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RESUM 

 

En aquest treball es realitza una revisió bibliogràfica sobre la ciència forense marina, és a dir, 

des d'un perspectiva històrica tenint en compte els diferents camps que engloba així com les 

tècniques que s'empren avui en dia per resoldre els casos de cada un dels mateixos. 

La relació entre la ciència forense i la biologia marina comprèn una sèrie de temes com casos 

relacionats amb morts humanes, fraus alimentaris, delictes ecològics, i altres casos en els que 

es sospita una possible il·legalitat, relacionats amb el context marí. La major part de la feina 

del laboratori que es realitza darrera les investigacions d'aquests casos implica l'ús de la 

seqüenciació de l'ADN, entre altres, per identificar ja siguin víctimes humanes, com espècies 

d'organismes marins, comercialitzables, en casos de frau. Tant en frau alimentari com en 

delictes ecològics hi ha un punt en la investigació on sempre es comparen espècies control amb 

espècies objectes d'estudi amb la finalitat de trobar semblances o diferències entre aquestes que 

puguin aportar unes proves  al cas per tal d'esclarir la realitat. L'objectiu d'aquestes aplicacions 

forenses dins la biologia marina és aconseguir un estat de justícia ideal mitjançant l'obtenció de 

proves amb el major grau de confiabilitat. 
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ABSTRACT 

 

This work consists of a literature review on marine forensics from a historical perspective that 

encompasses different fields of knowledge and techniques used today to solve legal and admin-

istrative issues. The relationship between forensic science and marine biology covers a number 

of topics such as cases involving human deaths, food fraud, environmental crimes and other 

cases related to illegal activities in the marine context. Most of the laboratory techniques used 

for the investigations of these cases involve the DNA sequencing, among others, to identify 

human victims and species of marine organisms in cases of food fraud. The aim of these foren-

sic applications in marine biology is to achieve a state of perfect justice by obtaining tests with 

the highest degree of reliability. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Què és la Ciència Forense? 

 

L'etimologia de la paraula “forense” prové del llatí, i vol dir “relacionat amb el fòrum o mercat”. 

Durant l'època romana era al mercat on es duien a terme les transaccions comercials així com 

els procediments jurídic-administratius, originant l'associació d'aquesta paraula amb els 

processos legals que tenen lloc en un tribunal de justícia. El terme “forense” s'aplica dins el 

camp de la legalitat; Quan es fa referència a les tècniques científiques en els procediments 

jurídics, el terme més comú que s'empra és el de ciència forense. 

La ciència forense engloba un conjunt de disciplines, que tenen com a finalitat l'obtenció de 

proves judicials aplicant el mètode científic, és a dir, és l'aplicació de la ciència per a dur a 

terme un procediment judicial. Per tant definim biologia forense com “l'aplicació de la ciència 

de la biologia a les investigacions legals”, incloent disciplines com  l'anatomia, la fisiologia 

humana, l'estudi dels organismes com virus i éssers unicel·lulars, així com  organismes més 

complexos com els invertebrats i vertebrats, etc., per tal de resoldre qüestions legals com 

l'esclariment d'assassinats o el comerç il·legal d'espècies, entre d'altres. 

 

Perspectiva històrica 

 

El primer registre històric (2700 a.C.) del que podria considerar-se ciència forense fa referència  

a Imhotep, que era el visir i president del tribunal suprem d'Egipte, i metge del faraó Zozer, el 

qual va ordenar-li  investigar algunes mort sospitoses. 

Un altre cas de l'antiguitat especialment conegut, relacionat amb la ciència forense, va ser la 

mort de Juli Cèsar, que va ser apunyalat 23 vegades (Gunn A., 2006). És la primera referència 

que es té d'una autòpsia practicada per un metge per tal d'aclarir els fets.  Es va concloure  que 

la segona punyalada va ser la fatídica.   

Molt més tard, entre els anys 860 i 890 es té constància del sorgiment d'una oficina forense a 

Anglaterra, encara que les funcions es desconeixen. Ja entrant dins l'edat mitjana, en el regant 

d'Alfred el Gran d'Anglaterra (871-899) es va crear l'oficina del forense, però no va ser fins a 

l'època de Ricard I (1189-1199) que el forense esdevé com una figura important dins el sistema 

legal. Els primers metges forenses tenien la potestat d'investigar delictes que comprenien 

robatoris, assassinats, i morts sospitoses. Si es donava un cas d'aquests darrers, el metge en 
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funció estava obligat a observar el cos però no tots realitzaven autòpsies, normalment per temor 

a contravenir preceptes religiosos. 

En 1302, va tenir lloc la primera autòpsia per determinar la causa de mort en un possible cas 

d'assassinat. Les autòpsies, però, començaren a realitzar-se molt abans. A Bolonya, en el 1240 

l'emperador Federic II va autoritzar disseccions humanes a la Universitat de Nàpols, amb la 

finalitat d'obtenir material didàctic per als estudiants de medicina. Ja en el segle XVI altres 

països es sumaren a la causa,  per exemple el rei Enric VIII d'Anglaterra, va ser el primer en 

legislar el tema, per obtenir provisions per les disseccions humanes. Fins i tot es va arribar al 

punt en què un jutge podia decidir que fer amb el cos d'un criminal, si bé enterrar-lo, o bé 

dessecar-lo. Durant els següents segles no hi ha massa registres d'autòpsies per a determinar la 

causa de mort. (Gunn A., 2006) 

Quant als tractats de medicina forense, es té constància que el primer es va escriure al segle VI 

aC, pel metge xinès Hsu Chich-Ts'si. Tot i que actualment s'ha acceptat com a primer llibre de 

medicina forense el titulat "Xi Yuan Ji Lu", escrit per Sung tz'u, i es tradueix com "el rentament 

de greuges" (Sung i McKnight, 1,981; Peng i Pounder, 1998).   Sung tz'u va ser el primer en 

aplicar coneixements biològics en la investigació criminal, determinant la culpabilitat d'un 

sospitós d'assassinat, en detectar que els eixams de mosques anaven a la seva falç tacada de 

sang. 

Dins Europa, no va ser fins a la dècada de 1700 quan es va començar a valorar la medicina 

forense ja com una branca amb entitat pròpia (Chapenoire i Benezech, 2003). En 1800 es va 

establir la medicina forense en el Regne Unit i es va escriure el primer tractat en llengua anglesa. 

