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   La petjada de les activitats humanes sobre el planeta és tan profunda que molts científics ja suggereixen que hem 
entrat en una nova època geològica, l’antropocè. D’entre aquestes activitats, les que venen acompanyades de grans 
emissions de diòxid de carboni (CO2) afecten d’una manera global tot el planeta i, sobretot, els oceans. Aquests, a 
banda d’escalfar-se, es tornen progressivament més àcids i menys oxigenats. En aquest article discutim l’abast 
d’aquests estressos globals sobre els oceans després de contextualitzar aquest desorbitat augment antropogènic 
de CO2 i de veure com es distribueix. Acabem amb una discussió sobre possibilitats de mitigació a través dels 
oceans mateixos, tot recalcant la necessitat imperiosa i urgent d’atacar el problema, sobretot durant aquesta 
dècada que hem començat. 

L’augment desorbitat de CO2 a l’atmosfera 
   Un dels exemples més gràfics i palpables per tal d’ajudar a copsar la magnitud del problema de les emissions antropogèniques de 
CO2 és la comparació de les concentracions atmosfèriques d’aquest gas d’efecte d’hivernacle en les darreres dècades amb les del 
passat. De dades instrumentals modernes en tenim des que en Charles David Keeling, de manera pionera, va començar a fer-ne 
mesures, ara fa més de seixanta anys, a Mauna Loa, Hawaii, a 3.400 m d’altitud, tot iniciant el que ara es coneix com la corba de 
Keeling. 

 
Figura 1. Concentració de CO2 a l’atmosfera (en ppmv, parts 
per milió en volum) per als darrers 800.000 anys i fins a 
l’època preindustrial (en blau, mesures en testimonis de gel de 
l’Antàrtida; dades de Lüthi et al. [2008]), darrers segles i fins a 
l’actualitat (en verd, mesures en testimonis de gel i 
instrumentals; dades del projecte The Keeling Curve, de la 
Institució Scripps d’Oceanografia de la Universitat de San 
Diego de Califòrnia) i projeccions de futur fins a finals del 
segle XXI segons escenaris intermedis (en vermell). /Font: Els 
autors a partir de les fonts citades 
 

   La seva primera anàlisi, el març de l’any 1958, va 
donar 313 ppmv (parts per milió en volum). Des de 
llavors, les concentracions de CO2 a dalt d’aquest cim 
–triat per a obtenir un valor mitjà de l’atmosfera, sense 
influència de zones industrials properes o de grans 
masses de vegetació– han augmentat de manera 
contínua i progressiva, tot seguint petits cicles anuals, i 
van travessar la barrera de les 400 ppm el maig de 
2013. La mitjana durant l’any 2019 va ser de 411 ppm 
i, en els darrers anys, el CO2 atmosfèric ha anat 
augmentant entre 2 i 3 ppm cada any. 
   Per a períodes anteriors a l’inici de la corba de 
Keeling, abans de l’any 1958, disposem d’uns 
testimonis valuosíssims en el gel que s’ha anat 

acumulant durant centenars de milers d’anys a l’Antàrtida (Alley, 2014). A mesura que aquest gel es va compactant, l’aire hi queda 
atrapat en forma de petites bombolles, que preserven un registre extraordinari de la composició de l’atmosfera en el passat. En algunes 
zones de l’Antàrtida arribem a trobar acumulacions de més de tres quilòmetres de gel. Va ser a començament de la dècada dels 
vuitanta quan, a través de l’estudi d’aquests testimonis de gel, es va descobrir que, en la darrera època glacial, ara fa aproximadament 
20.000 anys, la concentració de CO2 a l’aire havia estat significativament inferior a l’actual (Delmas, Ascencio i Legrand, 1980). Després 
de pràcticament trenta anys d’estudi de nous testimonis de gel, es va aconseguir un registre continu del CO2 atmosfèric per als darrers 
800.000 anys, que incloïa un seguit de cicles glacial/interglacial (Lüthi et al., 2008). Recentment, s’ha aconseguit determinar les 
concentracions de CO2 a través de l’anàlisi de gel antàrtic per a períodes anteriors, de fins a dos milions d’anys, però encara no 
disposem d’un registre continu que abraci tant de temps (Yan et al., 2019). 
 

«El CO2 que absorbeixen els oceans intervé en una sèrie d’equilibris químics i provoca una progressiva acidificació 
de les seves aigües» 
 



   Tal i com es pot observar a la Figura 1, el registre continu de CO2 atmosfèric per als darrers 800.000 anys mostra valors que oscil·len 
entre les 180 ppm durant els períodes glacials, freds, i les 280 ppm durant els interglacials, càlids. En aquest context, els valors actuals, 
ja superiors a 410 ppm, queden clarament fora d’escala en la variabilitat natural del CO2 atmosfèric, com a mínim, per als darrers 
800.000 anys. En funció dels models socioeconòmics del futur, de les polítiques energètiques i de l’augment de la població, la 
concentració de CO2 a l’atmosfera prendrà diferents trajectòries, que podrien sobrepassar les 1.000 ppm a finals de segle segons els 
escenaris més pessimistes, o assolir valors inferiors a les 500 ppm segons els més optimistes (Fuss et al., 2014). 

Com es distribueix aquest CO2? 
   Fonamentalment, el CO2 que emetem els humans a l’atmosfera es distribueix en tres grans compartiments: atmosfera, continents i 
oceans (Figura 2). Durant el període 2009-2018, es calcula que el 44 % del CO2 emès va anar a parar a l’atmosfera, el 29 % als 
continents a través de la seva fixació per les plantes terrestres, i el 23 % el van absorbir els mars i oceans, amb un 4 % restant que 
representa el desajust que existeix actualment entre el còmput de les emissions globals i el dels seus embornals (Friedlingstein et al., 
2019). Aquests còmputs es fan de manera independent i, a causa de les incerteses que presenten, sovint emissions i embornals no 
coincideixen perfectament. 
 

«Els oceans i els ecosistemes marins es veuen afectats per múltiples estressos relacionats amb les activitats 
humanes» 
 

   Un desajust positiu, com en aquest cas, vol dir que o les emissions s’estan sobrevalorant, o les estimacions dels embornals són 
menors a les reals. Hem d’agrair, per tant, que no tot el CO2 que emetem els humans a través de la crema de combustibles fòssils 
quedi acumulat a l’atmosfera i, en especial, que les plantes terrestres i les aigües dels oceans l’absorbeixin. En cas que no fos així, la 

concentració de CO2 a l’atmosfera seria 
significativament més alta, i accentuaria, per 
tant, l’efecte d’hivernacle i l’escalfament 
global del planeta. No obstant això, tal i com 
es comenta més endavant, el CO2 que 
absorbeixen els oceans intervé en una sèrie 
d’equilibris químics i provoca una progressiva 
acidificació de les seves aigües que 
condicionen el desenvolupament de molts 
organismes marins. 
 
Figura 2. Emissions anuals de CO2 (mitjana del 
període 2009-2018) derivades de la crema de 
combustibles fòssils i de la desforestació, i els tres 
compartiments que actuen com a embornals: 
atmosfera, vegetació terrestre i oceans. / Font: 
Adaptada de Global Carbon Project (2019) 

 

Estressos globals relacionats amb l’augment de CO2 
  Avui dia, els oceans i els ecosistemes marins es veuen afectats per múltiples estressos relacionats amb les activitats humanes, amb 
impactes que es manifesten tant a escala local com global. Exemples d’aquestes pressions inclouen la sobrepesca, la contaminació, les 
tècniques de pesca destructives, l’eutrofització (augment de nutrients), la destrucció de l’hàbitat, les invasions d’espècies i el tràfic 
marítim, entre d’altres. A banda d’aquestes pressions, n’hi ha tres en especial que tenen una estreta relació amb les emissions de CO2 i 
el canvi climàtic i que es manifesten, en general, d’una manera molt global a tots els mars i oceans: l’escalfament, l’acidificació i la 
desoxigenació (Gruber, 2011). 

Oceans més calents 
   Sense cap mena de dubte –i els informes del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, en les seves sigles en anglès) 
cada vegada són més clars i contundents al respecte–, l’augment desorbitat de CO2 a l’atmosfera està provocant l’escalfament global 
de la Terra. Es calcula que, des de l’inici de la industrialització, la temperatura global de la superfície de la Terra ja s’ha escalfat un grau 
centígrad, aproximadament. En el cas dels oceans, bona part de l’excés de calor que experimenta la Terra a causa de l’efecte 
d’hivernacle, al voltant del 90 %, queda retingut a les seves aigües, la superfície de les quals s’ha escalfat, de mitjana, uns 0,6-0,8 ℃ 
des de l’època preindustrial fins als anys 2010. Depenent dels escenaris d’emissions futures, les temperatures superficials marines 
podrien augmentar entre 0,7 ℃ i 2,6 ℃ més, de mitjana, a finals del segle XXI, segons els escenaris més optimistes o pessimistes, 
respectivament, tal i com recopila un informe específic recent de l’IPCC sobre els oceans i la criosfera (IPCC, 2019). En menor 
proporció, però ja ben mesurable instrumentalment, les aigües profundes dels oceans també estan experimentant escalfament, fins i tot 
per sota dels 4.000 m, especialment a la zona de l’oceà Austral. 
 

