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Un dels principals objectius de les 

meves investigacions és corregir aquest 

dèficit de coneixement i aportar noves 

perspectives sobre la diversitat i la dis-

tribució d’aquest component del biota 

marí. Aquestes dues característiques 

interrelacionades han estat examina-

des des de dos enfocaments diferents: 

una anàlisi bioinformàtica in silico i una 

anàlisi més convencional de llibreries de 

clons de gens de la subunitat petita del 

ribosoma (SSU rRNA) obtinguts mit-

jançant un mostratge in situ a gran es-

cala. Des de principis dels anys 90, l’ús 

abundant de tècniques independents de 

cultiu per estudiar la comunitat del bac-

terioplàncton marí ha aportat un volum 

immens d’informació en forma de se-

qüències de gens de l’SSU rRNA que ha 

estat remesa a les bases de dades públi-

ques (per exemple, GenBank). Aquestes 

seqüències de gens han estat recupera-

des i agrupades en clústers de seqüències 

altament similars (és a dir, ribotips) per 

tal d’estimar la redundància intrínseca 

de GenBank i representar la distribució 

mundial d’aquestes seqüències. 

Els nostres resultats indiquen que 

després de quinze anys de mostratge re-

current d’aigua marina de tot el món, el 

nombre de seqüències diferents de gens 

de l’SSU rRNA de bacterioplàncton marí 

que s’han pogut recuperar mitjançant 

aquestes tècniques ha estat bastant li-

mitat, la qual cosa contradiu les expec-

tatives anteriors.  Sovint es considera 

que els microorganismes planctònics 

marins, degut a la seva mida reduïda, 

a la seva enorme abundància i a la seva 

fàcil dispersió, presenten una distribució 

cosmopolita que evita qualsevol agrupa-

ment estructurat en comunitats locals. 

Si tenim en compte que les seqüències 

similars de gens de l’SSU rRNA es poden 

agrupar en ribotips que es corresponguin 

amb espècies de bacterioplàncton, es po-

drien representar els possibles patrons 

de distribució (per exemple, verdadera-

ment endèmica o cosmopolita) d’alguns 

membres de la comunitat de bacterio-

plàncton. Aquests patrons també s’han 

observat in situ mitjançant un mostratge 

a gran escala. Aquest estudi ha revelat 

que el bacterioplàncton d’aigua marina 

superficial segueix un gradient de di-

versitat latitudinal, amb pocs tipus cos-

mopolites (vegeu la fig. 1). Tot i que s’ha 

observat una proporció més gran d’espè-

cies exclusives d’un lloc de mostratge, les 

comunitats de bacterioplàncton marí de 

localitzacions geogràficament allunyades 

mostren una agrupació i una distribució 

taxonòmica similars. La discrepància 

entre la diversitat de ribotips suposa-

dament immensa i el nombre reduït de 

ribotips observats en localitzacions geo-

gràficament allunyades podria ser degu-

da al fet que les tècniques independents 

de cultiu constitueixin una detecció 

deficient dels membres de la comunitat 

poc coneguts.  Les tecnologies d’alt ren-

diment més recents, com ara la seqüen-

ciació del genoma fragmentada a l’atzar 

(shotgun) o la piroseqüenciació, poden 

revelar la presència d’una ‘biosfera no 

explorada’ (rare biosphere) d’espècies 

indetectables mitjançant tècniques ba-

sades en la PCR. Tanmateix, la funció de 

cadascun dels membres de la comunitat 

de bacterioplàncton marí segueix essent 

en gran part una incògnita i cal que es 

duguin a terme més investigacions en el 

futur per poder conèixer el vincle entre 

la identitat i les funcions, així com per 

esbrinar la base de la convivència entre 

organismes propers. I

Tenen un reconeixement com a bioindicadors, se’ls estudia com a indicadors de la qualitat de l’atmosfera i han 
estat utilitzats per a la datació cronològica en geologia i arqueologia. La complexitat dels líquens obre noves vies 
d’investigació i demana atenció per respondre preguntes com quins beneficis poden aportar a l’àmbit urbà.

La definició de liquen més acceptada 

pels especialistes diu que és un consorci 

(o mutualisme), estable en el temps i eco-

lògicament obligat, d’organismes fotoau-

totròfics i fongs, on el fong indueix la for-

mació del tal·lus liquènic (Jahns, 1988; 

Ahmadjian, 1993; Hawksworth, 1994).

Fins ara s’han descrit unes 15.000 

espècies al món, moltes d’elles cosmo-

polites. Poden colonitzar els substrats 

més diversos, com les roques, escorces, 

fusta, i fins i tot substrats artificials ela-

borats per l’home, com ara el plàstic o 

les pintures, i també els podem trobar 

en quasi tot tipus d’ambient, des de les 

regions polars i les altes muntanyes, fins 

a les selves tropicals i els deserts, inclo-

ent-hi els ambients urbans. Aquesta om-

nipresència, juntament amb el fet de no 

presentar estacionalitat aparent (de fet 

tot l’any els veiem sense canvis) i tenir 

una vida molt llarga, normalment de 

centenars d’anys, i especialment la seva 

sensibilitat a les alteracions ambientals, 

els han fet el centre d’atenció dels inves-

tigadors interessats en la bioindicació i 

el biomonitoratge a mig i llarg termini.

