
Institut de Ciències del Mar, Barcelona Xerrades del divendres - Any 2015

19

Baixant de les espatlles de gegants: avantatges, perills i trampes de les 

Teories del Tot en ecologia

Dr. Miquel Alcaraz

Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar

Divendres, 15 de maig de 2015

Resum

Les Teories del Tot (ToE) tracten d'explicar el món natural utilitzant pocs supòsits i paràmetres relativament 

simples. I d’entre aquestes ToE cal destacar la Teoria Metabòlica de l’Ecologia (MTE), que té l’atracció de les lleis 

generals i aplicables a sistemes de qualsevol nivell de complexitat o mida. Consisteix, bàsicament, en la fusió 

d’equacions clàssiques que relacionen el metabolisme amb la mida dels organismes (biomassa), la temperatura i la 

composició química, per explicar les propietats estructurals i funcionals a escala cel·lular, individual, de la població, 

la comunitat i fins i tot de l’ecosistema. Malgrat que algunes prediccions derivades de la MTE poden ser notablement 

precises per processos relativament simples (especialment quan el rang de la biomassa individual és prou ampli), els 

límits i capacitats reals de la teoria sovint són ultrapassats. Per tal d'examinar críticament alguns dels supòsits 

derivats de la MTE, es discutiran breument els avantatges i limitacions de la seva aplicació emprant exemples 

derivats de diferents processos metabòlics bàsics del zooplàncton polar en condicions similars de temperatura i pel 

mateix rang de mida individual. La conclusió és que les diferències en la resposta d’alguns processos metabòlics que 

poden conduir a alteracions significatives en els cicles biogeoquímics, i que són crucials per al funcionament i les 

propietats estructurals dels ecosistemes planctònics, no són predictibles per la MTE. Es suggereix per tant una 

reflexió acurada abans de rebutjar algunes idees clàssiques, i moderació en el suport entusiasta d'altres noves i d’èxit, 

sobretot en relació a la predicció dels canvis en els ecosistemes conseqüència del canvi global.

Breu biografia

Miquel Alcaraz Medrano (Barcelona, 4 de juliol de 1945) es va llicenciar en Biologia per la Universitat de 

Barcelona el 1969. La seva tesi doctoral per la mateixa Universitat (Ecologia, competència i segregació d'espècies 

congenèriques de copèpodes: Acartia), va ser dirigida pel professor Ramon Margalef, i guardonada amb el Premi 

Extraordinari de Doctorat de la UB. Actualment és Professor d'Investigació del CSIC, a l'Institut de Ciències del 

Mar, a Barcelona. Va ser Membre de la Comissió del Programa de Tercer Cicle, DEA i Doctorat "Ciències del Mar" 

(UB, UPC, CSIC), professor del Màster i Doctorat "Oceanografia", de la ULPG-CSIC. Forma part de panells 

d'avaluació de projectes de recerca nacionals i internacionals, així com de centres de recerca internacionals (Stazione 
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Zoologica Anton Dohrn, Nàpols; PNEC, França), i és membre del comitè editorial de diferents revistes científiques 

internacionals relacionades amb les ciències marines (Journal of Plankton Research, Scientia Martina, Arquipélago, 

etc.). Ha publicat més de 140 articles científics en revistes científiques del SCI i capítols de llibres, 40 d'ells durant 

els 10 últims anys, i ha descrit dues espècies noves per la Ciència. Durant aquest temps ha dirigit o participat en 

nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals, i un nombre equivalent de campanyes oceanogràfiques, 

Ha dirigit 7 tesis doctorals que han obtingut la màxima qualificació, una d'elles guardonada amb el Premi 

Extraordinari de Doctorat i el XVII Premi del Claustre de Rectors. El seu treball de recerca se centra en l'ecologia 

planctònica marina i la taxonomia de zooplankton, 

estructura de comunitats, xarxes tròfiques pelàgiques, 

fisiologia de zooplankton i interacció a multiescala entre 

variabilitat física i fenòmens biològics. Últimament s’ha 

interessat pels efectes del canvi global sobre els ecosistemes 

pelàgics de latituds altes. Un complement de l'activitat 

investigadora és la seva afició a la il·lustració científica. Part 

de la seva producció artístic-científica pot veure a 

http://www.pictorica.wordpress.com.
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