«Bona part de l’excés de calor que experimenta la Terra a causa de l’efecte d’hivernacle queda retingut a les aigües 
dels oceans» 
 

   Aquest escalfament de les aigües està impactant de manera important en ecosistemes com els esculls de corall tropicals i el 
coral·ligen de la Mediterrània, els boscos marins, com els alguers de posidònia o els boscos de kelp, i les espècies del fitoplàncton, 



entre d’altres. Les onades de calor marines, per exemple, cada vegada més freqüents, provoquen episodis d’emblanquiment de corall i 
mortalitats massives d’espècies sèssils. A la Gran Barrera de Corall, a la costa nord-oriental d’Austràlia, per exemple, l’onada de calor 
marina del 2016 va provocar la mort d’una tercera part dels coralls més superficials (GBRMPA, 2017). 

Oceans més àcids 
   A banda de l’escalfament global de les aigües marines, des de fa aproximadament quinze anys s’ha estudiat amb intensitat una altra 
problemàtica global que també té la seva arrel en l’augment desorbitat del CO2 atmosfèric. A mesura que aquest gas d’efecte 
d’hivernacle es dissol en l’aigua de mar, intervé en una sèrie de reaccions químiques, els equilibris entre l’àcid carbònic i els ions 
bicarbonat i carbonat, fet que resulta en un augment de la concentració de protons, és a dir, en un augment de l’acidesa o corrosivitat 
de les aigües. Es calcula que el pH de l’aigua superficial dels oceans ha disminuït, de mitjana, unes 0,1 unitats des de l’època 
preindustrial fins als anys 2010 (Pelejero, Calvo i Hoegh-Guldberg, 2010). Durant les darreres dècades, el pH està disminuint a 
velocitats d’entre 0,017 i 0,027 unitats per dècada i, depenent dels escenaris d’emissions futures, el pH superficial marí podria disminuir 
entre 0,04 i 0,29 unitats més, de mitjana, a finals del segle XXI, segons els escenaris més optimistes o pessimistes, respectivament 
(IPCC, 2019) (Figura 3). 
 

Figura 3. A) Simulació dels canvis 
passats i futurs del pH superficial 
global dels oceans, segons escenaris 
optimistes (RCP2.6) i pessimistes 
(RCP8.5). B) Canvis en el pH superficial 
dels oceans per a finals del segle XXI 
en relació amb el període 1850-1900 
segons un escenari pessimista 
(RCP8.5). Vegeu Fuss et al. (2014) per a 
més informació sobre els escenaris 
d’emissions RCP (de 
l’anglès, representative concentration 
pathways). / Font: IPCC (2019, p. 470) 
 

 

   Aquest canvi en la química de les aigües comporta moltes repercussions per als organismes marins, sobretot per als que 
construeixen estructures de carbonat càlcic, com ara els coralls, bivalves, gasteròpodes, crustacis i les algues coccolitoforals. En 
condicions de major acidesa aquests organismes solen tenir més dificultat per construir les seves closques, estructures i esquelets que, 

al seu torn, són també més propensos a deteriorar-se i dissoldre’s. 
L’acidificació és un estrès global addicional al de l’escalfament i, sovint, 
tots dos interaccionen de manera sinèrgica en les afectacions dels 
organismes marins. Els coralls tropicals, per exemple, que ja es veuen 
afectats de manera molt significativa per l’escalfament global, quan a 
més hi afegim l’acidificació, que fa que les seves estructures siguin més 
fràgils i vulnerables, tenen menys opcions de recuperar-se, per 
exemple, després d’un esdeveniment d’emblanquiment (Figura 4). 
 
Figura 4. L’acidificació, causada per la dissolució de diòxid de carboni en l’aigua, 
produeix un estrès afegit en els coralls i altres organismes que construeixen 
estructures de carbonat càlcic, que tenen menys capacitat per a regenerar-se 
després d’un procés d’emblanquiment com el de la imatge, a la Gran Barrera de 
Corall d’Austràlia. / Foto: The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey 
 

Oceans menys oxigenats 
   Més darrerament, entre els últims cinc i deu anys, un tercer estrès global que està centrant també molta atenció de la comunitat 
científica marina és la progressiva desoxigenació de les aigües. Aquest fenomen també està estretament relacionat amb l’augment de 
CO2 a l’atmosfera i el canvi climàtic. En part, és degut a l’escalfament de les aigües. 
 

«Alguns treballs apunten que, durant les darreres cinc dècades, el contingut d’oxigen dels oceans ha disminuït en 
un 2 %» 
 

   Com més calenta és l’aigua, menys solubles hi són els gasos dissolts. En condicions de més temperatura, l’oxigen gas té més 
tendència a sortir de l’aigua cap a l’aire. A diferència de l’escalfament i l’acidificació, que es manifesten de manera més intensa a la 
superfície dels oceans, la problemàtica de la desoxigenació global, a mar obert, és més important en zones profundes; les capes més 
superficials solen estar ben oxigenades. També hi ha una dependència de la conca oceànica. L’oceà Atlàntic, per exemple, està més 
ben ventilat i, per tant, més ben oxigenat que l’oceà Índic o el Pacífic, que és el que mostra uns nivells més baixos d’oxigen, sobretot en 
les capes intermèdies. Els nivells d’oxigen en l’oceà Pacífic equatorial, entre uns 200 i 1.000 m de profunditat, són especialment baixos. 
Pel que fa als animals marins, en aquestes regions pobres en oxigen únicament hi trobem espècies adaptades a viure en aquestes 
condicions químiques, com ara determinades espècies de peixos demersals, o alguns cefalòpodes com el calamar gegant. 
L’escalfament de les aigües també resulta en una major estratificació de la columna d’aigua i menor ventilació, cosa que contribueix 
també en la progressiva desoxigenació. A més, unes condicions més calentes intensifiquen el metabolisme dels organismes marins, 
amb el consegüent increment de la demanda d’oxigen per a la respiració. En algunes zones costaneres, la producció excessiva de 



matèria orgànica deguda a processos d’eutrofització també pot donar lloc, localment, a zones amb nivells baixos d’oxigen. Alguns 
treballs apunten que, durant les darreres cinc dècades, el contingut d’oxigen dels oceans ha disminuït en un 2 % (Schmidtko, Stramma i 
Visbeck, 2017). Depenent dels escenaris d’emissions futures, les concentracions d’oxigen dissolt a la columna d’aigua dels oceans 
podrien disminuir entre un 1,8 % i un 3,5 % més, de mitjana, a finals del segle XXI, segons els escenaris més optimistes o pessimistes, 
respectivament (IPCC, 2019) (Figura 5). 
 

Figura 5. A) Simulació dels canvis passats i 
futurs en la concentració mitjana d’oxigen 
dissolt de la columna d’aigua entre 100 i 600 m 
de fondària, segons escenaris optimistes 
(RCP2.6) i pessimistes (RCP8.5). B) Canvis 
espacials en la concentració mitjana d’oxigen 
dissolt de la columna d’aigua entre 100 i 600 m 
de fondària per finals del segle XXI en relació 
amb el període 1850 – 1900 segons un escenari 
pessimista (RCP8.5). Vegeu Fuss et al. (2014) 
per a més informació sobre els escenaris 
d’emissions RCP (de l’anglès, representative 
concentration pathways). / Font: IPCC (2019, p. 
470) 

 

Com atacar el problema: acords internacionals 
   En la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic celebrada el 2015 a París es va arribar a un important acord 
internacional per tal de reduir les emissions de CO2, que va entrar en vigor a finals de l’any 2016. Aquest acord pretenia que els països 
desenvolupats es comprometessin a reduir progressivament les emissions amb l’objectiu de mantenir l’augment de la temperatura 
mitjana mundial per sota de 2 ℃ respecte als valors preindustrials, tenint en compte que, actualment, l’increment és ja d’1 ℃. No 
obstant això, els compromisos adoptats fins al moment pels diferents països ens deixen encara lluny de l’objectiu de París. Amb 
posterioritat, un informe especial (IPCC, 2018) va alertar que aquest escalfament de 2 ℃, malgrat ser un objectiu ambiciós, no era 
suficient per evitar el desencadenament de canvis irreversibles. En especial, i en relació amb els oceans, era vital limitar l’escalfament a 
1,5 ℃ per reduir els riscos per a la biodiversitat marina, la pesca i els ecosistemes marins així com les seves funcions i els serveis 
ecosistèmics que ens proporcionen als humans. 
   Entre els efectes del canvi climàtic i els ecosistemes que corren més risc, es mencionaven la recent i alarmant disminució en 
l’extensió del gel marí de l’Àrtic i dels ecosistemes associats als esculls de corall tropicals. L’acord de París, per tant, és un bon acord 
internacional de partida per a atacar l’arrel del problema de tots aquests canvis globals que hem comentat, que són les desorbitades 
emissions antropogèniques de CO2 però, idealment, caldria ser molt més dràstic amb la reducció d’emissions. De fet, tal i com es 
denuncia en informes i articles científics (vegeu Höhne et al., 2020; United Nations Environment Programme, 2019), en la darrera 
dècada s’ha fet ben poc en matèria de polítiques dels països per avançar en aquesta direcció. 

