici d’experts i d’altres en el promig del CL proposat per diverses 

subclasses. Per una altra banda, seria recomanable ajustar els CL a les condicions específiques 

de cada entorn (Marta G Vivanco et al., 2018). Així doncs, l’avaluació realitzada en aquest treball 

és a gran escala i adequada per identificar els hàbitats amb les probabilitats més elevades de 

patir problemes per eutrofització, tot i que l’avaluació de zones menys extenses permet millorar 

la resolució i obtenir resultats més detallats. 

A la Figura 4-14 es mostra l’excés de deposició de nitrogen per a l’eutrofització a Europa calculat 

per Posch et al. (2018), corresponent a l’any 2017, i el calculat per Fagerli et al. (2018), 

corresponent a l’any 2016. 
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Figura 4-14  Excés de nitrogen per a l’eutrofització  (eq/ha·any) a Europa calculat per Posch et al. (2018) i 
corresponent a l’any 2017 (a l’esquerra) i el calculat per Fagerli et al. ( 2018) i corresponent a l’any 2016.   

Comparant de manera qualitativa aquests resultats amb els de la Figura 4-14 s’observa que els 

valors calculats per Fagerli et al. (2018) són més elevats que els resultants de la metodologia 

d’aquest treball i els de Posch et al. (2018). Coincidint amb el que s’havia observat al mapa 

d’excés de CLeut fet en aquest treball, Posch et al. (2018) ubica l’excés de nitrogen principalment 

al centre d’Europa, tot i que també inclou el Regne Unit i Itàlia. A més a més, ubica un punt 

calent (per sobre de 1000 eq/ha·any) a la zona nord d’Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos. En 

canvi, Fagerli et al. (2018) ubica valors d’excés de deposició de nitrogen per sobre del 1200 

eq/ha·any a la plana del Po i a Catalunya, a part del punt calent al nord de l’Europa Central.  

 Ja que els valors de deposició de partida, almenys entre Fagerli et al. (2018) i la simulació del 

model MONARCH, es troben dins del mateix ordre de magnitud, aquesta desviació es podria 

explicar en part per l’aplicació d’una metodologia diferent a l’hora de calcular l’excés de 

deposició de nitrogen per a l’eutrofització. En aquest treball, s’ha calculat l’excés de nitrogen 

com a nutrient per aquells hàbitats naturals amb importància de conservació i que, per tant, 

tenien un CL assignat per als EUNIS de nivell 1. Els hàbitats H, I i J de la Figura 4-15 (ja presentada 

a la secció 3.5) no tenen un CL atribuït i, per tant, no podran presentar un excés de deposició. 

Part de l’àrea de la plana del Po, d’Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos i Catalunya es troba en 

aquesta situació. El fet que Fagerli et al. (2018)  i Posch et al. (2018) presentin valors d’excés de 

deposició de nitrogen per a algunes aquestes zones indica que el procediment aplicat és 

diferent.  

 

 

Figura 4-15 Mapa de tipus d'ecosistemes segons la classificació EUNIS (EU Open Data Portal, 2015).  
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5 Conclusions 
El model de qualitat de l’aire MONARCH és una eina vàlida per a la representació de la deposició 

de nitrogen atmosfèric a Europa. L’avaluació de la simulació de concentració de contaminants 

atmosfèrics per l’any 2016 mostra que el model és capaç de reproduir la variabilitat estacional i 

diària de la concentració de l’ozó, el diòxid de nitrogen i la fracció fina del material particulat. 

Per una altra banda, la comparació qualitativa de la simulació de la deposició de nitrogen 

atmosfèric del MONARCH amb altres models de transport químic per l’any 2016 mostra que la 

simulació del model MONARCH proporciona valors coherents pel que fa la distribució 

geogràfica, intraanual i per tipus de deposició i estat d’oxidació. Tant a la comparació de la 

concentració com de la deposició, s’ha observat variabilitat entre els models i diferències amb 

les observacions, la qual cosa és una mostra de les incerteses que existeixen en la simulació de 

la deposició i l’interès per seguir en aquesta línia d’estudi. Destaquen, sobretot, les incerteses 

associades a la deposició seca degut a la dificultat per mesurar valors reals. 

