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El Mediterrani un mar singular
Malgrat les seves reduïdes dimensions,
actualment el mar Mediterrani és una regió
marina que connecta amb tres continents. A
més d’estar envoltat de terra per quasi tot
arreu el seu emplaçament geogràfic, en la
zona temperada de l’hemisferi nord, li confereix unes característiques climàtiques molt
singulars. Això ha fet que molts oceanògrafs
el considerin un model d’oceà en miniatura
(Margalef, 1985). Contràriament a aquestes
singularitats quan es parla del Mediterrani la
majoria de vegades es fa referència quasi
exclusivament als ecosistemes terrestres
(Blondel i Aronson, 1999).
El mar Mediterrani ocupa una àrea d’uns
2.500 km2 amb una amplada màxima de 800
km i una llargada de 3.800 km. No és un mar
poc profund ja que la fondària mitjana és de

1.500 m i la fondària màxima es troba a la
fossa hel·lènica amb 5.121 m. És un mar relativament salat amb una salinitat que oscil·la
entre 36,2 i 39,1, és més alta al sector oriental
i més baixa a la zona d’intercanvi amb
l’Atlàntic, al mar d’Alborán. La temperatura de
l’aigua varia en el mateix sentit, la mínima és
d’uns 12ºC i la màxima de 25,5ºC a la superfície. A mesura que es baixa cap al fons, la
variació de la temperatura disminueix i es troben valors d’entre 13 i 16ºC a 100 m, de 14ºC
a 500 m i de 13ºC mes enllà dels 1.000 m de
fondària. El mar Mediterrani té uns 3,7 milions
de km3 d’aigua. El balanç d’aquesta massa
d’aigua és el que condiciona fonamentalment
el clima de la regió mediterrània i la màquina
hidrodinàmica que governa un sistema de
corrents molt peculiar amb fortes implicacions
sobre la biota (conjunt d’organismes vius)
local (Fig. 1). La situació actual del mar
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Figura 1. Mapa del mar Mediterrani on es dibuixen els corrents predominants i les àrees geogràfiques
més importants: A, mar d’Alborán; B, Argèlia i sud d’Espanya; C, mar Balear i mar Tirrè; D, golf de Lleó i
mar Lígur; E, Adriàtic nord; F, Adriàtic central; G, Adriàtic sud; H, mar Egeu nord; I, mar Jònic i sud del
mar Egeu; J, golf de Gabès i mar de Llevant.

25

Mediterrani data de fa uns 65 milions d’anys i
la darrere vegada que es va obrir l’estret de
Gibraltar va ser ara fa 5 milions d’anys. Des
d’aquest moment les pèrdues per evaporació,
xifrades en uns 3.300 km3 per any es veuen
compensades parcialment pels aportaments
d’aigua des de l’oceà Atlantic que són d’uns
1.900 km3 per any. A més, les pluges aporten
uns 880 km3 per any i les aigües continentals
llencen al mar poc més de 500 km3 per any.
Totes aquestes característiques confereixen al
mar Mediterrani unes característiques que es
podrien resumir en una alta heterogeneïtat
espacial i temporal. Aquestes heterogeneïtats

es veuen reflectides en un trencaclosques
ambiental que fa que cada mar, golf o regió
tingui les seves peculiaritats. Així, mars com
l’Adriàtic, el d’Alborán, l’Egeu, el Lígur, etc.,
tenen un règim de corrents propis, en gran
part influenciats per la topografia del fons, que
condicionen els processos biològics de manera diferenciada en cada lloc. Aquesta heterogeneïtat general en el marc físic és una de les
principals raons que han portat a explicar les
pautes de diversitat en el mar Mediterrani. Per
exemple, les faunes dels dos vessants, occidental i oriental comportant un component
diferencial tant d’endemisme com de fauna

Triàsic (220 Ma)

Cretaci (120 Ma)

Oligocè (30 Ma)

Miocè (10 Ma)

Miocè superior
estatge Messinià (6 Ma)

Pleistocè superior (20000 a)

