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MICROALGUES TÒXIQUES I CANVI GLOBAL
Per què se n’han incrementat les proliferacions al litoral mediterrani?

maGda viLa, jordi CamP i eLisa BerdaLetmaGda viLa, jordi CamP i eLisa BerdaLet

L’oceà i el continent conflueixen en una línia molt estreta però d’una gran rellevància per a la salut, 
el lleure i l’economia de la nostra societat. La costa mediterrània ha experimentat un gran canvi 
durant els darrers cinquanta anys que es posa de manifest en una alteració en les espècies de mi-
croalgues que hi viuen. Ara les proliferacions de dinoflagel·lades són un component habitual de les 
comunitats d’organismes microscòpics d’aquest ecosistema modificat pels éssers humans i pel 
canvi climàtic. L’increment en la freqüència de detecció de proliferacions de microalgues tòxiques 
ha estat clau per agafar consciència d’aquest canvi.

Paraules clau: fitoplàncton, fitobentos, microalgues, toxines marines, Ostreopsis.

 ■ MICROALGUES MARINES I MOBILITAT EN UN 
MÓN GLOBALITZAT

En un planeta globalitzat i altament comunicat com és 
aquest en què vivim, el desplaçament humà des d’una 
punta del món a l’altra es realitza en poques hores. Les 
mercaderies, tot i que solen tardar una mica més, en 
qüestió de dies, setmanes o mesos acaben en indrets ben 
allunyats d’on van ser embarcades. En aquest vaivé de 
persones i mercaderies, sovint transportem, de manera 
accidental i involuntària, alguns organismes vius, tant 
els que podem veure a ull nu com els microscòpics 
(Hallegraeff, 1998). En aquest article ens centrarem a 
mostrar com microorganismes marins, concretament 
les microalgues, estan modificant la seva distribució 
geogràfica, sovint expandint-se cap a latituds més altes, 
i la relació que això té amb l’escalfament global i amb 
les activitats humanes. El problema es fa més aparent 
quan algunes d’aquestes espècies produeixen toxines 
que poden afectar la salut humana o l’ecosistema marí. 
En l’ecosistema terrestre, la pandèmia de COVID-19 
que vivim actualment és un bon exemple de dispersió 
ràpida d’un patogen a partir d’un focus allunyat dels 
molts indrets que ha arribat a afectar. Aquesta redis-
tribució d’organismes és un fet habitual en un planeta 
globalitzat. No obstant això, la problemàtica tan sols 
es posa de manifest quan s’expandeixen espècies que 
tenen repercussions negatives en la salut de les persones, 
l’ecosistema o l’economia.

Retornant a l’ecosistema aquàtic, les microalgues 
són els principals productors primaris de l’oceà. Les 

més conegudes formen part del fitoplàncton, que, com 
el seu nom indica,1 són el conjunt d’organismes fotosin-
tètics que no tenen la capacitat de moviment suficient 
per superar l’energia física del mar i, per tant, són arros-
segats pels corrents marins i les onades. Entapissant el 
fons marí, o més globalment, proper, entre o sobre els 
grans de sorra, hi trobem el fitobentos.2 Les microalgues 
marines, siguin planctòniques o bentòniques, estan ex-
perimentant en les darreres dècades una redistribució 
geogràfica de les seves espècies. Ens centrarem en el cas 
de la Mediterrània, aquesta mar semitancada envoltada 
per terres densament poblades, globalment considerada 
oligotròfica i amb un escàs forçament de marea.

 ■ PRESSIONS HUMANES SOBRE LA COSTA 
I PROLIFERACIONS DE DINOFLAGEL·LADES 

La dinàmica estacional del fitoplàncton en les latituds 
temperades presenta un període òptim, a finals d’hivern 
i principis de primavera, en què les microalgues proli-
feren i assoleixen abundàncies elevades. Amb l’agitació 
hivernal de la columna d’aigua ascendeixen nutrients de 
les aigües profundes a les capes superficials i, coincidint 
amb l’increment de llum i temperatura, es produeix un 
creixement de les comunitats de microalgues, princi-
palment diatomees. Durant la primavera, les diferents 
comunitats planctòniques es van succeint tot consumint 

1 Plàncton ve del grec πλαγκτός i vol dir «errant».

2 Bentos, βένθος, vol dir «profunditat del mar».
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els nutrients de les capes superficials fins a gairebé ex-
haurir-los. El sol escalfa la superfície del mar i es forma 
la termoclina, una estructura de densitat que separa les 
capes superficials de les més profundes. Aquesta barrera 
física no permet l’arribada de més nutrients del fons. Per 
això, durant l’estiu, trobem una baixa abundància de 
microalgues planctòniques en les aigües mediterrànies 
superficials, fet que les fa clares i transparents. A la tar-
dor es produeix un altre pic de producció, més moderat, 
quan torna a coincidir un nivell elevat d’irradiància amb 
un increment de nutrients originat pel trencament de la 
termoclina i la barreja de la columna d’aigua. 