Des de l’any 1866 en què Nylander va 

proposar el valor d’aquests organismes 

com a indicadors de la qualitat de l’at-

mosfera i fins ara, s’han publicat molts 

treballs tot i estandarditzant unes me-

todologies de treball i, a més, s’ha pogut 

comprovar la seva utilitat com a bioacu-

muladors. També hem après a utilitzar 

els líquens per a la datació cronològica 

de períodes de temps que van de les de-

senes als centenars d’anys, períodes en 

els quals altres tècniques no són precises 

(Armstrong, 1984). Els científics anome-

nen aquesta tècnica liquenometria i des 

que Beschel (1950 i 1957) va iniciar aques-

ta aplicació, s’han fet datacions geo- 

lògiques, com les de la regressió de les 

glaceres a l’hemisferi nord, i 

també d’arqueològiques, en- 

tre d’altres. Rose (1976) va 

proposar fer servir els lí-

quens epífits com a indica-

dors de qualitat del bosc mit-

jançant el càlcul d’un índex. 

Actualment, i deguda-

ment adaptat, s’està aplicant 

a tota mena de boscos, des de 

les rouredes fins als aciculi-

folis boreals. Com més apro-

fundim en el coneixement 

dels líquens, més ens ado-

nem de la potencialitat que 

per a les ciències ambientals 

i per a l’avaluació de la gestió 

d’espais naturals i de les àre-

es urbanes poden tenir.

En l’àmbit urbà, l’home ha considerat 

els líquens com a responsables del bio-

deteriorament. Colonitzen la pedra, les 

teules i el morter, essent un dels compo-

nents de les biodermes típiques a la regió 

mediterrània, juntament amb algues, 

cianobacteris, bacteris, fongs i, en con-

dicions de molta humitat, molses i fins 

i tot plantes vasculars. En aquest sentit, 

els esforços s’han centrat en eliminar i 

netejar aquestes biodermes de les faça-

nes, i promoure la utilització de mate-

rials de baixa bioreceptivitat. Una altra 

visió molt més integradora ens portaria 

a valorar la presència d’aquestes bioder-

mes des del punt de vista ecològic. Quins 

beneficis ens poden aportar a l’àmbit 

urbà? Són, sens dubte, un element del 

que anomenem naturalització urbana. 

Organismes que majoritàriament fan la 

fotosíntesi, fixen CO2 de l’atmosfera, amb 

el benefici que això pot suposar de cara 

a la reducció de l’efecte hivernacle. Actu-

en com a termoreguladors de les super-

fícies que colonitzen i, per transmissió 

de calor, també dels espais interiors on 

dediquem una alta despesa energètica 

per regular la temperatura. A més, tenen 

capacitat per retenir les partícules que, 

per deposició seca, l’atmosfera deixa i no 

recuperarà, actuant com a filtres. 

Aquests només són uns apunts dels 

possibles beneficis de la seva presència, 

alguns d’ells encara per avaluar. Arri-

bats a aquest punt, potser veurem amb 

altres ulls el cromatisme d’aquestes bio-

dermes que donen tonalitats taronges, 

blanquinoses, verdes, etc., als nostres 

terrats, teulades i façanes. Hores d’ara 

només som capaços d’identificar els lí-

quens urbans, però en sabem ben poc de 

la seva biologia i fisiologia. I
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Un cop d'ull

L’oceà global cobreix més del 70% del nostre planeta i, per tant, cons-
titueix l’ecosistema més gran de la Terra. En contrast amb el medi ter-
restre, els microbis generen els principals processos biogeoquímics de 
l’oceà, com a productors o com a consumidors de carboni fixat. Malgrat 
que els bacteris són els organismes autoreplicants més abundants de 
l’oceà, la comunitat dels bacteris marins de vida lliure (és a dir, el bacte-
rioplàncton) està poc estudiada des d’un punt de vista global. 

Figura 1. Mostratge global de comunitats de bacterioplàncton marí. S’ha dut a terme 

un mostratge de comunitats de bacterioplàncton en nou localitzacions del planeta, a 

una profunditat de 5 m. S’indica tant el nombre local d’OTU (Unitats Taxonòmiques 

Operatives) diferents com el nombre de clons seqüenciats, així com també els diagrames 

circulars de distribució dels principals grups taxonòmics (indicats a la llegenda de dalt 

a la dreta) per a cada localització. La mida del diagrama és proporcional al nombre total 

d’OTU mostrejades en cada localització.


