
Introducció

La circulació de la matèria per la biosfera
constitueix un dels objectes d’investigació
fonamentals de l’ecologia. La quantitat de
matèria, la seva distribució i els fluxos entre
diferents compartiments, són paràmetres
imprescindibles per caracteritzar i explicar el
funcionament de tot ecosistema. El seu estu-
di comporta una gran dificultat a causa de la
varietat de rutes que poden seguir els mate-
rials i a la complexitat dels processos en què
es veuen involucrats.

Leopold (1949) descriu l’aventura de la
matèria de forma breu i elegant en el que va
anomenar l’ “Odissea de l‘àtom X”: “An atom
at large in the biota is too free to know free-
dom; an atom back to the sea has forgotten it.
For every atom lost to the sea, the prairie pulls
another one out of the decaying rocks. The
only certain truth is that its creatures must
suck hard, live fast, and die often, lest its los-
ses exceed its gains”. Quan un àtom abando-
na el seu llarg repòs a la litosfera i passa a for-
mar part de la fracció orgànica de la biosfera,
entra en aquesta vertiginosa dinàmica cíclica
que distingeix la vida. La fotosíntesi li dóna la
vida, la mort el deixa a mercè dels descompo-
nidors i aquests el tornen a l’estat inorgànic.
D’aquesta manera, queda en disposició d’ini-
ciar un nou cicle. Per a què un ecosistema
persisteixi, ha de minimitzar les seves pèrdues
procurant que els àtoms essencials per a la
vida no s’allunyin d’aquests cicles veloços
que possibiliten l’elevada producció primària
que observem a la biosfera. L’equilibri de flu-
xos entre fonts i claveguerons de materials, i
entre producció i remineralització, governen el
ritme dels ecosistemes.

A les àrees somes (entre els 0 i els 60
metres de profunditat) de la majoria de costes
del planeta, creixen extenses praderies d’an-
giospermes adaptades a la vida submergida
en el mar (Figura 1). La seva participació en
els cicles biogeoquímics de la matèria és clau
tant per a l’arquitectura geomorfològica de la
costa, com per a la biologia dels seus ecosis-
temes. En el primer cas, el dens entramat de

fulles i arrels desenvolupades per les plantes,
acceleren la deposició del sediment sobre el
llit marí i n’asseguren la retenció. D’aquesta
manera, contribueixen a l’estabilitat de les
platges i a la batimetria costera en general. En
el segon, aquest entrallat dóna abric i aliment
a multitud d’espècies marines, moltes de les
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Fig. 1. A les illes Medes, Girona, una praderia de
Posidonia oceanica és objecte d’un intens estudi
per diferents equips d’investigació des de fa més
de dues dècades. A la imatge (a dalt) pot veure’s
l’aspecte de la praderia a 5 m de profunditat. Es
distingeix un dels seus peculiars habitants: el bival-
ve gegant Pinna nobilis (nacra). A la imatge infe-
rior podem veure una praderia intermareal com-
posta per unes sis espècies diferents de faneròga-
mes marines a la platja de Nyali, Kenya. Pot veu-
re’s amb claredat una sendera oberta a la praderia
per facilitar l’accés dels turistes a les embarcacions
de recreació. (Fotografies de l’autor). 



quals són, directament o indirectament, d’ele-
vat interès per al ser humà.

En el mar Mediterrani habiten quatre espè-
cies de fanerògames marines: Zostera noltii,
Zostera marina, Cymodocea nodosa i
Posidonia oceanica. Aquesta última, amb
diferència, és la dominant en els fons soms
del litoral entre els 0 i els 40 metres de pro-
funditat, i és l’encarregada d’exercir aquelles
funcions clau en les costes del nostre mar.
Vegem en quines formes, per quines rutes i a
quin ritme circula la matèria a través de les
praderies de Posidonia oceanica.

Producció

Les praderies de Posidonia oceanica es
troben entre els ecosistemes més productius
del planeta (Taula 1). Pot aconseguir els 2.000
gC/m2 any i supera àmpliament la producció
dels boscos o de les terres conreades. És fins
a 20 vegades superior a la producció mitjana
de fitoplàncton en el mar Mediterrani. Una
estimació tosca ens mostra que la producció
de Posidonia oceanica, que ocupa escassa-
ment el 0.15% de la superfície total del mar
Mediterrani, és equivalent al 33% de la pro-
ducció total en el nostre mar.