La pressió que exercim els 
humans sobre la costa és relle-
vant. I en una mar semitancada 
i tan poblada com la Mediterrà-
nia, l’efecte humà és encara més 
notable. El turisme fa que, durant 
els mesos d’estiu, algunes pobla-
cions costaneres multipliquin la 
seva població entre deu i cent ve-
gades. L’impacte humà es tradueix en increments en la 
quantitat i qualitat de nutrients abocats als rius i al mar 
que no sempre poden ser del tot eliminats pels sistemes 
de sanejament. D’aquesta manera, les aigües costane-
res esdevenen més riques en nutrients per efecte de la 
pressió humana del continent sobre la franja litoral. Els 
organismes fotosintètics (productors primaris) utilitzen 
aquests nutrients d’origen antròpic i creixen. 

La urbanització de la zona costanera ha portat 
a una impermeabilització del sòl (Figura 1A). Les 
zones d’aiguamolls han estat pràcticament esborra-
des de l’ecosistema litoral, han estat pavimentades, 
i allò que en dècades passades actuava com un filtre 
natural de les aigües riques en nutrients que aporta 
el continent, ara són carrers i rieres pavimentades 
que no filtren, sinó que aboquen al mar costaner tot 
el que els arriba (Camp et al., 1998). Són meres ca-
nalitzacions d’aigua enriquida que fan que l’aigua 
del mar, a primera línia de costa, esdevingui més 
rica en nutrients. Els productors primaris utilitzen 
aquests nutrients i creixen. 

La cimentació o rigidesa de la costa també té 
un efecte important al mar. D’una banda, la cons-
trucció d’embassaments en les lleres fluvials ha 
reduït molt significativament l’aportació contínua 
de sediments a la zona costanera, sediments que, 
anys enrere, eren transportats per corrents costa-
ners i distribuïts al llarg de la costa de manera que 
abastien de sorra les platges. En les platges urbanes 
també s’ha trencat el ritme de la natura, ja que els 
sistemes de dunes i llacunes costaneres han estat 
substituïts per passejos marítims i edificis a tocar de 

platja. Els temporals d’hivern que s’emporten la sorra 
de les platges deixen una platja erosionada, que no pot 
ser restablerta amb la sorra del sistema dunar perquè 
aquest no existeix, ni pels sediments que transporten els 
rius perquè s’han vist molt reduïts. Part de la sorra que 
s’ha emportat el mar queda acumulada en els espigons, 
que, construïts perpendicularment a la línia de costa, ta-
llen la circulació costanera. 

Així doncs, cal fer grans moviments de sorres per 
recuperar unes platges que d’altra manera es recupera-
rien soles. Així, any rere any, els governs destinen una 
part dels pressupostos per dur a terme diversos projec-

tes de regeneració de platges. Es 
tracta d’actuacions costoses tant 
des del punt de vista econòmic 
com de l’ecològic, que resulten 
efímeres, fins l’arribada del pro-
per temporal. La previsió en un 
escenari de canvi climàtic és que 
aquests siguin més freqüents i in-
tensos, tal com ens va fer recordar 

a començament de 2020 el temporal Glòria. 
Els ports i espigons (Figura 1B), però, tenen un altre 

paper. En confinar les aigües per donar recer a les em-
barcacions, creen masses d’aigua amb elevats temps de 
residència que permeten el creixement i acumulació de 
microalgues. Aigües tranquil·les, poc profundes, riques 
en nutrients i amb un temps de residència elevat són 

«L’impacte humà es tradueix 
en increments en la quantitat 
i qualitat de nutrients abocats 

als rius i al mar»
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condicions idònies per al creixement de les dinoflagel-
lades, un grup d’organismes del fitoplàncton que pro-
dueix proliferacions i discoloracions de l’aigua, cone-
gudes popularment com a marees roges i científicament 
anomenades proliferacions d’algues nocives. D’altra 
banda, les dinoflagel·lades són el grup d’organismes 
del fitoplàncton que tenen més representants d’espècies 
nocives o tòxiques. 

