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EL MAPA DE LA BIODIVERSITAT
DE L’ESCALA LOCAL A LA GLOBAL

María Antón-Pardo

La riquesa d’espècies no és homogènia en l’espai i normalment presenta diferències quan comparem
diferents llocs. Aquestes diferències solen respondre a gradients d’un o més factors que creen patrons
espacials de biodiversitat i depenen de l’escala. A escala local, els patrons de diversitat depenen de
l’extensió de l’hàbitat (la relació espècies-àrea), de la productivitat, de l’hostilitat de l’entorn, de la freqüència i intensitat de les pertorbacions o de la reserva regional d’espècies. La diversitat regional es pot
veure afectada per l’heterogeneïtat ambiental (la qual augmenta la dissimilitud), encara que també pot
actuar a escales espacials majors o menors, i la connectivitat entre diferents hàbitats. Finalment, a escala global, els patrons de diversitat es corresponen amb la latitud, l’altitud o la profunditat, encara que
aquests factors representen una o més variables ambientals (productivitat, àrea, aïllament o hostilitat).
Paraules clau: riquesa d’espècies, relació espècies-àrea, productivitat, gradient latitudinal de biodiversitat.

■■ PER QUÈ ALGUNS LLOCS SÓN MÉS DIVERSOS
QUE ALTRES?

Un dels primers naturalistes que va descriure la
relació entre els organismes i els seus entorns va ser
Alexander von Humboldt (1769-1859), qui es va centrar
Una ràpida ullada al nostre entorn pròxim hauria de ser
principalment en l’efecte de factors geogràfics com el
prou perquè ens adonàrem que la distribució d’espècies
clima sobre diferents tàxons. El treball de Humboldt
no és homogènia en l’espai i que alguns llocs contenen
en la seua expedició científica a Amèrica va inspirar
més espècies que altres amb la mateixa superfície. De
profundament altres naturalistes com Charles Darwin
fet, les espècies presents en un determinat lloc són el
(1809-1882) o Alfred Russel Wallace (1823-1913) a dur
resultat de diversos processos que operen a diferents
a terme les seues exploracions del món. Totes aques
escales, com les barreres geogràfiques, les limitacions
tes expedicions van conduir a la
ambientals o les interaccions biò
posterior cerca de patrons de dis
tiques que determinen la composi
tribució d’espècies i de diversitat a
ció de les comunitats ecològiques.
«ELS NATURALISTES
gran escala. Des de llavors, s’han
Tots aquests processos defineixen
VAN OBSERVAR QUE LA
proposat moltes hipòtesis per a
la composició d’espècies en cada
BIODIVERSITAT DE MOLTS
contestar aquesta pregunta, però
comunitat: el nombre i la identitat
els factors específics que subjauen
d’espècies (o la biodiversitat) en
GRUPS TAXONÒMICS SEGUIA
als
gradients de diversitat conti
una zona determinada. Quins fac
PATRONS ESPACIALS
nuen essent controvertits. A més,
tors específics influeixen en aques
PREDICIBLES»
encara que alguns dels patrons
ta distribució heterogènia de la
poden actuar a diferents escales,
diversitat en l’espai? Aquesta pre
la majoria en depenen; per tant,
gunta ha despertat l’interès dels
en funció de l’escala espacial que s’estudie, els factors
naturalistes des que van començar a explorar el món.
relacionats amb els gradients de diversitat canviaran.
Amb el pas del temps van observar que la biodiversitat
És important subratllar que molts estudis que analit
de molts grups taxonòmics seguia patrons espacials pre
zen patrons espacials de biodiversitat utilitzen el nom
dicibles, per la qual cosa la distribució de la biodiversitat
bre d’espècies (la riquesa d’espècies) com a variable
a l’espai es podia explicar gràcies a certs factors, i els
de resposta. Recentment, els biòlegs han començat a
patrons observats es repetien en moltes regions del món.
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Factor