Possibles solucions en els oceans mateixos 
   De cara a reduir les emissions de CO2 i altres gasos amb efecte d’hivernacle, de fet, als oceans mateixos hi podem trobar algunes de 
les solucions. Això és el que se suggereix, per exemple, en un informe recent que proposa una sèrie de camps d’acció amb base en els 
oceans per a la mitigació de les emissions (Hoegh-Guldberg, 2019). Els oceans ofereixen, per exemple, un gran potencial en energies 
renovables, a través de l’aprofitament de l’energia associada amb els corrents marins, les marees i les ones, o amb la instal·lació de 
camps eòlics marins. No obstant això, cal tenir en compte que moltes d’aquestes estan encara en fase de recerca o pilot i que, per tant, 
cal fer un gran esforç de recerca i d’implementació. D’altra banda, és essencial reduir les emissions derivades del transport marítim, 
que avui dia representen aproximadament el 2-3 % de totes les emissions antropogèniques de CO2, i això es pot aconseguir 
augmentant l’eficiència energètica; és a dir, disminuint l’energia necessària per a moure els vaixells, o substituint els combustibles 
fòssils per d’altres combustibles que no produeixen emissions de carboni (per exemple, hidrogen, amoníac, o alguns biocombustibles).   
Pel que fa a la captació de carboni per part dels oceans, els anomenats boscos marins, que inclouen ecosistemes costaners com els 
boscos de kelp, alguers de posidònia (Figura 6), aiguamolls o manglars, són molt eficaços com a embornals de carboni (l’anomenat 
carboni blau), i capten, per hectàrea, deu vegades més de carboni que ecosistemes terrestres com, per exemple, els boscos tropicals 
(Mcleod et al., 2011). 
 
«El canvi en la química de les aigües comporta moltes repercussions per als organismes marins, sobretot per als 
que construeixen estructures de carbonat càlcic» 
 
   La protecció d’aquests ecosistemes, molt degradats per les activitats antròpiques i per l’escalfament global, és clau per a contribuir en 
la reducció de CO2, a banda del paper important que tenen aquests ecosistemes en la producció d’oxigen i en la protecció de la costa 
davant de temporals marins, ciclons i tsunamis i de la pujada del nivell del mar deguda al canvi climàtic. Relacionat també amb 
organismes marins, els cultius de macroalgues presenten gran potencial per a substituir compostos necessaris derivats del petroli o, 
fins i tot, com a possible complement alimentari per a reduir les emissions de metà dels remugants (Machado et al., 2016). 
 



Figura 6. Els oceans poden jugar un paper important en la mitigació i reducció de les 
emissions de diòxid de carboni, bé com a potencial generador d’energia renovable o bé a 
través de la captació de carboni. Els boscos marins, com el de posidònia de la imatge, són 
eficaços embornals de carboni. / Foto: Albert Kok – Public Domain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cal actuar urgentment 
   Aquesta dècada que ara comença és clau per mirar de revertir el problema o minimitzar-ne tant com es pugui els efectes. Tal com es 
diu al darrer informe sobre la bretxa d’emissions del programa de l’ONU pel medi ambient (United Nations Environment Programme, 
2019), tenim molt poc marge de maniobra; no ens podem permetre una nova dècada com la darrera, sense prendre accions dràstiques, 
o serà impossible assolir l’objectiu d’escalfament màxim d’1,5 ℃ i, fins i tot, el de 2,0 ℃ (Höhne et al., 2020). Calen mesures urgents i 
concertades entre tots els països i tots els sectors. Cal ampliar i enfortir les polítiques actuals en matèria d’eficiència energètica, 
fomentar un transport i mobilitat amb les mínimes emissions de CO2, i estimular de manera ambiciosa una transició cap a energies 
renovables, essent sempre molt conscients de la limitació de recursos del planeta, que no es limita només als combustibles fòssils. 
Som la darrera generació capaç d’evitar canvis irreversibles i catastròfics, i la primera que ja comença a patir-ne els efectes. I no 
hauríem de perdre de vista que la problemàtica del canvi climàtic i el canvi global només es resoldrà amb una important transformació 
social. Tots hauríem de preguntar-nos quin és el món en què volem viure i el món que volem deixar a les futures generacions. És molt 
important que prenguem consciència de totes aquestes problemàtiques ambientals i de les afectacions que tenen a escala planetària, i 
que siguem conscients de la magnitud de la nostra petjada, ben equiparable als processos geològics del passat. 
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Microalgues tòxiques i canvi global 
Per què se n’han incrementat les proliferacions al litoral mediterrani? 
 14/12/2020 - Magda Vila, Jordi Camp i Elisa Berdalet 
L’oceà i el continent conflueixen en una línia molt estreta però d’una gran rellevància per a la salut, el lleure i 
l’economia de la nostra societat. La costa mediterrània ha experimentat un gran canvi durant els darrers cinquanta 
anys que es posa de manifest en una alteració en les espècies de microalgues que hi viuen. Ara les proliferacions 
de dinoflagel·lades són un component habitual de les comunitats d’organismes microscòpics d’aquest ecosistema 
modificat pels éssers humans i pel canvi climàtic. L’increment en la freqüència de detecció de proliferacions de 
microalgues tòxiques ha estat clau per agafar consciència d’aquest canvi. 
 

Microalgues marines i mobilitat en un món globalitzat 
   En un planeta globalitzat i altament comunicat com és aquest en què vivim, el desplaçament humà des d’una punta del món a l’altra 
es realitza en poques hores. Les mercaderies, tot i que solen tardar una mica més, en qüestió de dies, setmanes o mesos acaben en 
indrets ben allunyats d’on van ser embarcades. En aquest vaivé de persones i mercaderies, sovint transportem, de manera accidental i 
involuntària, alguns organismes vius, tant els que podem veure a ull nu com els microscòpics (Hallegraeff, 1998). En aquest article ens 
centrarem a mostrar com microorganismes marins, concretament les microalgues, estan modificant la seva distribució geogràfica, 
sovint expandint-se cap a latituds més altes, i la relació que això té amb l’escalfament global i amb les activitats humanes. 
 

«L’impacte humà es tradueix en increments en la quantitat i qualitat de nutrients abocats als rius i al mar» 
 

   El problema es fa més aparent quan algunes d’aquestes espècies produeixen toxines que poden afectar la salut humana o 
l’ecosistema marí. En l’ecosistema terrestre, la pandèmia de COVID-19 que vivim actualment és un bon exemple de dispersió ràpida 
d’un patogen a partir d’un focus allunyat dels molts indrets que ha arribat a afectar. Aquesta redistribució d’organismes és un fet 
habitual en un planeta globalitzat. No obstant això, la problemàtica tan sols es posa de manifest quan s’expandeixen espècies que 
tenen repercussions negatives en la salut de les persones, l’ecosistema o l’economia. 
   Retornant a l’ecosistema aquàtic, les microalgues són els principals productors primaris de l’oceà. Les més conegudes formen part 
del fitoplàncton, que, com el seu nom indica 1, són el conjunt d’organismes fotosintètics que no tenen la capacitat de moviment suficient 
per superar l’energia física del mar i, per tant, són arrossegats pels corrents marins i les onades. Entapissant el fons marí, o més 
globalment, proper, entre o sobre els grans de sorra, hi trobem el fitobentos.2  Les microalgues marines, siguin planctòniques o 
bentòniques, estan experimentant en les darreres dècades una redistribució geogràfica de les seves espècies. Ens centrarem en el cas 
de la Mediterrània, aquesta mar semitancada envoltada per terres densament poblades, globalment considerada oligotròfica i amb un 
escàs forçament de marea. 

Pressions humanes sobre la costa i proliferacions de dinoflagel·lades 
   La dinàmica estacional del fitoplàncton en les latituds temperades presenta un període òptim, a finals d’hivern i principis de primavera, 
en què les microalgues proliferen i assoleixen abundàncies elevades. Amb l’agitació hivernal de la columna d’aigua ascendeixen 
nutrients de les aigües profundes a les capes superficials i, coincidint amb l’increment de llum i temperatura, es produeix un creixement 
de les comunitats de microalgues, principalment diatomees. Durant la primavera, les diferents comunitats planctòniques es van succeint 
tot consumint els nutrients de les capes superficials fins a gairebé exhaurir-los. El sol escalfa la superfície del mar i es forma la 
termoclina, una estructura de densitat que separa les capes superficials de les més profundes. Aquesta barrera física no permet 
l’arribada de més nutrients del fons. Per això, durant l’estiu, trobem una baixa abundància de microalgues planctòniques en les aigües 
mediterrànies superficials, fet que les fa clares i transparents. A la tardor es produeix un altre pic de producció, més moderat, quan 
torna a coincidir un nivell elevat d’irradiància amb un increment de nutrients originat pel trencament de la termoclina i la barreja de la 
columna d’aigua. 