Segons el mandala de l'ecòleg Ramon Margalef (Mar-
galef, 1978; Margalef, Estrada i Blasco, 1979; Figura 2), 
les dinoflagel·lades formadores de marees roges prolife-
ren quan coincideixen elevats nutrients i baixa agitació 
de l’aigua. Tal com hem explicat més amunt, les entra-
des de nutrients solen estar relacionades amb l’agitació 
de la columna d’aigua que fa aflorar els nutrients del 
fons; per tant, és poc habitual trobar nutrients elevats 
en aigües tranquil·les. Aquestes circumstàncies es donen, 
de manera natural, en badies o prop de desembocadures 
de rius. Però els humans, confinant les aigües marines 
costaneres en ports, hem creat unes condicions òptimes 
per al creixement d’aquestes microalgues formadores de 
marees roges. El fet és que, quan es van implementar els 

Figura 1. Exemples de transformacions del litoral producte de 
l’acció humana: A) Urbanització d’Empuriabrava (Castelló d’Em-
púries, Girona), construïda a primera línia de mar en una zona 
 d’aiguamolls. Les zones humides costaneres han estat pràctica-
ment esborrades de l’ecosistema litoral mediterrani. B) Port i plat-
ges de Cambrils, a Tarragona. La construcció de ports i espigons 
incrementa el volum d’aigües confinades, que són un hàbitat idoni 
per a les proliferacions de dinoflagel·lades. 

«En confinar les aigües marines costaneres 
en ports, hem creat unes condicions 

òptimes per al creixement de microalgues 
formadores de “marees roges”»
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programes de monitoratge d’espècies tòxiques a la Medi-
terrània en els anys noranta, ens vam trobar que les dino-
flagel·lades formadores de proliferacions hi estaven molt 
ben representades. Això no va deixar de sorprendre’ns 
perquè, segons Margalef, la Mediterrània no tenia les ca-
racterístiques apropiades perquè hi poguessin tenir lloc 
les marees roges. La nostra hipòtesi (Vila, Garcés, Masó 
i Camp, 2001) fou que l’ús recreatiu de la costa afavoreix 
les proliferacions de dinoflagel·lades; la construcció de 
ports –actualment n’hi ha uns cinquanta al llarg de la 
costa catalana, és a dir, trobem un port cada 8-10 km 
lineal de costa– genera cossos d’aigua semitancats amb 
notables concentracions de nutrients, temps de residèn-
cia de l’aigua elevats (uns vint dies), baixa turbulència i 
baixa advecció en comparació amb aigües no confinades 
que afavoreixen aquestes proliferacions. 

Les dinoflagel·lades tenen estratègies de compor-
tament (natació, migració vertical activa i agregació) 

i produeixen compostos tòxics, ambdós aspectes im-
plicats a reduir la depredació per part del zooplàncton 
(vegeu Selander et al., 2015; Smayda, 1997). Addici-
onalment, les concentracions de nutrients inorgànics i 
les seves rela cions estequiomètriques indiquen que les 
zones caracteritzades per una elevada densitat humana 
tenen nivells més elevats d’amoni i fosfats i més limi-
tació de silicats. Per tant, afavoreixen el creixement de 
les dinoflagel·lades, en relació amb les diatomees, que 
necessiten el silicat per a construir les seves cobertes 
(frústuls) cel·lulars. 

Finalment, els ports són entorns ideals on els orga-
nismes que tenen formes de resistència (quists o llavors) 
poden romandre confinats en el sediment fins que les 
condicions mediambientals els indueixin a germinar 
(Anderson i Wall, 1978). La taxa de creixement activa 
d’una petita part de la població que germina es veu am-
plificada pel comportament de natació i agregació, per 

Figura 2. El mandala de Ramon Margalef és una representació esquemàtica que exposa com la successió estacional dels principals grups 
de fitoplàncton depèn de la concentració de nutrients i la turbulència o agitació de l’aigua. 
Font: Adaptació visual del mandala de Margalef (1978)
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la reducció de la depredació per part del zooplàncton i 
pels factors físics favorables indicats anteriorment que 
propicien les proliferacions de dinoflagel·lades en els 
ports. Per tant, una costa amb molts ports facilita la co-
lonització i l’establiment de les noves espècies, al·lòc-
tones, que hi arriben. Aquest és el cas, concretament, de 
les espècies del gènere Alexandrium (Vila et al., 2001), 
algunes de les quals són productores de toxines (saxito-
xines) que produeixen simptomatologies paralitzants en 
persones que han ingerit mol·luscs bivalves contaminats 
amb aquests organismes (Berdalet et al., 2016).

