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Les plantes marines
són ciment per a la costa

E n els últims 50 anys les
plantes marines han re-
duït entre un 25% i un
50% l’extensió que ocu-
pen. Així ho indica un

estudi del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC)
que analitza el paper d’aquests hà-
bitats en la protecció de la costa.
L’estudi destaca el seu valor per re-
gular el clima i els fluxos de nutri-
ents i capturar CO2. I també plan-
teja noves propostes per aprofitar
aquest valor ecosistèmic en el dis-
seny d’estratègies per reduir les
conseqüències del canvi climàtic,
com ara l’increment del nivell del
mar. L’estudi s’acaba de publicar a
la revista Nature Climate Change.

Noves idees
El nivell del mar ha augmentat, de
mitjana, entre 1,6 i 0,2 mil·límetres
a l’any des del 1901, i esce-
naris moderats d’emissi-
ons projecten un futur
amb un augment global
de 0,21-0,48 metres en-
torn de l’any 2100.

Segons l’estudi, cal millorar les
estructures costaneres de defensa
a tot el món. Les plantes marines
fan de barrera, dissipen l’energia
de l’onatge i actuen sobre el fons
marí. Actuarien com una mena de
ciment de la costa, que permetria
disminuir l’erosió costanera i les
inundacions. L’estudi, que ha
comptat amb la participació de
l’Institut d’Hidràulica Ambiental
de la Universitat de Cantàbria, pro-
posa, doncs, augmentar la protec-
ció d’aquests hàbitats i, fins i tot,
reintroduir aquestes espècies als
indrets on calgui.

Els investigadors afirmen que
“aquesta estratègia podria esdevenir
una solució eficient des del punt de
vista social i econòmic i podria oferir
grans oportunitats als països, espe-
cialment a les nacions més desfavo-
rides, per assolir objectius d’adapta-

ció al canvi climà-
tic sostenibles
malgrat que els re-
cursos financers i
la capacitat siguin
limitats”.e

AMORTIMENT
Les plantes
marines, a més de
capturar CO2,
intervenir en el flux
de nutrients i
regular el clima,
frenen la força
d’onades i corrents.

Al bloc del Centpeus, el biòleg Daniel Closa parla so-
bre la recerca d’investigadors australians amb eu-
caliptus i la presència d’or a les seves fulles. “L’or
que hi ha a les fulles no dóna per a res, però ser-
veix com a indicador que allà a sota de l’arbre hi ha
una certa concentració d’or i pot ser un bon indret
per excavar. L’arbre faria de biodetector d’or. La
gràcia és que és un element que no li fa cap servei
i potser pot arribar a ser tòxic per a la planta. Per
tant, intenta desfer-se’n per la manera més expe-
ditiva des del punt de vista d’un vegetal: enviant-lo
a les fulles i deixant-lo fora, a la superfície”, explica
Closa. Podeu llegir la resta de l’entrada a:
ara.ciencia.cat/centpeus.
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Tot molt natural,
tot molt artificial

Què tenen en comú el cafè, el gas, l’ai-
gua mineral, un massatge, la crema
de cacau amb avellanes, el iogurt,

una trompeta i la tonyina? Que se’ls pot
aplicar el qualificatiu de natural. Sembla
que tot ha de ser natural, avui. La publici-
tat de molts productes, objectes o serveis
conté aquest terme. Què en diu el diccio-
nari? Entre altres accepcions, natural vol
dir “produït per la natura, no degut a la
mà de l’home”, o bé “que pertany a la na-
tura pròpia d’un ésser”. No és el mateix
una cirereta d’arboç, que és natural en el
primer sentit, que un iogurt, natural en el
segon sentit si no té trossets, ni gustos, ni
sucre, ni més calci. Però en els missatges
publicitaris el terme natural és ambigu i
gens científic.