Al llarg dels 595 Km de la costa catalana,
es calcula que Posidonia oceanica contribueix
amb uns 40 km2 (4.000 ha; vegeu cartografia
en aquest volum) als 5.000 km2 que ocupa en
tot el Mediterrani. Si utilitzem el rang de pro-
ducció indicat a la Taula 1, la quantitat total de
carboni oscil·laria entre 8.000 i 80.000 tones.
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Taula 1. Superfície ocupada i producció total de diferents comunitats i biomes  del planeta. 1Eppley i
Peterson (1979); 2Rodríguez (1982); 3Margalef (1986) i altres autors; 4Dades pròpies i de diversos autors;
5Dades de diversos autors; 6Margalef (1986).

Sistema Superfície Producció Producció
(x106 km2 ) (gC/m2 any) (x109 mC/any)

PLÀNCTON MARÍ
Aigües oligotròfiques1 148 25,6 3,79
Aigües costeres1 39 124 4,8
Aigües nerítiques1 11 365 3,9
Mar Mediterrani2 2.5 50 a 85 0,13 a 0,21

MACRÒFITS LITORALS
Manglars3 0,22 2.000 0,44
Praderies de Posidonia oceanica4 0,005 200 a 2.000 0,001 a 0,1
Praderies de fanerògames marines5 0,39 300 a 4.000 0,117 a 1,56
Algues petites-mitjanes6 - 300 a 3.000 -
Algues grans6 - 1.800 a 4.000 -

ECOSISTEMES TERRESTRES
Deserts6 40 50 2
Cultius6 15 350 5,25
Boscos6 41 400 16,4

AIGÜES CONTINENTALS6 1.9 100 0,19
OCEANS6 361 100 36,1
ECOSISTEMES TERRESTRES6 148 200 29,6

Fig. 2. Distribució per òrgans de la producció neta
de Posidonia oceanica a la praderia de les illes
Medes. En aquesta praderia, els límits superior i
inferior es troben a uns 5 m i 15 m de profunditat,
respectivament. (Mateo i Romero, 1997).



Les tres quartes parts d’aquesta producció
corresponen a la producció foliar (Figura 2),
mentre que el 15% es deu als pecíols de les
fulles i el restant 10% es reparteix entre rizo-
mes i arrels. A la Figura 2 podem veure com la
quantitat de biomassa produïda no és
homogènia en qualsevol part de la praderia.
Les diferències més importants entre un punt
i un altre ocorren al llarg de l’eix batimètric, és
a dir, segons la profunditat. Així, en la prade-
ria escollida per a l’exemple de la Figura 2
(illes Medes, Girona), veiem com la zona més
soma de la praderia (a 5 m) en produeix quasi
tres vegades més que la zona més profunda (a
15 m). Una gran part d’aquestes diferències
es deuen al fet que la praderia és molt més
densa en les seves àrees somes que en les
profundes (unes cinc vegades més). La varia-
ble ambiental principal responsable d’aquest
‘encariment’ de la praderia amb la profunditat
és la llum. El seu paper en la productivitat de
la praderia és capital. En praderies que crei-
xen en aigües tèrboles (ja sigui per un contin-
gut natural abundant de partícules en suspen-
sió o per contaminació ambiental), la profun-
ditat viable per a l’existència de praderies és
molt menor que en aigües clares. Així, el límit
profund per a Posidonia oceanica en aigües
de les illes Balears es troba entre  els 30 i els
40m, mentre que a les costes catalanes, el
que és habitual és que se situï al voltant dels
20m. A les illes Medes, en concret, la praderia
no existeix per sota dels 15-18m.

Si es visiten les praderies de Posidonia
oceanica en diferents moments de l’any, es
pot comprovar que la seva productivitat
també té un important component de variabi-
litat estacional (Figura 3). Així, una praderia
pot presentar un creixement net de 1.600
mgC/m2 x dia en primavera i veure com
aquest creixement es redueix a una tercera
part a finals d’estiu. Aquest és el comporta-
ment estacional típic de la productivitat de
Posidonia oceanica; de forma similar al que
passa amb moltes plantes superiors terres-
tres, la producció s’accelera en primavera, la
planta ‘agosteja’ a finals d’estiu i, si es tracta
d’una espècie caducifòlia com la Posidonia
oceanica, perd la fulla de forma massiva
durant la tardor.