Figura 2. Fases més importants en l’evolució geològica del mar Mediterrani (dibuixat de diversos autors).
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pròpia a causa en gran part a la dificultat de
moltes espècies de superar la barrera natural
que representa l’estret de Messina. També, les
característiques de l’aigua de mar, com és la
temperatura (més alta de mitjana en el
Mediterrani oriental), fa que espècies introduïdes en els darrers segles en cada un dels dos
vessants es trobin només en un d’ells com
són, per exemple, les espècies que han entrat
des del mar Roig.
El Mediterrani: una història recent?
La història del que avui en dia és el mar
Mediterrani està formada per una llarga llista
d’esdeveniments geològics i climàtics que van
començar a dibuixar un final durant el triàsic
quan es va formar el mar de Tethys del qual
forma part la superfície actual del mar
Mediterrani (Fig. 2). Aquest mar separava els
continents de Gondwana i Lauràsia que es
van fragmentar de la Pangea. Inicialment el
Tethys estava connectat als oceans Atlàntic i
Pacífic però durant el miocè el sector oriental
es va tancar i va quedar tan sols la comunicació amb l’Atlàntic. Fa uns 6 milions d’anys la
connexió amb l’Atlàntic també es va tancar i
va començar el període conegut com la crisismessiniana, època en què quasi es va evaporar tot el mar Mediterrani. Tan sols algunes
zones més profundes es van quedar amb
aigua, però amb una salinitat i una temperatura molt altes (Maldonado, 1985). Un milió
d’anys després, ara fa 5 Ma, es va tornar a
obrir l’estret de Gibraltar i es va recuperar el
nivell de l’aigua que té en l’actualitat. Durant la
crisi messiniana es van produir una gran part
d’extincions a escala local. Les espècies que
encara van quedar junt amb la forta introducció de les espècies provinents de l’Atlàntic
han marcat la fauna i flora marina actual del
mar Mediterrani. Després de l’obertura de
l’estret de Gibraltar, el mar Mediterrani esdevigué una província atlàntica però l’alternança
de períodes interglacials més càlids amb períodes glacials freds al llarg del quaternari va
comportar una continuada i alternada sèrie
d’invasions d’espècies d’origen boreal o subtropical (Briggs, 1974).
Les espècies que avui en dia es consideren
encara relictes del Tethys van sobreviure en
condicions ambientals límit o en llocs considerats com refugis (Pérès, 1985). L’extinció va
ser especialment important per a la fauna que
habitava els fons profunds, els quals es van
recolonitzar per espècies provinents de
l’Atlàntic (Bouchet i Taviani, 1992), en canvi
una part d’espècies d’aigües superficials
sembla que cada dia es troben més evidències de la seva supervivència al llarg del
Neoge (Stanley, 1990). Un exemple molt interessant d’espècies relictes es la fanerògama
marina Posidonia oceanica. Espècies d’a-