 
Figura 1A: Exemples de transformacions del litoral producte de 
l’acció humana: Urbanització d’Empuriabrava (Castelló 
d’Empúries, Girona), construïda a primera línia de mar en una 
zona d’aiguamolls. Les zones humides costaneres han estat 
pràcticament esborrades de l’ecosistema litoral mediterrani. / 
Foto: Jordi Camp 
 

   La pressió que exercim els humans sobre la costa és 
rellevant. I en una mar semitancada i tan poblada com la 
Mediterrània, l’efecte humà és encara més notable. El 
turisme fa que, durant els mesos d’estiu, algunes 
poblacions costaneres multipliquin la seva població entre 
deu i cent vegades. L’impacte humà es tradueix en 
increments en la quantitat i qualitat de nutrients abocats 
als rius i al mar que no sempre poden ser del tot 
eliminats pels sistemes de sanejament. D’aquesta 
manera, les aigües costaneres esdevenen més riques en 



nutrients per efecte de la pressió humana del continent sobre la franja litoral. Els organismes fotosintètics (productors primaris) utilitzen 
aquests nutrients d’origen antròpic i creixen. 
   La urbanització de la zona costanera ha portat a una impermeabilització del sòl (Figura 1A). Les zones d’aiguamolls han estat 
pràcticament esborrades de l’ecosistema litoral, han estat pavimentades, i allò que en dècades passades actuava com un filtre natural 
de les aigües riques en nutrients que aporta el continent, ara són carrers i rieres pavimentades que no filtren, sinó que aboquen al mar 
costaner tot el que els arriba (Camp et al., 1998). Són meres canalitzacions d’aigua enriquida que fan que l’aigua del mar, a primera 
línia de costa, esdevingui més rica en nutrients. Els productors primaris utilitzen aquests nutrients i creixen. 
 

«En confinar les aigües marines costaneres en ports, hem creat unes condicions òptimes per al creixement de 
microalgues formadores de “marees roges”» 
 

   La cimentació o rigidesa de la costa també té un efecte important al mar. D’una banda, la construcció d’embassaments en les lleres 
fluvials ha reduït molt significativament l’aportació contínua de sediments a la zona costanera, sediments que, anys enrere, eren 
transportats per corrents costaners i distribuïts al llarg de la costa de manera que abastien de sorra les platges. En les platges urbanes 
també s’ha trencat el ritme de la natura, ja que els sistemes de dunes i llacunes costaneres han estat substituïts per passejos marítims i 
edificis a tocar de platja. Els temporals d’hivern que s’emporten la sorra de les platges deixen una platja erosionada, que no pot ser 
restablerta amb la sorra del sistema dunar perquè aquest no existeix, ni pels sediments que transporten els rius perquè s’han vist molt 
reduïts. Part de la sorra que s’ha emportat el mar queda acumulada en els espigons, que, construïts perpendicularment a la línia de 
costa, tallen la circulació costanera. 
   Així doncs, cal fer grans moviments de sorres per recuperar unes platges que d’altra manera es recuperarien soles. Així, any rere 
any, els governs destinen una part dels pressupostos per dur a terme diversos projectes de regeneració de platges. Es tracta 
d’actuacions costoses tant des del punt de vista econòmic com de l’ecològic, que resulten efímeres, fins l’arribada del proper temporal. 
La previsió en un escenari de canvi climàtic és que aquests siguin més freqüents i intensos, tal com ens va fer recordar a començament 
de 2020 el temporal Glòria. 

 
Figura 1B: Port i platges de Cambrils, a Tarragona. La 
construcció de ports i espigons incrementa el volum d’aigües 
confinades, que són un hàbitat idoni per a les proliferacions 
de dinoflagel·lades. / Foto: Jordi Camp 
 

   Els ports i espigons (Figura 1B), però, tenen un altre 
paper. En confinar les aigües per donar recer a les 
embarcacions, creen masses d’aigua amb elevats 
temps de residència que permeten el creixement i 
acumulació de microalgues. Aigües tranquil·les, poc 
profundes, riques en nutrients i amb un temps de 
residència elevat són condicions idònies per al 
creixement de les dinoflagel·lades, un grup 
d’organismes del fitoplàncton que produeix 
proliferacions i discoloracions de l’aigua, conegudes 
popularment com a marees roges i científicament 
anomenades proliferacions d’algues nocives. D’altra 

banda, les dinoflagel·lades són el grup d’organismes del fitoplàncton que tenen més representants d’espècies nocives o tòxiques. 
 

«Fa trenta anys, Ostreopsis era un gènere rar a la Mediterrània, detectat molt esporàdicament i en escasses 
abundàncies» 
 

   Segons el mandala de l’ecòleg Ramon Margalef (Margalef, 1978; Margalef, Estrada i Blasco, 1979; Figura 2), les dinoflagel·lades 
formadores de marees roges proliferen quan coincideixen elevats nutrients i baixa agitació de l’aigua. Tal com hem explicat més amunt, 
les entrades de nutrients solen estar relacionades amb l’agitació de la columna d’aigua que fa aflorar els nutrients del fons; per tant, és 
poc habitual trobar nutrients elevats en aigües tranquil·les. Aquestes circumstàncies es donen, de manera natural, en badies o prop de 
desembocadures de rius. Però els humans, confinant les aigües marines costaneres en ports, hem creat unes condicions òptimes per al 
creixement d’aquestes microalgues formadores de marees roges. El fet és que, quan es van implementar els programes de monitoratge 
d’espècies tòxiques a la Mediterrània en els anys noranta, ens vam trobar que les dinoflagel·lades formadores de proliferacions hi 
estaven molt ben representades. Això no va deixar de sorprendre’ns perquè, segons Margalef, la Mediterrània no tenia les 
característiques apropiades perquè hi poguessin tenir lloc les marees roges. 
   La nostra hipòtesi (Vila, Garcés, Masó i Camp, 2001) fou que l’ús recreatiu de la costa afavoreix les proliferacions de dinoflagel·lades; 
la construcció de ports –actualment n’hi ha uns cinquanta al llarg de la costa catalana, és a dir, trobem un port cada 8-10 km lineal de 
costa– genera cossos d’aigua semitancats amb notables concentracions de nutrients, temps de residència de l’aigua elevats (uns vint 
dies), baixa turbulència i baixa advecció en comparació amb aigües no confinades que afavoreixen aquestes proliferacions. 
   Les dinoflagel·lades tenen estratègies de comportament (natació, migració vertical activa i agregació) i produeixen compostos tòxics, 
ambdós aspectes implicats a reduir la depredació per part del zooplàncton (vegeu Selander et al., 2015; Smayda, 1997). 
Addicionalment, les concentracions de nutrients inorgànics i les seves relacions estequiomètriques indiquen que les zones 
caracteritzades per una elevada densitat humana tenen nivells més elevats d’amoni i fosfats i més limitació de silicats. Per tant, 



afavoreixen el creixement de les dinoflagel·lades, en relació 
amb les diatomees, que necessiten el silicat per a construir les 
seves cobertes (frústuls) cel·lulars. 
 
Figura 2. El mandala de Ramon Margalef és una representació 
esquemàtica que exposa com la successió estacional dels principals 
grups de fitoplàncton depèn de la concentració de nutrients i la 
turbulència o agitació de l’aigua. / Font: Adaptació visual del mandala 
de Margalef (1978) 
 

   Finalment, els ports són entorns ideals on els organismes 
que tenen formes de resistència (quists o llavors) poden 
romandre confinats en el sediment fins que les condicions 
mediambientals els indueixin a germinar (Anderson i Wall, 
1978). La taxa de creixement activa d’una petita part de la 
població que germina es veu amplificada pel comportament de 
natació i agregació, per la reducció de la depredació per part 
del zooplàncton i pels factors físics favorables indicats 
anteriorment que propicien les proliferacions de 
dinoflagel·lades en els ports. Per tant, una costa amb molts 

ports facilita la colonització i l’establiment de les noves espècies, al·lòctones, que hi arriben. Aquest és el cas, concretament, de les 
espècies del gènere Alexandrium (Vila et al., 2001), algunes de les quals són productores de toxines (saxitoxines) que produeixen 
simptomatologies paralitzants en persones que han ingerit mol·luscs bivalves contaminats amb aquests organismes (Berdalet et al., 
2016). 