Local

Àrea
Productivitat de l’ecosistema
Hostilitat de l’entorn
Nivell de pertorbació
Reserva regional d’espècies

Regional

Heterogeneïtat ambiental
Connectivitat

Global

Latitud
Altitud (en muntanyes)
Profunditat (en ecosistemes marins)

Taula 1. Resum dels diferents factors que creen patrons espacials
de diversitat i les escales en què operen: local, regional i global. En
alguns casos, el factor no és la causa que subjau al gradient de diversitat, sinó que és una suma de diferents variables la que crea el
patró (per exemple la latitud; vegeu el text).

centrar-se en altres aspectes de la biodiversitat com la
diversitat genètica o funcional. No obstant això, per
una qüestió de simplicitat, centrarem aquest repàs no
més en la diversitat d’espècies. Per tant, d’ara en avant
utilitzarem de manera indistinta els termes biodiversi
tat i riquesa d’espècies. Tot seguit discutirem amb més
detall els patrons de biodiversitat a diferents escales
espacials (resumits en la Taula 1).
■■ PATRONS LOCALS
Probablement els patrons de biodiversitat a escala lo
cal van ser els primers a ser descrits, com a resultat
d’observacions de camp bàsiques i senzilles. Un dels
primers patrons a ser observats va ser la relació entre
nombre d’espècies i àrea: com major és l’àrea mostre
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Figura 1. Relació espècies-àrea de les plantes vasculars de l’arxipèlag
de les Galápagos: un increment de l’àrea de mostra resulta en un
increment del nombre d’espècies trobades.
Elaborada a partir de Connor i McCoy, 2000 / Encyclopedia of Biodiversity
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Figura 2. Un dels patrons de la relació entre espècies i àrea indica que les illes més grans d’un arxipèlag alberguen un nombre més
gran d’espècies. Aquesta és una de les bases de la teoria de biogeografia d’illes de MacArthur i Wilson. En la imatge, foto satèl·lit de
l’arxipèlag de Hawaii (EUA).

