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Origen 

El desplaqment cle les niasses emergides, la Pangea. cap a la prirt Iwreil del globus 
teraqüi peiniet que aparegui una anella n ~ ~ r i n a  que pricticanient eiiilmlcalla el planeta 
i qiie es conek arnb el noni de rnar de Telis. Aquesta anella es va clesdibuixint al llarg 
dels períodes geolbgics i les seves restes presenten awi  caraaerístiques prbpies, per 
bé que conserven un denominador comú. Sens diibtc, la p r t  mes k n  conservada i 
que n ~ n t é  unes cancteristiques prbpies i, d'altra banda, perfea:inieiit clelimi~icki, és la 
zona que coneixem com a rnar Meditednia (o mar Mcdirernni). En aquest context cal 
considera una alma zona amb qracterístiques propies, que crea inolts dubtes a I'hora 
cl'incloure-la en el context iiiediternni (figura 1). És el qiie es coneix con1 a Paratetis 
o niar Sam~itica. La dificultat prové de les caracteristiques de les dues masscs dkigua. 
Menrre que la Meditednia 6 una mar salada, la nur Samihtici es caracteritza per una 
baixa, qiiasi nul.ta, salinitat. En realiut és una gmn conca de tipiis continenrül que ocupava 
Lmna part del centre i siid d'Europa i s'estenia fins a I'Asia central. Awi les seves restes 
són la niar Negra, Ia mar Cispia i la inar d'Aral. Qiian en el període Pliock, fa 5,5 niilioris 
d'anys, s'obren els estrets del Bosfor i dels DardaneIs, s'estalAeix un flux en direcció a la 
Meditednia que condiciona les hrees properes i, en particular, el norcl de I'Egea. Enrdra 
que les cardcterístiqiies Iiiclrog~fiques i. en certa nianem, les I,ioIhgiqiies són partic-iilars 
i diferents de les cle la restii cit. la Meditednia, no es considem una rnó suficient per no 





Lcs plat:ifomles ni& hnplies es trolrn a la zona compresa entre C;istelló i Valencia, 
al golf tle LleR -aii-ib el delta del Roinc-, nl nord de I'.r\driatia. al golf de Galx3 i :i la 
mir Ncgi:i -I'implia zona sini;ida entre Ia tleseii1lx~-xli1ra del D.inul,i i la península de 
Ciinira, una platafonn-A en Fin foniixti per les apoií:icions setlinxnt3ries tlels rius del 
sud-est d'Eiiropa: el Dni.eper i el Ilnitrster, jiintaiiient a m l ~  el Don, que de.wnilx~:i :i la 
petita n lx  d'Azov. 

Paixl.lelament a I'estretor generril tlc la pht:ifom~a ct)ntinent:il, cxl tlest;icir el gian 
nombre de canpns  esistents en el talí~s que es ti-olxn arreii i que tenen orígens tliferena: 
en ñlgiins cxxx es tmcta d'estructures que responen a cxuxs orogCniques i, en d'altres 
-ki ii~ajoria- són la continuació de les coiiqiies fluvials que han iilarcxt profiintlanient 
en especial la part superior del talús continental i est:in intluenciades per les tliferents 
vairacions del nivel1 tle la mar i en concret per ki crisi del hlessinZi, que \a deixar aqiiesta 
mar recluicki a iines qurinres zones inundades. 

D';iltr.i lxincla. 6s inolt in1poií:int qiie la Metliterrr'inki ei ti-obi entre tres pkiques rec- 
tbniqiies actives qiie precisamcnr tencn la sew zon:i de contricte a la hktliter~fmia: ki 

placa ;ifriaina, la pkiai eiiroptyi i la plac:i :idbiga -:iqiieata clariria flanqueja I:i p;iir iii& 



oriental. L'acTivitat cle Ics plaqiies africxna i europea no solainent va clonar I l o c  a I'oro- 
g h i a  rilpina, sin6 que t:iinkk es n1:inifesta activa a través dels frqüents teir;itri.inols i dc 
les .Are-s voldniques sitiiacles aprvxiiiudriinent e n  iimi Iínia que travessri la Meclitci12nia 
cl'oest a est. pi-ecisaiiient en aqiiesra Iínia o n  es trolxn fonixicions geo~orfo1i)giqiici 
tlc iiwlta iinpodiiicia: les illes iiiediterrinies -les Hrile;irs, CXxsegri, Sardenyi, Sicíiia, 
i\laln. Creta i Xipre-, totes elles iiwlt relacionades anih els niovinienrs orogenics qiic 
Iian sicsejat la c o n a  iiiediterriinia. Nv es  pot oblitlar un conjunt d'illes sitiiades a ti 
niar Egw, in:ilgrat que tenen un origen difei-ent: enfonsaiiients d e  plaqiies litosfc?riqucs 
-sulxluccion.s-, en el Terciari i el Quatem.iri, qiic pcniietran I'ripaiici6 clz t i  mar Egea 
i de  restes munnnyoses: les illei. 

Un altre :ispwte c i lxk i l  eii la geomorfvlogia inctlitenmki són els zstrets. No soh- 
nient són irnportants perqiie .wpareix'iineisen les diverses siilronqiies i i~edi tei~nies ,  
sin6 tainlX. pvrqut són 1loc.s cle pas clc Ics niasses cl'riiguri i tenen iin paper rellcwnt 
en I;i dinhnica t~eanogeific:~. Sens cltil~tc els iilí-s impoiiants són I'estret de  Gibniltar, :i 

tia\.& clel qiial s'estrihleis el reeqtiilibri Iiidrogrific ri~ecliten;ini, i els estrets clel Bbsfor i 
clels Darclmels, que connecren les restes de I'antiga I'ar~tetis: o mar !%innhici, ainb la 
MetliterAnia oriental i. en concret, :iinl> I;i i n x  Enea. En un segon orclre ail ;issenp¿ilar 
I'estret cle Sicília, que esrriblei~ la coiniinicació entre la c o n a  inediterdnia occidental i 
I'oricntal; diies conqiies qiir h;in nuntingtit cliferhcies imponants en Iliir wmpon;iinent 
i en llur evolució geolbgiai. N o  c;il clir que els altres estrets esistcnts tenen t;imhé ki seva 
inipoithncia i, sens clubte, el c16ti-mt0, que iixirc-a I'entrricla/.wni<h cle 121 in:ir Adrzitica, 
i el de ivlessin:~, qiie coiiiiinica la iiiar Timena i la Jbnic-a :i tiíi\@s de  foiles tiirbiiiCncies, 
tenen niolt cl'interk. En el capítol següent, en tracur t i  Iiidrogaifia mediterhia ,  tom;irii 
a ésser evident el paper cle tots els estrets coiii a p:issos i coriiiini~icions dels corrents 
inarins mediteirdnis (Sorokin 1982). 

Les aportticions sediinentliries, és a clir. Iíi qiianritat cle diferents iilaterk'ils en suspensió. 
varien segons els diversos llocs i segons els nxiterials. En general I'ñponació és  rnés baixi 
a la MediteriAnia en conjunt +le 0.1 a 4,6 i11n.L-'- que a la n ~ a r  Negra, o n  aniha a ser 
fins a cinc vegacles inés e l e ~ i d a .  Cal destacar la niajor concentmció a prop de  la costa i 
e n  les prosiinitats dels riiis. La g n n  quantirat d ' apmcions  fliivials a la n u r  Negra explic-d 
que n'hi hagi una concenti-xió nies r i l a  panil-lelaiiient ainb una salinitat niés baisa. No 
es  poden ol~lichr les a p m c i o n s  per mitji d e  I'atmosfera: soires niolt fines procedents 
del Shhdrd i diverses sutxtancies procedens dels funis indiistrials que, en algiins cxsos, 
poden contribuir fins i tot a fenriquinient de  Ia cap1 siiperíicial anib apoitxions d e  P i 
N. Cal dir que hi ha una diferencia en el compomnwnt dumnt la secliiiiennció segons 
si es  trama d e  nuterial org5nic degndable per I'acció clels I~actcris o iixiterial inorgjnic 
clispsat .segons la disr5ncki d e  la costa. El primer aspecte esta estretament relacionat 
anib les zones niolt prodiiaives i el segon, amb les aportacions fliivials. És interessint 
asenyalar la presencia d e  roques poc fossilitzades e n  el línut cle la platafonm continen- 
tal, que 6s del Plistoce inferior. En resuni es  pot asenyalar que el cliina influeix en Iü 
sedinientació. El valor ntitjii cle I'anhídrid de  silici amorf 6s clel 0,74 %, aproximadament. 



i esci rekicionat ami, I';ihunct~ncia cle plancton, .wn.w ol>litlar que aqiiesta sul>stancia en  
ñlgiines (xrisions 6s ccl'orisen teirigen. A la Mediterrhia oriental es trohen sedimentacions 
reccnts cle I'HolocC en  fonm cle fines Ianiines d e  0.2-2 cni cle gniix ainb fang d e  color 
i clistrilxició v:iti;ildes; e n  ~ i n v i .  a I;i Meclitewiniri cx-ciclental s6n tle c d o r  gris. A niés, 
;i ki iMetliten5ni;i orient;il ;ibunclen h i n g  sapropdics que rscrissegcm a la Mecliten3nia 
occiclennl. Aquestcs deposicions a la Mecliterrinia oriental es prodiiiren tluiant els canvis 