Platges entapissades per microalgues 
   Fa uns 20 o 25 anys es van començar a detectar proliferacions d’unes dinoflagel·lades bentòniques del gènere Ostreopsis en 
diferents platges mediterrànies durant els mesos d’estiu. En aquell moment, aquest gènere era conegut en àrees tropicals per formar 
part del grup de microorganismes (microbiota) acompanyant d’una dinoflagel·lada tòxica del gènere Gambierdiscus, causant d’una 
intoxicació alimentària tropical coneguda com a ciguatera (Friedman et al., 2017). L’increment de temperatura de l’aigua del mar sembla 
ser el factor desencadenant de l’establiment de diverses espècies tropicals a la Mediterrània, que en determinats casos substitueixen 
les comunitats natives. És el que es coneix com a tropicalització de la Mediterrània (Bianchi, Caroli, Guidetti i Morri, 2018). 

Figura 3 (D’esquerra a dreta): Fins fa uns anys, no era habitual trobar dinoflagel·lades bentòniques del gènere Ostreopsis, més pròpies de zones tropicals, 
a les aigües de la Mediterrània. L’augment de la temperatura del mar sembla ser el factor desencadenant perquè aquestes espècies s’hi estiguin establint. 
En les imatges: A) Coloració de l’aigua durant una proliferació de la dinoflagel·lada bentònica Ostreopsis. / Foto: Elisa Berdalet. B) Aspecte del llit d’una 
platja poc fonda entapissat per una proliferació d’Ostreopsis. / Foto: Magda Vila. 
 

   Ostreopsis secreta una substància mucosa i enganxosa que la manté ancorada, de forma laxa, a les macroalgues (Figura 3). Aquesta 
habilitat li permet mantenir-se a la platja, prop de la superfície i proliferar de manera relativament ràpida, fent un dens entapissat de 
microalgues i mucílag que recobreix el fons marí. A causa de l’agitació de l’onatge o d’altres factors, Ostreopsis es desprèn de la 
macroalga i es troba nedant per la columna d’aigua o surant en superfície, i d’aquesta manera es forma el que els francesos 
anomenen flors d’aigua. Aquestes proliferacions s’han relacionat amb mortalitats massives de fauna marina amb poca o nul·la mobilitat 
(eriçons, musclos), potser degudes a la limitació d’oxigen associada a la gran capa mucilaginosa que pot arribar a recobrir el llit marí, o 
bé a la producció de certes substàncies tòxiques (Giussani et al., 2016; Shears i Ross, 2009). Efectivament, Ostreopsis produeix 
ovatoxines que són anàlegs de la palitoxina. 
   La palitoxina s’ha relacionat amb casos letals d’intoxicació alimentària a l’oceà Índic en persones que havien consumit aliments 
marins contaminats amb aquests compostos. Aquestes toxines entren a la xarxa tròfica quan la fauna s’alimenta de macroalgues 
recobertes per Ostreopsis, i es transmeten fins a nivells tròfics superiors, incloent-hi els éssers humans (Berdalet et al., 2017). A la 
Mediterrània, determinades toxines associades a Ostreopsis s’han detectat en fauna marina diversa; no obstant això, no sembla que la 



intoxicació alimentària sigui, fins a aquest moment, un problema a la Mediterrània. En canvi, les proliferacions massives d’Ostreopsis en 
aquesta àrea s’han associat amb irritacions respiratòries lleus (rinorrea, febre, malestar general, irritació dels ulls i del nas, etc.) en 
banyistes i persones exposades a l’aerosol marí en diverses platges d’Algèria, Espanya, França, Itàlia i Grècia (Vila, Abós-Herràndiz, 
Isern-Fontanet, Àlvarez i Berdalet, 2016). 

 
Figura 3 (D’esquerra a dreta): C) Cèl·lula d’Ostreopsis al microscopi òptic. / Foto: Magda Vila. D) Aspecte d’una proliferació bentònica dominada 
per Ostreopsis al microscopi electrònic de rastreig. S’observa la xarxa de filaments que les cèl·lules secreten. / Foto: Magda Vila i José Manuel Fortuñó 
 

   Un mecanisme similar, l’exposició a aerosols, s’ha confirmat com a causa de símptomes d’irritació respiratòria durant la proliferació 
de Karenia brevis al golf de Mèxic (Fleming et al., 2011). En aquest cas, l’enorme inversió científica feta durant dècades d’estudis entre 
diverses institucions ha proporcionat un coneixement sòlid que ja s’ha materialitzat en l’adequada gestió dels riscos ecològics i per a la 
salut al golf de Mèxic. Tanmateix, a la Mediterrània, si bé aquests símptomes s’han intentat relacionar amb la presència de toxines en 
l’aerosol, els esforços encaminats a fer-ne la demostració empírica han donat escasses evidències (Ciminiello et al., 2014). 
   S’ha plantejat la hipòtesi que la irritació no fos causada per les mateixes toxines sinó per algun altre component o fragment de la 
cèl·lula que desencadenés algun tipus de reacció, o inclús s’ha especulat que pogués estar produït per algun dels microorganismes 
(bacteris o virus) associats a Ostreopsis (Bellés-Garulera et al., 2016; Casabianca et al., 2013). Per altra banda, els banyistes que 
tenen ferides a la pell han sofert també irritacions cutànies que s’han resolt amb l’aplicació d’antibiòtics tòpics. Tot plegat fa pensar que 
hi ha més d’un factor que contribueix en els diferents efectes indesitjables de les proliferacions d’Ostreopsis. 

Reflexions finals 
   És evident que la costa mediterrània ha canviat molt en els darrers cinquanta anys. Un hàbitat natural de platges i espadats s’ha vist 
substituït per un hàbitat artificial de ports i espigons, que han confinat no només embarcacions, sinó també aigües i microalgues. I un 
canvi d’hàbitat representa un canvi d’espècies. Els aiguamolls han estat reduïts a la mínima expressió i s’han multiplicat les 
urbanitzacions a primera línia de costa, la qual cosa ha modificat en gran manera els fluxos de sediments i nutrients al mar. Finalment, 
amb l’escalfament global, s’ha incrementat la temperatura del mar, i hi han arribat i s’hi han establert algunes espècies invasores. Per 
tant, les comunitats d’espècies de microalgues que hi havia fa cinquanta anys s’han vist modificades o bé s’han «enriquit», en algun 
cas, per proliferacions de dinoflagel·lades tòxiques. 
 

«L’oceà i el continent conflueixen en una línia molt estreta però d’una gran rellevància per a la salut, el lleure i l’economia de 
la nostra societat» 
 

   Actualment, les proliferacions planctòniques del gènere Alexandrium són recurrents a la Mediterrània i, des dels anys noranta, es 
controlen setmanalment amb programes de monitoratge que garanteixen la seguretat alimentària dels productes que arriben a les 
llotges i a les peixateries. Pel que fa al bentos, l’evolució ha estat més lenta pel gran desconeixement que hi havia 
sobre Ostreopsis anys enrere. Fa trenta anys, aquest organisme era un gènere rar a la Mediterrània, detectat molt esporàdicament i en 
escasses abundàncies. Ara ha esdevingut un problema de salut pública i ambiental, que cada any mobilitza científics i administracions i 
que preocupa els veïns de les platges afectades per aquestes proliferacions massives. Si ens centrem en els països de què es disposa 
de més informació (Mangialajo et al., 2011), el que va començar sent una proliferació massiva en alguna platja concreta durant els 
primers anys, ha acabat sent una expansió amb múltiples focus que afecta moltes platges, primer d’Itàlia i França i, des de fa cinc anys, 
de Catalunya. Queden moltes llacunes quant a la nostra comprensió sobre la toxicitat d’Ostreopsis. No obstant això, el coneixement de 
la dinàmica de les seves proliferacions i la coordinació entre científics i gestors mediambientals i de la salut ha permès gestionar de 
manera adequada el fenomen i minimitzar els riscos ecològics i per a la salut. 
   Durant el darrer mig segle hem transformat el litoral amb accions directes sobre la costa com són la construcció de ports i espigons, 
però també terra endins, amb la construcció de passejos marítims i urbanitzacions a primera línia de costa, canalitzacions de les lleres 
dels rius, i la construcció d’embassaments. De resultes de l’activitat humana també s’ha incrementat el CO2 atmosfèric i la temperatura 
global del planeta. Aquestes accions humanes, directes o indirectes, són una resposta plausible al perquè en les darreres dècades 
s’han incrementat les proliferacions de microalgues a les costes mediterrànies. 



   L’oceà i el continent conflueixen en una línia molt estreta però d’una gran rellevància per a la salut, el lleure i l’economia de la nostra 
societat. Mantenir un litoral en un bon estat ecològic només es podrà aconseguir si l’activitat que es realitza en el continent també 
manté els estàndards de sostenibilitat. Per tenir un litoral en bon estat, cal repensar el món on volem viure i actuar en conseqüència. 
 