L’avaluació de la deposició de nitrogen reactiu atmosfèric a Europa a partir dels resultats de la 

simulació del MONARCH ha permès comprovar la influència de l’activitat humana en la 

variabilitat espacial i intraanual de la deposició, tot i no ser l’únic factor a tenir en compte (la 

meteorologia i la topografia, entre d’altres, tenen papers fonamentals). Els patrons geogràfics i 

temporals poden ser explicats per les tendències d’emissió; els punts calents de deposició a 

l’Europa Central i al nord d’Itàlia corresponen a àrees amb altes emissions de contaminants 

atmosfèrics, incloent espècies de nitrogen, i el principal pic de deposició de nitrogen al llarg de 

l’any troba justificació en la fertilització dels sòls durant la primavera.  

A més a més, s’ha observat que la contribució a la deposició de les espècies reduïdes és major 

que la de les espècies oxidades. Diversos autors senyalen que aquest canvi en la tendència 

envers la d’anys enrere, en què predominava la deposició d’espècies oxidades, s’explica per la 

implementació de regulacions per tal de reduir les emissions d’òxids de nitrogen, les quals fins 

ara no han estat tan regulades en el cas de les espècies reduïdes. Tanmateix, cada cop més 

s’estan implementant mesures per controlar també les emissions d’espècies reduïdes de 

nitrogen.  

Aquests resultats són una evidència de l’impacte de l’activitat humana en el cicle del nitrogen. 

De la mateixa manera, les possibles conseqüències ambientals de la deposició del nitrogen, com 

ara la pèrdua de biodiversitat per l’eutrofització, poden ser avaluades utilitzant els valors de 

deposició simulats pels models de qualitat de l’aire. El càlcul de l’excés de deposició de nitrogen 

com a nutrient segons el tipus d’habitat on es depositi permet identificar possibles ecosistemes 

vulnerables a la deposició del nitrogen, sobre les quals cal invertir esforços de conservació. 

Així doncs, l’avaluació de la deposició de nitrogen és necessària per tal comprendre l’abast i el 

comportament d’aquest fenomen, identificar possibles impactes ambientals i desenvolupar les 

polítiques d’emissions necessàries per evitar la pèrdua de biodiversitat. En aquest context, els 

models de qualitat de l’aire, com el model MONARCH, juntament amb les observacions, són una 

eina adequada per assistir aquesta avaluació ja que tenen capacitat de predicció i diagnosi, de 

pronosticar valors futurs en base a diferents escenaris d’emissions i de proporcionar cobertura 

geogràfica continua.  
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6 Propostes de continuïtat 
Propostes d’investigació per seguir en la línia d’estudi d’aquest TFM: 

- En aquest treball s’ha comprovat la validesa de la simulació de deposició de nitrogen 

del model MONARCH en base a la comparació de la simulació de concentració amb 

observacions i a la comparació de la deposició amb altres models de qualitat de l’aire. 

Seria interessant ampliar aquest anàlisi i avaluar el comportament de la simulació de la 

deposició de nitrogen en base a observacions. Aquest anàlisi no entrava a l’abast del 

treball degut a la complexitat per tractar les dades d’observacions públicament 

accessibles. 

- En aquest estudi s’han avaluat les zones potencialment vulnerables a l’eutrofització per 

un excés de nitrogen depositat. Ja que l’acidificació és igualment greu, seria interessant 

avaluar aquest risc ampliant l’anàlisi de la deposició de nitrogen amb la deposició de 

sofre, ja que són els dos elements a partir dels quals es calcula l’excés de deposició per 

a l’acidificació.  

- Per tal d’identificar possibles potencials impactes ambientals de la deposició de 

nitrogen no identificats en aquest estudi, seria interesant centrar l’anàlisi en una regió 

concreta per poder millorar així la resolució de l’estudi i caracteritzar els hàbitats amb 

un major grau de detall. 