Circulació general de la Mediterrania 

Corn a rrsiilr;ir diircre ole lénrracla cl':i~giia :irlanric;i pci- 1'cstrc.t de  Gihcilt:ir es protlucis 
iin;i cstnitGgki <-ii-ciil:ir<')ria qiie ;ifecra la rocilirxt cle la iLlctliteriiinia. Aqiiest:~ circiil¿ició 6s 
niolt co~iiplesa r:inr pel qiie fri ;i la seva d i n h i c i  con1 :I les tres c;iprs principils típiqiics 
d'riqiiest;~  ni^: aigua siiperficial. aipii:i intermeclki i ;iigii;i foontl:~. Els diversos Liiitors qiic 
Ii:in tr,ictat el reiixi :isseiiyalen una tbnica genenil forc::i seinl>lant. pero :imh iinpoiranrs 
\ximt.s en Ila inrsoesrrcictuni, cspecialinent :iiiiI-, rel;ició rils coii-ents supcrfici:ils, els 11ií.s 
Ixn cstudia~s. El corrcnt superficial penetr:i des de  I'AtLintic :I tr,iv& de I'estret <le Gihciltar 
i tlescriii clos girs ariricicl2)nics molr amplis. el piiriicr- clels qii;ils 6s peiniment i 1';tlti.c en 
algiinscaisos por ser-hi :ibsent. Lispectc nies iinpoi-t;int és I:i prcsenci:~ tl'iin front iiiarí 
que est5 sitiiiit entre Aliiieri;~ i 015 i qiie comespon ;i I:i p:iií nies orient;il tiel segon rc- 
molí. Aqiiest fi-ont funciona con1 una g u n  iiieii-il->r,in:i oscilhnt i segiiriinieiit infliicnci:~ 
Li tlimliiiic:~ iitirin;~ de Li conc:i algerkin:~ (figiiia i) (hlilloi 198-). A ki costa dgerian;~. cl 
corirnt diintic es presrnt:i con1 un:i successió de  ren-iolins en tlirecció est. 6s iinercssiiit 
assenyikir que :ilguns cl'riqucsts reii-iolins es clesprenen del con-ent prbpkiiiient tlit i n:i- 
veguen Iliui-einent coni unes 81-rins Ixoniloolles d'ai8u:i xl3nric:i que es distrilxieiscn p u  
I:i conc:] algeriana i segiiiaii-ierit tenen n-iolta iniporriincia coiii 21 illots tl'aigii:~ atlintica o11 
algiines espCcies clcuen ti'olm condicions i d h i e s  per :i I l i i i -  tlesenvoliil>;iiiient. El fet qiic 
aqiiestes bomlmlles no ti;ispassin ki Iínii cpe  uneis Ics illes 1Lilc:irs :iiiit> I'ilki tlc Cbrscga 
justifica I:i divisió tle la conca algerkina sepacint-ki tlc la MeditcWnki riortl-oxcitlcnt:il. 
u)':iitrd Ixind:~. aii tenir en compte elos coi-rents que sc sep:iren cid princip:ii: un qiic 
di\wgeix inolt a I'inici de la costri tl'Algi.iia i es cliripeix c:ip a les H:iie:irs, princip;iiinent 
entre les 1'itiü.w~ i la Península, i 1':iltre que s'inicki al fin:il tl'Algi.ri:i i penctra ¿i la conc;i 
tirrhica. Aquesta tlarreni bianca ascendeis per la costa it:ilian:i. segiieis cap a Franca, 
despws c-ap a ki península Iberica i acal,a a I'Atlintic per h pan 1ní.s profuntla de l'estrct 
d e  Gilmlr;ir. En Etn-iplia zona d e  la A.ledirerr;inia occidenral a 1  assenpkir, entre tkiltres, 
dos proccssos iinporrann: e n  el prinier proct!s, el comenr d e  la ciiar Tirrt.n;r al sud dcl 
golf d e  Ligúi-i;i propicia l'existencia d'un gran gir ciclbnic enriquidor on es concentren 
una gran qunntitat de  peixos niigraolors i tarnlk d e  gcins cetricis. El .wgon procSs es 
loc.ilit7- a la mar C~talana. El corrent que puja per la costa ilX-rica juntaiwnt ainb les 
aigües procedents d e  h zona d'i\lgi?ria passen per les iks B¿k%dls c i p  a la n u r  Critakana 
i freguen amb el corrent que tanca la gran voita cicli>nic-a. Aquest fregdment tlóna kx: a 
I'exLst6ncia tl'un front sinusoide a n h  un gran potencial enriquitlor, tal con1 h o  tlemostc~ 
la g n n  abundancia de inictbfids i gonostm73tids e n  aquesta zona. En conjunt, el gran 
coirent ciclbnic circula paral-le1 a la costa pero se  situa A Iímit d e  Iri platafornu continental 
a una velocitat initjana; triga tle 15 a 20 dies a recórrer la totalitat del golf tle Lleó i varia 
cl .*u flux consicler,iblenient scgons el lloc (taula 2 )  (figura 5). 

IJn aspecte irnprrant en el gran gir ciclbnic de  la Medirednia occidental s 'edevé a la 
mar Tirrena. L'aigua atlantica que penetra pel canal tle Sartlenyi i Sicília :i I'estiii I i i  entra 
;imb dificultat. ja que el c-an:il quasi queda tana t  a causa d e  ki foniució tl'iin front constituit 



1x1- iin:i serie clc. inc.;intlrc.s. Coiii qiic e n  q u e s t a  + c i  t:iiiil,é sr siipriiiieis el í lus cl';iigii;i 
1x1 canal cle Cimcya. e s  procliieis iin ccit tminaii icmt on 1:i cii.ciilx%í tinl-iiica. En 1íiiic.s 
gc-iiei.als. 1:i <lin<iiiiici d o  Li iiiar llrreria es  c;iixteritirii pcAr un gir ciclimic aiiil, iin coi-1-ent. 
qiie p j : i  p:"-:il.lel >i ki costa italiana. d e  I'aigiia qiie 1x1 entnir prl  c:inal dc. Saiulenya i Sicília 
i clcsprCs I,:iis:i pei- la pan oriental d e  les illes tle C i x s e p  i S:irclenya. Aqiiest fenoiiien tí.  

I;i seKi iiiasiiiia activirat :i I'hivern qiian els p s s o s  tl'mtiadii i soititl:~ est:in olxits. l% iiii- 
ponant assc.nyal:ii- qiie e n  el gran gir ciclimic cle la Mediteminia occiclcmt:il la inar XII-cna 
te i i i i  papel- i i i o l r  iiiipon;int, ja qiie regula el flux q u e  iiodrcis cl coircsnt l ip i .opro\~enpi .  



Alacant - Eivissa O,? (sud) 0,5 (estiii) 

Eivissa - Mallora 0,45 (norcl) 0,15 isud, fehrer) 

COfiega 1 (hivcm) 0 (estiu) 

Sicília 1.15 3 (Iiivei-n) 

Otranto O. 1 

Negn - iVIetliteii<inia 0.01 

Centre Jbnica 1.5 (estiu) O,57 (hi\.ei-n) 

El coiwnt superficial qiie no 1x1 entr,ir a la zona de la inar Tirrena s'escola cap :I li 
Mediten5nia oriental a tcivés del canal de  Sicília. Aquest coiwnt te un flux \.ariable tl'entre 
1 i 3 Sv, aml, una intensitiit inaxiina dunnt  I'estiu. En aqueira zona hi I i a  un front que 6s 
intenr sobre el talús qiie marca el pas de  la zona occidental a I'onental. La s e w  estruaiim 
6s senlblant a la que s'origina a I'estret cle Gibraltar amb el front Alrneria-Od. El corrcnt 
atlantic és ja inolt cl¿M i especirilment de nwnys gniix, se  sepam de  la costri i segueix en 
clirecció est. Dos reinolins secuntlaris ocupen els espais corresponents als golfs de Ga1X.s 
i Sirte. En I'aspcrrc dinaiiuc, cl inés impomnt es la branca quc .se .separa pcr tlonar lloc 
a un gran gir ciclonic qiie ociip la part cenual d e  la mar Jhnici. Per la seva pirt oriental 
origina el corrent qiie alimenta la mar Aclriatica i penemi pel canal tI'¿hranto. En contn- 
panida. les aigües qiie surten tl'aqiiesta inar per la pan oriental d'Idlia tornen a :ilimentrir 
el gir ciclonic i aisí tainlg ho fan les aigües que s'hi incorporen prcxredents de  la zona 
cie Creta. El procCs din~inic és  inolr complex i seguranlent es  inantC rerrcxilinient;it per 
cliferenw; inecanisnies entre els quals cal tenir en coinpte el flux molt turlxilent que arriba 
a través del canal cle Messina. 

De la nxiteixa manera que 21 la h4ecliteiT2nia occidental una Ixinca del corrcnt principal 
entra a la hlediterrhia, a ki cubeta oriental una b r a n a  del gir ciclonic d e  la mar Jonici 
penetra i regeix la circulació a la mar Adriftica. L'aigua puja perla pan oriental i rnostri 
tres girs en clirecció a la costa italiana: el primer se  situa :i 1';iltiir~ de Dulxovnik, el segon 
en la Iínia entre Zaclar i Ancona. i el tercer a la pan superior de Adrtitica. Aqiiests girs 
alimenten la pirt occitlentd que acaba escolant-se per la cosii italiana 3 través del cmal 
cl'6tranto per incorporar-.w 3 les aigües d e  la mar Jbnica. Lü circul;ició adnatici esta 



fonment  infliienci:itl¿i per tios kicrors: el veiit Ixxi. qiie Ixif i i  elel NE, i les aporraciori.4 
flinkils, a n b  especial inciclCncia tlcl 1'0. que representa aproxiiii:itlai~ie~it la iiieitat cle 
les :ipon:icions tot:ils cl'aigii:~ dolci. .4cliies~i estiiictiir:i cxplic;~ les difert.nciis tenniclues 
entre I'est i I'omr i d c  nortl a siitl. Taiiilk I i i  l i l i  diferencies consic1ei:dies de s:ilinitat. ps 
iiiqxmint consignar que. eles del piint tle \.ist:i tlin?iii-iic, I i i  h:i un:i rnajor estal%litat a ki 
pan oricntril que no pis a I'occident;il. El flux tl'entiritl:~ tkiipii:~ a tixvés del cxnal d'6rran- 
t o  s'estiina cn iin 1 S\, (hlosctti 194) .  intercssant assenyilar que :i la p:iir italiana no 
s'olxemi riigüe., a \ d l  cle ki c lesen i~ ic l i i ra  clcl Po un iiiipomini enriquiinent en niiuiena 
coiii .wri:i tl'cspecir tle le.; apoiracions considecilks tl':iqiicst riu. Sc-accini (1985) 110 
atribiieis a la grm I>ioinassa clc ct~nsiiiiutloii; e n  les zones p ropres  a la cle.nilx>cxdura. 

tiestacxr que la mar Adnaticx ii1C)StrA cñrac~erístiqiies que h distingcixen de  kt resta 
cle la hletliterinia i que segiir,rii-it.nt estm relacioixicles aiiil~ cions geol<+$qiies mtigiies 
-ki n-~ir  Srinititicri- especialinent evitlents a la pair iiiés septcntrioiial. 

E'inaliiienr, el corrent arliinrir. catla cop iils tlel~ilitat i :inil~ iiicnys gruis, :irrilxi a la 
~ I I T  iní'mrieiiral clo la hlediren<inia: la c o n a  Ile\.;intin:i. Aqucst corrent tí. un recori-egut 
sinii<ís fiiis a les costes del Lílxn. Circiila j:i ¿i un:i cert:i profuntlitat - c m  70 iiietres- i 
1':ispecte inés iiot:il>le 2s I'increiiient de la salinitat, que :irrilxi nl 39 ?h. (:al clest:ic;ir un ceir 
noiiil>ir cle gians giis f o r ~ a  persisrents, sitiiats al sud del cori-ent i de m i k t e r  anticiclimic. 
inentre que els que estan situats al norcl són inés petits i cle caificter ciclbnic (hl-l ' c .inott~>- 
Kizoli d al. 1'992) (figura 6). Hoin té la iinpressió que el corrciit timscorre encaisonat entre 
:iqcicsrs gians girs. A la cosra clel Líl~an es bifurci i iina Imnca tianscorre paral.lela a la 
cost:i tl'An:itdia. L'esistencia d e  veiirs tant del sutl coi11 del noid condiciona ki preshcia 
tl'iina fona wrictrit clininuca en les t l i \~rses  pairs de  ki conca llevantina. Finaliiient, ainb 
seguretar I'cstiiictiirri clel llindar pi~funcl que separa la conca cle la inar Ionica tí- iiiipor- 
tancia per explicar les especials c;iiacterístiqcies d'aquesta zona. 