Notes 

1. Plàncton ve de la paraula grega πλαγκτός i significa «rodamón».  
2. Benthos, βένθος, significa «profunditat de la mar».  
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Conservar la farmàcia del mar 
Com afecta el canvi global les espècies amb potencial bioactiu de la 
Mediterrània? 
 14/12/2020 - Arnau Carreño, Àngel Izquierdo-Font i Josep Lloret 
   Diverses espècies marines de la Mediterrània produeixen molècules amb potencial bioactiu que podrien utilitzar-
se per descobrir nous medicaments (antibiòtics, antifúngics, antivirals i antitumorals). Diferents activitats humanes 
com la contaminació, les activitats recreatives marítimes, la pesca i el canvi climàtic fan que algunes d’aquestes 
espècies bioactives es trobin amenaçades i, fins i tot, en perill d’extinció. Cal protegir aquestes espècies 
vulnerables amb potencial bioactiu, sobretot a les reserves marines, no només perquè són components valuosos 
dels ecosistemes marins, sinó també perquè són una font potencial de molècules amb propietats farmacològiques 
que actualment s’estan investigant per a descobrir nous medicaments. 

 
L’increment de la temperatura del mar pot brindar una oportunitat a espècies 
termòfiles que produeixen compostos amb potencial bioactiu. És el cas de 
meduses com Rhizostoma pulmo amb potencial bioactiu citotòxic. / Foto: 
Toni Font 
 

Introducció 
   Els organismes marins, amb prop de dos milions d’espècies, 
estableixen relacions altament competitives i complexes en hàbitats 
sovint limitats en l’espai, la qual cosa els obliga a competir de 
manera molt agressiva (Simmons, Andrianasolo, McPhail, Flatt i 
Gerwick, 2005). En resposta a aquesta competència, un alt 
percentatge d’espècies produeixen compostos químics, sovint 
anomenats compostos bioactius, que tenen diverses finalitats: 
defensar-se dels seus depredadors, protegir-se del creixement 

d’altres espècies competidores a sobre seu o per capturar les seves preses (Simmons et al., 2005). Els compostos bioactius són 
molècules produïdes per una àmplia gamma d’organismes que, en el cas dels marins, poden comprendre des de bacteris, fongs i 
microalgues fins a organismes més complexos com ara macroalgues, fanerògames marines, invertebrats i vertebrats. Aquests 
compostos inclouen una àmplia gamma de molècules que actualment s’estan investigant per a sintetitzar nous productes i medecines.    
Entre aquests trobem pèptids anticancerígens, caracteritzats per la seva acció citotòxica (dany cel·lular) i antitumoral (antiproliferativa, 
entre d’altres) contra diverses línies de cèl·lules tumorals; metabòlits antibacterians, antifúngics i antivirals que s’utilitzen per a 
l’elaboració d’antibiòtics i medicaments contra els fongs i contra els virus, respectivament; molècules antioxidants, que poden protegir 
les cèl·lules de les espècies reactives d’oxigen i radicals lliures; antiinflamatoris, que poden ajudar a combatre determinats processos 
cel·lulars inflamatoris que poden comportar determinades patologies; toxines (i antitoxines), que poden tenir diversos usos terapèutics, i 
productes naturals complexos (per exemple, olis essencials) (Carreño i Lloret, en premsa; Uriz et al., 1991). 
 

«Diverses espècies de la mar Mediterrània són una font potencial de molècules amb propietats farmacològiques» 
 

   Diverses espècies animals i vegetals de la mar Mediterrània tenen potencial bioactiu (Uriz et al., 1991), és a dir, són una font 
potencial de molècules amb propietats farmacològiques i que podrien utilitzar-se per descobrir nous medicaments antibiòtics, 
antifúngics, antivirals i antitumorals. La majoria són organismes sèssils bentònics que produeixen molècules amb potencial bioactiu, 
com els tunicats Ecteinascidia turbinata i Halocynthia papillosa, amb potencial antitumoral; esponges com Spongia officinalis i Axinella 
damicornis, amb potencial antibacterià; briozous com Myriapora truncata i Pentapora fascialis, també amb potencial antibacterià; i 
cnidaris com Pennatula aculeata i Actinia equina, amb potencial antiinflamatori; però també tenen potencial bioactiu alguns 
equinoderms com l’eriçó de mar Paracentrotus lividus i el cogombre de mar Holothuria tubulosa, amb potencial antiinflamatori; 
mol·luscs com la sípia Sepia officinalis i el calamar Loligo vulgaris, amb potencial antibacterià; crustacis decàpodes, com l’escamarlà 
(Nephrops norvegicus) i el cranc verd (Carcinus mediterraneus), amb potencial antitumoral; i peixos com la sardina (Sardina pilchardus) 
i la rajada (Raja clavata), que tenen compostos amb potencial antioxidant. Tots aquests animals produeixen una gran varietat de 
compostos químics que serveixen com a mitjà de defensa contra els seus depredadors, els organismes competidors i els paràsits o els 
microorganismes invasius (Carreño i Lloret, en premsa; Uriz et al., 1991). 
 

«A la Mediterrània, hi ha 32 espècies amb potencial bioactiu que són vulnerables i es veuen amenaçades per factors 
antropogènics» 
 

   Malgrat l’interès dels seus compostos amb potencial bioactiu per al descobriment de futurs medicaments, aquestes espècies es 
veuen afectades pel canvi climàtic i les activitats humanes i fins i tot algunes es troben amenaçades i en perill d’extinció. Tot i l’estat 
crític d’algunes, els estudis sobre els impactes antropogènics en el seu estat de conservació són encara escassos. Calen nous estudis 
per entendre millor com aquestes espècies afronten l’impacte de les activitats humanes i del canvi climàtic, perquè, si s’extingeixen, 
s’estan perdent les possibilitats que aquestes espècies ofereixen per a descobrir nous medicaments d’origen marí. 



Impacte del canvi global sobre les espècies amb potencial bioactiu 
 
Figura 1. Espècies amb potencial bioactiu del Mediterrani classificades com a vulnerables i ordenades en 
funció del seu índex de vulnerabilitat, segons l’estudi efectuat al Parc Natural de Cap de Creus per Carreño i 
Lloret (en premsa). Les files en blanc corresponen a espècies classificades com a vulnerables segons el criteri 
establert a la metodologia d’aquest article, però sense informació sobre el seu índex de vulnerabilitat. 
 

   Diversos estudis han analitzat el paper de les espècies que tenen compostos bioactius a la 
Mediterrània en els darrers anys. El 2019 es va realitzar una revisió de les espècies de peixos i 
macroinvertebrats que vivien a la reserva marina del cap de Creus, al nord de Catalunya, i quines 
es descrivien a la literatura científica com a espècies amb potencial bioactiu (Carreño i Lloret, en 
premsa). Posteriorment se’n va avaluar la vulnerabilitat utilitzant el marc metodològic establert 
per Lloret et al. (2019), tenint en compte aquelles espècies que apareixien a la Llista Vermella de 
la IUCN/Avaluació regional a la Mediterrània com a amenaçades o en una categoria superior 
d’amenaça, i aquelles amb un índex de vulnerabilitat (IV) superior a 60 (és a dir, d’alta a molt alta 
vulnerabilitat segons aquest índex establert per Cheung, Pitcher i Pauly [2005]). També s’hi van 
incloure les espècies que apareixien en diferents convencions internacionals de protecció de la 
flora i de la fauna com la de Barcelona, Berna o CITES, i a la Directiva Hàbitats de la Unió 
Europea. 
   Després de revisar la literatura científica[1] per obtenir informació sobre els impactes 
antropogènics i del canvi climàtic en aquestes espècies de peixos i macroinvertebrats, i de 
revisar estudis de la literatura grisa i de projectes de recerca, podem establir que hi ha 32 
espècies amb potencial bioactiu que són vulnerables i que es veuen amenaçades per diferents 
factors antropogènics com la contaminació, les activitats marítimes recreatives i la pesca, així 
com per l’acció del canvi climàtic. Tot i que algunes d’aquestes espècies no han estat prou 
estudiades i, per tant, no se’n coneix l’índex de vulnerabilitat, aquestes apareixen com a 
vulnerables a la Llista Vermella de la IUCN o emmarcades en els convenis de protecció 
internacional (Figura 1). Dins d’aquestes espècies destaquen com a especialment vulnerables les 
esponges i els peixos condrictis. 