quest gènere tan sols es troben en les costes
del sud d’Austràlia en una zona marina que
formava part del sector oriental de l’antic
Tethys. Durant els darrers anys hi ha hagut
molta discussió sobre el dramatisme de les
extincions produïdes durant la crisi messiniana, però ja que es poden encara trobar espècies desconegudes relictes del Tethys això fa
pensar que potser no va ser-ho tant, i que
altres fenòmens actuals com l’obertura del
Canal de Suez el 1869 han introduït canvis
molt importants en l’equilibri biològic del mar
Mediterrani (Por, 1989). Avui en dia, les dues
obertures tant a l’Atlàntic (estret de Gibraltar)
com al mar Roig (canal de Suez) són les principals vies de penetració de noves espècies
que en el cas d’arrelar-se poden influir en el
delicat equilibri ecològic del mar Mediterrani.
De tota aquesta complexa història es pot concloure que la riquesa actual d’espècies es deu
a un llarg procés evolutiu durant el terciari i al
que va ser l’explosió d’espècies després del
pliocè amb l’entrada d’aigües atlàntiques.
La riquesa específica de la Mediterrània
Durant els darrers anys diferents autors han
intentat estimar el nombre total d’espècies
marines a la Mediterrània. Un dels esforços
més notoris ha estat el “Data-bank
Medifaune” dut a terme per investigadors del
Principat de Mònaco (Fredj et al., 1992).
Aquesta recopilació és especialment bona per
a invertebrats bentònics. Altres obres col·lectives han permès completar aquesta base de
dades amb aportació d’informació sobre vertebrats, algues i altres invertebrats (Fisher at
al., 1987; Ribera et al., 1992; entre altres). Però
l’estima més actual és la de Bianchi i Morri
(2000) en la qual xifren el nombre d’espècies
marines a la Mediterrània en 8.500 (Taula 1). Si
es compara aquesta xifra amb estimes de la
fauna mundial (Wilson, 1988; Reaka-Kudla et
al., 1992), el mar Mediterrani té entre el 4% i el
18% de totes les espècies conegudes amb
una gran variabilitat d’un grup a un altre.
Aquest nombre és especialment remarcable si
es té en compte que la superfície del mar
Mediterrani és tan sols el 0,82% de la superfície total del oceans al món. Un dels principals
components de la fauna i flora mediterrània és
l’elevat nombre d’endemismes que, de mitjana, és un quart de tota la fauna (Tortonese,
1985; Giaccone, 1999).
Quines poden ser les explicacions d’aquest elevat nombre d’espècies a la
Mediterrània, ha estat un dels al·licients de
molts investigadors al llarg del darrer segle.
Una possible raó és que el mar Mediterrani ha
estat una de les regions mes estudiades en tot
el món. Molts autors esmenten els inicis del
coneixement de la biodiversitat en el
Mediterrani a un dels primers grans naturalis-
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Taula 1. Nombre d’espècies d’organismes macroscòpics en tot el món i en el Mediterrani.
Taxa

tot el món

Mediterrani

Algues vermelles
Algues brunes
Algues verdes
Fanerògames

5.250
1.500
1.200
50

867
265
214
5

16,5
17,7
10,0
10,0

Total plantes

8.000

1.351

16,9

Esponges
Cnidaris
Briozous
Anèl·lids
Mol·luscs
Artròpodes
Equinoderms
Tunicats
Altres invertebrats

5.500
11.000
5.000
8.000
32.000
33.600
6.500
1.350
13.550

600
450
500
777
1.376
1.935
143
244
550

10,9
4,1
10,0
9,7
4,3
5,8
2,2
18,1
4,1

Total invertebrats

116.500

6.575

5,6

Peixos cartilaginosos
Peixos ossis
Rèptils
Mamífers

850
11.500
58
114

81
532
5
21

9,5
4,1
8,6
18,6

Total vertebrats

12.522

639

5,1

137.000

8.565

6,3

Total

tes, Aristòtil (Briggs, 1974). El que sí és veritat
és la intensitat i continuïtat dels estudis sobre
la fauna i flora marina mediterrània duts a
terme des del Renaixement i que es va veure
reflectit en el naixement d’una de les mès antigues institucions dedicades als estudis de
biologia marina en el món, la Stazione
Zoologica di Napoli (Riedl, 1980). Però, també
hi ha altres importants raons per explicar la
riquesa biològica del mar Mediterrani. El que
per alguns autors ha estat considerada la turmentada història geològica d’aquest mar
(Ruffel, 1997), que ha donat lloc a un seguit de
canvis ambientals de gran envergadura i per
tant a la succesió en l’aparició i desaparició
de faunes i flores locals, té pocs exemples
similars arreu del món. Una altra raó, per
exemple, i amb relació al que s’ha explicat
abans, és la varietat de situacions hidrogràfiques i climàtiques actuals que ha dut a la convivència de biotes de mars temperats i tropicals, a més d’una capacitat important d’absorbir espècies invasores (Sarà, 1985).
Zones biogeogràfiques: d’on vénen les
espècies actuals?
Els estudis biogeogràfics sobre la fauna i
flora marina mediterrània són molt diversos i,
en molts casos, difícilment comparables.
Mentre que les relacions entre la fauna mediterrània d’alguns grups i les altres regions
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Medit/món %