  



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

31 
 

7 Bibliografia 
 

Aherne, J., Shaw, M., Watmough, S. A., & Vet, R. J. (2006). Calculating critical loads of acid 
deposition for forest soils in Manitoba and Saskatchewan: data sources, critical load, 
exceedance and limitations, final report. 

Alexander, B., Hastings, M. G., Allman, D. J., Dachs, J., Thornton, J. A., & Kunasek, S. A. (2009). 
Atmospheric Chemistry and Physics Quantifying atmospheric nitrate formation pathways 
based on a global model of the oxygen isotopic composition ( 17 O) of atmospheric nitrate. 
In Atmos. Chem. Phys (Vol. 9). www.atmos-chem-phys.net/9/5043/2009/ 

Anderson, K. A., & Downing, J. A. (2006). Dry and wet atmospheric deposition of nitrogen, 
phosphorus and silicon in an agricultural region. Water, Air, and Soil Pollution, 176(1–4), 
351–374. https://doi.org/10.1007/s11270-006-9172-4 

APIS. (2020). Critical Loads and Critical Levels - a guide to the data provided in APIS | Air Pollution 
Information System. http://www.apis.ac.uk/critical-loads-and-critical-levels-guide-data-
provided-apis#_Toc279788052 

Badia, A., Jorba, O., Voulgarakis, A., Dabdub, D., Pérez García-Pando, C., Hilboll, A., Gonçalves, 
M., & Janjic, Z. (2017). Description and evaluation of the Multiscale Online Nonhydrostatic 
AtmospheRe CHemistry model (NMMB-MONARCH) version 1.0: gas-phase chemistry at 
global scale. Geosci. Model Dev, 10, 609–638. https://doi.org/10.5194/gmd-10-609-2017 

Consejo de las Comunidades Europeas. (1992). Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Diario Oficial de Las Comunidades Europeas, 7–50. 

Dentener, F., Drevet, J., Lamarque, J. F., Bey, I., Eickhout, B., Fiore, A. M., Hauglustaine, D., 
Horowitz, L. W., Krol, M., Kulshrestha, U. C., Lawrence, M., Galy-Lacaux, C., Rast, S., 
Shindell, D., Stevenson, D., Van Noije, T., Atherton, C., Bell, N., Bergman, D., … Wild, O. 
(2006). Nitrogen and sulfur deposition on regional and global scales: A multimodel 
evaluation. Global Biogeochemical Cycles, 20(4). https://doi.org/10.1029/2005GB002672 

Dise, N. B., Ashmore, M., Belyazid, S., Bleeker, A., Bobbink, R., de Vries, W., Erisman, J. W., 
Spranger, T., Stevens, C. J., & van den Berg, L. (2011). Nitrogen as a threat to European 
terrestrial biodiversity. In The European Nitrogen Assessment (pp. 463–494). Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511976988.023 

Du, E., De Vries, W., Galloway, J. N., Hu, X., & Fang, J. (2014). Changes in wet nitrogen deposition 
in the United States between 1985 and 2012. Environmental Research Letters, 9(9). 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/9/095004 

Duce, R. A., Galloway, J. N., & Liss, P. S. (2009). The Impacts of Atmospheric Deposition to the 
Ocean on Marine Ecosystems and Climate . World Meteorological Organization. 
https://public.wmo.int/en/bulletin/impacts-atmospheric-deposition-ocean-marine-
ecosystems-and-climate 

EEA-Air Quality. (2018). Up-to-date air quality data. 
https://www.eea.europa.eu/publications/2-9167-057-X/page005.html 

EEA-Air Quality. (2019). Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP 
Convention) 1990-2017 — European Environment Agency. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

32 
 

viewer-2 

EEA. (2018). Ecosystem type map (all classes) — European Environment Agency. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/ecosystem-type-map-all-classes-1 

EEA. (2019a). Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 
1990-2017 — European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-2#tab-based-on-data 

EEA. (2019b). Natura 2000 Barometer — European Environment Agency. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer 

EEA. (2020). Natura 2000 data - the European network of protected sites — European 
Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11 