Pei- 13 pm orien~il tic I'ai-c ele Kocles-Cretii-Kitliii:~, pcneti-d :I la inar Egra :iigii:i de 
I:i Mecliierrhniri, que. clesprés tl'iina serir cie girs i fikinients :i I'intei-ior cle I;i conc:i i in- 
tluenckits per les aigücs incnys sal:ides provinents cle la zona pbntica. acilwn fin:ilinent 
sortini U I U  ;iltr:i ve~;icI;i a la hlctlitci-riinia per la ~ : I I T  mes occidcnt-dl cle I'arc cwient:it. < A  
dest:ic:ir que Iri mn:i clr contacte entre les aigües d'origcn phtic cpe s'escolen a twvés 
clelh Ikird'inels i les cl'oi-igen rnecliirmini i-oii~an est:il>lc i és tlc carkter tcniiol~ilí. 

LÍi zoiia phtici,  :iiiiI, una especial xenció a 1;i in:ii- Ncgra, i-es~i cle I'mtic P:ii,itetis, 
inosti;i en Iínies gencixls elos potents giix ciclbnics, a I'est i :i I'oest clc I:i cona,  sep;ii-dts p c ~  
un:i 1íni:i irn:iginiirLi cpe iineix la pcnínsiil:~ dr Criinca aml, la pan ccnti:il clc I:i pei~ínsiil:~ 
cl'Anatdia. Els giis cii-ciilrn prop clc I:i cosi:i a escepció ele 1:i zon:i cl'hnpli;~ pkifoi-ii~i 
que s'estí-n entre Crimea i 13iilghia. A :iquestli hiipli:i platafoi-ina hi clesernlx)qiien i-iiis 
iiiolt cilxilosos coiii ciinlk en I:i inar cl'A~o\~. AqiiesI fe[ f:i que 1:i mn:i pi)ntic:i sigui iin:i 
cona  cle dilució. :i1 contrai-i qiic 1:i hIeclitei15nia, que és una cona  de concentr,ició (fipiri 
7) .  LÍi sorticla tl'aigii:~ tle inenys sdinitat cle la mir Negi~ a la inai- Ege:i Cs especirilmcnt 
intens:~ :i I'estiu. Eri aqiiest i i p s  de cii-cul:ició té un:i especial iinpoit5nci:i el vent. que. 
cp;m 'S fort. proctdcnt clel nord. pot an-ilni- a aniil:ii rl coirent conipensritori provinent 
de I'Egci. 



Des del punt de \,ista cliniinic i raiiik lhiol6gic, té umi cspeci:il iiiiportancia I'aigiia 
intennedka. Els \.ents 1iii.s foits i persistcnts són els c;iusants cle la foi-iiiaci<í d'aqiiesta capa 
cl':iigu:i així com cle I'aig~i:i profunda. Encaia que I'aigiia que circiil:~ per la Mecliten-Ania 6s 
cn la seva iii:ijor pan cl'origrn atlantic, expcriiiienta inodificicions i esdeve ai'gua atlantici 
iiitxlificxtl;i, a CJLLSI de I'acció clcls vcnts i ;ilpnes ~i~xter ís t iques  estiiicnii-als que firialment 
dexncxcleiien qiie en  cletenninades m n i s  s'origini aqiiesta aigua inteniiedia que clesprés 
circula entre 200 i 400 nietrcs de  fonclaria cles del fons cle la Mecliterr5nia fins a I'estret de  
Ciilxaltar. Aqiiesta aigiia inteniicllbi s'origiiia piincipaliiient en piints deteniiinrits: el sud 
cl'.4n:iti)lia. el sucl cle la nxir Aciiiotica i el golf de 1-leó, sense cliie aixh signifiqui I'rxciusió 
cl'alires Ilocs iiienys iiiipoicints. Li cirailació cle I'aigua intenn2dia tí. lloc entre les riigües sii- 
perficials iiiolt diniri-iiqiies, especialiiient aliiiientacles pel con-ent atlantic i les aigiies fondcs, 
iiiés en114 dels 400 metres: niés estíilks i ainb una dinknici iiieiiys ~ o n e ~ i t l a .  En els piints 
:ilrans ~ s i i i e n t ; ~ ~ ,  I'acció clels vents iiiés peisistents dória Iltx al rc-frecbnient. :i \,oltes Ixusc. 
clc t i  capa siiperficid pei clispersió de les niol~ciiles d ' a i ~ i a ,  qiie provocx i i r i  au~nient de  
la s:ilinitat,'den.sitat que afavoreix I'enfonsaiiient cl'aqiiesta ai,q~ua superficial pi'ogressivaiiient 
m& densa, la qual cosa contiilxieix a la foniiació d'aigua cle foiis que, coiii s'lia dit abansl 
es ci~icteiitza per la .seva Ilarga peniveiiciri, estunacla a I'entom d'iin .xgle. 

Regims estuarians 

Umi visió particukar cle la Meditedinia consisteix a consiclcirir la iinpoithncia clels reginfi 
cle tipiis estiiaii3 que criiacteritzen el pas clc les sises a m\Ts dels seiis estrets i, en especial, 
pels estrets de Gib~iltai i clels Darclanels. En aquests dos a w s  es prtxlueix un:i entrada 
cl'aigua de iilenys salinirat per ia pait superficial i una soirida coinpensatbia cf;iigxa inés 
densa per la pait inferior, a fi de  iiiantenir de  fonna liiclrodin?iinici el flux ci'entrdda. Una 
ciracterísticx interessant 6s Fa fonmció duna zoma frontal davant d'aquestes estmctures 
estuaríanes. Així s'ob.wrva ainb el front Aliiieria-Ora, en  el GIS de  I'estret de  Gibr~ltar, i anib 
un Frcm al riord cle I'Egea -les illes Es@r~cle.+-, o11 acaba la infiuhciri cle I'ennxda d'aigira 
phntia. En toa els altres passos o eswets el fet 6 s  inenys eviclent, si I>é el p s  d'aiguri super- 
ficial es podria considerx conipensat pei I'aigua intenntdia quc circula a iii& ffóndaria en 
sentit opsa t .  De tores iiianeres, les diverses característiques de les aigiies d'entrada i soiticlíi 
en  La niajor pait dels estrets són poc iiiarades i aix6 impecleix la pres2ncia de fronts, coiii 
en els dos aisos anteiiors. Ah í ,  la circulació iiiediterrhia cs p l i i a  considerar un conjunt 
clr r2giiiis esniaiians de diferent complexitat, a causn de la clifert.ncia salina entre I'aigua 
cl'entnda i I'aigua de  soitida. En conjunt, la bleditei~nia es pot consiclcrar un gran re@i 
estliari5 iniers, ja que no diiueix sinó que concentra els seus coinponcnts. 

Meteorologia de la conca mediterriinia 

Cal tenir en compre que I'area mediten-iinia es troba en  teniies generals en una regió 
intein-ieclia entre el clima iiiés aviat Iiiiiiiit de la pair clel norcl i el clima desPiric i molt sec de 



In pmt sud i oiicnnil (figii~i 8). El iiio\,iiiicnr clc les arees cicloniqcies -les I~oi-i;isqiie.+- elel 
cenire d'Ecirop:i i del norcl cl'AFi-iai, contr,iposxlcs a les 51-ecs d'xltes pirssions cxisreiii.~ 
a I'entorn cle les illes Avores, i taiii0C :il I'rixíirii Orient, cl6n.a lloc a la forii-ilici6 clc \.rnts 
ciiricteiístics qiie tenen una gcin influencia en la cliiiiatologia iiiediterdnix 6s iiiipoitmr 
elestacar que els sistcnies orogdfics tenen un paper niolr iiiiportant en la clirecció tlels 
cliferens coi-rents atiiiosfi-rics. A I'estici hi Ii:i un progressici esailkiiiient de les zonis elel 
suel i de I'orient al inateiu tenips qiie I'mticicló cle Ics &ores \,a estenent p~>gressi\~miient 
la seve infliiPncia solxc gian pait cle la Meeliten-hia <xciclent:il. A I'lii\wn les Ix)ri;isqiic~s 
proceclents cle I'wst cwcien la península II+riai. Altres Imrrasqcies qiie es troben ;11 golf 
cle GPnova. a la pait superior de I'Aclriatic:~ i 21 1'3re:a de  Xpre desenadenen pliiges ;I I:i 

seva part occic1ent:il. Les I3ornsqiies que se  sitiieii al nord d'.fiica scín les que originen 
vents intensos que bufen des del continent aii-icj cap al nord, a voltes amb iina gcin 
intensitat, i són I:i cziiisa cle les pliiges cle king ran freqüents en Ics zones iiiés septentrio- 
iials. La coinl->inació clels vents cl'oi-igen nhidic i iiicridional 6s I'eleiiieiit quc. configcii:~ cm 
Iínies genei;ils les triixterístiqiies clel cliiiia iiieditenrini. Gil destacar, IJer csciiiple. que 
els fronts que tra-essen la península II~Prica penlen la sevri inflcii-ncia quan :ii~il>en a les 
iilxs inetliterriniis. ja qiie els \;enLs que hi cloiiiinen. fiuit de les Ix)rrasqcies i les 5rec.s 
anticiclhniqcies que bufen tlel nord, s'eiicx~egcien cle I~anrir-los el pis. .L\qiitJsts \.enrs 
sOn el iiimri-dl i la rraiiiuntana. el que dómi Iloc a iina estiuctuiri iiieteoi.ol6gic:a v:iri:ilAc 
i coii iple,~ en tot;i la c o n a  balear (figura 9). 



En la zona acliiiitica, el vent I>ora. resulrat d'altes pressions a I'Eiiropa centi;il i de 
1,aise.s pressions a la zona n1ecliteiCinia -zona acliihici-, Ixifa clel !VE i tt' una foita 
inciclei~cia sobre Iri cliriiatologia i La clininuc:~ hiclmg15fica cle la conc-a. 6s 1116s intens 
ri I'hivein. S'esclevk u iu  sitiiació semlhnt a I'Egea, on els \.ents s t ims  s'originen per la 
conjunci6 d'altes pressions a la zona clr I'Europ:i oriental i dc Ixises pressions marines. 
Eiinlk cal considerar els vents etesis que Ixifen cles cle les rnuntanyes del noirl cle 1'Egea 
i tenen efecte J6hiz i estacional; de nxmera que alreren consideial~leinent aquest;i regió 
cle la in:ir. Així mateix, les Ix>nasques en hces  mricicl~niques a I'Eui-op cenrrril-oiiental 
són I'origen dels venrs po~s-az. Les irees ciclbniqiies qiie es fcorn~en :iI norcl cl '~hica do- 
nen I l w  a I'exisrencia del xaloc; que Ix~ki des dels deseits africüns cap ;i la meditenQnia 
i és portador de  fines paitícules cle sorrri en siispensió. Els \.ents qiic acurniilen humirat 
en el seu Ilarg recorregiit sobre el mar -1lev;int.s- si es trolxn en hees  frecles poden 
prowcar pluges en zones properes a la costa. A la pait mt's oriental. i en gian mesura 
sota la influencia cle la val1 del Nil, es troba el venr khanzsin que acompleix el inateiu 
paper que e1 saloc a la pan occiclental. 