Destí

Consum: herbívors i detritívors

Un cop examinada la producció primària,
és a dir, ‘la via d’entrada’ dels materials
inorgànics al compartiment viu representat per
la planta, el següent pas és analitzar el que
passa amb aquesta producció. Estem acostu-
mats a pensar que el destí habitual de la pro-
ducció vegetal és servir de menjar als herbí-
vors, els quals, al seu torn, seran presa d’ani-

mals carnívors. Aquest destí, conegut com la
via dels herbívors, és una ruta habitual de la
matèria per la biosfera. En el cas de les
fanerògames marines en general, pot consi-
derar-se més aviat rara que habitual. Només
en aquells ecosistemes en els quals cohabiten
fanerògames marines i grans herbívors marins
com el dugong (o vaca marina), el consum de
la producció de la planta pot arribar a repre-
sentar una gran part de la seva producció
(més de la meitat; long et al., 1995). El cas de
Posidonia oceanica és ben diferent. Diversos
estudis han demostrat que, per terme mitjà, el
consum anual de planta per part dels herbí-
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Fig. 3. Evolució anual del creixement net (en ter-
mes de carboni incorporat) de Posidonia oceanica
a la praderia de les illes Medes. (5m; 1992-1993;
Alcoverro et al. 2001).

Fig. 4. Les salpes (Boops salpa) i l’eriçó de mar
comú (Paracentrotus lividus), són dos dels princi-
pals herbívors que ‘pasturen’ a les praderies de
Posidonia oceanica. (Font: internet).



vors, rarament supera el 5% (Cebrián i Duarte
1997). I encara n’hi ha més. El principal herbí-
vor que es reconeix en les praderies de
Posidonia oceanica, la salpa (Boops salpa;
Figura 4), podria assimilar només una petita
porció del material foliar que ingereix. La hipò-
tesi se sustenta en l’observació dels excre-
ments d’aquest peix, en els quals és freqüent
reconèixer fragments intactes de la planta.
Quelcom similar ocorre amb l’eriçó de mar
comú Paracentrotus lividus (Figura 4), resident
habitual de les praderies i que sol consumir
els extrems superiors de les fulles.

Fa unes quatre dècades, aquesta situació
d’escassa activitat herbívora a les praderies de
fanerògames marines, representava un enigma.
Costava explicar com un ecosistema podia ser
tan productiu (no només la planta sinó la resta
de la comunitat associada), sent la transferèn-

cia de materials de la planta a nivells superiors
de la cadena alimentària tan limitada. Odum i
de la Cruz (1967) van mostrar que en alguns
ecosistemes, la ruta principal de transferència
de la matèria (i per tant, de l’energia que hi és
continguda) feia baules superiors de la cadena
alimentària, que s’iniciaven en els microdes-
componidors (fongs i bacteris) que creixen
sobre el material detrític de la planta. És l’ano-
menada via dels detritívors o detrítica. Els bac-
teris, fonamentalment, s’encarreguen de remi-
neralitzar el material vegetal una vegada mort,
alhora que creixen servint d’aliment per a orga-
nismes de nivells tròfics superiors. D’aquesta
manera, les comunitats bacterianes realitzen
una doble funció: mineralitzadora (retornant el
material a l’estat inorgànic) i mediadora en la
transferència de matèria i energia per al funcio-
nament de l’ecosistema (Figura 5).
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Fig. 5. Bacteris descomponidors. Exèrcits de bacteris com les d’aquestes fotografies microgràfiques són
els responsables de la remineralització dels detritus de Posidonia oceanica. Els bacteris esfèrics en una de
les imatges, mostren les seves xarxes d’ancoratge a còpia de cadenes de polisacàrids (conegut com
gliocàlix bacterià) que els permet aferrar-se a la seva font d’aliment. Les imatges corresponen a petits
fragments de fullaraca de Posidonia oceanica procedents de la praderia de Lacco Ameno, Ischia, Nàpols.
(Fotografies de l’autor).

Taula 2. Resum de resultats d’experiments per avaluar la velocitat de descomposició i l’activitat descomponi-
dora en la fullaraca de Posidonia oceanica. gPS: grams de pesos sec de fullaraca (Mateo i Romero 1996).