Cal destacar, que no només es tenien en compte delictes relacionats amb morts humanes sinó 

que les disputes sobre la propietat, la destrucció dels cultius i el robatori o la matança dels 

animals domèstics es poden trobar en molts dels primers arxius d'aquests  documents. 

Durant el segle XIX a França es va començar a investigar sobre la colonització d'invertebrats 

en cadàvers humans (Benecke, 2001). De llavors ençà s'utilitzen per proporcionar evidències 

en investigacions d'assassinat però no va ser fins a ben entrat el segle XX que es va reconèixer 

com  un mètode essencial en les investigacions. (Gunn A., 2006) 

Les aplicacions forenses s'anaven generalitzant al llarg del segle XIX, cada cop més països en 

desenvolupament de la ciència forense destaquen els primers estudis fets,       per exemple 

França, que al 1796 va publicar el “Traité de Médicine Légale”.Uns anys després, al 1814 Mateu 

J. B Orfila, científic menorquí, va publicar el seu “ tractat dels verins”, consagrant-lo així com 

a precursor de la toxicologia. No només això, sinó que a part, va publicar les “Leçons de 

Médicine Légale”. 
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Posteriorment, a Espanya es va fundar la primera càtedra al 1843, a càrrec del professor Pedro 

Mata,  el qual va aconseguir, una segona edició del seu tractat, uns anys després, al 1912. 

Entrant ja en el segle XX cal destacar a Antonio Piga, reconegut pel tractat “Medicina legal 

d'urgència” i a sa segona meitat d'aquest mateix segle, dues figures, Leopoldo López Gómez i 

Juan Antonio Gisbert varen crear el “tractat de Medicina legal”. 

Ja en el segle XXI, els avanços dins la biomedicina han apropat la biologia molecular a la 

ciència forense.  Això és possible gràcies a les mostres d'ADN que es recullen de l'escena i es 

porten a analitzar, ja que ofereixen molta informació tant si es tracta d'un cas actual, com un cas 

del passat, encara que en aquests darrers es corre el risc de que l'ADN s'hagi pogut degradar. 

En qualsevol cas, l’ús de l’ADN humà és més manipulable ja que es té molta informació i està 

molt estudiat i treballat. En canvi l'ús d'ADN no humà és menor perquè es té menys informació 

i a més es tracta de proves cares que únicament es realitzen en ocasions puntuals, per tant les 

investigacions sobre casos que no estiguin relacionats amb humans són més escasses.(Suescún 

Vargas J. M, Pérez Suárez R. A., et ál, 2009) 

 

APLICACIONS DE LA BIOLOGIA MARINA DINS EL MÓN FORENSE 

 

La ciència marina forense és una extensió relativament recent de la ciència forense en crims i 

assumptes legals relacionats amb la mar. Tot i això hi ha documentats casos des de finals del 

segle XX, per exemple l'article: A case of non-identification in whitch marine biology played a 

role. (Botha C T: 1984) o també Analysis of human remains recovered from a shark. M. (Iscan 

Y, Q. McCabe 1994). Les primeres aplicacions de la biologia marina varen sorgir quan es 

trobaven casos de morts humanes, o desapareguts en circumstàncies sospitoses i s'havia de 

distingir si es tracta d'un assassinat o be d'un suïcidi; Encara que també hi ha casos d'accidents. 

Posteriorment, i també relacionat per causes fraudulentes, inclòs accidents o morts humanes, 

va començar-se a investigar els casos de frau alimentari o casos on relacionats amb alguna 

il·legalitat mitjançant animals com es mostra a l'article Application of hypervariable genetic 

markers to forensic identification of 'wild' from hatchery-raised red drum, Sciaenops ocellatus 

(Renshaw, MA; Saillant, E; Broughton, RE; et ál 2006).  

En primer lloc el frau abarcava  intoxicacions o algun enverinament. Després es va veure que 

el frau anava mes enllà del que afecta a la salut humana, i es va començar a investigar  la venta 

il·legal d'espècies protegides, o bé la suplantació  de espècies amb un alt valor per altres 

semblants més econòmiques (per exemple el Jonquillo- Aphia minuta i el Cabotí- que inclou 
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Crystallogobius linearis i Pseudaphya ferreri, que sovint es confonen entre elles i fins i tot 

s'arriben a substituir per larves de clupeids). 

Durant aquest darrer segle la creixent preocupació i l'èmfasi en la protecció i conservació dels 

recursos marins ha generat noves línies d'investigació que han permès valorar l'impacte de 

l'home en el medi marí i han servit per a establir un marc de legislació ambiental. Per tal de fer 

complir aquesta legislació ha sorgit la investigació forense marina ambiental. Aquesta branca 

investigaria qualsevol acte considerat perjudicial per el medi ambient, com per exemple 

abocadors de residus, abocaments de petroli, etc. Tal com es redacta en l'article Fast scanning 

of illegal oil discharges for forensic identification: a case study of Turkish coasts (Karakoc T. 

et ál, 2015). 

Així la biologia marina forense ha anat agafant forma i s'ha consolidat com una branca més de 

la ciència forense que recull tots els casos on es plategen qüestions legals, relacionats amb la 

mar o oceans, i posa en pràctica totes les aplicacions que té al seu abast per resoldre'ls de la 

forma més efectiva possible. 

 

METODOLOGIA 

 

La recerca d'aquest treball s'ha dut a terme mitjançant la web of science. La web of science és 

un portal emprat com a base de dades on es publiquen articles de científics de tot el mon. 

Primerament passen per un filtre, i un cop acceptats es fan públics a qualsevol persona, encara 

que hi hagi publicacions gratuïtes i altres no. Hi ha la cerca bàsica, on es posen les paraules clau 

que interessen en cada recerca. Apareixen tots els resultats que contenen les paraules clau, i si 

no és satisfactori, es pot refinar els resultats, per exemple concretant els autors, editors, tipus de 

documents, àrees d'investigació, etc. per tal de que els resultats siguin els millors possible. 

A cada article que apareix en els resultats, es cita la bibliografia i l'opció de veure l'abstract, o 

bé l'enllaç on es pot obtenir l'article complet. A més amb cada un d'aquests o amb tots els 

resultats junts es pot veure les cites o be crear un informe de cites on es compara gràficament 

les característiques dels resultats. 