Els vents esinentats, juntainent amb altres cle inenys in~poitants. n o  tan sols són causa 
cleteiminant del cliina inecliteinni, sin6 que tarnbt' són, en bon:~ pan. els qiie ajiitlen a 
definir el recon-egur dels coirents inirins &una inanei-a molr decisiva. D'altm I,anda, com 
jri s'ha indica ab:ins, especialinent en algunes h e e s  són causants cle foires v:iriacions de 
la clensirar cle I'aigua superficial, que, en enfonsar-se, desencaclena la formació d'aigua 
inremklia i cl'aigua d e  fons d'una gran in~porthcia en la clinhnica nwditen-;inii, tant des 
del punr de  vista fisiccquíniic com I,iol6gic. 



Productivitat marina 

En la n~ajor part dels estudis referits ri 121 capacitar procliictiv:~ de I:i imr hieditcn<inia, es 
considei;i que 6s 12isicanient niolt recliiicia, si es coii ipa~i ainh valors cstimats en ta major 
pnrt de les zones oceaniques. Hi ha inolts hctors que indueixen a iirantenir aquest punt 
clc vist:i: les zones amb potents prcmssos tl'afloi-ainent I i i  s<ín rcdiiidcs i e.scasses. IYaItra 
Imida, les aigies que entren per kstret de  Gilxaltar són iiiés aviat pobres en  nutrients, 
i les que en  suiten son aigües intennedies relativanicnt inks riques; per tant, hi ha una 
pertlua relativa d e  nutrients. Si Ik en la niajor part dels estiidis glolr,ils aquesta idea de 
pobresa és ki dominant, una anilisi aprofunditla pennet considerar aqiiesta qüestió des 
&un punt cle vista iiiés positiii. No solanient hi ha un cert noiidxe d e  zones d'afloi-anient 
classic, sin6 que tamlk, i el que és inés iinpoirant, hi ha una gixn ~i r ie ta t  de  inc~anismes 
ixcxluctius. Aquí s'analitzen Ixeuiiient els inés inttwssants. Uii aspecte iinportant és que 
els constitueix la g r m  iilassa de  plancton que es va enfonsant progi-essivainent. i que. 
qiian percien la sev;i vitalitat, constitueixen el eletritus que té una gran rellevincia en la 
dinhnica productiva, com es inés endavant. També cal tenir en compre la gran 
qiiantitat de  inatkria organica coin a resiiltat del nietal,olisine del zooplhncton: els pellets. 
Aquesta massa bioibgicaiiient inactiva és atacacla pels bacteris, en nioltes ocasions in sittr, 
i la reintrodueixen en la mednic-a productiva (Aicaraz el al. 1974). Aixo apareix claranient 
qiian s'examino la distribució veirical de  I'al~iindincia de  bacteris i s'obsewa I'existencia 
cl'iin maxim estretament relacionat d'aquestes concentmcions de materia orb&mica. 

IJn altre inecanisine productiu esta relacionar anib el que s'anoinena ( e l  ncixini pro- 
Jicament fiind de clorofil.la~ (Estrdcia 1985), sitliat en  el Iímit de  penetració de  la Ilum enerb. 

activa que reactiva la cxpacicat de la clorofil.ia dels organisnws del fitoplhmon que  van 
sediinentant, en trobar-se amb fortes concentracions de nutrients. Si E la distribució 
fottmica es  va dispersant, així inateix, el picoplancton i el nanophKt0n aprofiten inillor 
aquesta energia. Aquest procés és inés intens en les aigües niCs allunyades d e  la costa. 
Un altre iiiecanisme productiu e s d  relacionat anlb la presencia d9rees cicloniques, de 
les quais és 1111 bon exempie la zona situada al sud del golf cie Genova. Una aitra zona 
molt productiva es troba a la zona d e  contacte entre les aigües nerítiqiies de  la plarafoniia 
continental i les ocehiques del talús. En aquestes z o n a  és Eicil obseivar una F a n  c-on- 
centració de  bioinassa d e  diversos tipus, resultar d e  I'alra capacitat productiva d'aqiiestes 
zones. En relació amb aquest procés, se'n poden considerar alguns altres: &una banda, 
el refi-eganient d'aigües perranyents a diferents couents que entren en contacte genera 
energía, fet que propicia la fonnació i la concentració de  bioinassa, i també les cappleres 
dels filaments manns tan abunclants a la Mediterhnia (Margalef 1985). Hi ha attres me- 
canisines relacionats ainb els noiiibrosos canyons subiilaiins que cancteritzen la major 
part del talús inediteinni. Ia influencia dels vents provoca trans\,asaments al llarg clels 
canyons i, així inateix, I'efecte xeiiieneia possibilita que les aigiies intem3dies arribin a 
la superfície enriqiiicles i, per tant, afavoreixen I'existencki de  zones de producció que, si 
1 ~ 2  en particular són poc rellttvants, atlquireixen iniportPncia global pel gran nombre en 



qtie es t i -ol~ii .  I k s  d'iiii piiiit tlr \.ist:i I>ioli)gic, c:il c.oiisitlei;ii- :ilii-es pi.oc<rsso.s: les fii;ins 
iiia.sses cle s3lpitls. dolii)licls i tl':ipe11tliciil31-ie.s qtie es foi-iiieii c~specialinent ;il f IIA tic, I:i 

31-¡e> cle la teinperatui:i .siipei-fici:il ;i la ci1het.i occident;il 
13iol. IILI'GC: gt.1ir11t.s~ d.&. J. kiiiioa.) 



Entre els factor-S q u e  afworeisen la productiiir~t d'oxigen extern t r o b e i ~ ~  les apoit:icions 
flwials. espectilincnt dels gr,ins nus. q u e  timspoiten allioi-~ coinponents cl'origen trrrícoh 
i altres d'organics enriquidors del p m e s  productiu. Segui-ninent e n  UIXI qii:intiti~t menor 
cal assenyalar. coin s'hn inclicat e n  cls processos sediinentai-is. les aport:icions pi.oarint.nts 
d e  I'm-nosfttia d e  subsr-hncies capaces d e  portar nutrients a la c;ip:i superficid, qiic por 



representar iin enriquiiiient potencial sobretot a les zones allun).atles tle ti costa i on els 
processos classics d'afloranient són p c  pssil~les.  

La realitat es. per tant, que la procluctivitat global d e  la blediterinia no és fruit d'un 
ineciinisnie chssic d'afloranient d'aigües profundes que aporten niitrients, sinó tl'un proa% 
complex d'iiitegració d e  diferentq mecanismes, catla un cle relativa poca importancia, per6 
que en  conjunt donen lloc a una procluctivitat superior a I'esperada. S'olrcnen valors d'entre 
5 i 15 ~ngChl.iii-~any-', un resultat bastant superior als valors classicanlent assenyalats. 

Quecla encara un factor inipoitant, que no és altre que els I~acteris, els qiials són molt 
abundants en la interfície aigua-fons, responsables del reciclatge cle la nmteria orginica 
tlipositatla. Perb encara hi hi més; segiirainent I'atac dels hacteris a les micropartícules 
possibilita I'auginent de la seva grandai-ia i que esdevingui inatenal utilitmble pels micro- 
organisines filtraclors que es troben a les aigües foncles, fet que represenra un increinent 
cl'aliinent clisponible que cl'una altn manera no es podria aprofitar. Finalmcnt, cal consi- 
deiar la particularització de  ki materia orginica clissolta, ja sigui per I'acció iiucrobiana o 
per la mednica, el que pot representar un altre rnecanisine cl'enriqiiiment de les aigües 
ii~arines (taiila 3). 

Qiian es parla de distribució, 6s important consideiar el flux clel coirent atlintic i les 
cliferents estrategies que es troben des de  la part occiclental fins a I'oriennl, circ~imstancies 
relacionades arnb característiqiies dinanuques i estnicnirals. A la zona d'Allmnn. I'existencia 
ci'hi-es anticicbniqiies i especiahnent ciei front Alineria-015 cbna iioc a una intensa activitat 
procluctiva. A la Meclite~finia nord-occidental diversos rnecanisines contribueixen a una 
protluctivitat relativainent elevada: afloiainents, aportacions fluvials, front del talús, filan~ents 
-t.specialiiient a la zona de  I'Elx-e-, refregainent de  corrents a la part central ele la mar 
Qrtalana i a I'iirea de Ligúria. Sens cliibte, la procliicció a la zona del golf cle Lleó és inolt 
important. A la zona algeriana, els rei-iiolins origina& pel corrent atlantic inostren diferencies 
considerables: unes zones són rnonoespecífiques, mentre que d'alues són constituides 
per una gran varietat &especies. La prodiicció zooplancthica és variada al llarg del cicle 
miial. Un exen~ple que té un gran interes és la distribució nord-sud a la conca occidental. 
Així, a la zona septentrional i prenent per exeniple els eufausiacis, l'especie rnés abunhnt  
6s Mqat2iclipharzes rzonvgica, pr6pia de  les aisles fretles boreals, mentre que a la part 
inericlional és ni& abunchnt A$ctipbanescotrchi, tl'aigües més calentes. D'aquesta manera 
es fa evident la import2ncia clels dierents orígens en  el poblanient o repolkunent tle la 
Mecliterhnia. A la mar Tirrena. la prcxlucció globalment és ni& baixa i sols a I'estret de  
blessinal cdiacteritzat per la xva gran turlxilencia, s'ob.serven valors més elevats. Aquest 
fet esta ben correlacionat anib Ia producció global d e  la mar Tirrena, que és nlés aviat 
reduida. Ben al contciri, la mar Adriiitica es caracteritza per la seva elevatla productivitat, 
especialiiient a la zona nord i a la plataforina italiana. En aquest sentit, cal destacar-ne dos 
hctois: el primer esta constitiiit per les aprtacions del riu Po, ainh una gran quantitat de  
nutrieiits que es van estenent fins a la nieitlit d e  la costa italiana; el segon és la influencia 
del vent l m a ,  que nlanté la din5iiuc.a marina. Hi ha dos aspectt?; que cal subiatllar: la iilajor 
pobres  a la costa dalnian i, en conjunt, a la p-art inés inericlional de  la nlar Atlñatica. La 
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pan septentrional pot presentar en algunes ocxsiom fenbinens d'ttutr<~fka i la p rknc ia  de 
inis.ws gclatinosws típiques d'aqiiesta zona. A1 contrari clel que s'lia :isseny-alat en la mar 
Tirrena, la producció global de la niar Adriaticx, centrada especialinent a la costa italiana, 
6s n d t  elevacla. A la inar J h i a  s'obsenra una ceiía cqxicitat productiva a la zona clel golf 
de Zirent i taiiilk, seguninent a causa de I'amplinid cle la plataforn-ia, al golf dc Gahes. 
'Ianimteis, a la costa cle Líbia la productivitat és redliida coin era d'cspeixr, i mínima a la 
part central cle la zona. A la mar Egea la pair més rica est3 situada 21 la zona i~orcl i al golf 
de Saronicos. Seinl->la que, inalgrat I'escassa infonnació clisponible. la capaciuit productiva 
poclria assegiim iina inajor proclucció pesquen. Finalment, la pan n1í.s oriental -la c o n a  
1levantin:i- es caracteritza per la baixa capacitat procluctiva a causa cle la inolt recliiida 
influencia clel coi~ent arlantic, que aquí esta inolt clebilitrit, I'estretor cle la platafoinia con- 
tinental i la teiiipeiatiira i la salinitat inés elevades. h4ereix iina consicleració especial la 
zona cl'influencia clel riu Nil. Resta la zona pbnticx, quc mtsstr.i iina altíssiina produ~tivitat~ 
ainb la zona del inar W o v  i I'amplíssima plataforma de la pan nord-occidental, una inolt 
alta proclucció que segiiraiiient és propiciada per imporants :ipiucions fluvials. A la pan 
central la productivi~it es inés baiw, pero en tot a s  és cle I'ordre de la que es detecta 
a la hlcditemhia nord-occidental. La inés elevada d'aqiiesta rnar, juntainent a q b  la que 
s'assenyaki a la nlar Adriiitia. Aquesta aitíssima capacita productiva explic:i I'existSncia 
cle potents I>ionxisses aauals del Ctmofor . .+Ionqu)psis &%di. 