Engardt, M., Simpson, D., Schwikowski, M., & Granat, L. (2017). Deposition of sulphur and 
nitrogen in Europe 1900–2050. Model calculations and comparison to historical 
observations. Tellus, Series B: Chemical and Physical Meteorology, 69(1), 1328945. 
https://doi.org/10.1080/16000889.2017.1328945 

Erisman, J. W., Galloway, J. N., Seitzinger, S., Bleeker, A., Dise, N. B., Roxana Petrescu, A. M., 
Leach, A. M., & de Vries, W. (2013). Consequences of human modification of the global 
nitrogen cycle. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 
368(1621). https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0116 

EU Open Data Portal. (2015). Ecosystem types of Europe - Datasets. 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/data_ecosystem-types-of-europe 

Fagerli, H., Tsyro, S., Eiof Jonson, J., Nyíri, Á., Gauss, M., Simpson, D., Wind, P., Benedictow, A., 
Valdebenito, A., Klein, H., Schulz, M., Mortier, A., Aas, W., Hjellbrekke, A.-G., Solberg, S., 
Matthew Platt, S., Espen Yttri, K., Olav Rud, R., Tørseth EMEP, K., … Tombolato, I. (2018). 
Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying and eutrophying 
components EMEP/MSC-W: (on-line). 

Flechard, C. R., Nemitz, E., Smith, R. I., Fowler, D., Vermeulen, A. T., Bleeker, A., Erisman, J. W., 
Simpson, D., Zhang, L., Tang, Y. S., & Sutton, M. A. (2011). Dry deposition of reactive 
nitrogen to European ecosystems: a comparison of inferential models across the 
NitroEurope network. Atmos. Chem. Phys, 11, 2703–2728. https://doi.org/10.5194/acp-
11-2703-2011 

Forsius, M., Posch, M., Aherne, J., Reinds, G. J., Christensen, J., & Hole, L. (2010). Assessing the 
impacts of long-range sulfur and nitrogen deposition on arctic and sub-arctic ecosystems. 
Ambio, 39(2), 136–147. https://doi.org/10.1007/s13280-010-0022-7 

Fowler, D., O’Donoghue, M., Muller, J. B., Smith, R. I., Dragosits, U., Skiba, U., Sutton, M. A., & 
Brimblecombe, P. (2004). A chronology of nitrogen deposition in the UK between 1900 and 
2000. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 4(6), 9–23. https://doi.org/10.1007/s11267-
004-3009-1 

Fowler, David, Coyle, M., Skiba, U., Sutton, M. A., Cape, J. N., Reis, S., Sheppard, L. J., Jenkins, A., 
Grizzetti, B., Galloway, J. N., Vitousek, P., Leach, A., Bouwman, A. F., Butterbach-Bahl, K., 
Dentener, F., Stevenson, D., Amann, M., & Voss, M. (2013). The global nitrogen cycle in the 
Twentyfirst century. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 
368(1621). https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0164 

Guevara, M., Tena, C., Porquet, M., Jorba, O., & Pérez García-Pando, C. (2019). HERMESv3, a 



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

33 
 

stand-alone multi-scale atmospheric emission modelling framework &amp;amp;#8211; 
Part 1: global and regional module. Geoscientific Model Development, 12(5), 1885–1907. 
https://doi.org/10.5194/gmd-12-1885-2019 

Hettelingh, J. ., Posch, M., & Slootweg, J. . (2017). European critical loads: database, biodiversity 
and ecosystems at risk CCE Final Report 2017. https://doi.org/10.21945/RIVM-2017-0155 

Jia, Y., Yu, G., Gao, Y., He, N., Wang, Q., Jiao, C., & Zuo, Y. (2016). Global inorganic nitrogen dry 
deposition inferred from ground- and space-based measurements. Scientific Reports, 6(1), 
1–11. https://doi.org/10.1038/srep19810 

Khan, M. A. H., Cooke, M. C., Utembe, S. R., Archibald, A. T., Derwent, R. G., Xiao, P., Percival, C. 
J., Jenkin, M. E., Morris, W. C., & Shallcross, D. E. (2015). Global modeling of the nitrate 
radical (NO3) for present and pre-industrial scenarios. Atmospheric Research, 164–165, 
347–357. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.06.006 