 

Contaminació marina 
   La contaminació marina (plàstics, deixalles, aigües residuals, etc.) afecta tots els organismes marins, però perjudica especialment els 
organismes sèssils i de creixement lent com algunes esponges, ascidis, cnidaris i bivalves, entre els quals trobem una bona 
representació d’espècies que produeixen molècules amb potencial bioactiu. Com a conseqüència, es produeix una limitació de la seva 
capacitat de creixement i de filtració (Zahn et al., 1977). 
   Les deixalles poden contaminar de diverses maneres: es poden acumular a la superfície d’espècies i inhibir-ne el creixement i 
provocar danys com la necrosi dels teixits, estrangulament dels exemplars, asfíxia, etc. Els plàstics són la principal font de contaminació 
i de les escombraries marines, i representen fins a un 80 % de totes les deixalles del Mediterrani generades pels humans (Derraik, 
2002). Els plàstics també poden acumular-se en organismes filtradors o bé ser descompostos en microplàstics, que poden ser ingerits 
per altres organismes i bioacumulats a través de la cadena tròfica fins arribar a l’ésser humà (Bordbar, Kapiris, Kalogirou i 
Anastasopoulou, 2018). Malgrat que trobem microplàstics en peixos que produeixen molècules amb potencial antioxidant i antitumoral 
com el verat (Scomber scombrus) o la tonyina (Thunnus thynnus), els efectes sobre la salut de les persones encara són poc coneguts. 
 

«Malgrat l’interès dels compostos amb potencial bioactiu, algunes d’aquestes espècies es troben amenaçades i en 
perill d’extinció» 
 

   Les aigües residuals que alguns vaixells encara aboquen al mar promouen la proliferació de microorganismes tòxics i microalgues, fet 
que limita l’intercanvi d’oxigen a l’aigua i dona lloc a situacions locals d’anòxia. També afecta la qualitat de l’aigua, ja que la proliferació 
d’aquests organismes, que aprofiten l’excés de matèria orgànica de les aigües residuals, allibera grans quantitats de H2S i CO2. A la 
badia de Palma (Mallorca), per exemple, hi ha zones on no creixen algues ni fanerògames marines que poden tenir potencial bioactiu, 
com la Posidonia oceanica, que conté compostos amb potencial antiinflamatori. Se sospita que aquest problema és degut a les 
descàrregues d’aigües residuals de la ciutat, que dificulten la fotosíntesi de la posidònia, ja que, a més d’enterbolir l’aigua a causa de 
les partícules que aquestes aigües residuals contenen, també promouen la proliferació d’algues com a conseqüència dels nutrients 
aportats (Bonin-Font et al., 2018). A més, els productes químics com greixos industrials, detergents i sabons poden causar alteracions 
al fitoplàncton, que constitueix la base de la xarxa tròfica, i obstruir la capacitat de filtració dels organismes filtradors que tenen potencial 
bioactiu, com determinades gorgònies, coralls, esponges, ascídies i bivalves, i induir mortalitat en aquests organismes (Zahn et al., 
1977). 

Activitats recreatives marítimes 
   La navegació amb vaixells de motor i motos d’aigua sobre els fons marins sorrencs o fangosos poc profunds pot contribuir a generar 
suspensió de sediments i contribuir a augmentar considerablement la terbolesa de l’aigua i produir una disminució de la penetració de 
la llum. Això pot causar efectes adversos sobre les algues, fanerògames marines i altres espècies animals sèssils que tenen potencial 
bioactiu. Els sediments en suspensió també poden afectar directament determinats peixos que produeixen compostos amb potencial 



bioactiu, com el bonítol (Sarda sarda) i el sorell blanc (Trachurus mediterraneus) –ambdós amb compostos amb potencial antioxidant– 
ja que redueixen la disponibilitat de nutrients i la seva visibilitat, o els obstrueixen les brànquies (Bruton, 1985). La terbolesa no només 
afecta la transparència de l’aigua, sinó que també afavoreix l’eutrofització, cosa que pot promoure la proliferació de bacteris tòxics i 
d’algues nocives a causa de la major presència de matèria orgànica que es descompon (Alexander i Wigart, 2013). Aquests 
organismes nocius poden suposar una amenaça tant per a les espècies marines com per a la salut dels humans que visiten aquestes 
zones. 
 

«Calen nous estudis per entendre millor com les espècies amb potencial bioactiu afronten l’impacte de les activitats 
humanes i el canvi climàtic» 
 

   La navegació d’embarcacions comercials i de lleure en determinades zones de gran afluència provoca nivells de soroll recurrents que 
poden afectar la fauna marina (incloent-hi ocells i mamífers marins), i produir així canvis en el seu comportament (Codarin, Wysocki, 
Ladich i Picciulin, 2009). El soroll que causen els motors pot afectar determinats peixos que poden tenir potencial bioactiu. En el cas del 
corball de roca (Sciaena umbra), que té compostos amb potencial anticoagulant, el soroll dels vaixells redueix la seva sensibilitat 
auditiva i la seva capacitat de comunicació (Codarin et al., 2009). 
   Els impactes de les àncores i cadenes dels vaixells també causen danys a un gran nombre d’algues, fanerògames marines i 
organismes bentònics sèssils, especialment aquells que tenen un creixement lent i són més sensibles a la contaminació (Milazzo, 
Badalamenti, Ceccherelli i Chemello, 2004; Natalotto et al., 2015). Destaca el cas de la nacra (Pinna nobilis), un bivalve que produeix 
compostos amb potencial antioxidant i que actualment es troba en perill crític d’extinció per una acumulació de factors naturals i 
antropogènics: la seva supervivència es veu amenaçada, d’una banda, per l’impacte de l’ancoratge de les embarcacions d’esbarjo 
(Hendriks et al., 2013) i la contaminació marina (Natalotto et al., 2015); i, de l’altra, a causa de l’alta mortalitat que han patit recentment 
per una malaltia atribuïda al protozou endoparàsit Haplosporidium pinnae (Cabanellas-Reboredo et al., 2019). 

Hi ha diverses bioactives a la mar Mediterrània. És el cas de mol·luscs com la sípia (Sepia officinalis), amb potencial antibacterià (a l’esquerra), o 
d’equinoderms com l’eriçó de mar (Paracentrotus lividus) amb potencial antiinflamatori (a la dreta). / Foto: Lluís Mas Blanch – Revital Salomon 
 

   No solament els vaixells afecten els organismes sèssils amb potencial bioactiu; altres activitats de lleure que poden implicar contactes 
amb el bentos, com la pesca submarina o el busseig, també poden tenir un impacte en determinades ocasions. És el cas del 
briozou Pentapora fascialis, amb potencial antibacterià, que és danyat pels impactes de les aletes de bussejadors i pescadors 
submarins inexperts (Casoli et al., 2017). 

Activitat pesquera 
   Alguns mètodes de pesca professional, com la pesca d’arrossegament, afecten profundament els hàbitats i les espècies marines 
(Pipitone, Badalamenti, D’Anna i Patti, 2000). Hi ha diferents peixos que no són objectiu de l’activitat pesquera (tenen poc o nul valor 
comercial; normalment formen part dels rebutjos) però que tenen potencial bioactiu, com l’agulleta Syngnathus acus i l’aranya 
blanca Trachinus draco, amb potencials citotòxic i antitumoral respectivament. 
 

«La contaminació marina perjudica especialment els organismes sèssils i de creixement lent» 
 

   Destaca també l’exemple de diverses espècies que produeixen molècules 
amb potencial antitumoral, com la tonyina, la mussola vera (Mustelus 
mustelus), el tauró pelegrí (Cetorhinus maximus) o l’escurçana (Dasyatis 
pastinaca), i que estan incloses en diversos convenis internacionals de 
protecció de la fauna, com CITES, Barcelona i Berna, i a la Llista Vermella de 
la IUCN. 
 
Els impactes d’àncores i cadenes també causen danys a un gran nombre d’espècies 
bioactives, com ara algues, fanerògames i organismes bentònics sèssils, especialment 
aquells que tenen un creixement lent i són més sensibles a la contaminació. / Foto: 
Josep Lloret 
 



   Per altra banda, les poblacions de peixos amb potencial bioactiu es veuen amenaçades no només per l’acció de la pesca comercial a 
gran escala, sinó també de vegades per la pesca a petita escala i per la pesca recreativa (Lloret et al., 2019), com és el cas del nero 
(Epinephelus marginatus), l’orada (Sparus aurata) i el déntol (Dentex dentex), espècies que produeixen molècules amb potencial 
antibacterià (Lloret et al., 2019). La pell de la tintorera (Prionace glauca) té propietats antioxidants, però també és una de les espècies 
de tauró més explotades comercialment amb palangre de superfície, i per alguns pescadors recreatius. La tintorera apareix dins la 
Llista Vermella de la IUCN com a amenaçada a tot el món, però a la Mediterrània la seva població està disminuint i està classificada en 
la categoria «en perill greu» (o CR, per les sigles en anglès de critically endangered). Tot i que els pescadors recreatius a Espanya no 
poden pescar-ne, tampoc tenen l’obligació d’informar quan en capturen. L’impacte global de la pesca recreativa sobre els taurons és, 
doncs, difícil de quantificar (Lloret et al., 2019). 
   Finalment, els ormeigs en acció de pesca o perduts al fons del mar causen nombrosos danys tant a les espècies sèssils (gorgònies, 
per exemple) per abrasió, estrangulament, etc., com a espècies vàgils per culpa de l’anomenada pesca «fantasma», causada pels arts 
de pesca perduts al fons del mar que continuen atrapant peix (Lloret, Garrote, Balasch i Font, 2014) i que constitueixen així una 
amenaça per a aquestes espècies que tenen compostos amb potencial bioactiu. 