Experiment Període Temperatura Velocitat de Activitat 
de l’aigua descomposició descomponidora

(ºC) (1/dia) (mg O2 /gPS dia)

Senescent
1 Feb.-Maig 1991 13,5 0,0052 0,08
2 Jul.-Sep. 1991 20,0 0,0096 0,15

Fullaraca
1 Feb.-Maig 1991 13,5 0,0042 0,06
2 Jul.-Sep. 1991 20,0 0,0089 0,11



A l’igual que passava amb la producció, el
ritme amb el qual es verifiquen els processos
de mineralització i transferència és diferent en
les diferents èpoques de l’any. En diversos
experiments realitzats al llarg de l’any per
determinar l’activitat descomponidora de la
fullaraca de Posidonia oceanica (Taula 2;
(Mateo i Romero 1966), es va poder veure
com la velocitat i l’activitat descomponidora
es duplicaven durant els mesos estivals res-
pecte al mesurament a l’hivern i a principis de
primavera. Aquestes importants diferències,
es va demostrar que estaven associades a la
temperatura de l’aigua (uns 7ºC més alta a
l’estiu que a l’hivern). Els experiments es van
realitzar de forma paral·lela amb fulles senes-
cents (fulles a punt de morir i de desprendre’s
de la planta que encara conserva una certa
quantitat de substàncies nutritives) i amb
fullaraca (fulles i fragments de fulles que ja han
caigut de la planta i es troben en el llit de la
praderia; han perdut ja la gran majoria de
substàncies de reserva). Es va comprovar que
el material més nutritiu, es descomponia amb
més rapidesa (1, 2 vegades) i que la seva acti-
vitat descomponidora era quasi el doble (Taula
2). En general, la fullaraca de Posidonia ocea-
nica es descompon en la seva totalitat en
menys d’un any.

L’existència en la praderia d’una via dels
detritívors basada en els detritus de Posidònia
oceanica és indiscutible. No obstant això, el
que ara per ara es desconeix és en quina
mesura són els detritus procedents de la plan-
ta la font principal d’energia. Boschker et al.
(1999), han demostrat que en un ecosistema
estuarià del sud d’Holanda, l’abundant fullara-
ca procedent de la vegetació de macròfits
semisubmergits (Spartina anglica, fonamental-
ment), no és sempre la font de carboni domi-
nant per al creixement bacterià. Contràriament,
són els detritus d’origen algal els que nutreixen
en gran manera els descomponidors. El que
pot semblar una paradoxa, pot tenir diverses
explicacions. Per una banda, la proporció amb
què són utilitzades les diferents fonts de carbo-
ni, sens dubte ha de variar al ritme amb què ho
fa la síntesi de matèria orgànica en els diferents
compartiments de productors primaris de l’e-
cosistema. Per l’altra, en sistemes tan dinàmics
com els aquàtics (en particular àrees costeres
exposades i zones estuarianes sotmeses a
marees), una gran part de la matèria produïda
per les fanerògames marines, és exportada a
llargues distàncies, en ocasions molt lluny de
l’ecosistema d’origen.

Exportació

Al contrari del que succeeix en la majoria
d’ecosistemes terrestres, en els ecosistemes
costers una gran part de la producció vegetal
no es diposita, una vegada morta o fragmen-

tada, en els encontorns del lloc on es va sin-
tetitzar, sinó que pot viatjar llargues distàncies
per acabar ‘fertilitzant’ altres ecosistemes. La
quantitat de material detrític que segueix
aquesta ruta pot ser molt variable (de l’1% al
79% de la producció foliar; Hemminga et al.
1991). La incidència de l’exportació depèn de
la morfologia i profunditat del llit on creix la
praderia, del patró en intensitat dels vents,
corrents i onatge, i de la flotabilitat dels detri-
tus (la fullaraca, fonamentalment).

Les praderies de Posidonia oceanica, en la
seva immensa majoria, es troben en àrees del
litoral exposades, per la qual cosa les ‘pèr-
dues’ de materials per exportació solen ser
elevades. Les àrees superficials de la praderia
de les illes Medes (a 5 m de profunditat; Figura
6), per exemple, perden un 14% de la bio-
massa foliar produïda en termes d’exportació.
A la vora del límit inferior, a uns 15m de pro-
funditat, on l’hidrodinamisme queda conside-
rablement atenuat, aquestes pèrdues es
redueixen al 6% (Figura 7). Es pot veure que
aquests valors no s’aproximen al quasi 80%
aconseguit en altres casos, a pesar de tractar-
se d’una praderia considerablement exposa-
da. La paradoxa pot explicar-se en gran
manera per la velocitat particularment elevada
amb què es descompon la fullaraca. En com-
paració amb la d’altres praderies mediterrà-
nies, la fullaraca de les illes Medes és compa-
rativament més ‘nutritiva’ i provoca que més
quantitat de material sigui remineralitzat
abans de ser exportat.