Knockaert, C. (2020). Possible consequences of eutrophication. 
http://www.vliz.be/wiki/Possible_consequences_of_eutrophication 

Lamarque, J. F., Kiehl, J. T., Brasseur, G. P., Butler, T., Cameron-Smith, P., Collins, W. D., Collins, 
W. J., Granier, C., Hauglustaine, D., Hess, P. G., Holland, E. A., Horowitz, L., Lawrence, M. 
G., McKenna, D., Merilees, P., Prather, M. J., Rasch, P. J., Rotman, D., Shindell, D., & 
Thornton, P. (2005). Assessing future nitrogen deposition and carbon cycle feedback using 
a multimodel approach: Analysis of nitrogen deposition. Journal of Geophysical Research 
D: Atmospheres, 110(19), 1–21. https://doi.org/10.1029/2005JD005825 

Li, Y., Schichtel, B. A., Walker, J. T., Schwede, D. B., Chen, X., Lehmann, C. M. B., Puchalski, M. A., 
Gay, D. A., & Collett, J. L. (2016). Increasing importance of deposition of reduced nitrogen 
in the United States. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America, 113(21), 5874–5879. https://doi.org/10.1073/pnas.1525736113 

Metzger, S., Dentener, F., Pandis, S., & Lelieveld, J. (2002). Gas/aerosol partitioning: 1. A 
computationally efficient model. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 107(16), 
ACH 16-1. https://doi.org/10.1029/2001JD001102 

Ochoa-Hueso, R. (2017). Consecuencias de la deposición de nitrógeno sobre la biodiversidad y 
el funcionamiento de los ecosistemas terrestres: Una aproximación general desde la 
ecología de ecosistemas. Ecosistemas, 26(1), 25–36. 
https://doi.org/10.7818/ECOS.2017.26-1.05 

Pacyna, J. M. (2008). Atmospheric Deposition. In Encyclopedia of Ecology, Five-Volume Set (pp. 
275–285). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00258-5 

Parlament Europeu i Consell de la Unió Europea. (2009). Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. Diario Oficial de La Unión Europea. 

Paulot, F., Jacob, D. J., Pinder, R. W., Bash, J. O., Travis, K., & Henze, D. K. (2014). Ammonia 
emissions in the United States, European Union, and China derived by high-resolution 
inversion of ammonium wet deposition data: Interpretation with a new agricultural 
emissions inventory (MASAGE_NH3). J. Geophys. Res. Atmos, 119, 4343–4364. 
https://doi.org/10.1002/2013JD021130 

Pérez, C., Haustein, K., Janjic, Z., Jorba, O., Huneeus, N., Baldasano, J. M., Black, T., Basart, S., 
Nickovic, S., Miller, R. L., Perlwitz, J. P., Schulz, M., & Thomson, M. (2011). Atmospheric 
dust modeling from meso to global scales with the online NMMB/BSC-Dust model 



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

34 
 

&amp;ndash; Part 1: Model description, annual simulations and evaluation. Atmospheric 
Chemistry and Physics, 11(24), 13001–13027. https://doi.org/10.5194/acp-11-13001-2011 

Posch, M., Sander, R., Schöpp, W., & Amann, M. (2018). The 2017 critical loads data: Differences 
to earlier estimates and implications for current and future ecosystems protections. 

Raffaelli, K., Deserti, M., Stortini, M., Amorati, R., Vasconi, M., & Giovannini, G. (2020). Improving 
Air Quality in the Po Valley, Italy: Some Results by the LIFE-IP-PREPAIR Project. Atmosphere, 
11(4), 429. https://doi.org/10.3390/atmos11040429 

Rostami, M., Monaco, S., Sacco, D., Grignani, C., & Dinuccio, E. (2015). Comparison of ammonia 
emissions from animal wastes and chemical fertilizers after application in the soil. 
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 4(2), 127–134. 
https://doi.org/10.1007/s40093-015-0092-4 