Ecosistemes mediterranis 

Des clc molts piints de vista, la inar blecliteninia es podria considerar un únic ecosis- 
teilu ateses les .wgüenLs considerdcions que es poden captenir con1 :I fonamentais: en 
primer Iloc. tot el inecli inarí esta influenciat pel corrent atlantic, que, entrant per I'estret 
de Gibraltar. con1 a conipensació clel dsficit hídric, s'estén per diverses mnificacions fins 
a la totalitat cle la Meditednia, fins i tot al nord de 1'Adriatica i a la pan més allunpda 
ele la concx Ilcv;intina. Aqiiesta circuinstjncia .segunment és el fet bisic, si bé, con1 es 
conientar51 inés endavant, existeixen fluxas evidents que nutisen les caracteiistiqiies de 
I'aigtia atlhica que constitueix el corrent principal. Aluainent, I'esmictura geoniorfolbgica 
de la c o n a  mecliten5nia en la se\-d estructura actual és el resultat de I'oroghia alpina 
i, per tant, es pot considerar que niostra unes caracteristiqiies Msiqutts forra unifoin~es, 
especinlinent a la pan del nord. Fins i tot a la península d'Anatoiia, que esta foi~nada per 
iin nucli geolbgic nlolt antic. les cadenes costaneres tant del nord com del siicl són d'origen 
alpí i per tant la costa t t ,  con1 la ii~ajor pan del tei-reny, caracteristiques alpines. 

Pel que fa al poblament, cal remarcar que bhsicainent es troben les mateixes espS- 
cies a toui la h4eclitenkia. especialment a n ~ b  referencia als componena inés alts en les 
relacions trbfiques -peixos, cnistacis i i no l~ luscs ,  per6 cal esmentar clifer?ncies de 
matís con1 a resultat dels diversos processos de poblainent que s'han esdevingut al Ilarg 
dels temps geolhgics. Aisí, als antics pobladors s'hi afeguen poblacions de tipiis boreal, 
juntainent and> d'altres de tipus tropical. La sew distribució actual té relació amh les 



c:~racterístiques ainbientals que iii& rccortlen les del seu I~dhitat cle procedencia. En el 
Tcrciari Izi kiunri esuva foniyacia cspecialincnt per especirs ck tipus tropical i subtropical 
i alguns c-oiiiponents d e  tipus teinperat. .Acliiest 6s el conjunt propi del p:ileoiiietliten¿ini. 
En quedar aillat d e  I'lndopacífic, es prmlueix un refredaiiient i queden restes endeniiques 
del pol,laiiient antic. Alesliores. té lloc I'cntmla de  nous pobkainents d e  tipus atKintic 
que constitueixen en  bona p r t  el phlamznt actual. A les adrdlies del P1icK-e i durdnt el 
Plistoce es produeúc I'enmida tl'elenients d'origen boreal que se superposen als anteiiors 
tttiiiperdts (primela gkaciació), pero finaiiiient perden importancia, i dominen d e  nou 
els eleinents teiiipemts. Aqiiest pro& es reFteis diverses vegades, en el Sicilia i en  el 
Tiii-enia, i c d  clestacir la fauna cl'oiigen senegales. que, coin en anteriors oasions, se 
superposa :i la fauna anterior. Findinent, en  la clarrera glaciació - \Yrünir  l i i  ha una 
altn entracla d'eleiiients lxxeals ~ar,icterístics en les tanatocenosis clels Iíniits tle les plat;i- 
fonnes continentals. -41 final tl'aqiiest períoclz, aquests elenients niinveii inolt i resten eis 
coinponents IGsics protoineditei~anis ainh restes cle poblaclors antics, elenienrs teiiiperats 
i tl'alu-es de tipus tropical que en conjunt constinieuten el pohlanient actual. Els elements 
Imreals Iian quedat reclosos a les zones inés septentrionals de  la Metliten2ni:i. inentre 
que els tl'origen tropical s'escolen principalinent per lzi iiha nieritlional. Algcines de les 
especies són típiques d'aigiies atlantiques properes, inentre que d'altres són de clistribució 
molt 2niplia. Un exemple clar és A~-taisante~i~iatzis, típica del h,lcditeir,ini i tle I'Atlantic 
niarrocpí. inentre que Alistmmotpha foliacea té una distribució iiiolt amplia. 

Entre els endeiiiisiiies. cal esnientar Posidonia ocealzica, Spiccir-a&~~~sci, S .  cqwlis, S .  
anarú, R q a  ?a~ditmzsis i R. pol~i~tignuz. Entre les especies en~igrants cle tipus Imre:il. tlesta- 
quen els gklids, Ylaryclithys i Sprdmis. Entre els elenients tropiccils i sub t rop i~~ l s  atlantics 
són iiiipomnts els senhids ,  els espirids, els Iabrids, els cahgicls. BciIista ca~nlimn.ci~, 
entre d'altres. M 6  endavant, amb I'olxmia tleLs estrets del Bhsfor i dels Da~hnels .  espkies 
propies de  la zona pbntica s'escampen per Ia Mediterrania. Actualnient té interGs esmentar 
I'ent~itla gradual pero nuntinguda d'elenients lesscpsialzs a través del cxilal de  Suez. 

La major pan d e  les esgcies  es troben a tota la bleditednin, si bé c-,invia la propor- 
ció relativa entre les especies o 1% llur abundjncia. Malgfiit aquesta relativri unifomiitat, 
s'observen c;invis que es consideren aquí d'una n.ianer,i global. Des d'aquest punt tle 
vista, una especie camcteiística 6s la suela. A la Rlecliterrdiiia occiclenral, les especies més 
zibundrints s6n Spicara si~zuris i Spicara cqselis, inentre que a la Mcditerrhnia oriental 
-i especialnient a la c o n a  llevantina, a I'entoni cle Xipre, i a la mar Egea- I'especie 6s 
substitu'ich per S./lcxriosa. Aitiaiiient. aquesta nuteixa especie 6s inoit ni& present en les 
aigües septentrionals que en la costa sud. Una altra especie que niostra claraiiient aquesta 
vaiixió és fizgrc11~1i.s encrusicholus. ia seva abundancia va clisiiiinciint en tlirecció est, pel 
que fa ;i ki vessant iiiedclional. Així, a partir de Tunísia pricticainent desapsreix. Entre 
les pelagiques, Sc~rdir~u pilchc~rcl~.i,s 2s present en rota la Mecliteiitlnia, tot i que la seva 
alxindincia clisininueix en clirecció a Gaza, nientre que Snrdiiiella asir-ita, una especie 
d'origen tropical, augmenta en I:i inateúta direcció tle tal nianei7i que a les costes tllEgipte 
substitiieóc pi-kcticciinent la srirclina (raula 4). 



1Jn altre peligic que niostni clararnent iin:i tlistribiició I,orcal és .Spmfftcs spimrtis. A 
la p 1 - t  norcl de la hletliterfinia nord-occiclental la se\,a presi-ncki és iiiolt recluitla, mentre 
cpe :i la pmt norci ck la mar Atlriatica, especialinent a la costa thlinat~i. 6s foi-cx inés 
hiinckant. La inajoi- biomassa cl'acpesta especie es trolxi a I:i n ix  Negni. on 121 sevñ bio- 
nxissa és ceitmnent inolt iinportant. Aqiicsta especie forrxnent reticionacla aiih el seitó 
i ki smxlina forma la major bioinassa clels recursos peEigics. En qiiest cas són ii~oltes les 
reflexions qiie es poden fer, pero segurament la 1116s \;crsemlkint esta rekicionxki ainb 
el Paratetis, caracteritzat per 121 presencia cl.especies clc tipiis I)oreal qiie han entnit a 1:i 

Mecliten-3nki a tmrés de ki mar cle Marmara quan els estrets clcl 130sfor i tlels Darckinels 
es \.an obi-ir en el Quñteinari superior. 

Mei-lungirts )~w)bizgzts és una altm especie inlpoi-tant a la inx Negci que també es 
trolxi al nord cle I'Egea i cle la mar Adriatica. És d'lial,it;it inesolxligic. Coin 3 c-specie 
cleineis~il, Pseffu ~nae¿%ica tainbé és molt abundant a 13 mar Negix. especi;ilinent a la seva 
pan occiclentril. Especies sernblants estan reprcsentrides en altres $rees x-,intomides a les 
zones in& septentrionals i, en pai-ticiilar, al goif de Lleó. Si en ki clistrilxició de peixos, 
cnistricis i mol~liiscs s'obsewa una gnin unifonnitat iilatisatlri ainb derives en algiins casos, 
;iixO trlmbé és evident en altres poblaclors. Així, per exemple, entre les aigues, algunes 
especies mostren ckardment la iduencia latituclinal. En les poldacions tl':iigues cie la facies 
litoral 211 noi-el clel cap de Creiis, és impoi-tmt I'associació de I~udilzufutrnmu ainb Clodos- 
fephrt.s r~et-ficia1bftt.s. mentre que inés al siid aquesta especie 2s substituida per Hulopferis 
stop'" (&is 1949). Una situació semblmt es prodwix en la clistrbució cl'especies del 
gnip dels eiifausiacis, que inostren clar,iinent I'acantonament cle les especies n6rcliques 
21 t i  IXIIT septentrional i en conjunt qiiecla clar que la ficies bore¿il quecla ¿icantonxla a la 
pai-t norcl, segiiiainent coin a rehigi de les especies que resten de les invasions boreals 
primigenies. Ben al contrari succeeix a 121 zona sud. on a més clel testiinoni qiie s'acalxi 
tl'esinen~r. Su~dinela aio-iU 6s iin clar exemple cle les especies que \.m penetrar a 
la Metlitei-Cinia durant les invasions tropicals i subtropicals. l ' m ~ b é  cxl esmentar Sole:i 
senegalensis: que s'lia anat expanclint per la costa peninsiilar il->eric;i, així com I'esp5ricl 
Puge/lr.t.s bellofi, els quals son exeinples cle penetncions relati\ciinent recenrs cl'especies 
originaries de I'Atiintic subtropical presents a la Metliterrjnia occiclental. 