jada, major és el nombre d’espècies que alberga (Fi
gura 1). Aquest patró s’ha observat en tot el món, tant
en entorns terrestres com en marins. La primera des
cripció de la relació espècies-àrea es va realitzar en el
segle xix, quan H. C. Watson va observar en un com
tat d’Anglaterra que el nombre d’espècies de plantes
en una mostra es doblava en incrementar deu vegades
l’àrea estudiada (Connor i McCoy, 2000). Després, Ar
rhenius va quantificar aquesta relació per primera ve
gada en 1921 mitjançant la funció S = cAz (on S és el
nombre d’espècies, A és l’àrea i c i z són constants). Les
constants c i z serveixen per a establir comparacions
entre diferents àrees d’estudi.
Rosenzweig (1997) considera que en realitat les
corbes espècies-àrea es podrien dividir en quatre pa
trons distints. Els dos primers depenen de l’extensió
de l’àrea mostrejada: menuda o gran. Un tercer con
sidera la macroescala (províncies biogeogràfiques), en
la qual l’increment d’espècies no es relaciona amb la
immigració d’espècies des d’altres àrees, sinó amb els
processos d’especiació, que actuen a una escala tem
poral més lenta. I el quart patró és la base de la teoria
de biogeografia d’illes de MacArthur i Wilson, que in
dica que les illes més grans d’un arxipèlag alberguen
un nombre més gran d’espècies (Figura 2). S’utilitzen
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causes. En la primera part del gradient de
productivitat (productivitat baixa o mitjana)
la diversitat d’espècies augmenta a mesura
que augmenta la disponibilitat de recursos.
No obstant això, la disminució en la riquesa
d’espècies que es produeix a partir d’un cert
nivell de productivitat (la paradoxa de l’en
riquiment) no està tan clara. S’han suggerit
diverses hipòtesis, com l’augment de l’exclu
sió competitiva quan hi ha nivells alts de pro
ductivitat o el canvi en el recurs limitant per
a les plantes, que passa de ser els nutrients
a ser la llum (Tilman i Pacala, 1993). No
obstant això, cap hipòtesi explica la variació
en forma i magnitud de la relació entre pro
ductivitat i diversitat, i factors com l’escala
espacial, els tàxons estudiats, el tipus d’hà
bitat
(terrestre o aquàtic) o la intensitat de
Figura 3. Hi ha factors que determinen els patrons de biodiversitat i
la
depredació
(coexistència
mediada per l’explotador)
limiten el nombre d’espècies; per exemple, l’hostilitat de l’ambient,
com ocorre en hàbitats amb temperatures extremes. En la imatge,
poden ser rellevants per a explicar aquesta disparitat.
la vall desèrtica coneguda com Wadi Rum, a Jordània.
Encara que tant l’àrea com la productivitat afavo
reixen la coexistència de nombroses espècies, altres
dos arguments principals per a explicar la relació en
factors determinen els patrons de biodiversitat limi
tre nombre d’espècies i àrea: primer, que les àrees més
tant-les en nombre. Per exemple, l’hostilitat de l’entorn
grans poden mantenir poblacions més grans i, per tant,
(hàbitats molt alcalins o àcids, o amb temperatures
les espècies tenen menys probabilitats d’extingir-se; i
extremes) selecciona les espècies que hi poden sobre
segon, que els hàbitats amb superfícies més grans són
viure, organismes amb adaptacions molt específiques
més heterogenis (explicat més avant a escala regional).
(Figura 3). No obstant això, per a complicar més les
Un altre patró que s’ha estudiat bastant és la relació
coses, potser aquests hàbitats també compartesquen
entre riquesa d’espècies i productivitat en un ecosis
característiques comunes que podrien reduir la riquesa
tema. La productivitat és el ritme a què es produeix
d’espècies, com una àrea petita o un cert grau d’aïlla
biomassa en una àrea determina
ment (per exemple, aigües ter
da. És una mesura de l’aportació
mals o cims de muntanyes). Això
energètica a un ecosistema (nor
dificulta la possibilitat de separar
«PROBABLEMENT ELS
malment estimada mitjançant la
l’efecte de tots aquests factors en
PATRONS DE BIODIVERSITAT
precipitació, evapotranspiració o
la diversitat local. Una altra hipò
A ESCALA LOCAL VAN
aportació de nutrients). Originà
tesi proposada per a explicar els
SER ELS PRIMERS A SER
riament es pensava que els recur
gradients de diversitat és la hipò