Escalfament de les aigües 
   Se sap que la temperatura de l’aigua del mar a la Mediterrània s’ha incrementat com a conseqüència del canvi climàtic, i que aquest 
escalfament afecta negativament el creixement i la supervivència d’espècies sèssils amb potencial bioactiu com la 
gorgònia Paramuricea clavata i el corall vermell (Corallium rubrum) (Verdura et al., 2019). 
 

«No solament els vaixells afecten els organismes sèssils amb potencial bioactiu, també activitats com la pesca o 
el busseig» 
 

   L’escalfament de les aigües marines també pot provocar una mortalitat massiva d’espècies per la proliferació d’organismes patògens 
oportunistes termòfils (Trainer i Hardy, 2015). Cada vegada són més freqüents les proliferacions d’algues que, o bé alliberen 
substàncies tòxiques que indueixen directament a mortalitat d’espècies de peixos, crustacis i mol·luscs, o bé provoquen anòxia en mars 
poc profunds com el Mar Menor, de manera que provoquen impactes ecològics importants (Erena, Domínguez, Aguado-Giménez, 
Soria, García-Galiano, 2019). Aquest darrer exemple no només és degut a l’escalfament de les aigües, sinó també a l’aportació sobtada 
de nutrients pels rius en períodes de pluja intensa, la qual cosa propicia la proliferació de microorganismes en aquestes aigües poc 
profundes. 

Algunes espècies presents a la Mediterrània són una font potencial de molècules que podrien fer-se servir per a nous medicaments. La majoria d’aquestes 
espècies bioactives són organismes sèssils bentònics com els de les imatges. Esquerra: el cnidari Actinia equina, amb potencial antiinflamatori; Dreta: el 
tunicat Halocynthia papillosa, amb potencial antitumoral. / Foto: Toni Font – Albert Kok 
 

   Finalment, l’increment de temperatura del mar també provoca el desplaçament d’espècies amb potencial bioactiu cap a aigües més 
fredes, com és el cas de la sardina (Sardina pilchardus) i el verat, i també l’aparició d’espècies termòfiles que poden arribar a ser 
invasores (Katsanevakis et al., 2014), algunes de les quals, fins i tot, poden ser perilloses per a la salut de les persones. Un exemple 
seria el peix globus Lagocephalus sceleratus, que s’està expandint a la Mediterrània (sobretot a les costes orientals) procedent de la 
Mar Roja a través Canal de Suez, ajudat per un increment de temperatura de l’aigua del mar. Aquesta espècie, a més de ser invasora i 
alterar la xarxa tròfica de les zones on s’estableix (Coro et al., 2018), és verinosa i potencialment mortal a causa de la toxina que 
produeix, la tetradotoxina (TTX), que provoca la paràlisi i la mort de qui la ingereix (Nieto et al., 2012). El canal de Suez és, doncs, una 
problemàtica afegida a la ja en si complicada gestió de l’escalfament de les aigües, ja que és un flux constant d’entrada de noves 
especies. S’estima que, actualment, el canal de Suez ha introduït entre 700 i 1.000 espècies invasores a la Mediterrània. A més del 
peix globus, han creuat altres especies invasores i perilloses per a l’ecosistema i les persones, com ara el peix escorpí (Pterois volitans) 
o diverses especies de meduses tòxiques com Rhopilema nomadica. 
   Per altra banda, l’escalfament de les aigües amenaça la supervivència d’espècies autòctones que produeixen compostos bioactius 
que s’estan demostrant útils contra malalties emergents i de gran actualitat. És el cas de l’ascidi Aplidium albicans, de la qual s’ha extret 
un medicament (anomenat Aplidin) que s’usa actualment per combatre alguns tipus de mieloma (càncer), i s’està estudiant també com 
a possible tractament de la COVID-19 (PharmaMar, 2020). Urgeix, doncs, la protecció de les espècies amb potencial bioactiu que 
poden donar lloc a medicaments eficaços per a combatre noves malalties. 



«Un bon nombre d’espècies amb potencial bioactiu de la Mediterrània són vulnerables al canvi global» 
 

   Si bé l’increment de la temperatura de les aigües del mar sembla anar en detriment d’aquestes espècies amb potencial bioactiu, cal 
dir que aquest escalfament també pot brindar potencialment oportunitats a partir d’espècies termòfiles que es beneficien de l’increment 
de la temperatura de mar i que produeixen compostos amb potencial bioactiu. És el cas de l’alatxa (Sardinella aurita), una espècie que 
té potencial antioxidant, o la sípia faraona (Sepia pharaonis), que té potencial citotòxic. Per altra banda, la tetradotoxina extreta del peix 
globus invasor Lagocephalus sceleratus s’està utilitzant per a la síntesi de noves medecines analgèsiques per a pal·liar el dolor crònic 
(Nieto et al., 2012); mentre que el verí de Scorpaena plumieri (Campos et al., 2016) és un bon candidat perquè conté compostos 
bioactius inflamatoris i citotòxics. L’escalfament de les aigües també propicia la proliferació d’algues i microorganismes que poden 
produir toxines amb potencial bioactiu, com és el cas del dinoflagel·lat Karenia brevis al golf de Mèxic, que s’està investigant per a 
l’obtenció d’una nova medecina per tractar la fibrosi quística (Potera, 2007). L’escalfament de les aigües també podria estar contribuint 
a un augment de les poblacions de les meduses (Boero, Brotz, Gibbons, Piraino i Zampardi, 2016), entre les quals n’hi ha algunes, 
com Rhizostoma pulmo i Pelagia noctiluca, que tenen potencial bioactiu citotòxic. 

Discussió i conclusió 
 
La pell de la tintorera (Prionace glauca) té propietats antioxidants. Aquesta espècie està 
a la Llista Vermella de la IUCN com a amenaçada a tot el món, mentre que a la 
Mediterrània la seva població està disminuint i està classificada com «en perill greu». 
Tot i que a Espanya els pescadors recreatius no poden pescar-ne, tampoc no tenen 
l’obligació d’informar quan en capturen. / Foto: Mark Conlin – MFNS 
 

   Tot i que un bon nombre d’espècies amb potencial bioactiu de la 
Mediterrània són vulnerables al canvi global i apareixen dins de convenis 
internacionals de protecció de les espècies, aquestes no estan protegides 
legalment. Un estudi recent (Carreño i Lloret, en premsa) indica que al 
voltant del 20 % de les espècies de peixos i macroinvertebrats marins 
documentades al cap de Creus tenen potencial bioactiu i, dins d’aquestes, un 
20 % han estat classificades com a vulnerables. Calen noves mesures de 

gestió per tal de protegir les espècies amb potencial bioactiu que són vulnerables, que incloguin: el seguiment de les seves poblacions, 
l’establiment de noves normatives, la creació de noves àrees marines protegides i la realització d’activitats de difusió per als pescadors i 
empreses relacionades amb activitats recreatives marítimes (busseig, nàutica, etc.) i per al públic en general per conscienciar sobre la 
importància de protegir-les. Les espècies amb potencial bioactiu s’han de protegir, no només perquè són components valuosos dels 
ecosistemes marins, sinó també perquè són una font potencial de molècules amb propietats farmacològiques que podrien utilitzar-se 
per a investigar nous medicaments per tractar malalties com el càncer. En aquest sentit, proposem que els gestors amb competències 
sobre els ecosistemes marins tinguin en compte el potencial bioactiu de les espècies vulnerables per considerar noves mesures de 
gestió per protegir-les, sobretot a les reserves marines, ja que constitueixen una veritable «farmàcia del mar». 
 
Notes 
[1]Les bases de dades consultades han estat ScienceDirect, PubMed, PlosOne i Google Scholar. També s’han revisat estudis de la literatura grisa (informes i altres 
treballs no publicats en revistes indexades) i de projectes de recerca que tracten sobre els impactes antropogènics, especialment els del projecte PHAROS4MPAS, 
que fa un recull d’aquests impactes en àrees marines protegides (AMP) de la Mediterrània. 
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en el mar” publicat al número 107 (Volum 4 del 2020) de Mètode, la revista de divulgació científica de la 
Universitat de València. 
   Els tres articles recollits són: 
   “Més enllà de l´esclafament global” de Carles Pelejero i Eva Calvo. 
   “Microalgues tòxiques i canvi global” de Magda Vila, Jordi Camp i Elisa Berdalet. 
   “Conservar la farmàcia del mar” d´Arnau Carreño, Àngel Izquierdo i Josep Lloret. 
   A l´introducció del monogràfic esmentat es diu “les Nacions Unides han proclamat el període 2021-2030 
com a Dècada de les Ciències de l’Oceà per al Desenvolupament Sostenible, reconeixent l’estreta relació que 
hi ha entre els oceans, el clima i el benestar social.” 
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