mundials són prou conegudes, fins al punt de
poder diferenciar regions clares on es troben
les mateixes espècies, en molts d’altres no es
pot encara precisar per manca d’estudis faunístics i florístics complets en el propi mar
Mediterrani. L’esforç d’alguns autors tant en
grups bentònics (Fredj, 1974) com planctònics
(Furnestin, 1979), ens ha permès diferenciar
una sèrie de regions que per un fet de conveniència s’han dibuixat considerant el
Mediterrani en el centre i així observar millor
l’amplitud de cada una de les regions (Fig. 3).
Aquestes regions es corresponen a espècies
endèmiques de la Mediterrània, espècies que
es troben tant a la Mediterrània com a l’oceà
Atlàntic, a l’Atlàntic nord i Àrtic (boreal), a
l’Atlàntic central i sud (tropicalatlàntic), als
oceans Índic i Pacífic, a tots els mars i oceans
càlids i tropicals (circumtropical) i a tot arreu
(cosmopolites). Un exemple de la distribució
biogeogràfica de la fauna mediterrània es pot
trobar en el treball de Boero i Bouillon (1993)
en què fan una posada al dia de les espècies
conegudes d’hidrozous considerant les dues
fases, pelàgica i bentònica. Les espècies
endèmiques del grup són 19,5% del total i les
circumtropicals el 20,5%. La resta de grups
tenen entre el 13,3 i el 11,3% mentre que el
grup menys representat és l’indopacífic amb
un 8,0%. La major part d’espècies del grup es
troben també a l’oceà Atlàntic i molt probablement d’aquest oceà han arribat a la

Figura 3. Regions biogeogràfiques de la biota mediterrània: A, Endèmics; B, Mediterrani- Atlàntic; C,
Boreal; D, Tropicalatlàntic; E, Indopacífic; F, Circumtropical. (dibuixat de diversos autors).

Mediterrània, després de la crisi messiniana,
per l’estret de Gibraltar.
La biota de cada regió en el mar
Mediterrani està composta per percentatges
d’espècies amb afinitats geogràfiques diferents. La fauna més típica és la de la part central del Mediterrani i especialment la que es
troba al sector occidental. Hi ha zones amb un
clar predomini d’espècies atlàntiques com és
el mar d’Alborán mentre que, al costat oposat,
es troba el mar de Llevant amb una clara
influència d’espècies provinents del mar Roig.
Aquestes darreres espècies han penetrat al
sud-est de la Mediterrània pel canal de Suez,
un fenomen que es coneix com migració lessepsiana. Aquest nom és com un reconeixement a Ferdinand de Lesseps, diplomàtic
francès màxim promotor de la construcció del
Canal. Moltes espècies lessepsianes com
algunes algues, invertebrats i peixos, han

prosperat en aquesta zona de la Mediterrània
fins al punt de ser considerada una regió
geogràfica a part (Golani, 1998).
Biodiversitat i canvi climàtic
Les variacions climàtiques han estat considerades des de fa temps com una de les causes naturals que més han afectat la biodiversitat regional i mundial (Southward i Boalsch,
1994). La composició específica i l’abundància de les espècies dominants es veu afectada més per una combinació de factors que
per un de sol (Bianchi i Morri, 1993). Un factor
desestabilitzador és l’efecte directe de la temperatura que intervé en els canvis en la supervivència, el comportament, l’esforç reproductor i la dispersió larvària. Un altre és el canvi
de dominància d’algunes espècies que en farà
canviar les interaccions biològiques i la capa-
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citat competitiva. Altres factors són de tipus
indirecte com, per exemple, les variacions en
la intensitat i direcció dels corrents que implicarà variacions, moltes vegades irreversibles,
en les pautes de distribució. Els canvis de les
interaccions entre espècies i de la seva
dominància es veu reflectit de manera directa
en les relacions tròfiques. D’aquesta manera
cal insistir en el fet que variacions petites en
les condicions climàtiques poden donar lloc a
modificacions profundes en les cadenes tròfiques i en l’estructura de les comunitats marines (Petchey et al., 1999).
En els darrers anys s’han publicat una sèrie
de treballs on s’han evidenciat exemples molt
clars del canvi de les pautes de distribució de
les espècies a causa d’un increment de la
temperatura de l’aigua de mar superficial.
Aquests canvis es veuen reflectits en un increment de l’àrea coberta per aigües més càlides
que porta una extensió o una major dispersió
de les espècies pròpies d’aquestes aigües.
Exemples d’aquest fenomen els trobem en
algunes espècies de peixos en el sector occidental que cada dia són més habituals en la
zona nord del golf de Lleó (Francour et al.,
1994) (Fig. 4). Un altre cas, a les costes catalanes, és la presència cada vegada més sovint
del tallahams (Pomatomus saltatrix) un peix
típic d’aigües càlides (Sabatés i Martín, 1993).
A pocs llocs s’ha pogut demostrar la relació
entre les fluctuacions del clima i els canvis de
la biodiversitat marina. Els estudis duts a
terme per investigadors italians en les dues