sos tendien a ser il·limitats en els
tesi de la pertorbació intermèdia
DESCRITS, COM A RESULTAT
nivells més alts de productivitat,
(Connell,
1978), que suggereix
D’OBSERVACIONS DE CAMP
la qual cosa permetia la presència
que els hàbitats amb nivells alts
BÀSIQUES I SENZILLES»
d’un nombre més gran d’espè
i baixos de pertorbació conte
cies. Aquest patró s’observa prin
nen poques espècies. Per tant, la
cipalment a escala global, on les
màxima diversitat es trobaria en
regions biogeogràfiques amb més aportació energèti
els nivells intermedis de pertorbació (Connell, 1978),
ca generalment contenen més espècies (vegeu l’apar
perquè aquests impedeixen la dominància de bons co
tat de patrons globals). A escales locals s’han obser
lonitzadors (abundants amb nivells alts de pertorbació)
vat diferents tipus de relacions: positiva, negativa, en
i competidors (amb nivells baixos). Encara que la pri
forma de U i en forma de campana (Mittelbach et al.,
mera demostració empírica es va realitzar en roques
2001). Aquesta última la trobem quan la biodiversitat
intermareals sotmeses a diferents graus d’intensitat de
és major amb nivells intermedis de productivitat, i és
tempestes (Sousa, 1979), els estudis realitzats amb al
bastant freqüent en la naturalesa com per haver moti
tres sistemes no han aconseguit trobar proves que abo
vat nombrosos estudis que intenten explicar les seues
nen la hipòtesi de la pertorbació intermèdia.
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ental: si l’entorn de la regió és homogeni, les seues comu
nitats probablement continguen les mateixes espècies, la
qual cosa resulta en una riquesa regional d’espècies bai
xa.1 Al contrari, una variació àmplia de les condicions
ambientals en diferents hàbitats d’una regió permetrà
la presència de comunitats diverses (molt dissimilars)2 i
una riquesa regional d’espècies alta (Figura 5). La rela
ció positiva entre heterogeneïtat ambiental i riquesa d’es
Tipus II
pècies s’ha demostrat de manera empírica en diferents
tàxons, ecosistemes i escales espacials (Stein, Gerstner
i Kreft, 2014). A més de la varietat d’hàbitats en una re
gió,
aquest patró també opera a escales espacials menors
Riquesa regional d’espècies
(heterogeneïtat de microhàbitats a escala local) i majors
(gradients d’hàbitats a escala global).
Figura 4. Relació entre riquesa d’espècies local i regional. La figura
mostra la línia teòrica en què la riquesa local és igual que la riquesa
En les últimes dècades, amb el creixent interès
regional, així com els dos tipus diferents de respostes: de tipus I,
en les metacomunitats (conjunt de comunitats locals
una relació positiva, quan la composició de parcel·les locals depèn
connectades per dispersió), el flux d’individus entre
de la riquesa regional, i de tipus II, quan les parcel·les locals tenen
parcel·les locals s’ha començat a tenir en compte. Un
característiques específiques que impedeixen l’entrada d’espècies
dels
factors importants que afecten aquest flux és el
des de la reserva regional d’espècies.
grau de connectivitat de les par
Elaborada a partir de Gaston, 2000 / Nature
cel·les locals, determinat per la
localització de cada parcel·la en
Finalment, l’extensió de la re «UN DELS PRIMERS PATRONS
el paisatge (Borthagaray, Pinelli,
serva regional d’espècies és relle
A SER OBSERVATS VA
Berazategui, Rodríguez-Tricot i
vant per a la diversitat local. Què
SER LA RELACIÓ ENTRE
Arim, 2015). Així, depenent de la
ocorre en comunitats locals en
NOMBRE D’ESPÈCIES I ÀREA:
configuració de la xarxa de la me
què hi ha un gradient en la riquesa
tacomunitat,
així com de la capa
regional d’espècies? En teoria es
COM MAJOR ÉS L’ÀREA
citat
de
dispersió
de les espècies
podrien observar dues respostes
MOSTREJADA, MAJOR ÉS EL
i la grandària de cadascuna, la
distintes (Figura 4). La primera la
NOMBRE D’ESPÈCIES QUE
riquesa d’espècies local i regional
trobem quan la composició de les
ALBERGA»
pot variar. Per exemple, en el cas
comunitats locals depèn en gran
d’organismes amb taxes de dis
manera de la reserva regional
persió baixes, quan les parcel·les
d’espècies (espècies que arriben i
estan aïllades, la diversitat local seria baixa, però la