 ■ PLATGES ENTAPISSADES PER 
MICROALGUES

Fa uns 20 o 25 anys es van començar a detectar prolife-
racions d’unes dinoflagel·lades bentòniques del gènere 
Ostreopsis en diferents platges mediterrànies durant 
els mesos d’estiu. En aquell moment, aquest gènere 
era conegut en àrees tropicals per formar part del grup 
de microorganismes (microbiota) acompanyant d’una 
dinoflagel·lada tòxica del gènere 
Gambierdiscus, causant d’una 
intoxicació alimentària tropical 
coneguda com a ciguatera (Fri-
edman et al., 2017). L’increment 
de temperatura de l’aigua del mar 
sembla ser el factor desencade-
nant de l’establiment de diverses 
espècies tropicals a la Mediter-
rània, que en determinats casos 
substitueixen les comunitats na-
tives. És el que es coneix com a tropicalització de la 
Mediterrània (Bianchi, Caroli, Guidetti i Morri, 2018).

Ostreopsis secreta una substància mucosa i engan-
xosa que la manté ancorada, de forma laxa, a les ma-
croalgues (Figura 3). Aquesta habilitat li permet man-
tenir-se a la platja, prop de la superfície i proliferar de 
manera relativament ràpida, fent un dens entapissat de 
microalgues i mucílag que recobreix el fons marí. A 
causa de l’agitació de l’onatge o d’altres factors, Ostre-
opsis es desprèn de la macroalga i es troba nedant per 
la columna d’aigua o surant en superfície, i d’aquesta 
manera es forma el que els francesos anomenen flors 
d’aigua. Aquestes proliferacions s’han relacionat amb 
mortalitats massives de fauna marina amb poca o nul·la 
mobilitat (eriçons, musclos), potser degudes a la limi-
tació d’oxigen associada a la gran capa mucilaginosa 
que pot arribar a recobrir el llit marí, o bé a la producció 
de certes substàncies tòxiques (Giussani et al., 2016; 
Shears i Ross, 2009). Efectivament, Ostreopsis produeix 
ovatoxines que són anàlegs de la palitoxina. La palito-
xina s’ha relacionat amb casos letals d’intoxicació ali-

mentària a l’oceà Índic en persones que havien consumit 
aliments marins contaminats amb aquests compostos. 
Aquestes toxines entren a la xarxa tròfica quan la fauna 
s’alimenta de macroalgues recobertes per Ostreopsis, i 
es transmeten fins a nivells tròfics superiors, incloent-hi 
els éssers humans (Berdalet et al., 2017). A la Mediterrà-
nia, determinades toxines associades a Ostreopsis s’han 
detectat en fauna marina diversa; no obstant això, no 
sembla que la intoxicació alimentària sigui, fins a aquest 
moment, un problema a la Mediterrània. En canvi, les 
proliferacions massives d’Ostreopsis en aquesta àrea 
s’han associat amb irrita cions respiratòries lleus (rinor-
rea, febre, malestar general, irritació dels ulls i del nas, 
etc.) en banyistes i persones exposades a l’aerosol marí 
en diverses platges d'Algèria, Espanya, França, Itàlia i 
Grècia (Vila, Abós-Herràndiz, Isern-Fontanet, Àlvarez 
i Berdalet, 2016). 

Un mecanisme similar, l’exposició a aerosols, s’ha 
confirmat com a causa de símptomes d’irritació respira-
tòria durant la proliferació de Karenia brevis al golf de 
Mèxic (Fleming et al., 2011). En aquest cas, l’enorme 

inversió científica feta durant 
dècades d’estudis entre diverses 
institucions ha proporcionat un 
coneixement sòlid que ja s’ha 
materialitzat en l’adequada ges-
tió dels riscos ecològics i per a 
la salut al golf de Mèxic. Tan-
mateix, a la Mediterrània, si bé 
aquests símptomes s’han intentat 
rela cionar amb la presència de 
toxines en l’aerosol, els esforços 

encaminats a fer-ne la demostració empírica han do-
nat escasses evidències (Ciminiello et al., 2014). S’ha 
plantejat la hipòtesi que la irritació no fos causada per 
les mateixes toxines sinó per algun altre component o 
fragment de la cèl·lula que desencadenés algun tipus de 
reacció, o inclús s’ha especulat que pogués estar pro-
duït per algun dels microorganismes (bacteris o virus) 
associats a Ostreopsis (Bellés-Garulera et al., 2016; 
Casabianca et al., 2013). Per altra banda, els banyistes 
que tenen ferides a la pell han sofert també irritacions 
cutànies que s’han resolt amb l’aplicació d’antibiòtics 
tòpics. Tot plegat fa pensar que hi ha més d’un factor 
que contribueix en els diferents efectes indesitjables de 
les proliferacions d’Ostreopsis.