darreres dècades són un bon exemple de com
la biota ha sofert importants modificacions que
estan íntimament lligades a variacions climàtiques (Morri i Bianchi, 2001). El mar Lígur està
situat en el sector nord-est de la Mediterrània
occidental i és una de les zones més fredes
d’aquest mar. Normalment el nombre d’espècies d’origen subtropical és molt baix en
aquest mar. Però en els darrers anys s’ha vist
un increment de les espècies d’aigües càlides
relacionat amb un increment de la temperatura de l’aigua i amb una substitució d’altres
espècies. Per exemple, el mol·lusc dominant
dels fons de sorra i fang fins als anys 90,
Spisula subtruncata, s’ha vist quasi totalment
reemplaçat per una altra espècie, Chamelea
gallina, més pròpia de zones càlides.
Paral·lelament a aquests relleus en la
dominància s’ha vist una clara regressió d’altres espècies tan típiques del litoral mediterrani com és la fanerògama Posidonia oceanica.
L’empremta de l’home en la fauna i flora
mediterrània
Moltes vegades els canvis observats en les
comunitats marines atribuïdes a canvis climàtics són realment el resultat d’alteracions
antropogèniques. Entre les alteracions degudes a l’home més importants hi ha les introduccions d’espècies exòtiques, la sobreexplotació dels recursos naturals (pesca) i la
contaminació (Castilla, 1999). En molts casos
l’efecte sobre els ecosistemes degut a la intro-

A

B

Figura 4. El fadrí (Thalassoma pavo) cada dia és més habitual en la zona nord del golf de Lleó. Aquest
fet ha estat associat a l’increment de la temperatura de l’aigua de mar superficial (Francour et al., 1994).
A, lliurea del mascle reproductor; B, lliurea de les femelles i dels mascles immadurs. (Dibuix: J. Corbera).
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Figura 5. Rutes de comunicació de vaixells de
fusta des del Mediterrani
a d’altres llocs del món: a,
Necho II (600 dC); b,
Himilco (450 dC); c,
Hanno de Cartago (segle
quart dC); D, Pytheas
(240 dC); E, viatges
púnics (dibuixat de diversos autors).
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ducció d’espècies exòtiques o al·lòctones és
la monopolització de l’espai o dels recursos
disponibles per part dels intrusos. Aquest
fenomen se l’ha denominat recentment com
“homogenïtzació” ja que les espècies de l’ecosistema es veuen desplaçades i moltes
vegades reemplaçades per les espècies introduïdes per l’home (McKnney, 1999). Aquestes
espècies a vegades han entrat via les masses
d’aigua, com és el cas de les migracions lessepsianes, però d’altres espècies han entrat
adherides al casc dels vaixells (fouling), en les
aigües de llastre, compravenda d’espècies
exòtiques incloses les utilitzades en l’aqüicultura i aquariofília, etc. Un dels casos més
espectaculars de l’efecte de la invasió d’una
espècie exòtica ha estat el cas de l’alga
Caulerpa taxifolia. Aquesta espècie es va
detectar per primera vegada al mar
Mediterrani enfront de l’aquari de Mònaco
l’any 1988, sembla que es va “escapar” dels
aquaris on es cultivava. En pocs anys aquesta alga s’ha estès molt ràpidament per la zona
nord del golf de Lleó i en molts casos ha arribat a monopolitzar el substrat on creix
(Meinez, 1997) el que l’ha convertit en una
amenaça per als fons marins del sector occidental. Al cap dels anys sembla que aquesta
espècie no ha seguit una pauta d’expansió tan