Les paraules clau en la recerca son les següents: “Forensic, marine, ocean, biology”. Mitjançant 

aquestes paraules s'ha obtingut tots els resultats que es presentaran en el següent apartat. S'han 

combinat de dues amb dues i de tres amb tres: “Forensic marine”, “forensic marine biology”, 

“forensic ocean” i “forensic ocean biology”. A més s'ha emprat una tècnica de recerca que 

consisteix en cada paraula tancada per cometes (“) i enllaçades amb la preposició “AND” en 
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majúscules, per exemple: “forensic” AND “marine” AND “biology”. En resum, hi ha un total 

de 4 recerques, dues compostes per 2 paraules, y les altres dues recerques, compostes per tres. 

Els criteris de classificació s'han establert en funció de la temàtica de cada article, descartant 

els resultats repetits en les quatre recerques. Al següent apartat es presenta cada grup en els que 

s'han dividit tots els resultats obtinguts. 

Els articles descartats, com s'ha dit anteriorment son en principi els repetits de cada recerca, 

però si s'estudia en detall cada article, alguns no presenten relació amb la temàtica del treball, 

encara que tingui les paraules clau dins el seu contingut. Per tant aquests articles que no parlen 

de biologia marina forense també han estat descartats. 

 

RESULTATS DE LA RECERCA 

 

La recerca presenta un total de 216 resultats obtinguts (146 de la primera recerca, 6  de la segona, 

61 a la tercera i finalment 3 a la darrera recerca) que els podem classificar en 5 grups en funció 

dels temes que tracten, casos que fan referència a morts o accidents que han ocorregut a humans 

(als quals ens referirem com “casos humans”), casos relacionats amb l'alimentació, com per 

exemple el frau alimentari, casos en els que es veu involucrats el medi ambient, com els delictes 

ecològics, després es troben una sèrie de articles on es presenten casos relacionats amb la mar 

o la biologia marina, i per últim tenim un nombre d'articles que no presenten relació amb el 

nostre tema. 

 

Taula 1. Resultats (%) del nombre d'opcions que s'ha trobat per cada recerca. Els percentatges 

calculats tenen en compte els articles que es repeteixen en cada un dels temes. 

 

 

 

“FORENSIC” 

AND 

“MARINE” 

“FORENSIC” 

AND “MARINE” 

AND 

“BIOLOGY” 

“FORENSIC” 

AND “OCEAN” 

“FORENSIC” 

AND “OCEAN” 

AND 

“BIOLOGY” 

Casos humans 

(61articles) 
29,00% 33,00% 32,00% 67,00% 

Frau alimentari 

(28 articles) 
17,00% 0,00% 8,00% 0,00% 



11 

Delicte ecològic 

(18 articles) 
11,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

Casos 

relacionats (5 

articles) 

4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Altres (120 

articles) 
39,00% 67,00% 56,00% 33,00% 

 

 

1. “FORENSIC” AND “MARINE” 

 

 

Figura 1. Percentatges de cada un dels temes obtinguts a la recerca combinant les paraules 

“forensic and marine”. 

 

De les quatre recerques que s'han dut a terme, aquesta és la que més varietat de temes en funció 

del nombre d'articles totals que són 141. A més, és la recerca que presenta un nombre de 

resultats més elevat. A la figura es mostra com els casos relacionats amb humans són els més 

abundants respecte al total, seguits de casos ambientals. En menor quantitat es troben articles 

que tracten sobre frau alimentari (c. Animals / alimentació) i finalment casos que pugui guardar 

alguna  relació amb  el tema. A part, hi ha un  percentatge, que no arriba a la meitat, d'articles 

que no tenen res a veure amb el treball. 

39%

4%

11%

17% 29%

% de temes per "Forensic" and "marine"

Altres

C. relacionats

C. ambientals

C. animals /alimentació

C. humans
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2. “FORENSIC” AND “MARINE” AND “BIOLOGY” 

 

Figura 2. Percentatges de cada un dels temes obtinguts a la recerca combinant les paraules 

“forensic and marine and biology”. 

 

En aquesta segona recerca els resultats obtinguts presenten una menor varietat quant els temes. 

Únicament es troben articles que tracten casos relacionats amb humans, i així i tot el nombre 

d'articles no arriba a la meitat del total dels resultats que s'han obtingut; I els altres articles 

restants són sobre casos que no presenten relació. En aquesta recerca cal senyalar que el nombre 

de resultats obtinguts és molt menor, 6 articles, dos dels quals tractaven casos d'humans. No 

obstant els 6 articles que resulten ja han sortit en la primera recerca, és a dir, es compten com a 

repetits. 

 

3. “FORENSIC” AND “OCEAN” 

 

67%

0%
0%

0%

33%

% de temes per "Forensic" and "marine" and "biology"

Altres

C. relacionats

C. ambientals

C. animals /alimentació

C. humans
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Figura 3. Percentatges de cada un dels temes obtinguts a la recerca combinant les paraules 

“forensic and ocean”. 

 

Amb aquesta tercera recerca, on canviem el terme “marine” per ”ocean” es torna a obtenir més 

diversitat de temes i més nombre d'articles que la recerca anterior. En 61 articles totals, més de 

la meitat no corresponen a temes de biologia marina, la resta comprèn casos humans amb major 

percentatge, seguit de casos de frau alimentari o d'animals/ alimentació com es diu en la figura 

3, i per últim articles que tracten sobre problemàtica ambiental. Com es pot veure en el gràfic, 

no s'han trobat articles relacionats sense pertànyer als temes anomenats anteriorment. En 

aquesta també recerca apareixen alguns articles que s'han repetit de la primera recerca. Es 

repeteixen 5 de 33 articles sense relació, 1 de 3 articles de casos ambientals, 3 articles de 7 

totals relacionats amb casos d'animals o alimentació i per últim, 2 articles de 18 restants de 

casos humans (Taula 1). El gràfic s'ha elaborat amb el nombre d'articles que no es repeteixen a 

cap recerca. 

 

4. “FORENSIC” AND “OCEAN” AND “BIOLOGY” 

 

56%

0%

4% 8% 32%

% de temes per "Forensic" and "ocean"

Altres

C. relacionats

C. ambientals

C. animals /alimentació

C. humans
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Figura 4. Percentatges de cada un dels temes obtinguts a la recerca combinant les paraules 

“forensic and ocean and biology”. 

 

Per últim, si a la tercera recerca afegim la paraula “biology” els resultats tornen a minvar, 

obtenint un total de 3 articles, on 2 són de casos humans i els restants no tracta el tema del 

treball. Els tres articles són repetits, però no de la mateixa recerca. Els dos articles que tracten 

sobre casos humans són repetits de la primera recerca, en canvi l'article sense relació es troba 

repetit de la tercera  recerca amb les dues primeres paraules iguals que aquesta. 

