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El retrocés de les glaceres a la península 

Antàrtica està afectant de manera directa 

i indirecta a tot l’ecosistema de les zones 

costaneres. En el darrer any, en el marc 

del decretat «any polar internacional», 

s’estan duent a terme nombrosos estudis 

amb l’objectiu d’avaluar aquests efec-

tes. Amb aquesta finalitat, les estacions 

antàrtiques costaneres de què disposen 

nombrosos països al llarg de la península 

Antàrtica han servit d’inestimable plata-

forma per a aquests estudis.

L’escalfament climàtic és un feno-

men d’abast global, l’expressió del qual 

es troba magnificada a les regions po-

lars. A la zona de la península Antàrti-

ca, l’augment de temperatura observat 

els darrers 50 anys arriba als 2,5ºC. Els 

sistemes glacials de la península Antàr-

tica estan responent de manera directa 

al canvi climàtic de les darreres dècades 

mitjançant el retrocés de la seva extensió 

i l’increment de la producció d’aigua de 

fosa. Aquest procés, a més de contribu-

ir a l’increment del nivell del mar, afecta 

directament la composició del fitoplànc-

ton i les poblacions d’organismes clau de 

les xarxes tròfiques antàrtiques, com és 

ara el krill, la biologia del qual es troba 

íntimament lligada a la dinàmica del gel 

i, per la seva mediació, a l’estructura de 

la resta de la trama tròfica antàrtica.

La fosa glacial aporta a la columna 

d’aigua adjacent una gran quantitat d’ai-

gua de baixa salinitat, així com de par-

tícules que modifiquen les característi-

ques òptiques de les aigües superficials, 

influint directament en la fotosíntesi del 

fitoplàncton. Això altera la composició 

qualitativa i quantitativa de l’aliment 

per al zooplàncton i el zoobentos, cosa 

que produeix alteracions en els primers 

nivells de les xarxes tròfiques, que a la 

vegada incidirien sobre els depredadors 

superiors i la resta de l’ecosistema. A 

més d’aquests efectes indirectes, la fosa 

glacial podria tenir una influència direc-

ta sobre els organismes zooplanctònics 

antàrtics. Ja s’han observat a l’Àrtida 

mortaldats d’organismes zooplanctònics 

a causa de la baixa salinitat, producte de 

la fosa de les glaceres. A l’Antàrtida els 

fenòmens de mortaldat del zooplànc-

ton (principalment krill i salpes) també 

s’han començat a observar. En el cas de 

les salpes i d’altres organismes filtradors, 

els augments de la quantitat de material 

en suspensió afectarien directament les 

taxes de filtració i podrien produir fins 

i tot la seva mort per inanició i asfíxia. 

En el cas del krill, la presència d’eleva-

des quantitats de sediment a la columna 

d’aigua els impedeix també alimentar-

se de manera correcta.

Un exemple concret és el de la cale-

ta Potter (ubicada a l’illa del Rei Jorge, 

a la península Antàrtica), on les seves 

glaceres han reflectit un retrocés im-

portant en els darrers 5 anys. Cada cop 

amb més freqüència, durant l’estiu an-

tàrtic, les aigües costaneres de la caleta 

Potter prenen un intens color terrós. En 

nombroses ocasions, coincidint amb la 

presència d’aquesta marea marró, s’han 

detectat a la platja franges ataronjades 

que consisteixen en acumulacions de 

krill (Euphausia superba) mort (Fig. 1). 

Els bancs de krill arriben a la costa per 

alimentar-se de l’abundant fitoplàncton 

que prospera en aigües somes. Quan 

filtra l’aigua per concentrar l’aliment, el 

krill capta també partícules de sediment 

que es troben en suspensió. Aquests se-

diments, de composició sobretot orgà-

nica, no constitueixen un aliment per al 

krill, més aviat al contrari. Es creu que 

l’impedeixen alimentar-se amb normali-

tat, fins que acaben per causar-li la mort. 

A la base científica de Jubany/Dallmann 

s’estan duent a terme recerques per des-

xifrar aquestes morts massives i la seva 

relació amb el canvi climàtic. I

La península Antàrtica, atesa la seva alta sensibilitat i resposta en terminis 
relativament curts, ofereix una oportunitat única per l’estudi dels efectes 
d’un procés de significació global: el retrocés de les seves glaceres. Així 
mateix, atesa la ubicació del continent antàrtic, els processos en aquesta 
regió influeixen sobre zones que n’estan allunyades.

EFECTES DEL RETROCÉS GLACIAL SOBRE EL 
PLÀNCTON DE LA PENÍNSULA ANTÀRTICA

Figura 1. Franges ataronjades, que corresponen a 

acumulacions de krill (Euphausia superba) mort, a la 

costa de la caleta Potter, l’estiu antàrtic 2006-2007. 

Verónica Fuentes
Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona (CSIC).
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Les espècies de la megafauna antàrtica 

són de longevitat alta i reproducció gene-

ralment lenta i estan adaptades a ambi-

ents extrems de marcada estacionalitat. 