elevada com s’esperava i sembla seguir el
que ha succeït amb d’altres algues com
Asparagopsis armata que forma denses
poblacions a finals de la primavera i a l’estiu i
que ja és un acompanyant habitual del paisatge marí de les nostres costes. Una possible
explicació d’aquesta aturada en l’expansió de
les espècies introduïdes en el mar Mediterrani
és la forta estacionalitat que fa que si bé les
condicions tèrmiques poden afavorir una
expansió inicial, en arribar l’hivern, les espècies d’aigües càlides regressen i no poden
seguir la colonització (Gili, 2000). Aquesta
estacionalitat pròpia del mar Mediterrani i que
controla de manera decisiva les comunitats
marines (Coma et al, 2000) és un dels mecanismes que fa a aquest mar capaç d’absorbir
molts canvis i acceptar espècies exòtiques
sense que aquestes acabin proliferant massa.
La història de les invasions o les intrusions
d’espècies exòtiques a la Mediterrània va
començar fa poques dècades. De fet van ser
els vaixells dels pobles que van viure a les
costes del Mediterrani els primers responsables de les intrusions. Des dels grecs que van
anar i tornar d’Islàndia, o els fenicis d’Àfrica,
els púnics de la Macaronèsia i fins i tot del
Brasil (Fig. 5) fins als vaixells espanyols que
van creuar l’oceà Atlàntic regularment han
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estat el transport més factible per a la introducció antropogènica de les espècies exòtiques. Un cas que sembla estar relacionat amb
aquest transport degut al casc de fusta dels
vaixells és el del corall Oculina patagonica
(Fig. 6) que avui en dia es coneix des de l’estret de Gibraltar fins a les costes de Castelló
(Zibrowius, 1991).
Un dels canvis recents més evidents en les
comunitats marines s’ha produït malauradament a causa de la contaminació. Un increment de la presència i acumulació de
substàncies contaminades comporta una
immediata reducció de la biodiversitat, amb la
substitució de les espècies perennes per les
oportunistes, i en una reducció de la talla i l’edat de les espècies (Gray, 1989). Aquest cas
ha estat observat en diverses espècies (com
la fanerògama Posidonia oceanica) o en
alguns sectors del Mediterrani (com és el mar
Adriàtic). Les causes més conegudes i acceptades que han produït canvis importants en la
biodiversitat marina mediterrània estan relacionades amb un augment dels aportaments
continentals que han arribat a incrementar de
manera molt significativa els nivells d’eutrofització. En regions no tan tancades com el mar
Adriàtic es fa difícil separar els efectes antropogènics dels propis canvis habituals dels
ecosistemes i són més un conjunt de factors
els que interactuen (Bourcier, 1996). Per altra
banda, els increments de diòxid de carbó han
estat progressius en els darrers anys, fet que
ha donat lloc al conegut efecte hivernacle,

resultat de l’activitat humana (Graham, 1995).
D’aquesta manera no es poden acceptar com
“naturals” els canvis en la biodiversitat deguts
a canvis climàtics com a contrapartida als
efectes directes de la contaminació o altres
causes antropogèniques.
Cap a un nou concepte de biodiversitat
El nombre d’espècies que es troben en un
ecosistema ha estat l’aproximació millor per
quantificar la biodiversitat. Però, en els darrers
anys el concepte d’espècie es complementa
amb la funció que pot desenvolupar en la
comunitat o ecosistema on es troba. Això ha
fet que unes espècies tinguin un paper més
rellevant que d’altres no per la seva abundància sinó pel seu paper, encara que siguin poc
freqüents (Gray, 1997). Una expressió d’aquest paper ecològic és el cas dels depredadors de nivells alts en les cadenes tròfiques
que amb pocs individus poden controlar
extenses poblacions de les seves preses. En
el marc d’aquest concepte general de diversitat funcional s’ha fet un gran èmfasi a demostrar la necessitat de conèixer la funció de cada
espècie i que aquesta funció no té només una
relació tròfica, sinó que també és una resposta a les condicions ambientals (Walker, 1991).
Així, el concepte de diversitat funcional
(Steele, 1991) ha canviat molts punts de vista
en l’estudi de la biodiversitat i ha fet que el
nombre d’espècies que coexisteixen en un
hàbitat sigui indicador no només d’una estabi-