La gran majoria d'articles corresponen a casos sense relació amb la biologia marina forense, 

que presenten en el seu contingut les paraules seleccionades per la recerca. La resta d'articles 

s'ha incorporat dins la categoria de casos humans. Una possible explicació d'aquest 

fraccionament en els resultats és que la ciència forense des dels seus inicis va començar a tractar 

temes amb humans, morts, assassinats, etc. tant a terra com a mar, per tant hi ha un major 

nombre d’investigacions sobre aquest tema en concret i per tant es poden trobar més articles en 

les recerques. Passats uns anys, es va començar a introduir casos de biologia marina en que es 

tractaven temes com delictes ecològics marins, frau alimentaris, o casos de delictes amb 

espècies marines dins el context de la paraula forense. 

 

Taula 2.  Articles que es repeteixen a les diferents cerques. La columna de la dreta inclou els 

repetits quan s'han fet servir les diferents paraules clau. FM i FO signifiquen “forensic marine” 

i “forensic ocean” respectivament. 

33%

0%0%

0%

67%

% de temes per "Forensic" and "ocean" and "biology"

Altres

C. relacionats

C. ambientals

C. animals /alimentació

C. humans
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 Articles repetits Cerques on es 

repeteixen 

 

 

 

 

 

 

 

Casos Humans 

1. A case of non-identification in which marine biology played a 

role. 

2. Direct sequencing of genomic DNA for characterization of a 

satellite DNA in five species of Eastern Pacific abalone. 

3.  

4. Deep Coastal Marine Taphonomy: Investigation into Carcass 

Decomposition in the Saanich Inlet, British Columbia Using a 

Baited Camera. 

 

5. Suicidal drowning. 

 

6. A new disaster victim identification management strategy 

targeting near identification-threshold cases: Experiences from the 

Boxing Day tsunami 

 

 

 

 

FM: 1, 2, 3 

 

 

 

FO: 4, 5 

 

 

Frau alimentari 7. Human fatality associated with Pacific ciguatoxin contaminated 

fish 

 

FM: 6 

 

Delictes ecològics 

8. Bioaccumulation of petroleum hydrocarbons in arctic amphipods 

in the oil development area of the Alaskan Beaufort Sea. 

 

FM: 7 

Casos relacionats No hi ha resultats repetits  

 

 

 

 

 

 

 

Altres 

9. Forensic marine biology - determining the submergence age of a 

weapon.   

10.  

11. Decomposition patterns in terrestrial and intertidal habitats on 

Oahu Island and Coconut Island, Hawaii.   

 

12. Reconstruction of an aquatic food web: Viking Haithabu vs. 

Medieval Schleswig. 

 

13. united-states navy and marine corps recruit training deaths in san-

diego, california, 1973-1985 - a review of 31 cases. 

 

 

 

 

 

 

FM: 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17. 
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14. A Study on Maritime Digital Forensic with Necessity. 

 

15. Direct sequencing of genomic DNA for characterization of a 

satellite DNA in five species of Eastern Pacific abalone. 

 

16. Earth's biggest 'whodunnit': unravelling the clues in the case of the 

end-Permian mass extinction. 

 

17. Mapping RMS Titanic With GIS: Implications for Forensic 

Investigations. 

 

18. The Loss of Andrea Doria: A Marine Forensic Analysis.   

 

19. Genetic analyses provide insight into the early ocean stock 

distribution and survival of juvenile coho salmon off the coasts of 

Washington and Oregon 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DELS TEMES 

 

• Casos humans 

 

La ciència forense marina és de gran aplicació en molts de casos on hi ha víctimes humanes. 

En primer lloc es poden distingir els casos on la mort esta directament relacionada amb la 

interacció amb un organisme, com podria ser mort per l'atac d'un tauró, o bé el verí d'algun peix 

o un altre organisme marí com per exemple surt a l’article Anaphylactic shock caused by sting 

of crown-of-thorns starfish (Acanthaster planci), (Ihama Y, Fukasawa M, et ál. 2014) 

Tot i no ser una casuística molt habitual, els casos humans presenten un gran impacte social. 

Per altra banda hi ha casos on no hi ha una intervenció directa de l'organisme en la causa de la 

mort, però el seu estudi contribueix de forma decisiva en l'esclariment dels fets. Per exemple, 

en els casos d'ofegament, pot ser clau determinar els microorganismes presents als pulmons de 

les víctimes per tal de distingir si es tracta d'una mort accidental in situ o una mort amb un 

posterior transport del cadàver, com pot passar a un assassinat. 

Les aplicacions principals de la biologia marina forense en aquests tipus de casos són en primer 
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lloc la identificació de la víctima o víctimes, seguit de la investigació de les causes de la mort i 

qualsevol tipus d'evidència que ens doni una informació sobre el cas com seria la datació del 

cos, per saber a quin temps es remunta la mort, el desplaçament que ha sofert a l'aigua, així com 

els possibles organismes que s'han adherit o s'han interposat en el cicle de descomposició post 

mortem. Un exemple és l’article Evaluation of the floating time of a corpse found in a marine 

environment using the barnacle Lepas anatifera L. (Crustacea: Cirripedia: Pedunculata), 

(Magni PA, Venn C, et ál 2014) 

Per a detectar l'individu en qüestió ha mort ofegat o la causa és una altre, primer s'estudia el cos 

observant l'estat dels pulmons o cercant alguna de les patologies següents: hiperinsuflació 

pulmonar, emfisema aquós, edema pulmonar, fluid escumós a les vies respiratòries, 

hemorràgies subpleurals, dilatació i ruptura dels alvèols, l'aprimament de les parets alveolars 

amb capil·lars septals buits, inflor hidròpica de la cèl·lules epitelials, etc.. a més s'observa 

l'absència o presència de lesions externes i / o una fallada a nivell orgànic fatal; 

Els protocols que s'empren per a la identificació són, en primer lloc, una recollida de mostres 

de forma exhaustiva. A continuació es realitza un processament de les mostres emprat la tècnica 

o aplicació que sigui més adequada pels resultats que es vulguin obtenir. En funció del motiu 

de la mort s'investiguen les diferents causes possibles les quals són les que dicten quin tipus de 

proves i tècniques s'han d’aplicar a les mostres per treure la informació pertinent. 