Smith, C., Hill, A. K., & Torrente-Murciano, L. (2020). Current and future role of Haber-Bosch 
ammonia in a carbon-free energy landscape. Energy and Environmental Science, 13(2), 
331–344. https://doi.org/10.1039/c9ee02873k 

Sommer, S. G., Webb, J., & Hutchings, N. D. (2019). New Emission Factors for Calculation of 
Ammonia Volatilization From European Livestock Manure Management Systems. Frontiers 
in Sustainable Food Systems, 3, 101. https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00101 

Spada, M., Jorba, O., Pérez García-Pando, C., Janjic, Z., & Baldasano, J. M. (2013). Modeling and 
evaluation of the global sea-salt aerosol distribution: sensitivity to size-resolved and sea-
surface temperature dependent emission schemes. Atmospheric Chemistry and Physics, 
13(23), 11735–11755. https://doi.org/10.5194/acp-13-11735-2013 

Stevens, C. J., Thompson, K., Grime, J. P., Long, C. J., & Gowing, D. J. G. (2010). Contribution of 
acidification and eutrophication to declines in species richness of calcifuge grasslands along 
a gradient of atmospheric nitrogen deposition. Functional Ecology, 24(2), 478–484. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2009.01663.x 

Sutton, M. A., Howard, C. M., Erisman, J. W., Billen, G., Bleeker, A., Greennfelt, P., van Grinsven, 
H., & Grizzetti, B. (2011). The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy 
Perspectives (M. A. Sutton (ed.)). Cambridge University Press. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511976988 

Sutton, M. A., Reis, S., Riddick, S. N., Dragosits, U., Nemitz, E., Theobald, M. R., Tang, Y. S., 
Braban, C. F., Vieno, M., Dore, A. J., Mitchell, R. F., Wanless, S., Daunt, F., Fowler, D., 
Blackall, T. D., Milford, C., Flechard, C. R., Loubet, B., Massad, R., … De Vries, W. (2013). 
Towards a climate-dependent paradigm of ammonia emission and deposition. 
Philosophical Transactions of the Royal Society. https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0166 

Theobald, M. R., Vivanco, M. G., Aas, W., Andersson, C., Ciarelli, G., Couvidat, F., Cuvelier, K., 
Manders, A., Mircea, M., Pay, M.-T., Tsyro, S., Adani, M., Bergström, R., Bessagnet, B., 
Briganti, G., Cappelletti, A., D’isidoro, M., Fagerli, H., Mar, K., … Colette, A. (2019). An 
evaluation of European nitrogen and sulfur wet deposition and their trends estimated by 
six chemistry transport models for the period 1990-2010. Atmos. Chem. Phys, 19, 379–405. 
https://doi.org/10.5194/acp-19-379-2019 

UNECE. (1999). Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone. 

Vivanco, M G, Bessagnet, B., Cuvelier, C., Theobald, M. R., Tsyro, S., Pirovano, G., Aulinger, A., 
Bieser, J., Calori, G., Ciarelli, G., Manders, A., Mircea, M., Aksoyoglu, S., Briganti, G., 
Cappelletti, A., Colette, A., Couvidat, F., Kranenburg, R., Meleux, F., … Ung, A. (2016). Joint 



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

35 
 

analysis of deposition fluxes and atmospheric concentrations of inorganic nitrogen and 
sulphur compounds predicted by six chemistry transport models in the frame of the 
EURODELTAIII project. Atmospheric Environment. 
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.11.042 

Vivanco, Marta G, Theobald, M. R., García-Gómez, H., Garrido, J. L., Prank, M., Aas, W., Adani, 
M., Alyuz, U., Andersson, C., Bellasio, R., Bessagnet, B., Bianconi, R., Bieser, J., Brandt, J., 
Briganti, G., Cappelletti, A., Curci, G., Christensen, J. H., Colette, A., … Galmarini, S. (2018). 
Modeled deposition of nitrogen and sulfur in Europe estimated by 14 air quality model 
systems: evaluation, effects of changes in emissions and implications for habitat 
protection. Atmos. Chem. Phys, 18, 24. https://doi.org/10.5194/acp-18-10199-2018 

