PER QUÈ

Les quatre hipòtesis de la comunitat científica
davant el progressiu creixement de la
població de meduses a la mar mediterrània

HI HA TANTES MEDUSES?

DESCENS DE LES PLUJES
A les plataformes continentals es desenvolupa un
front de salinitat producte de la trobada entre les
aigües continentals i les aigues oceàniques. Aquesta
frontera salina dificulta la penetració de meduses
oceàniques fins a les aigües costaneres. La baixada
del règim de plujes sumat al increment del consum
d’aigües continentals (tant superficials com
subterrànies) suposa un dràstic descens en l’arribada
d’aquestes aigües a la mar, la qual cosa debilita el
front salí i facilita la circulació fins a la costa d’aigues
oceàniques que poden transportar meduses.

INCREMENT DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL
AL MEDITERRANI
L’augment de la temperatura superficial de l’aigua
del mar observat durant les darreres dècades es
petit però significatiu. Els cicles reproductors de
moltes espècies planctòniques s’inicien a la
primavera a partir d’una determinada temperatura.
Si la temperatura es massa alta, llavors s’avancen
els cicles reproductors de moltes especies, entre
elles les meduses. Al mateix temps, si les aigües
romanen calentes més temps, s’afavoreix una major
esperança de vida de les meduses i un major nombre
de cicles reproductors, que es tradueix en un
creixement de les seves poblacions.

INCREMENT DE LA PRESSIÓ PESQUERA
L’augment de la sobrepesca que s’ha esdevingut a les darreres dècades s’ha traduït en una disminució
dràstica dels depredadors naturals de les meduses, com son les tortugues, els sorells i els peixos
lluna. Sense aquests depredadors naturals és evident que les meduses han augmentat. Aquest
increment es veu reforçat pel fet que algunes meduses depreden les larves dels peixos i que, al mateix
temps, les larves y les meduses competeixen pel mateix aliment, en aquest cas, el zooplancton.
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INCREMENT DE LA CONTAMINACIÓ
La contaminació dels mars per abocaments de petroli afecta negativament als nivells superiors de
la piràmide tròfica (mamífers, peixos, aus) i afavoreix la base d’aquesta piràmide, principalment les
bactèries que poden metabolitzar els hidrocarburs. El resultat d’aquest canvi és nefast: D’una banda,
apareixen nous nivells a la base de la cadena tròfica que l’allarguen i provoquen majors pèrdues
energètiques en comparació amb les cadenes típiques d’ecosistemes no contaminats. D’altre banda
els organismes oportunistes, com les meduses, s’aprofiten d’aquesta situació i desplacen als mamífers,
aus i peixos, ocupant elles mateixes els nivells alts de la piràmide alimentària i modificant completament
l’ecosistema.
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Per altra banda, la proliferació de residus plàstics a les aigües oceàniques també repercuteix en
la mortalitat de les tortugues i d’altres depredadors naturals de les meduses, que ingereixen els
plàstics confonent-los amb les meduses i moren per obstrucció del seu sistema digestiu