Pero el knoinen ints impoitant 6s el conegut coin a migració Leisepsiunu. És un fe- 
noinen rel:itiKiment recent qiie inostra coin especies cl'origen inclopacífic van penetimt 
de manei;i gnitlual pel canal de Swz. Aqiiest fenomen és tan iinpoi-tant qiie a la costa cie 
Gam i tl'Israel són molt abunclants i fins i tot siil~stitueiuen cei-tes especies cl'interes tmdi- 
cional per a la pesa. Així, Milltts I~u)-bu/~ts I i a  estat siibstituit pcr C p z a l s  )nollttc~7z~fi, i 
;Cfei-lticcirn merltuccizis. per Suto-~du to7do.sqzurinis. La primeni de les especies esrnentacles 
s'ha estk hnpliainent per la ivlecliterrinin i sembki que ha arribiit fins i tot a les costes 
Ile\,antines de la península Ilkrica. D'ñltra bancla. tainbé ha penetrat a ki subconc;~ pbntica 
travessmt la mar Egea. Aqiiest procés ben actual s'esta estenent de manen lenta, pero 
continuacla, i constantment s'esinenten presencies de cliferents especies qiie penetren a 
tiavbs de la inar Rofa i es van estenent de iiianer,i progressi\,a per tota la Mediter>ini¿i 



en direcci6 oest. El seu estiicli 6s cie n%lxiiii interes, perque, de txn segur, 6s una replicx 
clels anteriors pol->lanients. 

IMI'ACTE D E  L'HOME 

La pesca 

En el context meclitemini no es pot fer abstracció de IJ presencia de I'hoine a les xves  
ribes. Des de seinpre han aparegut indicis de les accions de I'home relacionades amb 
el mar (Alegret. 2003) i I'exist2nci:i cle coltmies dedicades a la pesca, entre d'alrres Ilocs, 
a la zona pOnrica per pan dels grecs. Tan1lx2 hi Iia docunlentacles dades inolt antigues 



relacion:icles :iiiiI> la pcsc:i en el context cle I'arril~acla d r  I.llo~l?o.<~q>i<.r!.v:~ Europa. El cles- 
en\u~liipanicnr recnoli)gic cle la pescx, aisí corii I'iiiipac~c que lia tiiigiit sol->re I'ecosistema 
iiicclitemini, és un fonaiiient pi-ogi-essiu ami> una Iínia iiioli ckiiri i qiie esti estrc-tanlent 
rclacionacki :iiiiI> ki geoniorfologia cle I'entom. Allí on  la plar:iforii~a continental és ainplia, 
si 1x2 aquesta sitmació és seinpre relatiu pel que  fa al contest iiieclitei~ini, el perfecci- 
onarnent tecnol<>gic Iiauria donar lloc a clas ginys de  pesca típics: :iris d'arrossega~nent 
i a m  cl'encei-clament. En el primer crs es tracta clc la foniia tecnicxiiient evolucionada 
pcr poder actiiar sol->rc el fons i el scu clcscnvolupanicnt esta niolt fitretaiiicnt relacionat 
aiiiI> les saixcs priiiiitives. Si 1x3 és una tl~nic-a ~iiolt descnvolup:id:i. coiii sigui que les 
platafoniles són i-elativaiiient esti-etes. aquesta circuinstincia oiigimii%i dpiclainent una 
sitiiació de  solmxxplotació prou coneguda de  rota la Mculitei-rinia. 

L'altni Iínia d e  progrés, niolt nlks recent. va cles cle les Aaixes priiiiitiws fins a les grans 
u n e s  cl'enc-erclanient. Aquests tipus d a n s  de  p e s a  no  estan Ilig~~ts n I'cstiuctun del fons 
sirió qiic es poxlen eiiiprar e n  diverses arees: sobre 13 plataforma, especialnient per a la 
pcxx clels pelagics petits i mitjans, i a alti inar per a la pcsca dels girins inigcitlors. Aixb 
fa que, juntriiiient amb la nmjor abundancia. especialnicnr clcls pehgics petits i nutjrins, 
la seva pressió solm els recursos pesqucrs sigui intensa, pei-i) no tan gcin coiii succeeis 
en el cas de la pcsca iiiitjnnc;int els aiTs d'arrossegariient. 

I.cs foiiiies inicials, a pmir de  les quals han e\ducion:it Ics ti-cniqucs ni& nioclemes, 
no han desaparegit, encai-a que han experimentar millores tecnol<')giques evidents, i 
consci-\,en cn Imna pan llurs característiques primigenies. Així, pakangrcs, treinalls, xaixes, 
nanses, etc. Iian experiiiientat modificacions especialnient en les diinensions. Només a 
títol d'cxcii~plc. cls palangres i les xames, avui clia poden tenir quil<')iiietres de  longinid 
sense que aixb signifiqui aiti-d cosa que disposar ci'insti1imc.nts iilec~nics que en F~cilitin 
la inaniol~ixlilitat. 

Una visió general cle I'acció cle I'honie sobre el inedi iiurí a traví.s clc la pcsca iuosti-a 
arnl-, claredat que existeis un gradient cle ~lesen~~olupament tecnolbgic que te clirecció 
(xst-est. Mentre que en Imna pan cle la conca occiclental 1'iriip:icte cle I'honie sobre els 
recursos iriarins és nmlt intens, niitjancant I'ús de  ginys tecnoli)gicainent molt clesen\~o- 
lupats, a la conca oriental són encala iriolt abundants els :irts cle p e s a  de  tipus primitiu. 
Així, la foita pressió tecnolbgica i, 6s dar,  la demanda, han esperonat I'esplotació del 
talús continental i s'l-ia airil~at fins als 1 000 iiietres cle foncEirki en inoltes ocasions. Quan 
s'observa el tipus d'esfoq desenvolupat a la zona de  Ia mar Egca, ami) una pmfunditat 
ii~itjana inferior als 1 000 rnerres, Iiom olxewa que  en genenil la pesca esta rcstringicla a 
les hees costaneres initjancant I'ús d'instniiilents d e  pesa anesanals i poc desenvolupats. 
De seguida ens haurícni de  preguntar quines .són les causes d'aquestcs diferencies. Són 
característiques biobgiques, especies diferents, variacions en I'abundancia, fons poc adients 
per a la pesca.. .? O bé hi intervenen motivacions economicosocials que, ben al contrari 
del que succeeis a la pan occidental, no estimulen la pesca? Una primera olxwvxió ens 
faría inclinar per aquesta .segona possilditat. Si considereni I'inipacte socioecon6mic d e  
I'entom pe-quer. s'observa I'existencia d'un gradient decreisent d'oest a est seguciment 



inolt lligat 211 gniu cle clesenvolupaiiient geneial cle 1:i pol,lació. Fins ;i 1:i clec:icla tlels 
ciiiqiianta, els estudis del nivel1 de consuiii iiiostren una ilxijor preferencia per la c:iin. 
que qxireis coi11 cl procluctc iiits api-eciit. de tal manen que qum el preu inirjj del 
peix s'apropa al cle la carn el coii~praclor fa un esforq per tal cl'atlquirir pir)tluctes cimics 
(k i s  (4 al. 1955). I'osterioniient, :iI Meditenxni nortl-occiclentd la situxió evoliicioiia i 
es ción:i n1t.s iiiiporrancia al peix, especi:iiinent quan aquest és un prociiicte local. Es 
possilde que la sitiirició en els paises orientils sigui encala la detectada anys eiirere a 
1:i costa iiorcl-occiclental. I1'alti;i tmncki, si es coinpaci la sitiiació tecnol6gica cle I'esfor~ 
cle pesca, s'olxei~~ri una siniació seiiil~lant, ainb un foil impuls tecnol0gic 21 ki pan oesr 
i inolt més enchrierit :i la Mediteri-inia orient~l. Si a aqiiestes situacions s'lii afegeisen 
reginis polítics cle cariicter pmgcainhtic, iiistriiiixts en Imm1 pan de la vessant sud de la 
Meditenania: regiin amb un foil control clirigit políticainent, rte., és f k i l  d'entenclre per 
que el clesenvolupaiiient tecnolhgic de la pesca en aqiiestes zones 6s forca inferior al qiie 
s'olxexi en d'altres arees mecliterrinies. 

I k l  que fa ;i les especies objectiu per ;i la pesca s'obsewa una consideralie unifor- 
initat. Hom pot constarar que les especies que són objecte de pesca són presents quasi 
d'unri inanera iinifonnr per rota 1;i Aleciiterfinia. i tan sois en ~iri; i  ki proporció relativa. 
Ceiziinent I i i  ha ;ilgiines particulaiitats, coiii per exeniple la desaparició del seit6 a 1:i 

costa sud, a panir de Tunísia. 
En Iínies geneuls, les especies són les inateixes en tota 1;i Mecliren5nia i si en algu- 

nes conti;ides seinlh que algunes són inés alxmclana, pot influir-hi el tipus de pesca 
que afavoreix la captura d'iina especie o cfcina altra. Així, per exemple, allí on són més 
alxindants els ginys arres;inals, els espk-icls poden ser I'especie predominant. A la mar 
d3Alboi;in, entre els pelagics, I'especie 1110s alxinclant 6s la sardina, si 1x2 fins 211s anys 
\vitanta el seitó hi fou molt iinportant i clotti lloc a una estrategia ben definida. I'el que 
fa a la pesca de fons, el Ilu~, el roger i els esparids són les especies pi-ecloininants. J a  en 
el talús, la gainba roja i I'escainarla. i tainhé la nuire, en són especies caracreiístiqiies. 
A ki zona norcl-occidenral destaquen la sarclina i el seitó. ahí  con1 eis gcins migrddors. 
En la plataforma, el Iluc,., el roger, els espk-icls, els peixos plans, els inugílids. En el ralús, 
21 pa1.r de la gainha roja i I'escainarl3, tamlk hi és inolt abundant la maire. A la conca 
Ageiiana, la sardina solxesurt acoinpanyada els darrers anys de I'alaota. Les cripnircs de 
túnitls i peixos espasa tamlk són ;il->unclants. En la phrafomni, junranient amb les altres 
especies ja esinenrades, destaquen els esparicls i novanlenr la gamba roja i L'es~iiiiarB 
hi són forc.,i ahundants. A la mar Tirrena, la sardina i el seitó hi són inenys abuntlants, 
juntament ainb el sorell i diferents especies de túnids. Els peixos de platafoi~m són els 
mateixos que heni esnientat més ainunt i és iinporant xsenyalar 13 presencia de la xucla, 
que va auginentant la seva a\->undancia :i mesun que s'avanp cap a I'est. En el talús, la 
gainba roja i I'escainarl3 són impomnts. Quecla evidenr que són les mateixes especies 
les que es troben arreu i són objecte d'explotació pesquera. 

A la mar Adnatica. les característiques són semblants, si I+ entre els peligics cal as- 
senyalar dues diferencies importants: I'abundancia de seitó, especialment en la vessant 



itAica, i I'existencki de  I':iiiiploi¿i. especialiiient a la pan norcl-oi-ieiital. En les aiiiplies 
platíifoni-ies cle la pait italiana i a Li zon:i centre i norcl, les especies típiques són les 11x1- 
teixes qiie en la resta ele ki hleditei~hi:i aiiil) la paiticulaiirat qiie, especialiiient a la pait 
nieiidiond, alxincla la xiiclri. Entre els grans pelagics inigrxlors, cls túnicls tenen un ceit 
intei-?s. En les zones profiincles que senipre es trolxn ii la p i t  suel, I'escainarli ti- iinii 
gran iniponhcia i cap al fir~il tle la península Ir5lica taiiil>C l i i  és present la ganilm roja. 
( A  tlestacar el fet que 1'escaii-i:ii-la es trol,a fins i tot en Ics aigües prkcticaiiient soiiicres 
de 121 p a t  septentrional. 