 ■ REFLEXIONS FINALS

És evident que la costa mediterrània ha canviat molt en 
els darrers cinquanta anys. Un hàbitat natural de platges 
i espadats s’ha vist substituït per un hàbitat artificial de 
ports i espigons, que han confinat no només embarca-

«Fa trenta anys, Ostreopsis 
era un gènere rar a 

la Mediterrània, detectat molt 
esporàdicament i en escasses 

abundàncies»
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cions, sinó també aigües i microalgues. I un canvi d’hà-
bitat representa un canvi d’espècies. Els aiguamolls han 
estat reduïts a la mínima expressió i s’han multiplicat 
les urbanitzacions a primera línia de costa, la qual cosa 
ha modificat en gran manera els fluxos de sediments i 
nutrients al mar. Finalment, amb l’escalfament global, 
s’ha incrementat la temperatura del mar, i hi han arribat 
i s’hi han establert algunes espècies invasores. Per tant, 
les comunitats d’espècies de microalgues que hi havia 
fa cinquanta anys s’han vist modificades o bé s’han 
«enriquit», en algun cas, per proliferacions de dinofla-
gel·lades tòxiques. 

Actualment, les proliferacions planctòniques del 
gènere Alexandrium són recurrents a la Mediterrània i, 
des dels anys noranta, es controlen setmanalment amb 
programes de monitoratge que garanteixen la segure-
tat alimentària dels productes que arriben a les llotges 

i a les peixateries. Pel que fa al bentos, l’evolució ha 
estat més lenta pel gran desconeixement que hi havia 
sobre Ostreopsis anys enrere. Fa trenta anys, aquest or-
ganisme era un gènere rar a la Mediterrània, detectat 
molt esporàdicament i en escasses abundàncies. Ara ha 
esdevingut un problema de salut pública i ambiental, 
que cada any mobilitza científics i administracions i que 
preocupa els veïns de les platges afectades per aquestes 
proliferacions massives. Si ens centrem en els països 
de què es disposa de més informació (Mangialajo et 
al., 2011), el que va començar sent una proliferació 
massiva en alguna platja concreta durant els primers 
anys, ha acabat sent una expansió amb múltiples focus 
que afecta moltes platges, primer d’Itàlia i França i, des 
de fa cinc anys, de Catalunya. Queden moltes llacunes 
quant a la nostra comprensió sobre la toxicitat d’Ostre-
opsis. No obstant això, el coneixement de la dinàmica de 

Figura 3. Fins fa uns anys, no era habitual trobar dinoflagel·lades bentòniques del gènere Ostreopsis, més pròpies de zones tropicals, a les 
aigües de la Mediterrània. L’augment de la temperatura del mar sembla ser el factor desencadenant perquè aquestes espècies s’hi estiguin 
establint. En les imatges: A) Coloració de l’aigua durant una proliferació de la dinoflagel·lada bentònica Ostreopsis. B) Aspecte del llit d’una 
platja poc fonda entapissat per una proliferació d’Ostreopsis. C) Cèl·lula d’Ostreopsis al microscopi òptic. D) Aspecte d’una proliferació 
bentònica dominada per Ostreopsis al microscopi electrònic de rastreig. S’observa la xarxa de filaments que les cèl·lules secreten. 
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les seves proliferacions i la coordinació entre científics i 
gestors mediambientals i de la salut ha permès gestionar 
de manera adequada el fenomen i minimitzar els riscos 
ecològics i per a la salut. 

Durant el darrer mig segle hem transformat el litoral 
amb accions directes sobre la costa com són la construc-
ció de ports i espigons, però també terra endins, amb la 
construcció de passejos marítims i urbanitzacions a pri-
mera línia de costa, canalitzacions de les lleres dels rius, i 
la construcció d’embassaments. De resultes de l’activitat 
humana també s’ha incrementat el CO2 atmosfèric i la 
temperatura global del planeta. Aquestes accions hu-
manes, directes o indirectes, són una resposta plausible 
al perquè en les darreres dècades s’han incrementat les 
proliferacions de microalgues a les costes mediterrànies. 

L’oceà i el continent confluei-
xen en una línia molt estreta però 
d’una gran rellevància per a la 
salut, el lleure i l’economia de la 
nostra societat. Mantenir un litoral 
en un bon estat ecològic només es 
podrà aconseguir si l’activitat que 
es realitza en el continent també 
manté els estàndards de sostenibili-
tat. Per tenir un litoral en bon estat, 
cal repensar el món on volem viure 
i actuar en conseqüència.  
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