El destí del material exportat poden ser
zones més profundes de la cubeta on es
desenvolupen les praderies, o els seus eco-
sistemes adjacents. Entre aquests últims
s’inclouen el mediolitoral i supralitoral, en
termes col·loquials, vora el mar. En el litoral
mediterrani, aquest últim destí pot adquirir
dimensions espectaculars. Tal és el cas de
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Fig. 6. Detall d’un petita acumulació de fullaraca de
Posidonia oceanica entre diversos rodals de la plan-
ta. A la seva esquerra s’aprecia una petita superfície
de praderia morta de la qual únicament poden veu-
re’s part dels rizomes morts. La fotografia va ser feta
a la praderia de les illes Medes, Girona, a una pro-
funditat de 5 m. (Fotografia de l’autor).



l’afluència massiva de fullaraca de
Posidonia oceanica que forma estructures
que coneixem pel nom de ‘banquetes’
(Figura 8). Les banquetes, compostes en un
90% per fullaraca, es nutreixen de la fulla
caiguda que l’onatge moderat va acumulant
a l’aigua en la zona pròxima a la riba. A con-
tinuació, els temporals s’encarreguen de
llançar el material fora de l’aigua amunte-
gant-lo a altures de més de 2 m sobre la
sorra de les platges (Mateo et al., 2002). El
mateix onatge s’encarrega d’anar erosio-
nant les banquetes fins a col·lapsar-les i
retornar el material a l’aigua (Figura 9). El

temps que la fullaraca roman ‘segrestada’ a
les banquetes es desconeix amb exactitud,
però s’estima en uns pocs anys.

Retranslocació

Quan es parla de rutes i destins dels mate-
rials produïts, podem estar-nos referint al con-
junt del material, és a dir, la biomassa o el pes
sec, o a components importants d’aquest
material, tal com serien alguns elements
biogènics clau: el carboni, el nitrogen i el fòs-
for. En ecologia, els dos últims solen denomi-
nar-se ‘nutrients’.
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Fig. 7. Destí de la biomassa produïda per Posidonia oceanica en els límits superior i inferior de la prade-
ria de les illes Medes. La partida denominada ‘indeterminat’, deriva de les limitacions dels mètodes d’ex-
perimentació disponibles per calcular el percentatge de remineralització in situ. (Mateo i Romero 1997).

Fig. 8. Part de la producció de Posidonia oceanica pot ser llançada fora del mar per l’onatge. En alguns
casos es formen acumulacions de fullaraca de més de dos metres d’altura sobre la sorra de les platges
donant lloc al que es coneix com ‘banquetes’ (a l’esquerra: vista general, illa de Nueva Tabarca, Alacant;
a dalt a la dreta: detall, Còrsega). No és infreqüent trobar una gran afluència de restes de rizomes i arrels
com en aquesta platja de Còrsega (sota). També pot veure’s una de les característiques ‘pilotes de mar’,
formada per l’aglomeració de fibres procedents dels pecíols morts de Posidonia oceanica. (Fotografies de
José Luis Sánchez-Lizaso, a l’esquerra, i de Marta Manzanera, a la dreta).



A l’igual que moltes plantes superiors
terrestres, les fanerògames marines tenen la
capacitat de redistribuir els seus preuats
nutrients entre diferents parts de la planta i,
com veurem, entre diferents feixos amb l’ob-
jectiu d’optimitzar-ne la utilització. Una il·lus-
tració d’aquesta estratègia la trobem en la
comparació de les Figures 7 i 10. Mentre que
el percentatge de biomassa exportada és del
14% i 6% en els límits superior i inferior, res-
pectivament, les pèrdues de nutrients no
supera el 10% i el 3%, respectivament
(Mateo i Romero 1997). La diferència s’expli-
caria per la retranslocació de nutrients des
de les fulles senescents cap a les fulles i els
feixos més joves. D’aquesta manera, s’aug-
menta la quantitat de nutrients a disposició
de les parts de la planta que estan creixent
més activament, i se n’evita la pèrdua per
exportació. Més concretament, en el nostre
exemple de les illes Medes, s’ha estimat que
entre el 50% i el 75% dels nutrients són

retranslocats abans de la caiguda de la fulla
(Figura 10).