És molt freqüent un estudi dels microorganismes marins que o bé s'han adherit al cos, o bé han 

passat a formar part d'ell.  Si es tracte de la identificació d'individus es realitza normalment una 

tipificació d'ADN automàtica mitjançant mostres de teixit dels respectius cossos. A més per una 

major eficàcia dels resultats es comproven els grups sanguinis ja sigui amb el sistema clàssic 

ABO o qualsevol altre. 

Si es troben microorganismes a la sang de l'individu es fa una anàlisi sanguínia. Per la 

identificació dels organismes agents al cadàver es poden fer recomptes de colònies, i es 

tipifiquen mitjançant tècniques de bioluminescència i/o morfologia. Per determinar les espècies 

s'empra la PCR, gràcies a la qual es pot obtenir una gran quantitat de ADN a partir d'una mostra 

molt petita, per tant, sigui com sigui l'extracció de DNA dels organismes objecte d'estudi, es 

podrà amplificar la seqüència i treballar amb aquesta de forma més segura. Aquesta PCR 

normalment es centra en les regions més conservades per una identificació òptima.. 

Un exemple on es planteja la investigació de la mort d'un grup d'humans estudiant els 

microorganismes adherits al cos, és el de l'article “Evaluation of two methods for the use of 

diatoms in drowning cases” (Fucci N, Pascali VL, et ál. 2015) on es detalla un exemple de cas 

sobre ofegaments humans. La tècnica que s'empra és la identificació de diatomees presents en 
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els òrgans interns dels cadàvers, en funció de la digestió de teixits, per tal d’esclarir si la causa 

de la mort era cent per cent ofegament. 

 

• Casos d'animals o alimentació 

 

En els comerços i mercats es poden comercialitzar determinats productes que ofereixen unes 

característiques concretes, quan en realitat no són reals. En ocasions es ven un producte amb 

una qualitat més baixa que la que tindria el producte original, s'augmenten el preus en relació a 

aquestes qualitats i aquí apareix el que anomenem frau. En el món del comerç de productes 

d'origen marí, el més comú és vendre peix o marisc de piscifactoria, mentre el presenten com 

un producte del medi natural. La biologia marina forense s'encarrega de recollir les proves clau 

per presentar-les davant de tribunals i dilucidar el vertader origen del frau. 

La substitució de unes espècies per unes altres de menor cost, suposa pràctiques de frau. El que 

determina la qualitat d'un producte son les característiques organolèptiques de les diferents 

espècies. Aquestes confereixen l'acceptació del producte per part dels consumidors, o el preu al 

qual es comercialitza. 

Morfològicament una espècie de peix es pot determinar a simple vista si està intacte i es 

coneixen les característiques, però un cop processat, la identificació morfològica no és possible, 

per tant es recorren a altres proves de identificació on es necessita una eina que sigui capaç 

d'identificar  sense ambigüitat l'espècie processada en qüestió. 

L'objectiu principal en aquests tipus de casos és desemmascarar el vertader origen dels 

productes que es venen. Per sort els àcids nucleics i les proteïnes sofreixen un deteriorament 

però no absolut. Normalment és possible obtenir fragments d'ADN d'unes 200-400 pb que no 

hagi estat danyat, preferentment ADN mitocondrial, la qual cosa permet  la identificació de les 

espècies processades, tal com s’explica a Application of hypervariable genetic markers to 

forensic identification of ‘wild’ from hatchery-raised red drum, Sciaenops ocellatus. (Renshaw 

A., Saillant E. et ál 2005) 

Durant una gran part del segle XX, es pensava que una bona caracterització de les persones i 

també de les diferents espècies podia obtenir-se mitjançant l'estudi de les  proteïnes. Així es van 

desenvolupar tècniques com la separació i identificació de les proteïnes mitjançant un camp 

elèctric, procés anomenat electroforesi. Una altra aproximació important és l'ELISA (Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay, que podria traduir-se com «Assaig per inmunoabsorció Lligat a 

Enzims »), que es basa en reaccions entre antígens i anticossos que donen lloc a l'aparició de 

color. Totes aquestes tècniques són útils i encara s'utilitzen per a alguns tipus d'anàlisis 
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d'aliments. No obstant això, les proteïnes, com a molècules, presenten una sèrie de 

desavantatges: moltes d'elles perden la seva activitat biològica o són ràpidament degradades 

després de la mort de l'organisme, i una gran majoria són específiques d'alguns tipus concrets 

de teixits corporals. Gràcies a la possibilitat de l'amplificació (obtenir gran quantitat d'una 

mateixa molècula d'ADN a partir de molt poca quantitat), es va fer possible la detecció de molts 

marcadors genètics útils per a caracteritzar individus concrets o espècies diferents, la 

seqüenciació eficient, etc. (Mestres Naval F., Vives-Rego J., 2015). 

En els estudis forenses mitjançant ADN es pretenen dos objectius: detectar si en un aliment hi 

ha un component / s (el majoritari o no) o un ingredient / s que pertany a una espècie fraudulenta 

i, en segon lloc, conèixer en quina quantitat, és dir, poder dur a terme la seva quantificació. 

La tècnica de amplificació per PCR junt amb una digestió amb enzims de restricció determina 

genèticament tot tipus d'espècies. Aquesta tecnologia pot identificar les espècies que siguin, 

mitjançant enzims de restricció y sense necessitat de seqüenciació. A més es realitza un test de 

presència o absència de cebadors específics, de tal forma que es redueix el cost si el resultat es 

negatiu. Amb un enzim de restricció es poden identificar tres espècies, amb 2 enzims, 9 espècies, 

i així successivament. Per tant es poden obtenir resultats eficaços amb major rapidesa. 

Per acabar, l'exemple de casos de frau seria l'article “Application of hypervariable genetic 

markers to forensic identification of 'wild' from hatchery-raised red drum, Sciaenops ocellatus” 

(Renshaw, M A. et ál, 2006) en el que s'estudia l'especie Sciaenops ocellatus salvatge o de 

piscifactoria. La investigació es dur a terme mitjançant l'estudi de  microsatèl·lits i seqüències 

d'ADN mitocondrial hipervariable, per treure a la llum quina espècie es comercialitza. 

Finalment la conclusió dissipa qualsevol preocupació sobre la venta il·legal. 