Waldner, P., Marchetto, A., Thimonier, A., Schmitt, M., Rogora, M., Granke, O., Mues, V., 
Hansen, K., Pihl Karlsson, G., Žlindra, D., Clarke, N., Verstraeten, A., Lazdins, A., Schimming, 
C., Iacoban, C., Lindroos, A. J., Vanguelova, E., Benham, S., Meesenburg, H., … Lorenz, M. 
(2014). Detection of temporal trends in atmospheric deposition of inorganic nitrogen and 
sulphate to forests in Europe. Atmospheric Environment, 95, 363–374. 
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.06.054 

Walters, W. W., Chai, J., & Hastings, M. G. (2019). Theoretical Phase Resolved Ammonia-
Ammonium Nitrogen Equilibrium Isotope Exchange Fractionations: Applications for 
Tracking Atmospheric Ammonia Gas-to-Particle Conversion. ACS Earth and Space 
Chemistry, 3(1), 79–89. https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.8b00140 

Yu, J.-H., Zhang, M.-G., & Li, J.-L. (2016). Simulated seasonal variations in nitrogen wet deposition 
over East Asia. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 9(2), 99–106. 
https://doi.org/10.1080/16742834.2015.1136782 

Zerkle, A. L., & Mikhail, S. (2017). The geobiological nitrogen cycle: From microbes to the mantle. 
Geobiology, 15(3), 343–352. https://doi.org/10.1111/gbi.12228 

Zhang, L., Gong, S., Padro, J., & Barrie, L. (2001). A size-segregated particle dry deposition 
scheme for an atmospheric aerosol module. In Atmospheric Environment (Vol. 35). 

 

  



 
Avaluació de la deposició de nitrogen atmosfèric a Europa 

 

36 
 

8 Annex I 
 

Taula 8-1 Valors indicatius de CL pel nutrient nitrogen a utilitzar per l'avaluació d'impactes per tipus d’habitat, en 
base a la classificació d’ecosistemes EUNIS de nivell 1 i 2 (APIS, 2020). 

EUNIS-1 EUNIS-2 
CL range 
(kgN/ha/yr) 

Recommended value at 
screening stage of assessment 
(kgN/ha/yr) 

Marine habitats (A) 
Mid-upper saltmarshes (A2.53) 20-30 20 

Pioneer & low-mid saltmarshes (A2.54 and 
A2.55)  

20-30 30 

Coastal habitats (B) 

Shifting coastal dunes (B1.3) 10-20 10 

Coastal stable dune grasslands (grey dunes) 
(B1.4) 

8-15 8 

Coastal dune heaths (B1.5) 10-20 10 

Moist to wet dune slacks (B1.8)  10-20 10 

Inland surface waters (C) 

Softwater lakes (permanent oligotrophic 
waters) (C1.1) 

3-10 

  

Seek site specific advice 

Dune slack pools (permanent oligotrophic 
waters) (C1.16)  

10-20 10 

Permanent dystrophic lakes, ponds and 
pools (C1.4)  

3-10 Seek site specific advice 

Mire, bog and fen habitats 
(D) 

Raised & blanket bogs (D1) 5-10 5 

Valley mires, poor fens and transition mires 
(D2) 

10-15 10 

Rich fens (D4.1) 15-30 15 

Montane rich fens (D4.2)  15-25 15 

Grasslands and land 
dominated by forbs, 
mosses and lichens (E) 

Sub-atlantic semi-dry calcareous grassland 
(E1.26) 

15-25 15 

Non-Mediterranean dry acid and neutral 
closed grassland (E1.7) 

10-15 10 

Inland dune pioneer grasslands (E1.94) 8-15 8 

Inland dune siliceous grassland (E1.95) 8-15 8 

Low and medium altitude hay meadows 
(E2.2) 

20-30 20 

Mountain hay meadows (E2.3) 10-20 10 

Molinia caerulea meadows (E3.51) 15-25 15 

Heath (Juncus) meadows & humid (Nardus 
Stricta) swards (E3.52) 