Com ja s’apuntava, la retranslocació pot
ocorre també entre diferents feixos. S’ha
demostrat recentment que l’estructura clonal
de les praderies de Posidonia oceanica (gene-
ració de feixos nous amb dotació genètica
idèntica mitjançant reproducció vegetativa)
inclou l’intercanvi de materials entre feixos
(Marbà et al., 2002). La utilització de traçadors
isotòpics de carboni i de nitrogen revela que,
en només quatre dies, el transport entre feixos
pot donar-se a distàncies de més de 10 cm en
Posidonia oceanica i de més de 60 cm en
altres espècies de fanerògames marines
(Figura 11).

Immobilització: la festa amb menys ritme

Fins aquí, s’ha vist com la matèria orgàni-
ca sintetitzada per la planta participa en uns
processos més o menys dinàmics en els quals
és remineralitzada, exportada o redistribuïda
en períodes de temps que anirien des d’uns
pocs dies fins alguns anys. El destí de la majo-
ria de la producció de rizomes i arrels de
Posidonia oceanica, és a dir, de la seva pro-
ducció subterrània, és ben diferent.

En trobar-se enterrats en el sediment de les
praderies, els detritus procedents dels rizomes
i les arrels de la planta són molt poc suscepti-
bles a l’exportació. Si s’observen les condi-
cions d’oxigenació del sediment, es comprova
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Fig. 9. Dinàmica de formació i erosió de les ban-
quetes de Posidonia oceanica. (Dibuix de Pere
Rovira, publicat en Mateo et al. 2002).

Fig. 10. Destí dels nutrients (nitrogen i fòsfor) fixats
per la planta. L’elevat percentatge de nutrients
retranslocats a altres parts de la planta o remineralit-
zats pels bacteris, minimitza les pèrdues per expor-
tació o immobilització. La informació correspon als
límits superior i inferior de la praderia de les illes
Medes, Girona. (Mateo i Romero 1997).



que a partir dels 4-5 cm de la superfície, l’acti-
vitat dels bacteris descomponidors aeròbics,
queda pràcticament exclosa (Figura 12).
Aquesta circumstància junt amb l’elevat contin-
gut en fibres resistents a la descomposició dels
teixits de Posidonia oceanica, tenen com a
resultat la preservació del material durant
milers d’anys. L’acumulació del material any
rere any, dóna lloc a la formació d’un tipus de
sòl altament orgànic que ‘eleva’ el llit de la pra-
deria a raó d’entre 0.5mm i 4 mm a l’any. (Taula
3; Mateo et al., 1997). Aquest sòl es coneix
com a ‘mata’ i només és comparable a les tor-
beres de Sphagnum típiques dels llocs humits
en medi terrestre, i a les acumulacions orgàni-
ques formades pels manglars en mars tropi-
cals. En la praderia de les illes Medes, la quan-

titat de biomassa ‘immobilitzada’ en la mata és
de l’ordre del 25% de la producció total anual
de la planta, de la qual només el 4-8% corres-
pon a nutrients (nitrogen i fòsfor; Figures 7 i 10).
Una estimació més general, que considera
altres praderies i seccions de mata més llar-
gues, dóna uns valors  del 15% i 3-4% per a la
biomassa i els nutrients, respectivament. La
comparació del fenomen d’immobilització de
matèria orgànica en Posidonia oceanica amb
altres ecosistemes, ens dóna la mesura de l’im-
ponent clavegueró de matèria que constitueix
la mata. A la Taula 4 veiem que malgrat que les
entrades totals de carboni al sòl de la praderia
són comparativament molt més petites que en
qualsevol altre ecosistema (noteu que els
valors per als llocs humits i praderies de
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Taula 3. Percentatge de la producció primària neta (PPN) que s’acumula en el sediment en diferents siste-
mes de la biosfera. S’indica també el ritme amb què els detritus es van acumulant.

Acumulació de matèria % de la PPN que Velocitat d’acumulació
orgànica s’acumula en el sediment (mm/any) Font

Sediments oceànics < 0,1 a 2 0,001 a 0,006 Valiela 1984
Torberes 9 0,5 Gorham 1991
Mata de Posidonia oceanica 2 a 14 0,5 a 4 Mateo et al. 1997
Sediments de marismes 5 a 40 1 a 6 Valiela 1984

Fig. 11. Comunicació entre els feixos de praderies
de diferents espècies de fanerògames marines inclo-
ent Posidonia oceanica. Incubant un feix in situ
amb l’isòtop estable del carboni, 13C, s’ha pogut
comprovar que les substàncies de síntesi de les
fanerògames marines poden ser compartides entre
diversos feixos. L’experiment demostra que aquestes
substàncies poden arribar a feixos situats a 60cm
de distància del feix incubat en només quatre dies.
En les espècies marcades amb asterisc es va poder
demostrar estadísticament que les substàncies de
síntesi eren retranslocades cap als feixos més joves
(cap a l’àpex del rizoma). ZN: Zostera noltii, HU:
Halodule uninervis; HS: Halophila stipulacea; CS:
Cymodocea serrulata; CN: Cymodocea nodosa; TH:
Thalassia hemprichii, TC: Thalassodendron ciliatum;
PO: Posidonia oceanica. (Marbà et al. 2002).