 

• Casos  ambientals 

 

L'article 325 del Codi penal tracta  la figura bàsica del delicte ecològic. Comprén dues 

concepcions contraposades: el medi ambient ha de tutelar-se com a valor en si mateix considerat, 

i  justifica la protecció del medi ambient amb l'objectiu de satisfer  les necessitat 

antropològiques. L'article 45 de la Constitució,  estableix el dret a gaudir d'un "medi ambient 

adequat per al desenvolupament de la persona", i tracta sobre la protecció de "els recursos 

naturals i el medi ambient" (El delito ecológico del artículo 325 del código penal. Puente Aba 

L M.2011). 

Els delictes ecològics es determinen com a consumats quan es verifica l'acte de contaminació i 

si s'ha infringit la normativa mediambiental, de tal forma que hi hagi possibilitat de perjudici 
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greu pel medi ambient. La temptativa serà permissible  si no s'arriba a verificar el resultat físic-

natural o si verificat no es constata que danyi els sistemes naturals. Ja considerat el context legal 

del que és basa el delicte ecològic, són necessàries  aplicacions forenses per a recollir proves i 

analitzar de forma científica les mostres de cada cas per investigar si hi ha possibles actuacions 

il·legals 

La ciència forense és l'encarregada de recollir les proves per a determinar quines d'aquestes es 

porten a tribunals per demostrar si són o no legals o constitutives de delicte, on passar a 

disposició del criteri del jutge o l'administració, una vegada s'han llegit  els informes dels 

experts, i es determina una sentència. 

Dins el concepte de delicte ecològic explicat en els paràgrafs anteriors, es poden explicar amb 

un poc més de detall i profunditzar amb els temes i les tècniques mes destacables dels resultats 

dels articles de la recerca. Per exemple, els abocaments que es realitzen als oceans són un delicte 

que destaca entre els articles resultats. A causa de la immensitat i profunditat dels oceans, fins 

fa poc l'home creia que podria utilitzar-los per abocar escombraries i substàncies químiques en 

quantitats il·limitades sense que això tingués conseqüències importants. No obstant això, els 

estudis duts a terme recentment demostren que la degradació, especialment a les zones 

costaneres, s'ha accelerat notablement en els últims tres segles a mesura que han augmentat els 

abocaments industrials i el vessament procedent d'explotacions agràries i ciutats costaneres. 

Alguns dels contaminants més comuns derivats de l'activitat humana són els plaguicides, 

herbicides, fertilitzants químics, detergents, hidrocarburs, aigües residuals, plàstics i altres 

sòlids. Molts d'aquests contaminants s'acumulen en les profunditats de l'oceà, on són ingerits 

per petits organismes marins a través dels quals s'introdueixen en la cadena alimentària global. 

Per tal d'evitar o reduir en la mesura del possible totes aquestes activitats il·legals es duen a 

terme investigacions de tipus forense per tal d'esclarir qui es o son els responsables de tal fet. 

Aquestes investigacions compten amb l'ajuda d'una sèrie de proves i tècniques per a obtenir uns 

resultats que siguin proves irrefutables per acabar amb aquests casos. 

Una de les tècniques més emprada en quasi tots els resultats es el “fingerprinting” entès com 

una empremta genètica, d'ADN o resta d'algun compost, que es característic de cada persona, 

material o element en concret, i no és comú en la resta. Es du a terme mitjançant la comparació 

dels espectres de fluorescència sincrònica. A continuació s'empra la cromatografia infraroja de 

Fourier, la cromatografia líquida d'alta pressió i cromatografia de gasos amb ionització de flama. 

Son tècniques analítiques de separació. En concret la cromatografia de Fourier es basa en una 

absorció molecular d'energia a la regió infraroja  de l'espectre electromagnètic. L'objectiu 
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d'aquestes tècniques és bàsicament destacar de les empremtes o mostres  les regions més 

conservades, que son les que caracteritzen i diferencien de la resta (Valcárcel Cases M., Gómez 

Hens  A. 1988). 

Una altra forma d'identificar compostos perjudicials és mesurant les concentracions 

d'hidrocarburs en el sol, tenint en compte el rang de carboni present. S'empra el mètode CCME 

per a trobar o descartar els contaminants d'hidrocarburs derivats del petroli. Un exemple seria 

“Fast scanning of illegal oil discharges for forensic identification: a case study of Turkish 

coasts“ (Karakoç T. Atabay H. 2015) que tracta la comparació de les empremtes químiques de 

petroli vessat amb sospita de fonts d'olis per identificar la font de contaminació il·legal en els 

mars de Turquia. La tècnica emprada es coneix com a fingerprinting o dit d'una altre forma, la 

comparació dels espectres de fluorescència sincrònica dels olis abocats. Mitjançant aquesta 

tècnica es coneix quins son els residus abocats, quina perillositat i/o penalització tenen, i quines 

podrien ser les causes d'aquestes substàncies un cop abocades al mar. Encara que no pertanyi 

dins l'àrea de la biologia marina, sinó que toca més altres camps com la biologia molecular, 

forma part d'una aplicació ambiental que esta englobada dins la ciència forense, per tant és 

emprada en aquest cas on biologia marina i ciència forense s'uneixen en la investigació. 

 

• Casos no relacionats directament amb la biologia marina. 

 

Aquest apartat fa referència a qualsevol cas que presenti una mínima relació amb el medi marí 

i que no estan inclosos en els apartats anteriors. En els nostres resultat podríem distingir unes 

quantes temàtiques que s'englobarien en aquest apartat. Hi pot haver casos un s'investiguen 

objectes amb possible procedència de guerres, com per exemple mines, o altres artefactes. Es 

poden investigar paquets sospitosos de procedència il·legal, com per exemple paquets de droga, 

o materials de contraban, armes, etc. 

Normalment aquets materials amb els anys es degraden però el fet de que estan sota l'aigua del 

mar ho fan a més velocitat, per tant l'idea principal en aquest camp, és dilucidar la procedència 

de cada paquet trobat, i l'explicació que l'acompanya. Una dels estudis que dona més informació 

i per tant més bon resultat és mirar la degradació que han sofert sota condicions de alta salinitat, 

i sobretot si ha rebut radiació ultraviolada, així com l'estudi dels organismes que s'hagin adherit, 

com passava en els casos humans. 

No obstant, no tots els casos que s'engloben dins aquest apartat s'han desenvolupat dins el medi 

marí. A vegades, l'objecte d'estudi de la investigació podria guardar una petita relació amb la 

mar, encara que no tingui res a veure amb els objectius del cas. Un exemple podrien ser 
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substàncies perilloses, com els verins d'alguns organismes marins, que s'han trobat a terra o han 

estat emprats fora de l'àmbit marí. D'aquesta forma es necessita una col·laboració d'estudis que 

tracten sobre biologia marina per obtenir el màxim d'informació possible. 