Qiian passeiii a la p:iit central cle I:i Metlitei-rhia -I:i mar Jhnica- pel que fri a les 
espi'cies pelhgiqiies, la sairlina i I'alatu són les ni& abiindants. i si 1); es detecta la pre- 
si-nci:i tiel seitó. aqiiest esta an-dconat a les costes del norci cie la zona, i és absent a les 
ni& iiieridioi~dis. Eis túnitis i t:inii>é el peix espasa hi són re~it i~ii i ient  aixincianti. En les 
pla~ifoinies conrinen~ils. especialinent extenses :iI suel, s'lii trolxn les especies acostii- 
ii-iades. ainb niés a lmdincia  allí on la plarafoi~iia 6s Aiiiplia. tal coiii succeeix a I'est de  
Tunísia: els esphicls i els 11iiqxi lii s6n espgcies al~unclriti. Tanilk, I'5inplia plataforina 
tunisiiin:~ peni-iet I'abundhcia cle Ilagostí, i a la costa italiana -t.specialnient al talús entre 
Sicília i el noi-tl tle Tunísia- Ii i  6s alxincliint la gaii-il~a de pir~fiintlitat. el que dóna lloc a 
iina iii-ipo~tmt pesqueiia. 

A la mar Egea la sarclina. el seitó, i en nienys grau el sorell. experiiiienten una foit:~ 
pressió pcsqiierri. .4 Ia pan rneiidional. la pesqueiia tle ttíiiicls i peixos esp'isa és bastant 
iiiiporant, i s'estén cap a Xipre. ja en la conex Ile\.antina. A les platafonnes continentíils, 
les especies són les típiques d'altres iriars, ainb una g n n  i~iiponhnc~i clels esp8ricls, en 
concordanp aii-il) la ii-iajor iinpoithcia de la pesca de  tipus artes;in:il. El conjunt de cnis- 
eicis clecapodes és relativamenr in-ipoitant, encara que sesirainent són iiiés abundanti 
les especies propies d'aigües poc pi-ofundes. Finalnient, la c o n a  llevantina niostra un 
notalie iiicreii-ient cle les captures d'alaota i sulxtitueix en bona pait t i  sardina. Els gians 
n-iiginclors són clñrreran-ient impoitants, si bé cal tlistingu entre pesqiieries d'alniaclrava 
21 la costa de L h i a  i tecniques inCs i-iiodrnies a les zones del nord, segiii-,inient ainb un 
foit increiiient els clarrers anys. A la platafoni-ia tainbé li i  pretloiiiinen els esparicis i es 
nota ki siibstitució parcial del l l u ~  per Shunila z~ndo.sqtuzm& Els ciiistacis tainbé tenen 
intews i la gaiiil~a de  fons 6s iinpoi.tant a la costa d'isixel i possil~leinent tainbé al sud- 
est de Turquia. Un f e t  iti-ipoitant és el forr increnient de  cxptures de  la major pan de les 
especies explotades a la Mediten5nia oriental. 

La zona pontica té, des del punt cle vistíi de les especies esplot;ides, caiacteiístiqiies 
n-iolt paiticiilars, i el seitó hi és I'especie inés in-ipoirant, ja que en alguns iiioinents lia 
iiltiapassat les 500 000 tones anuals. Entre els niigradors, el bonítol, encara que ainb foites 
oscilhcions, Cs iinpomnt especialiiient a la zona meridional. A la plataforma, el ri?inol. 
la Ilissa, el roger, la xiicla i els esparids tenen intergs. Paga la peiu, pero. esmentar una 
especie alxindant en aquesu ii-iar, el ii-ierla. 

A més, els cefalfipodes són iinpoiranrs a les zones occidentals i centrals de  la Medi- 
ter5nia i n-ienys a la c o n a  oriental. Iguali-iient succeeix ainl, els Iivalves. Les esponges 



són prbpies de la part centnil i oriental ainh una gran tendencia a clisiilinuir. Per contra, el 
corall 6s niés característic d':ilgi~ncs costes occideneils i de  ia pair centiril, i umbé moaix 
imi forta tenclCncia clecreixent. 

Contarninació 

I?na altra fonna ele I'iinpic-te iiiiportant que I'lioine exerceis .wl->re el inedi iimí 6s la 
contaminació. quc- pot ser tlii-ecta o intlirccta. Els cainins initjanpnt els qiials els conta- 
ininants amben a la mar són ires: dii-ectainent cles de la costa, a tixv6 cle les aportacions 
fluvials i clii-ectainent a Ia mir, ja sigui per rnitja de \-essaments efec~uats des tlels vaixells 
o per decantació clels containinants que es ti-olxn a I'atinosfei-a procedents cle processos 
que ienen lloc terra enclins -ek íüins. Aquests c-ontaniinants tenen un clenoniinador conlú: 
sempre son pejuclicials per al iiwcli nian. En algunes ocasions la decantació cle fims 
atniosf2iics pot fins i tot .ser I~eneficiosa peque aporta nutrients +specialinent fosfats i 
nitnts- a zones allunyacles ele la costa, aiiib la qual cosa es possibilita I'enriquinlent de 
les aigües supeificials. Una anilisi glolml de la contaminació mecliterr5nia niostra amh 
clai-edat que el seu valor n13xini cs troba a lla Meditehnia occitlental, pero va disminuint 
pi-ogressivament en tlirecció est; per tant, hi ha un gradient negatiu oest-est. Una &pida 
ullacki sobre I'origen de les apoitacions containinants refoq;a aquest punt de vista. I;i 
form aglomeració iirl,ana a les costes de la zona occiclental i pan ele la central, n~olt in- 
fluenciades pel tuiisnie, iinplica, n~algrat les dessaladores no sempre existents, I'ambacla 
temporal d'una gran quantitat de dei~alles urfranes costaneres. 6s a la Zona pontiea on 
els grans rius que deseniboquen a la part noirl de h inar Negni aporten les qiiantioses 
deis-alles de les popiilases ciutats: que es troben a les .seves ribes. En aquest context és 
especialinent important I'aportació de tipus tiirístic que implica durdnt I'estiu multiplicar 
per 5-10 la pblació costanera d'atraccio turistica. Són pi-c~essos difícilinent controlables 
i inés intensos a la Mediteit-ania noni-occiclental i a Iü pan superior de I'Adriaticx. A la 
pait nieridional aquest fenomen té inenys interes, si s'exceptiirn alguns incli-ets cle la 
costa ninisiana. 

luntainent amb el que s'acalm d'esnientar, és impomnt assenyalar les aporucions via 
tluvkil dels residus agrícoles i inclustrials relacionats amh les z o n a  i ~ ~ é s  iinportants pel 
que Fa a aquestes acti\:itats. En aquest aspecte, el Roine i el PO i els gi-,ins rius pbntics 
aporten els residus de grans conques industrials i mineres, inentre que I'Elxe clrena cap 
a la Mediteidnia grans quantitats de procluctes toxics -pesticicles, Iierbicides i insecti- 
cides- que són enipnts en les extenses zones agdries cle la se\.a cona .  El matek cal 
assenyalar pera altres zones (taula 5).  Encara que aquestes fonts seinhla que són les niés 
iinportants pel que fa a la contaminació niecliterrania, la irnportantíssima quantitat cle ciii 
que es transporta per aquesta mar és causa d'una important contaniinació. Finalinent, cal 
esmentar els contaminants de metalls pesants, d'origen raclioactiu i una gran quantitat de 
clekalles de tot tipus provinents de la navegació, que si bé esd reglamentada, és inconi- 
plida ainb masa freqüencia (Coclispoti 1997). 
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Iln clcls efectes inés i inpoi~nts dels cont;iiiiii~~nts es ii~anifesrrt en els canvis de la 
t>iodiversit;it dels ecosisternes i~~arins. El sisteiiies costaners gens o poc alterats es caiac- 
teritzen per una iiiipofiint wiietat de coniponents: cnistacis (del 10 :i1 20 ?6), n-iol~luscs 
(clel 15 al 20 ?;U), cquinocierins (elel 5 al 8 961, poliquets (que signifiquen a I'entorn del 58 
(lú) i altres especies d'interes (clel 5 al 10 96) entre les quals destaquen, per exeniple, el 
celentelis colonkils (figura 11). Quan la contarninació és intens;~, es piocliieix un canvi 
rnolt rxlical i en ;iquest cas els poliquets i els nernatocles poden :irril->ar a representar el 
90 O.6 del total. Li resta 6s constitiiicla per un conjunt d'esp2cies generalnient poc variat. 
Si 1X. 1'iinp:icte niés irnportmt és clar en les po1,lacions clemersals. no 6s freqüent 
que les poblacions pelagiqlies siguin afectades d'algura nianera, per eseniple, per les 
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Evi(lentinent. la causa inés iiiiportrint cle I':iltei-,ició ele la I>iocliveisit;it ineditcrrhnin 
pro\ré de la pesci, que, en incielir sol~re cleteriiiin;ides especies *spi.cies ol~jcctiii- cle 
manera priniordid, provoai Ia clfirnicci6 de I'eq~iilil>r-i en I'c~osistcrna i en inolts c;isos 
por desenciclenar-ne la cleaiiicció i. en la inillor ~irciiiist3ncin. un canvi profiincl en 
l'cstnicnii-a (kx':itas e/ d. 1987). 

El conjunt de les accions contaninants al principi quedava restringir :I Ics mncs 
cosraneres i a pirt cle la plataforiila continental, per<) actualiiwnt, en la iuesuci cliie c4s 
procesos cont:iminants van adcliiirint niés i iiiés intensitat. .són cxla cop ines implies 1t.s 
arees afeaacles i niés inipottints els iinpactes que tenen sobre ki hionoinia clel conjiint 
de la Mecliteirhnia. Un efccte segiiraiiient causat per inúltiples circiiinstancics no Cs ültrc 

qiie la inassiw ap:irició de niecliises a gi-nn part de la klecliten%nia. 