10-20 10 

Moss & lichen dominated mountain 
summits (E4.2) 

5-10 5 

Alpine and subalpine acid grasslands (E4.3) 5-10 5 

Alpine and subalpine calcareous grasslands 
(E4.4) 

5-10 5 

Heathland, scrub and 
tundra (F) 

Arctic, alpine and subalpine scrub habitats 
(F2) 

5-15 

  

5 

Northern wet heaths (F4.11) - U’ Calluna-
dominated wet heath (upland moorland) 

10-20 10 

Northern wet heaths (F4.11) - ‘L’ Erica 
tetralix dominated wet heath (lowland) 

10-20 10 

 Dry heaths (F4.2) 10-20 10 

Woodland, forest and 
other wooded land (G) 

Broadleaved woodland (G1) 10-20 10 

Coniferous woodland (G3) 5-15 5 

Forest habitats (specific)     

Fagus woodland (beech) (G1.6) 10-20 10 

Acidophilous Quercus-dominated woodland 
(oak) (G1.8) 

10-15 10 

 Meso- and eutrophic Quercus woodland 
(G1.A)  

15-20 15 

Pinus sylvestris woodland south of the taiga 
(G3.4) 

5-15 5 
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Figura 8-1 Mapa de tipus d’ecosistemes europeus resultant del creuament de la nomenclatura EUNIS-2 i la CORINE 
Land Cover (EEA, 2018). 
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9 Annex II 
 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

d)

 
 

Figura 9-1 Mapes de deposició de DNHX acumulat del MONARCH (a la dreta) i de (M G Vivanco et al., 2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) 1-30 Jun, b) 8 Gen - 4 Feb, c) 17 Set – 15 Oct, d) 25 Feb – 26 Mar. 
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a) 

  
 

b) 

  

c) 

 
 

d) 

 
 

Figura 9-2 Mapa de deposició de WNHX acumulat del MONARCH (a la dreta) i de (M G Vivanco et al., 2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) 1-30 Jun, b) 8 Gen - 4 Feb, c) 17 Set – 15 Oct, d) 25 Feb – 26 Mar. 
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a)  

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Figura 9-3 Mapes de deposició de DNOX acumulat del MONARCH (a la dreta) i de (M G Vivanco et al., 2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) 1-30 Jun, b) 8 Gen - 4 Feb, c) 17 Set – 15 Oct, d) 25 Feb – 26 Mar. 
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a)  

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Figura 9-4 Mapes de deposició de WNOX acumulat del MONARCH (a la dreta) i de (M G Vivanco et al., 2016) (a 
l’esquerra) per diferents períodes: a) 1-30 Jun, b) 8 Gen - 4 Feb, c) 17 Set – 15 Oct, d) 25 Feb – 26 Mar. 
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10 Annex III 
 

Taula 10-1 Valor màxim, mitja i mínim de deposició acumulada anual (any 2016, model MONARCH) per espècie i 
tipus de deposició. 

  Deposició seca Deposició Humida 
 Espècie Mínim Mitja Màxim Mínim Mitja Màxim 

Espècies 
reduïdes 

NH4 (aerosol) 0,00 8,74 69,56 0,00 30,37 431,26 

NH3 2,23E-18 35,31 9282,90 0,00 21,78 8661,80 

Espècies 
oxidades 

NO3 (aerosol) 0,00 1,61 18,01 0,00 5,70 148,76 

HNO3 0,05 55,46 892,61 0,00 20,73 477,89 

HONO 1,54E-05 0,36 38,32 0,00 8,66E-04 0,09 

N2O5 1,46E-04 3,68 36,51 0,00 3,313 47,75 

NO2 0,01 9,52 555,71 0,00 6,92E-06 4,09E-04 

NO3 1,96E-05 0,06 1,86 0,00 1,00E-05 9,96E-05 

NO 6,59E-07 0,04 35,82 0,00 3,59E-11 6,85E-07 

PAN 0,02 2,19 21,20 0,00 0,00 0,08 

PNA 0,00 0,66 13,73 0,00 0,07 2,04 

 