A més, dins aquest apartat entraria l'estudi dels diferents materials i la degradació que sofreixen, 

per la construcció de estructures que han de suportar un temps l'aigua marina. Les principals 

tècniques que s'empren per manipular aquets tipus de proves o mostres son l'espectrometria de 

masses i la cromatografia de gasos. En primer lloc l'espectrometria de masses, que va ser 

descrita per Martin i James en 1952, és el mètode més emprat per a la separació dels components 

volàtils i semi volàtils d'una mostra. El que fa és determinar estructures orgàniques que ajudaran 

a la identificació dels compostos estudiats. A més s'utilitza molt freqüentment gràcies a la 

sensibilitat i temps d'anàlisi curts, per tant és una   tècnica de rutina usada en la majoria dels 

laboratoris  químics. (Gutiérrez, M. Droguet 2002) 

En segon lloc, la cromatografia de gasos té l'avantatge de disposar de detectors molt més 

universals (per exemple, el de ionització de flama). A més, per nombroses aplicacions, els 

mètodes són més simples, més ràpids i més sensibles que els corresponents a la cromatografia 

líquida d'alta resolució. Encara que en cromatografia de gasos s'ha de tenir molt en compte la 

influència de la temperatura. L'objectiu principal és la separació de compostos d'una mostra 

problema, per tal d'analitzar cada un d'aquest compostos per separat. 

Per tant, la cromatografia de gasos s'empra quan els components de la mescla problema són 

volàtils o semi volàtils i tèrmicament estables a temperatures de fins a 350-400ºC. En canvi si 

els compostos són poc volàtils i / o termolàbils, s’empraria la cromatografia líquida d'alta 

resolució. Sovint la cromatografia de gasos s'utilitza per confirmar de la presència o absència 

d'un compost en una mostra determinada. 

Encara que hi ha altres tècniques que es podrien destacar, com serien els sonars, en concret el 

d'escombrat lateral i el radar de penetració terrestre que son freqüentment emprats per la 

localització d'objectes o fins i tot cosses submergits. Es tracta de tecnologies geofísiques que 

empren la propagació d'ones per detectar variacions d'aquestes quan xoquen contra un objecte 

o cos, en aquest cas. 

Després, una tècnica menys freqüent però no menys eficaç, és la microscòpia electrònica de 

rastreig, que consisteix en elaborar una projecció de la mostra mitjançant la penetració d'un feix 

d'electrons a la superfície de la mostra en qüestió o l'espectroscòpia dispersiva de raigs X 

consisteix en determinar l'estructura electrònica de materials mitjançant excitació per rajos X, 

especialment en la determinació d'estructures cristal·lines i mostres sòlides. Aquestes tècniques 

són molt utilitzades per mostres de residus de dispars. Un exemple on s'expliquen algunes de 
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les tècniques mencionades anteriorment és l'article “Case studies in marine concentrated 

corrosion“, (James M. N., Hattingh D. G, 2015)que investiga la corrosió accelerada sota l'aigua 

sobre els pilons tubulars d'acer d'un port esportiu. Les principals tècniques que es descriuen son  

la microscopia electrònica de rastreig, l'espectroscòpia dispersiva de raigs X i l'espectrometria 

de dispersió.  L'objectiu comú de totes les tècniques es saber la degradació que sofreixen els 

materials del port esportiu estudiant la composició dels compostos que es van dissolvent en 

l'aigua i els compostos que queden degradats en la mateixa estructura del port. 

 

• Resultats descartats. 

 

Per acabar, els resultats descartats són aquells articles que fan referència que temes que no 

corresponen amb el d'aquest treball.  L'objecte d'estiu d'aquest treball és la recerca d'articles que 

tractin sobre biologia marina forense. Una gran quantitat de resultats presentaven les paraules 

clau que s'han introduït en la cerca, però el desenvolupament no corresponia a biologia marina 

forense. Per tant tots aquests que no guardin relació amb el tema han estat descartats dels altres 

que s'han classificat en els anteriors grups.  Un exemple de article seria “The forensic evaluation 

of members of the Marine”. Es discutirà el perquè apareixen a la recerca a la discussió que es 

presenta a continuació. 

 

 

DISCUSIÓ / CONCLUSIÓ 

 

Quant als resultat en si de les recerques, les paraules clau i les combinació entre elles ens han 

donat uns resultats més o menys satisfactoris, ja que s'ha pogut establir una classificació dels 

temes obtinguts. Encara això, s'han hagut de descartar molts d'aquests articles resultants ja que 

no presentaven relació amb el tema central d'aquest treball que és la biologia marina forense. 

Aquests articles que no presenten relació, surten a la cerca perquè tenen les paraules clau que 

s'han triat per dur-la a terme. Per tant, arribem a la conclusió que algunes, en segons quins casos, 

paraules clau es poden emprar de forma equívoca i donar lloc resultats erronis o fora del context 

que es cerca. 

Les proporcions de resultats obtingudes del articles totals trobats pot ser siguin d'aquesta forma 

degut a l'evolució de la investigació forense marina o inclòs la rellevància que dona la societat 

a cada tema en que s'han dividit les aplicacions de la biologia marina forense en aquest treball.  
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En quant a les diferents temàtiques establertes anteriorment, qualsevol estudi forense tant en 

biologia marina, com en un altre camp, té com a objectiu realitzar un estudi sobre cada cas que 

es presenti per tal de trobar uns resultats de condueixin a poder proporcionar proves penals 

davant un tribunal de justícia, per a jutjar el cas en qüestió i treure'n una solució. 

La investigació forense ha anat evolucionant d'acord amb la rellevància que es donava a cada 

tipus de cas, en funció de les diferents èpoques i interessos del moment. En un principi, on  es 

duien que terme les primeres investigacions forenses, aquestes es focalitzaven en la figura 

humana, és a dir, qualsevol cas relacionat amb una persona, un assassinat, un suïcidi, una 

desaparició, etc. Cal destacar que antigament no es tenia consciència de moltes coses que no 

envoltessin qüestions antropològiques, és a dir, al que passava en el dia a dia de les persones i 

els seus voltants. 

Posteriorment, la investigació forense es va encaminar per una branca igualment relacionada 

amb l'esser humà, el frau alimentari. El frau alimentari crea problemes a les persones per una 

part, si es tracta d'enverinaments, intoxicacions, o problemes que perillen la salut d'un humà. 