Fig. 12. El potencial redox d’un sediment proporcio-
na una mesura del seu grau d’oxigenació. A un
potencial d’uns 150 mV, l’activitat bacteriana aeròbi-
ca ja no és eficient. Les línies horitzontals mostren la
profunditat en el sediment de la praderia de
Posidonia oceanica de les illes Medes en la qual l’ac-
tivitat aeròbica ja no és viable. Aquesta és una de
les claus per explicar la preservació ‘mil·lenària’ de
les restes d’arrels i rizomes de Posidonia oceanica
en el sòl de la praderia donant lloc a la formació de
la mata. (Dades de l’autor no publicades).



Posidonia oceanica estan expressats en g/any
i no en x 1015 g/any), els seus estocs són del
mateix ordre. El quocient entre els estocs i les
entrades de carboni, ens dóna una idea del
temps que roman immobilitzat un àtom de car-
boni en el sòl. Mentre que per a la resta d’eco-
sistemes parlaríem de desenes a cents d’anys,
en el cas de les torberes i de la mata de
Posidonia oceanica parlaríem de milers d’anys.

Com veurem més endavant en aquest
volum, l’excepcional persistència de la mata
de Posidonia oceanica, possibilita l’aproxima-
ció a la paleoecologia d’aquesta espècie, la
qual cosa, en el medi marí, representa un fet
sense precedents.

Balanç

Com en tot sistema productiu, en els siste-
mes biològics també parlem d’un ‘haver’ i un
‘deure’. Segons sigui l’import de cadascun
d’aquests membres, parlarem de cobrir des-
peses, sofrir pèrdues o de generar beneficis.
L’estudi d’aquests termes aplicats a un eco-
sistema és el pas final després d’haver identi-
ficat els estocs i les rutes principals de la
matèria que hi circula. 

És obvi que tot ecosistema que existeix i
persisteix en el temps, ha de ser un ecosiste-
ma el balanç del qual ha de ser positiu. S’ha
vist com les praderies de Posidonia oceanica
poden ‘sofrir pèrdues’ de materials (Figures 7
i 10) en termes d’exportació (producció foliar,
fonamentalment) i d’immobilització (parts sub-
terrànies). Per a què la producció de la prade-
ria pugui mantenir-se és necessari reposar
aquestes pèrdues, ja sigui mitjançant el reci-
clat de matèries dins de la mateixa praderia
(producció reciclada), o mitjançant l’aporta-
ment de materials externs (producció nova).

La relació entre aquestes dues vies d’ob-
tenció de materials ens dóna una idea de l’au-
tosuficiència o capacitat d’autofertilització de
l’ecosistema per mantenir la seva producció.
A les comunitats productores del plàncton
marí, la producció nova s’estima entre el 6%
per a aigües oligotròfiques i el 46% per a
aigües costeres nerítiques (Eppley i Peterson,

1979). A la praderia de les illes Medes és de
l’ordre del 33%. Aquest valor, és sens dubte
inferior al de la majoria de praderies, ja que
com s’ha vist amb anterioritat, les pèrdues per
exportació a les illes Medes són particular-
ment petites.

Tenint les aportacions de carboni i
nutrients assegurats, les praderies de
Posidonia oceanica depenen de la llum per
mantenir un balanç energètic positiu.
L’energia aportada pel sol junt amb els mate-
rials nous i reciclats, han de permetre a la
planta cobrir les seves despeses de manteni-
ment (fonamentalment la respiració) i invertir
en producció de nous individus per assegurar
la supervivència de la praderia. Aquesta
dependència fa que Posidonia oceanica sigui
molt vulnerable als canvis de transparència de
l’aigua. Un excés de terbolesa de l’aigua a
causa de sediments ressuspesos o a una pro-
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Taula 4. Magnitud d’alguns dels claveguerons de carboni orgànic a la biosfera. El quocient entre estocs i
entrades ens proporciona una estimació del temps que roman un àtom de carboni en el clavegueró.
1Jenkinson et al. 1991; 2Warner et al. 1993; 3Mateo et al. 1997.

