
L’ecologia química 
estudia de quina 
manera els 
organismes utilitzen 
els compostos 
químics (propis o de la 
seva dieta) per 
defensar-se enfront a 
possibles depredadors 
o competidors. 
Aquests productes 
químics s’anomenen 
Productes Naturals o 
Metabòlits 
Secundaris. 
 

El nostre interès se 
centra en 
invertebrats 
marins bentònics 
(associats als fons) 
que no tenen 
defenses físiques 
aparents (com ara 
les punxes dels 
eriçons) i que  tenen 
mobilitat reduïda o 
nul·la.  
 
 
 

                        

                        

Què és l’ecologia 
química? 

Per què a l’Antàrtida? 

L’Antàrtida és un continent envoltat per l’Oceà 
Austral on trobem comunitats d’organismes 
bentònics molt particulars i diferents a les d’altres 
latituds. En aquestes comunitats hi abunden les 
esponges, els cnidaris, els briozous, els 
equinoderms i els tunicats, entre d’altres. 

 
 

Química i diversitat a l'Antàrtida.  
Projecte ACTIQUIM 
 Departament de Biologia Animal - Invertebrats 
Facultat de Biologia IrBIO. Universitat de Barcelona 

Un medi on les relacions 
biòtiques predominen 

Fons marí del Mar de Weddell 
(Antàrtida) tapissat de cnidaris 
del grup dels gorgonacis 

 

Esponges hexactinèl·lides, 
equinoderms i altres 
invertebrats del fons del 
Mar de Weddell (Antàrtida) 

 

Tot i les condicions extremes de l’Oceà 
Austral, en general, les característiques 
abiòtiques del medi marí bentònic de 
l’Antàrtida són molt estables i previsibles. 
Així, en aquest medi predominen les 
relacions biòtiques (entre organismes), 
entre les que destaquen la depredació o 
la competència per l’espai.  

El nostre interès científic se centra en 
estudiar de quina manera les espècies 
d’aquests complexos ecosistemes utilitzen 
la química per relacionar-se entre sí. 
 

Esquema de les relacions tròfiques inferides a partir dels experiments 
duts a terme en el marc del projecte ACTIQUIM (B. Figuerola). 

En particular us volem apropar els nostres 
estudis sobre els fenòmens de depredació 
en invertebrats marins bentònics a 
l’Antàrtida. 

 
Més informació al 
nostre web:  
www.actiquim.cat 
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Extracció dels Productes 
Naturals 
 

Els compostos químics presents en els 
invertebrats s’extreuen mitjançant processos 
físics i químics. Al final del procés obtenim una 
barreja de compostos (lipofílics i hidrofílics) 
que utilitzem en els experiments in situ a 
l’Antàrtida.  
 

 
 

Tests andidepredació a l’Antàrtida 

Experiments in situ 
 

Els compostos químics per als 
experiments es porten congelats a la 
Base Antàrtica Gabriel de Castilla, 
d’Illa Decepció (Illes Shetland del Sud). 
 

Part Interna 

Part Externa 

Tentacles 

Extracció Física i 
Química 

Productes 
Naturals 

Heterocucumis 
steineni 

L’estrella de mar Odontaster 
validus com a depredador model 

Odontaster validus és un dels depredadors més comuns 
i voraços d’aigües antàrtiques. Utilitzem aquesta estrella 
com a depredador model per provar l’activitat repel·lent 
que tenen els compostos químics que obtenim. 
 

Odontaster validus 
alimentant-se en el 
seu medi natural. 

 

Per determinar si els compostos químics són repel·lents 
s’utilitza una aproximació senzilla alhora que eficaç. 
Impregnem 10 trossos de gamba de pes conegut amb els 
compostos simulant la concentració natural que trobem a 
l’animal. Oferim els trossos de gamba a l’estrella i 
comptem quants són menjats. Experiments control amb 
10 trossos de gamba no tractats ens serveixen per 
determinar estadísticament si els compostos són actius 
contra l’estrella o no. 

L’aproximació científica 

O. validus amb el tros 
de gamba impregnat de 
compostos químics. 

 

O. validus després 
d’haver menjat el tros 
de gamba. 

 

Conclusions 
 

Més del 50% de les espècies tenen compostos 
que les defensen químicament del depredador 
Odontaster validus. 

Algunes de les espècies concentren les 
defenses químiques en les parts més 
vulnerables i/o accessibles pels depredadors. 
 

 
 

Els tentacles del cogombre de 
mar Heterocucumis steineni 
són les úniques estructures 
defensades químicament 

Nombre d’espècies per grup 
taxonòmic provades durant 
els experiments.  

 

Nombre d’espècies 
disseccionades en parts per 
cada grup taxonòmic.  

 



                        

                        

Descripció de noves espècies  
per a la ciència 
 

En el transcurs de les noves campanyes antàrtiques 
els membres del nostre grup han descrit vàries noves 
espècies per a la ciència. Destaquen 4 espècies del 
grup dels anèl·lids poliquets, 1 del grup dels briozous i 
1 espècie de nemertí. 

 
 

Diversitat d’invertebrats marins 

Vols posar nom a una espècie Antàrtica?  
Actualment estem treballant en la descripció de vàries espècies noves d’invertebrats marins i 
ens agradaria que tothom pogués participar en escollir un nom. Tot seguit et donem més 
informació sobre aquestes espècies perquè inspirin la teva elecció. 
 
1. Annèl·lid poliquet del gènere 
Parougia  
Els grup dels anèl·lids poliquets és un dels grups més 
abundants d’invertebrats marins que existeixen. Es 
troben pràcticament a qualsevol ambient; aquest en 
concret el vam trobar dins d’ossos de balena a l’Illa 
Decepció. 

Part superior amb 4 
òrgans sensorials  
(2 antenes i 2 palps) 

 

Fotografia al microscopi 
electrònic de rastreig d’un 
individu de poc més d’1 
mm de longitud 

 

Part posterior amb 2 
òrgans sensorials 

Els anèl·lids poliquets deuen aquest nom perquè tenen 
múltiples “quetes” o “sedes” a cadascun dels seus 
segments. 

Sedes en forma 
de “lira” 

Sedes compostes 
serrades 

Ophryotrocha 
orensanzi 

Antarctonemertes 
riesgoae 

2. Mol·lusc gasteròpode del gènere  
Diaphana 
Els mol·luscs són un dels grups animals més diversificat 
del medi terrestre, marí i d’aigua dolça. Un dels grups de 
mol·luscs són els gasteròpodes, o cargols marins, que 
generalment presenten una closca per protegir-se. 

La “dentadura” dels gasteròpodes 
s’anomena ràdula i és única 
entre les diferents espècies 

La closca li serveix com a 
protecció a la depredació 

En concret aquest cargol 
va ser trobat als fons 
sedimentaris del Mar de 
Weddell.  