Per l'altre part, i igualment relacionat amb l'esser humà, el frau alimentari, no juga un paper 

amb la salut, sinó amb els beneficis de les persones, és a dir, en el moment en que una persona, 

una entitat, perd beneficis, concretament en aquests negocis, ja es tracta com un problema 

personal i es du a terme una investigació (Mestres Naval F. i Vives-Rego J. 2015). 

Uns anys després es va començar a agafar consciència de les causes que aparentment no estan 

tan relacionades amb la causa antropològica, i es van començar a investigar els delictes 

ecològics. Els delictes ecològics, afectarien a moltes àrees d’interès per l'home, per exemple el 

comerç d'espècies consumibles marines, la contaminació de les aigües, que desenvoluparia un 

trastorn en els organismes productors d'oxigen, entre altres coses. 

Es van començar a estudiar nous camps, alguns dels quals no se'ls havia donat molta 

importància fins a aquest moment. Tot i així, si es qüestionen les causes del perquè s'obrin les 

investigacions a nous camps, la causa sempre acaba essent la mateixa, la vida humana. És a dir, 

les investigacions es fan en voltant a una possible solució per determinats problemes, la qual 

ha de mantenir o millorar la qualitat de vida de les persones, o contribuir a que no es vegi 

perjudicada. 

Aquesta conclusió es basa en la anàlisis de la  proporció d'articles que s'obtenen en la recerca 

de cada un dels diferents temes en que dividim la investigació marina forense.  

Sense tenir en compte els articles descartats que no presenten relació amb el tema principal, els 

casos més abundants son en primer lloc els articles que tracten suïcidis, casos de morts humanes, 

o estudis forenses damunt investigacions amb persones. En segona posició apareixen els articles 
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que tracten el frau alimentari o qualsevol investigació relacionada amb animals marins amb 

algun interès per les persones. A continuació es troben els articles que investiguen els casos de 

delictes ecològics o problemes mediambientals  en menor nombre, possiblement per el canvi 

de mentalitat bastant tardà. Per últim trobem alguns articles que involucren en la seva 

investigació a la biologia marina forense. 

En relació a les tècniques emprades per a dur a terme les investigacions, es pot dir que han anat 

evolucionant al llarg del temps juntament amb la ciència, la qual cosa ha permès resoldre casos 

cada vegada més complexos. El primer acte en una investigació és la observació del cas, per 

exemple en un cas on s'ha produït una mort, el primer que es realitza es l'observació del cadàver, 

s'analitzen les característiques, qualsevol detall que pugui aportar informació, etc. L'objectiu és 

obtenir el màxim d'informació per tal de concloure i resoldre el cas tal com es mostra a Analysis 

of  human remains recovered from a shark. (M.  Yagar IScan *, Barbara Q. McCabe. 1994). 

En el primer tipus de casos, on es centren en les mort humanes, sempre s'ha emprat, inclús en 

temps moderns, l'observació com a primera tècnica per treure informació, junt amb la dissecció 

o autòpsia del cos. Molt sovint en aquests tipus de morts relacionades amb el medi marí, 

s'analitzen els organismes que han colonitzat el medi, (Yen Yen L , Jayaprakash P.T. 2006), o 

les possibles ferides que tingui el cos, com a indicadors del lloc, trajecte o circumstancies que 

hagi sofert el cadàver. És important des dels inicis de la investigació forense, la taxonomia dels 

organisme adherits (A. Magni P, Venn C. 2014). Temps enrere es classificaven taxonòmicament 

en funció de les característiques amb l'ajuda de guies taxonòmiques. Actualment les tècniques 

han evolucionat i es realitza mitjançant la PCR o tècniques moleculars. 

Les noves tècniques no invaliden mai les més clàssiques, sempre en qualsevol investigació es 

combinen tot tipus de mètodes ja siguin tècniques modernes com més antigues. Tant en alguns 

casos d'humans com en els casos de frau alimentari, s'empra com a tècnica la classificació 

taxonòmica com a mètode per treure informació en funció de l'espècie d'organisme que estigui 

relacionat amb l'objecte d'estudi. La classificació es pot fer com hem dit abans, mirant les 

característiques de l'organisme, és a dir, amb claus taxonòmiques o be amb una tècnica moderna 

com la PCR com s’explica a l’article Identificación y cuantificación de especies en productos 

alimenticios mediante PCR en tiempo real. (López Andreo M. 2013), però no només això, sinó 

que també s'estudien els cicles vitals dels organismes, essent una tècnica clàssica, per saber en 

quin estat estan i a quin moment o lloc pertanyen. A més, en relació a casos d'humans o de frau, 

s'empraria també l'autoecologia, que és bàsicament la investigació del nínxol de cada espècie 

d’interès. En els casos de delictes ecològics, que es podria dir que són els més recents en haver 

estat investigats, s'empren tècniques que van des de els bioindicadors i els biomarcadors, fins a 
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tècniques com la espectrometria i la cromatografia. En el primer cas els organismes considerats 

bioindicadors o les substàncies que actuen com a biomarcadors podrien determinar la 

contaminació d'un medi. Els bioindicadors podrien ser organismes marins afectatat per la 

contaminació, els quals són analitzats i comparats amb els mateixos organismes però control, 

per tal de veure les diferències i obtenir proves suficients com per determnar que s’estpà davant 

un cas de delicte ecologic per contaminació del medi. En el segon cas mitjançant densitats i 

components del medi s'investigaria aquesta contaminació (Capó Martí M. A. 2007). És a dir, 

no s’empren bioindicadors, simplement mitjançant mostres del medi arí afectat s’analitzen amb 

l’espectrometria per detectar els diferents compostos químics que formen la mostra, i detectar 

els contaminants pertinents, o bé la cromatografia per seperar en funció de les diferents densitats 

els compostos de la mostra problema. 

Es fa menció de les tècniques més destecades i emprades en funció dels resultats obtinguts. 

Així, obtenim una varietat d’aplicacions que van des de les més primitives o simples, emprades 

en les investigacions clàssiques, en resum són l’observació, taxonomia,cicles vitals, 

bioindicadors, biomarcadors, etc., fins a aplicacions més modernes que presenten ja una 

tecnologia avançada les quals son emprades en investigacions més complexes, com per exemple 

són la PCR, espetrometries, cromatografies, microscopia elecrònica, etc. 
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