Característiques globals 

L? consideixció de Ia ivIecliten5nia con1 una unitat estiuctuial no es pot tenir en coiiiptc 
sols des elel punt cle vist:i oceanogriific, sinó que, pei- a entendre el seu clinamisine, t:iinl>i- 
és basic no ol~lidar la totalitat de les seves esti-ntegies. Caldd cloncs tcnir en coinpte no 
solament les característiques de la diniiiiica oceanogCificíi i dels components cle I'eco- 
sistema, con1 s'ha realitzat en els capítols precedents, sinó que tarnlX cxldi5 incloui-e-hi 
I'inipacte de I'lioine con1 a agent penorl~aclor -pesca i containinaci& infliienciat pei- 
les estrat&ies socio-econbiniques, i tot consitlerat en el seu context geoinoiíoI<')gic. 
Aquesta visió global i integradora correspn als phntejainents propos:its per Sliei-man et 
al. (1999) i an~pliau, incloent-lii I'irnpacte huiid;'s<cial. ks el concepte ampliat clels p n s  
ecosistenies marins (LLIE: large rnarinc? ecqsfeins). Aquí es planteja61 la coinprensió 
de la din5mica riiediterrAnia tenint en coinpte un fet que semlka iniportant: I'existencia 
cle tres fonnacions geoestntegiques que des del nord es clirigeixen c-ap al sud. S6n les 
penínsules IEiica, It5lic-a i Balc5nica. Al contrari con1 ja s'ha coinentat el litoral sud, es 
quasi rectilini en el sentir latituclinal. Aquesta característica estnictiinl té un inreres relle- 
vant pel fet que la pan nord reuneix tres aracterístiques molt importants: una densitat 
pohlacional nfixima, un desenvolup-dment recnobgic irnportmtíssirn i el fet que els piisos 
que I'integren han estar en hona pan colonitzadors dels paisos de la ribem rnericlional. 
Conu-hriainent a la part sud, les circunlsthcies sóii ceiwment unes altres, el que pot donar 
lloc a foites tensions nord-sud que requereixen polítiques inolt eficaces i coinpensatories 
de ti-nnsvasanxnt sociopolític i tecnolbgic. Si noiiiés es considera el componcnt biolbgic 
és eviclent que totes aquestes considei-ncions podrien estar fora de Iloc, perb no es por 
oblidar que I'ecosistema nwí ineditemni esti sotmgs a una fortíssiina pressió liiiiiun~i 
que en moclifica I'estnictura tant des del punt de vista biolhgic (pesa) coin fins i tot des 
ele les esti;it?gies costaneres: pons, clestnicció del litoial, etc. Coin a reailtat d'aqiiesra 
\,isió coinplexa i total de la Meclitednia, 6s iinpossible una descripció i comprensió ainb 
vista a una adeqiiada regularització que no tingui en coinpte totes aquestes facetes i les 
seves inútues influencies. 



Si le s'lia acceptat que I'est~uctu~:~ I,i<x.col6gicx es sinsil~lciiieiit unifoime, no 110 és 
I'iiiipacrc que el frictor socioecon¿hiiic exireix sobre el sisteina. la tecnologia relacionada 
aiiib el inedi iimí és iiiolt .~fisticxcka i intensa a la pait norcl-occidental i iixstia un gixclient 
negatiu en la direcció est i sud. Per contra. Ia m a s i  Iiiiiixina clisponi1,le per actuar sobre 
la mar en els seiis cliferents aspectes és i n 6  fom especialment en els paiscxs del suel i, en 
pinicukir, a la pait ni& occidental. És iiidispensa1,le un flus adeqiiat de les possi1,ilitats 
tecnoli>giques del noi-d cap al sucl-est, i tainbé és ii~ess5ria una ceita regiilació cle la 
prvssió del sud sobreabiinclant en capital lium2 disponible que piigui sulxtituir el clPficit 
pir>gmsiii constatalde en les zones septentrionals. Cal aconseguir una regiil;ició c1';iqiiest 
clolic flus per tal cl'assolir un eqiiilibii en I'acció del factor hum5 solxe feiitoin hioccolb- 
gic, que poclri suportar una pressió suauiiieiit unifoniie i cl'acoi-el : i i i i I~  les possil~ilit;its en 
les cliverscs zones. D'aquesta iiunera pot ser possible que les cliferents necessit;iis cle la 
prcssió soci:il, estretament relacionada a11113 els nivells d'esplotació./rnercat, :i poc ;i poc 
rs vagi iinifoimitmnt i coiiipleiiientlnt, el que tia de peniietre no solamciit coneixcr mil, 
profunclitat la cornplexit;~t d'aquests LME cn tata la sm.2 ainplitucl, sinó tainle ;ipiint:ir les 
normes glohals de regularirzxió que tencleixin 21 Ilur sostinil>ilit:it. 

Finalinent, qiirsta coinprensió glolxd seii efica~ en el context cl'iin nioclel I,iocco- 
nbinic quc tingiii en corupte tots els Lictoi-S i Ilui- coinplexitat. Caldri:~ fonmwiit:ir-se en 
clues relacions clissiq~ies: 

D'una hancla, reclutaiiient + creixement = inorralit;it natucil + nioitalitat per pese3 (K 
+ C = M + F) i ,  cle I'altra? I'equació que relaciona presa i deprccl:idor (recurs i 1xscador) 
scgons I'expressió cle Lotka-\'olteira. 1;i prcseiitaci6 clcl p:irhiietrc r-eclr~tur?zer.lt a paitir del 
inoclel proposat pcr Sokiri et al. pennet un ajust clc la realitat iiiés realistx Pel que fri al cm¡- 
xeinerztpbkrcioiznl, cxldr2 tenir en cvinpte la capicitat de cai-i-ega del sistema iiieclitennini 
jiint:iinent ainl, els procesos de densidcpencli-nci:i i clensiintlependt=iici;~. l'ot plegat queda 
-per 12 que iiiolt coinplicar- en els riiodels ECOP.4TH i ECOSIhI. El paiametre mwlnli- 
tat nutuialcsti estretaiiient relacionat anib I'acció pivs:i-dcpreckiclor entre mncoi~~itants. 
Finalment, ainb rekació al par5inetre mortalitutperp.ca trolxm els aspecTes I~ioec.onOnucs 
i la influencia dels mercas, entre els quals cxl consicler,ir els destinats al wnsum I ~ s i c  
(I'alimentari) i al consciin de luxe típic d'una gran pan del li toid inediteirani, on I'elevat 
preu que assumei. la producció pesquera local cn eLs iiiercats respectius explica que 
I'escassetat de les captures pemieti -subvencions a pan-, niantenir una explotació 
raonablement exitosd. Tova aquesta complesa xama cle relacions 1,ioeconhiiiiques gene- 
ralrnent no estm en equilibri, sinó que, en la inillor de les condicions, se situen en els 
Iíiiuts cle la sitliació d'equilibri. En aqiiestes condicions, el concepte d'e1:isticirat SS IrJsic 
per a entenclre la capacita[ de subsistencia del context inecliteiiani. 
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S'explica I>rcument la forn-iació cle ki hlecliten5nia :i partir cle 1'antig;i Tetis així coin 
t o ~ i  I'estiiictura geomoifoli)gica, ainb iina especial referhcki a I'orogenia alpina. Es 
declica una especial atenció a la circiiLició superfici:il d'origen atlhntic, conside~ida cl 
factor bhsic cle tota la clinAinica n-iecliterrhia. i es clestaca principalment el p p e r  clels 
estrets i el significa1 cie l'efecte estirana. Així matcix, es ti- en conipte I'acció ckis vents 
11x3s impoitsnts, ja que afecta la clinainica c o m p l c ~ i  occanogi2fiai. Com a primer resultat 
del conjiint de  les xcions clinAiniq~ies s'estudia i es reflexiona sobre els cliversos factors 
que contribueixcn ;I 13 productivirat medirerhia consideratla siiperior ;i I'esperada. En 
un altre aspeae s'exaininen les característiques cle I'ecosistema ineditemni comider~t 
una gran unitat, cncmi que amb graclients inolt cxxterístics. Con1 un clels elements que 
ciracteritzen I'estmctun cliniamica cle I'ecos~stema mcditcrmni: es revisa la influencia de 
I'home per initja de  la pe.ux i la containinació com a factors pertorbadors. Finalment, a 

de  resuiii s'exposa una visió global en la qual s'assaja d ' i n tqpr  els factors oce- 
anogdics, biolbgics i socioeconoinics, ainb una especial atenció a la clin51nica huinana 
amb I'intent que la integració d e  tors aquesrs aspectes pern-ieti coinprendre la totalitat de 
la prohlematica inediterinia con1 a base &una possible planificació més sostenible. 



RESUMEN 

Se conlenta d e  forma breve la fomución del Mediteriáneo a partir del antigiio Tethys, 
así como la estructura geomorfológica, con especial referencia a la orogenia alpina. Se 
clediai especial atención a la circiilación superficial de  origen atlántico consideiada como 
el factor Msico de  toda la dinán~ica mediteminea. destacando principalmente el papel 
d e  los estrechos y el significado del efecto estuario. AsimLsino, la acción cle los vientos 
más importantes se  consiclera en tanto que afecta la coinpleja dinámica oceanográfica. 

a izan. s e  re- Como primer resultaclo del conjunto cle las acciones clinámicx. que se an 1. 
flexiona sobre los diferentes factores que contribuyen a la productividad inecliterránea 
que se considera superior a la esperada. Desde otro punto de vista. se analizan las ca- 
racterísticas del ecosistema mediterráneo considerado como una gian unidad, si bien se 
reconoce la existencia de gradientes muy característicos. Como uno de  los elementos 
que contril~uyen a la estnicturación dinámica del ecosisten~a mediterráneo, se revisa la 
influencia del hoinbre por medio de  la pesca y la contaminación, considei-ados coino 
factores pemrbadores. Finalmente, y a modo de  resumen, se expone una visión global 
en la que se trata de  integrar los factores oceanográficos, biológicos y socioeconómicos, 
con una especial atención a la clinámica de  las poblaciones humanas, con el propósito 
que la integración d e  todas estas facetas pennita una comprensión de la totaliclad de la 
problemática meditednea como base de  una posible planificación más sostenible. 



SUMMARY 

The fon-ilation of the hietlitenanean sea fron-i the forn-icr Tethys, ancl the geon~orphological 
scnicnire with special reference to the alpine a q y n c s i +  is nlentioned briefly. Speckil 
anrntion has k e n  @ven to the superficial circiilation froin Atlantic origin, consicleretl 
the essential factor for a11 the Mediteranean clynamics, rentlering a special reference t o  
the sti2it.s' role 2nd to tl-ie ~~significance~, of the cstiian; ~ffect .  Furthcwnore, the action o f  
the n-iore ii-i-iportmt wincls is consiclered insofar it iiffects thc. coinplex oceanographic 
dynan-iics. .As a first resiilt frorn the set of dyminic actions that are analysed, and the 
different contribiiting kictors to the Meditenanean proclucti~~ir)., t l ia t  is consideiecl greater 
than rxpected, are i-i-ientionecl. The Mediterranean ecosystein chai-acteristics are analysecl. 
fw11-i a diffrrrnt perspective 1,)- considering tl-ie Meclitermwan ecosysten-i as a largc 
iinit, though the exister-ice of ven; cl-iaracteristic gradients is recognisecl. The irúluence 
of man through fishing and contamination, consitleretl clisrupting factors, is checkecl 
as one  of the elei-i-ients that contribute to the dynai-i-iic stnicturing of the Mediteirmean 
ecasystem. Finally, as a sununar)., a global vision is piit fomwd tkit tries to integnte the 
oceanograpliic, biologic, and socioeconomic faccors, with special anention to the hun-ian 
ppulation dynamics, hoping that the incegration of al1 these aspccts will allonr a global 
comprehension of the problematics of the Mediterranerin possibly as the grounds for 
more sustainable plaming. 