La major part de la població estaria
d’acord que natural vol dir no artificial,

sense additius ni
manipulacions es-
tranyes del produc-
te. Però, actual-
ment, què és genuï-
nament natural i
gens artificial al
nostre entorn? La
“mà de l’home” és
present tant en
l’agricultura com en

la ramaderia, la cocció dels aliments, la
producció d’energia, els medicaments...
Què hi ha de més humà que la tecnologia?
Precisament, allò que té de més genuí l’és-
ser humà és la capacitat de transformar la
natura per satisfer les necessitats pròpies,
la capacitat d’inventar artificis. De tot ai-
xò en parlarem en aquesta secció: de cièn-
cia i tecnologia de les coses quotidianes
–especialment la química–, de la termino-
logia que utilitza la publicitat de molts
productes, i de la naturalesa. Perquè avui
i aquí, el que en diem naturalesa té un
component força artificial. Però això ho
deixarem per a una altra ocasió.
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Confusions
En la majoria
de missatges
publicitaris el
terme ‘natural’
és ambigu i
gens científic

ment, es gasta molta energia, diners
i temps per aconseguir l’equilibri
entre els nutrients a les aigües cos-
taneres. Si es fertilitzessin intenci-
onadament grans extensions dels
oceans, els efectes serien els matei-
xos que a les zones costaneres. A
més, segons els models de càlcul que
s’han fet, no retardaria l’escalfa-
ment global significativament. En
definitiva, hi ha més riscos que no
pas beneficis.

Com a investigadora, t’has posici-
onat clarament en contra dels ex-
periments que s’han fet fins ara i
que alguns volen continuar fent...
Periòdicament escric sobre el tema.
Em molesta gastar tota la vida per
entendre com funciona un ecosiste-
ma i que hi hagi gent que vingui amb
aquests plans que ignoren la ciència
que sabem. I que de manera selec-
tiva tan sols mirin cap a una de les
dimensions dels oceans i no pensin
en les conseqüències globals. El
protocol internacional de Londres
restringeix aquests experiments,
però fa un any hi va haver un grup de
la Universitat de la Colúmbia Brità-
nica que va fertilitzar 10.000 milles
quadrades d’oceà dient que era una
recerca sobre salmó, sobre el fito-
plàncton com a base de la cadena
alimentària. Aquest experiment era
en aigües internacionals i no esta-
va autoritzat en aigües internacio-
nals. S’està investigant.

Com els afecta la contaminació?
Hi ha milers de diferents espècies i
quan canvies el seu ambient unes
espècies se’n beneficien i d’altres
no. Per tant, els canvis varien la
composició de l’aigua del mar. Te-
nint en compte que són la base de
la xarxa alimentària, tots els canvis
que els afectin afecten a tothom. A
la majoria de zones costaneres te-
nim blooms tòxics, amb fitoplànc-
tons tòxics que provoquen enveri-
nament de mol·luscs. I s’hi suma la
sobrepesca. Estem canviant dramà-
ticament la composició dels nostres
oceans. Els microorganismes són
molt adaptables, però hi ha un límit.

¿Cada mar té els seus microorga-
nismes?
Durant milers d’anys s’han barrejat
en tots els oceans. Trobem arreu els
mateixos tipus d’organismes, però la
seva estructura genètica és diferent
perquè han estat seleccionats. La ge-
nètica dels de l’Atlàntic és diferent
de la dels del Pacífic perquè hi ha
més fosfats. Els podem utilitzar per
conèixer el mar on viuen.e

Ciència, gastronomia i art
APRENDRE AMB EL PALADAR. Dissabte que ve,
9 de novembre, el Campus de l’Alimentació de la
Universitat de Barcelona, a Santa Coloma de Gra-
menet, acollirà, per quart any consecutiu, la festa
ExpAliments, una trobada gratuïta oberta al públic
familiar que en aquesta ocasió se centrarà en la
gastronomia i la seva relació amb la ciència i l’art.
Com a novetat d’aquest any, hi destaca un concurs
gastronòmic per a estudiants del Campus de l’Ali-
mentació de la UB i de les escoles de secundària de
Santa Coloma, així com tallers gastronòmics i d’art
i cuina. L’accés al recinte de Torribera (c. Prat de la
Riba, 171) serà de 10.30 a 14.30 hores.
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