Sistemes (sòls) Estoc C Entrades C Estocs/Entrades
(x 1015 g) (x 1015 g/any) (anys)

Tundra1 191 0,9 212
Bosc boreal humit1 133 4,7 28
Desert tropical1 2 0,1 20
Terres conreades1 167 10,2 16
Bosc tropical humit1 78 15,3 5
Llocs humits (torberes)2 450 25 9.090
Praderies de Posidonia oceanica3 5 0,5 12.500
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Fig. 13. Balanços de carboni en la planta i en l’e-
cosistema de Posidonia oceanica. (Praderia de les
illes Medes; Alcoverro et al., 2001 i dades no
publicades de l’autor).



ducció planctònica desmesurada a causa de
l’eutrofització, pot tenir conseqüències fatals
per a la praderia ja que provoca que el balanç
de les seves àrees més profundes sigui nega-
tiu. Quan això succeeix, el resultat és la desa-
parició de grans extensions de praderia.

A la Figura 13 poden veure’s els balanços
de carboni per a la planta i per a la praderia a
les illes Medes. El primer és diferent del segon
a l’igual que poden ser diferents el balanç
d’una filial d’una multinacional i balanç global
d’aquesta mateixa multinacional. En el cas de
la planta es considera fonamental la fotosínte-
si enfront de la respiració; en el balanç de l’e-
cosistema l’estimació inclou les entrades bru-
tes del carboni a través de la planta i els seus
epífits, és a dir, de dos dels productors prima-
ris més importants del sistema. Quant a les
sortides, es considera la respiració de la plan-
ta, de la fullaraca i del sediment. Aquest últim
inclouria les fraccions fines (no recognosci-
bles a simple vista) de Posidonia oceanica i els
altres detritus procedents d’altres organismes,
entre els quals destacarien el plàncton i altres
algues productores.

Durant el període estudiat (1992-1993)
podem veure com la planta va tenir un balanç
molt positiu en els mesos d’estiu i negatiu
durant la resta de l’any, període en el qual la
planta empraria part de les reserves acumula-
des per al seu funcionament durant l’estiu.
L’ampli superàvit estival està associat a l’ele-
vada irradiació solar. El balanç d’ecosistema,
per contra, és positiu durant la major part de
l’any, i es va fent clarament negatiu cap a
finals d’estiu i a la tardor. Això es produeix
perquè la respiració (de les plantes i del sedi-
ment) domina sobre la producció. En aquest
període de l’any, la planta es troba en una fase
de productivitat mínima i en el sediment coin-
cideixen una gran abundància de matèria
orgànica que prové del sèston i de la caiguda
de la fulla (massiva en aquesta època de l’any)
i una elevada temperatura de l’aigua (entre
15ºC i 22ºC). Parlaríem d’un període heterò-
trof de l’ecosistema.

S’ha de dir que els balanços que aquí s’in-
diquen han de prendre’s com un exercici
didàctic i no com a dades generalitzables;
d’altra banda, els termes del balanç poden ser
molt diferents segons les característiques
oceanogràfiques i climàtiques de l’any en què
es realitza l’estudi.

Perspectives

Fins ara, l’estudi de les rutes que segueix
la matèria pels ecosistemes dominats per
Posidonia oceanica s’han hagut de limitar a
períodes d’un any. Les limitacions es deuen
fonamentalment al cost i a la dificultat d’expe-
rimentar i mostrejar en immersió, i a la neces-
sitat de realitzar simultàniament l’anàlisi d’un

enorme número de variables que permeti la
comparabilitat dels resultats dins de l’any
estudiat.

El ritme dels ecosistemes no és constant.
La variabilitat de les ‘constants vitals’ de tot
ecosistema pot ser àmplia i poden apreciar-se
patrons cíclics o tendències naturals si som
capaços d’observar o reconstruir un període
llarg de la seva història. Aquesta possibilitat,
tan desitjable com infreqüent, permet discri-
minar entre els canvis derivats de la interven-
ció de l’ésser humà i les tendències purament
naturals. Excepcionalment, com ja s’ha apun-
tat, Posidonia oceanica ens ha deixat un llegat
històric mil·lenari que obre les portes a l’estu-
di de la seva ecologia amb una perspectiva
històrica sense precedents. Més endavant en
aquest volum, s’analitza aquesta qüestió amb
una mica més de detall.
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