Alguns pingüins i pinnípedes (foques i 

llops marins) poden iniciar la reproduc-

ció abans dels tres anys d’edat i crien 

gairebé cada any. A l’altre extrem hi ha 

balenes, petrells i albatros, alguns dels 

quals no es reprodueixen fins que tenen 

10 anys o més, i des d’aquest moment ho 

fan només cada dos o més anys. Per a la 

majoria de la megafauna, la taxa de su-

pervivència dels individus adults ha de 

ser alta i poc variable perquè les pobla- 

cions tinguin un creixement positiu o es-

table. Aquesta variabilitat d’història de 

vida condiciona la resposta dels organis-

mes a la variabilitat ambiental i limita la 

seva adaptació als ecosistemes antàrtics. 

Gairebé tota la megafauna es situa 

damunt de les xarxes tròfiques i depèn de 

la productivitat del medi pelàgic. Moltes 

espècies depenen directament del krill 

antàrtic (Euphausia superba) o dels pei-

xos que depreden el krill, com molts mic-

tòfids i peixos de gel. A excepció dels ce-

tacis, que són de vida totalment aquàtica, 

altres mamífers i aus depenen del medi 

terrestre o del gel marí per reproduir-se. 

Això els fa vulnerables als canvis regio-

nals que resulten dels impactes del canvi 

global. Sobretot a aquells canvis que al-

teren la cobertura del gel marí, el gruix 

de la banquisa i la precipitació en forma 

de neu. Els canvis al gel alteren l’hàbitat 

crític de cria (sense el qual no es pot com-

pletar la reproducció) i modifiquen les 

xarxes tròfiques. La pèrdua de gel marí 

comporta la pèrdua de refugi i aliment 

pel krill, que és un element clau d’estruc-

tura i funció del medi pelàgic. Sense el 

gel, el krill envelleix, la seva reproducció 

s’alenteix i en minva la biomassa total. 

Successivament, la disponibilitat d’ali-

ment per a aus marines i pinnípedes dis-

minueix, principalment durant l’època 

de reproducció que és quan més depe-

nen del medi terrestre. Algunes foques 

poden criar i sobreviure de reserves de 

greix acumulades durant els mesos pre-

vis a la cria. En canvi, els llops marins i la 

totalitat d’aus marines han d’alimentar-

se per mantenir-se i aportar aliment per 

independitzar les cries durant setmanes 

o mesos. En anys d’escassetat de krill, 

l’èxit reproductiu d’aquestes espècies 

disminueix considerablement i fins i tot 

s’observa la mort d’alguns adults.

Els canvis en el medi físic respo-

nen a alteracions climàtiques a diverses 

escales temporals que solen estar en 

fase amb anomalies globals, i concreta-

ment amb l’oscil·lació austral d’El Niño 

(ENSO, en les seves sigles en anglès). 

L’augment de la temperatura de l’oceà 

al Pacífic tropical en anys d’El Niño es 

propaga per l’oceà Antàrtic gràcies al 

corrent circumpolar antàrtic, que con-

necta tots els oceans del planeta. A l’oceà 

Antàrtic, les cadenes tròfiques són rela-

tivament curtes per l’alta estacionalitat 

antàrtica, que fa que les condicions ide-

als per al desenvolupament del plàncton 

i altres organismes només es donin du-

rant el curt estiu austral. Les anomali-

es del sistema clima-oceà es propaguen 

per les cadenes tròfiques en funció de 

la severitat dels canvis en el medi físic. 

El seguiment a llarg termini d’algunes 

poblacions de mamífers i aus marines 

mostra alteracions en l’èxit reproductiu 

que són congruents amb els cicles de 

l’ENSO i amb la propagació d’aquests al 

medi físic local, que s’observa cada cop 

amb més freqüència. Aquestes alteraci-

ons són més notables en el sector sud-

oest de l’Atlàntic, a prop de la península 

Antàrtica, on hi ha hagut un dels escal-

faments més ràpids del planeta i un dels 

augments més importants de la variabi-

litat en extensió i durada estacional del 

gel marí. És probable que l’increment 

de la fluctuació dels ecosistemes marins 

alteri la resposta dels cicles de vida de 

la megafauna. Algunes espècies menys 

adaptables a aquest canvi, com el pingüí 

d’Adèlia, ja han mostrat canvis poblacio-

nals i distributius a curt i mig termini en 

algunes zones de la península. I

Alteracions climàtiques com l’oscil·lació austral d’El Niño o la pèrdua de 
gel marí i la consegüent afectació en la supervivència del krill són alguns 
dels factors que afecten la supervivència de la megafauna antàrtica, 
que comprèn sobretot aus i mamífers marins.

MEGAFAUNA ANTÀRTICA
Històries de vida, canvi global i adaptació

Un cop d'ull Jaume Forcada
British Antartic Survey del Natural 
Environment Research Council 
(Cambridge, Gran Bretanya).
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Mascles joves de llop marí 

antàrtic competint per un 

petit espai a sobre d’un 

tros de gel a la deriva.
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