colonitzen les comunitats locals). En aquest cas, troba
regional seria alta. Al contrari, quan els organismes es
rem una relació lineal positiva: a mesura que augmente
dispersen fàcilment i les parcel·les estan molt intercon
la diversitat regional, també ho farà la diversitat local
nectades, la diversitat local seria alta i la regional baixa.
(corba de tipus I). La segona es produirà quan les co
munitats locals presenten algunes característiques que
limiten l’entrada indiscriminada d’espècies de la regió
■■ PATRONS GLOBALS
(per exemple, competència o depredació). En aquest
Com ja s’ha indicat, les primeres evidències dels gra
cas, la riquesa local se saturarà amb la riquesa regional
dients de biodiversitat a gran escala ens les van propor
perquè el nombre d’espais ecològics en els hàbitats lo
cionar les primeres expedicions europees al Nou Món
cals és limitat (corba de tipus II). Els estudis empírics
després del segle xviii. En aquestes exploracions, els
han conclòs que la resposta de tipus I és la més comuna
naturalistes van ser enviats a descriure les espècies exò
en la naturalesa.
tiques del lloc per a aconseguir nova informació sobre
la misteriosa i exòtica naturalesa d’aquest nou continent.
■■ PATRONS REGIONALS
Molts d’ells van quedar fascinats per la gran diversitat
Es considera que una regió inclou un gran nombre d’hà
1 
El nombre d’espècies que es troba en una regió rep el nom de diversitat
bitats i comunitats, i sovint s’hi fa referència com l’àrea
gamma.
des de la qual les espècies colonitzen comunitats locals.
2 
La similitud o dissimilitud entre comunitats locals rep el nom de diversitat
Per tant, un dels principals factors que creen un gradient
beta. Mesura la diferència en la composició d’espècies entre dos o més
de diversitat a escala regional és l’heterogeneïtat ambi
hàbitats d’una regió.
u
Tip
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com els braquiòpodes o els foraminífers). No obstant
d’espècies (i les seues formes, colors i comportaments)
això, la latitud en si mateixa no és la causa subjacent
dels tròpics en comparació amb les ben conegudes re
d’aquest gradient de biodiversitat. Aquesta correlació
gions europees. Aquestes observacions van conduir a la
podria explicar-se amb molts factors ambientals. Fins
descripció del patró de biodiversitat a gran escala més
ara s’han suggerit molts mecanismes diferents i, pro
famós: el gradient latitudinal de diversitat, caracterit
bablement, la combinació d’alguns d’aquests afecte la
zat per una disminució en la riquesa d’espècies des de
variació en la diversitat al llarg
l’equador cap a latituds majors (al
del gradient latitudinal. Mittel
nord o al sud) (Figura 6). Aquesta
bach
(2012) resumeix totes les
disminució en la diversitat és lleu
«L’HETEROGENEÏTAT
possibles hipòtesis en quatre
gerament asimètrica entre els dos
AMBIENTAL ÉS UN DELS
grups: ecològiques, històriques,
hemisferis, amb una corba més
PRINCIPALS FACTORS QUE
evolutives i el model nul. Les
pronunciada en l’hemisferi nord.
hipòtesis ecològiques es basen
El gradient latitudinal de diversi
CREEN UN GRADIENT DE
principalment en la relació entre
tat s’ha documentat en una varie
DIVERSITAT A ESCALA
productivitat (l’aportació energè
tat de tàxons animals i vegetals de
REGIONAL»
tica i la disponibilitat de recursos)
diferents ecosistemes (marins i
i una major abundància d’indivi
terrestres; Hillebrand, 2004). No
dus, la qual cosa redueix el risc
obstant això, hi ha algunes excep
d’extinció. Les hipòtesis històriques defensen que els
cions. Per exemple, els macròfits aquàtics representen
tròpics són més antics i que tenen una major extensió
un dels pocs grups taxonòmics que mostren un gradient
latitudinal de diversitat invers, amb comunitats més ri geogràfica (en el passat i en l’actualitat) i unes condi
cions climàtiques més estables en el temps, per la qual
ques en latituds més altes.
cosa han tingut més temps per a la diversificació. Les
A més, aquest gradient no s’observa només en espè
hipòtesis evolutives se centren en les taxes més altes
cies actuals, sinó també en el registre fòssil (s’ha ob
de diversificació en els tròpics. I, finalment, el model
servat sobretot en alguns tàxons d’invertebrats marins,