Figura 6. El corall Oculina patagonica, que avui en dia es coneix des de l’estret de Gibraltar fins a les costes
de Castelló, podria haber estat introduït a la Mediterrània adherit al casc de fusta dels vaixells espanyols
que creuaven l’Atlàntic. (Foto: G. Muñoz-Ramos/Escola del Mar de Badalona)
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Figura 7. Representació del
nombre d’espècies de meduses (hidromeduses) recol·lectades a tres canyons submarins del golf de Lleó amb
relació al flux total de carboni que arriba als canyons
com factor relacionat amb
l’aportament d’aliment a l’interior de cada canyó (modificat de Gili et al., 2000). C.c.
capçalera del canyó; Z.m.f.
zona intermèdia del canyó;
F.c. fora del canyó. La presa
de mostres es va realitzar a
35 m per sobre del fons marí
escepte a Z.m.e. que és el
mateix punt de mostreig que
Z.m.f. però a 500 m sobre el
fons.

litat ambiental sinó una resposta a un millor
aportament d’aliment o energia. Per exemple,
en comunitats on conviuen moltes espècies,
la coexistencia comporta un millor aprofitament de l’energia disponible. Un cas molt típic
en el mar Mediterrani d’aquest tipus de comunitat és el del conegut com coral·ligen. Es
tracta d’una comunitat que es desenvolupa
sobre substrat rocós entre 15 i 100 m de
fondària i en la qual conviuen una gran varietat d’espècies sèssils i mòbils. Aquesta comunitat està dominada per organismes suspensívors (filtren o capturen partícules en suspensió) i en estudis recents s’ha vist que no
només són capaços de capturar una gran
varietat de preses, sinó que exerceixen una
força depredadora molt important sobre les
comunitats planctòniques i el sèston (Gili i
Coma, 1998). La capacitat de repartir-se i
compartir l’aliment disponible entre les dife-

rents espècies ha fet que siguin considerades
un exemple que una elevada diversitat és
sinònim d’una eficiència molt alta en el processament de l’energia disponible. Altres
exemples d’aquests tipus de comunitats a la
Mediterrània són les comunitats planctòniques que es desenvolupen en llocs frontera
com les que se situen en el màxim de clorofil·la en la columna d’aigua i al llarg de fronts
hidrogràfics. L’exemple contrari serien les
comunitats que es desenvolupen en hàbitats
amb un fort estrès ambiental com les que es
troben just per sobre del nivell de l’aigua i que
viuen a expenses que siguin banyades per les
ones, o les comunitats planctòniques de mar
obert.
La biodiversitat també s’entén com el nombre diferent de comunitats, hàbitats o ecosistemes. Això fa que el mar Mediterrani, amb
una gran varietat de condicions ambientals
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com s’ha explicat abans, pugui tenir una elevada diversitat biològica. La importància dels
factors ambientals per explicar canvis en la
composició específica és fàcil d’entendre ja
que la biodiversitat és un fenomen dinàmic i
implica canvis. Així, recentment s’ha especulat
que variacions en les condicions ambientals
recents han donat lloc a processos d’especiació molt més ràpids del que s’esperava (Orr i
Smith, 1998). Un exemple d’aquesta nova
hipòtesi en el Mediterrani han estat els estudis
sobre la fauna marina dels canyons submarins
de la costa catalana. En aquests estudis s’ha
pogut demostrar que la composició de la
fauna de meduses en els canyons està composta no tan sols per espècies endèmiques i
molt possiblement relictes de l’antic mar
Tethys (Gili et al., 1998), sinó que moltes de les
espècies descobertes en els canyons habitaven tan sols un canyó submarí en concret (Fig.
7). Aquesta restricció de les espècies en un
canyó determinat s’ha explicat com una adaptació a les especials i diferents condicions
ambientals en cada un, com són la sedimentació (aportaments continentals), règim hidrodinàmic, topografia del canyó, etc. (Gili et al.,
2000). A més, aquests estudis amb meduses i
altres grups zoològics han ajudat a demostrar
que, contràriament al que es pensava fins ara,
la fauna profunda de la Mediterrània no és tan
similar a l’Atlàntica, sinó que té un elevat component d’endemisme.
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