Figura 5. Les comunitats de regions amb un entorn homogeni (esquerra) són menys riques que les comunitats de regions amb una àmplia
variació de condicions ambientals en diferents hàbitats (dreta).
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ten una relació clara i generalitzada amb la diversitat,
nul es basa en l’«efecte de domini mitjà»: la idea que si
mentre que en altres casos la resposta és qüestionable i
els rangs de distribució d’espècies es localitzen a l’atzar
necessita ser investigada amb més profunditat. No obs
al llarg del gradient latitudinal és més probable que un
tant això, hem de subratllar que la majoria d’aquests
nombre més gran de distribucions d’espècies se solapen
patrons s’han establit amb importants llacunes de co
en el mig (en l’equador). Podem veure-ho fàcilment amb
neixement en allò referent a la taxonomia i distribu
una caixa plena de llapis de diferents grandàries en què,
ció d’espècies, especialment a escala global (parlem
per atzar, la majoria de llapis estaran en el centre de la
dels coneguts com a «dèficit de
caixa (Figura 7).
Linné» i «dèficit de Wallace», res
Encara que el gradient latitu
pectivament; Hortal et al., 2015).
dinal de diversitat és el patró més
«EL GRADIENT LATITUDINAL
Aquestes llacunes de coneixement
apassionant de l’ecologia, s’han
DE DIVERSITAT NO
reflecteixen no sols les diferèn
descrit altres patrons globals, com
S’OBSERVA NOMÉS EN
cies en els esforços realitzats per
els gradients d’elevació en sistemes
a investigar en diferents parts del
muntanyosos i els gradients de pro
ESPÈCIES ACTUALS, SINÓ
món, sinó també la desigualtat en
funditat en entorns marins. Com la
TAMBÉ EN EL REGISTRE
els tàxons estudiats. Per exemple,
latitud, aquestes dues variables no
FÒSSIL»
els conjunts de dades sobre espè
són la causa que subjau als patrons
cies de vertebrats (aus o mamífers)
de riquesa d’espècies. En aquests
i alguns grups de plantes (arbres)
casos, les condicions ambientals,
són molt més complets que els d’invertebrats o altres
més hostils a mesura que s’avança en el gradient d’altitud
tàxons més petits. De la mateixa manera, els hàbitats
i profunditat, així com la baixa productivitat, l’aïllament
o les àrees reduïdes (per exemple, els pics més alts), po
aquàtics s’han estudiat molt poc, a pesar de la seua alta
i desproporcionada contribució a la diversitat global, i
den contribuir a la disminució en la riquesa d’espècies.
encara hi ha una certa incertesa sobre si la biodiversitat
en els entorns aquàtics segueix els mateixos patrons
■■ QUÈ PODEM APRENDRE DELS PATRONS ESPACIALS
que en els hàbitats terrestres (Siqueira, Bini, Thomaz
DE BIODIVERSITAT?
i Fontaneto, 2015). Eliminar aquestes llacunes ajudarà
a aclarir la ubiqüitat dels patrons espacials i les seues
Hem presentat els patrons de biodiversitat més estu
excepcions (si les haguera).
diats a diferents escales espacials. Alguns d’ells presen

0 3

12

150

Riquesa d’espècies d’amfibis

Figura 6. Gradient latitudinal de diversitat en amfibis, que inclou 6.117 espècies en cel·les de 5 graus de latitud. El nombre d’espècies és major en
els tròpics i disminueix gradualment cap als pols. El gradient de colors indica una variació que va de 3 espècies per cel·la (blau), a 12 (groc) i a 150
(roig) aproximadament.
Font : Pyron i Wiens, 2013. Publicat per la Royal Society. Tots el drets reservats.
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Figura 7. Il·lustració de l’«efecte de domini mitjà» amb llapis per a mostrar una de les possibles explicacions del gradient latitudinal de diversitat (la disminució de diversitat des de l’equador als pols o en qualsevol àrea amb uns límits clars): per atzar, el centre d’una caixa plena de
llapis de diferents grandàries contindrà més llapis (o més parts) que els extrems.
Elaborada a partir de Mittelbach, 2012 / Community Ecology
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