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Què és? Com es produeix? 

Tipus: 

Qui ho fa? Funcions: 

Mites i llegendes 
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La Bioluminescència és 

l’emissió de llum visible 

per part d’organismes 

com a resultat d’una 

reacció química natural.  

Gràcies a una reacció específica (Veure 

Imatge 1) de l’organisme o gràcies a una 

simbiosi amb un bacteri bioluminescent de 

dins seu (Veure Imatge 2).  

Simbiosi: associació d’un o més organismes 

amb l’objectiu d’obtenir algun benefici. 

A vegades, en comptes d’una luciferasa, pot 

haver una fotoproteïna, que necessita la unió 

d’ions de Calci o Magnesi per ser activa.  

La llum que  produeixen els 

microorganismes 

bioluminescents és de 

l’espectre de llum  visible; 

entre el verd i  el blau 
(Veure Imatge 3): 

 

Els components de 

la reacció es troben 

en molts grups 

d’éssers vius fins i 

tot en  organismes 

no bioluminescents.  

Té una distribució geogràfica mundial sent més abundant a les profunditats 

de l’Oceà.  

Imatge 1. Reacció de 

bioluminescència. L’Oxigen  

oxida la Luciferina a 

Oxiluciferina creant llum. 

L’enzim Luciferasa accelera el 

procés. ATP i AMP són 

molècules energètiques. Tot 

ocorre en un mil·lisegon. 

Imatge Pròpia. 

Imatge 3. Espectre de llum visible. 

Imatge 

modificada.<http://iesmjuancalero.junta

extremadura.net/archivos_insti/recurdpt

os/etic_filos/percepciones/fisicos.htm> 

Medi AQUÀTIC (abunda molt en aigua salada, en dolça és 

quasi absent). 

Peixos 

Invertebrats (p. e. Cnidaris (meduses), crustacis i mol·luscs) 

Cefalòpodes (p. e. pops, calamars, sèpies) 

Microorganismes 

marins 

Protists (Domini Eukarya) 

Bacteris (solament del Domini Bacteria). 

PROTISTS BACTERIS 

Són Eucariotes  (Cèl·lules amb nucli 

definit per una membrana) 

Són Procariotes (Cèl·lules sense nucli 

definit) 

Important integrants del Plàncton 

(microorganismes flotants). 

Els bacteris són els organismes més 

abundants de la Terra. 

Grup bioluminescent més rellevant: 

Dinoflagel·lats (Gènere Noctiluca 

spp, (Veure Imatge 5) Pyrodinium 

spp, Gonyaulax spp) 

Gèneres bioluminescents més 

rellevants: Vibrio spp, (Veure Imatge 4) 

i Shewanella spp. 

La llum produïda és centellejant. La llum produïda és continua. 

Necessita un estímul físic (persones 

nedant, etc) per fer llum. 

Necessita alta densitat bacteriana per  

fer llum (mecanisme de Quorum 

sensing). 

Fan Badies Bioluminescents. Fan el fenomen del “mar lletós”. 

Aplicacions 

Fenòmens 

Els microorganismes usen la llum sobretot per: 

Defensa Mimetisme 

(confondre’s 

amb 

l’ambient) 

Camuflatge per contrail·luminació: es 

confonen amb la llum de la superfície. 

Delatar l’enemic als seus depredadors: 

simulant que l’il·lumina la llum de 

l’ambient. 

Advertència. 

Depredació: mimetisme per depredar. 

Comunicació: en bacteris sobretot. 

Durant segles els fenòmens 

bioluminescents han sigut objecte de 

fascinació, curiositat i misteri, provocant 

tota classe de mites i llegendes sobretot 

per part de mariners. 

Jules G. Verne (1828-1905) (Veure 

Imatge 8) va esmenar el fenomen del 

“mar lletós” dins la seva obra  

“20.000 llegües de viatge submarí” 

(Vingt milles lieues sous les mers. 

Partie 2,  1870. 1er Chapitre: 201-

211p, Veure Imatge 9). El fenomen narrat 

va ocorre exactament el mateix dia 25 

de Gener que el corresponent al 3er 

dia de la detecció per Satèl·lit de 

Miller al 1995. 

1. Fenomen del “mar lletós” 

  Acumulació massiva de bacteris 

bioluminescents. 

 Steve Miller va estudiar-ho amb un 

satèl·lit al Gener de 1995 (Veure Imatge 

6). La llum  és blava, però es veu 

blanc ja que l’ull humà no veu el color 

de nit. 

2. “Biobays” o Badies Bioluminescents 

  Acumulació massiva de Protists 

bioluminescents (Dinoflagel·lats 

normalment, Veure Imatge 7). 

  Necessiten un estímul físic per fer 

llum (p. e. onades). 

 

“Youtube: Bioluminescence on 

Camera - National Geographic”. 

<http://www.youtube.com/watc

h?v=9HXXQBz6Vv0> 

 

Escaneja el codi QR descarregant-te 

l’aplicació BIDI i mira la 

bioluminescència en acció! 

 Medecina: seguiment d’una malaltia, 

proves diagnòstiques, etc. 

  Investigació i biotecnologia. 

  Detectar contaminació mediambiental i 

alimentària. 

  Enginyeria genètica: per crear Plantes 

bioluminescents (Veure Imatge 10) per l’ 

il·luminació de carrers i autopistes. 

  Decoració i obres d’art. 

Imatge 10. Starlight Avatar, planta 

bioluminescent de l’empresa Bioglow. 

<http://www.bioglowtech.com/about.ht

ml> 

 

Es dóna en vertebrats, 

invertebrats marins i terrestres, 

fongs i alguns microorganismes.  

Parlarem de microorganismes 

bioluminescents marins. 

 

Imatge 2. Calamar hawaià. 
Roettinger, Eric. “Kahikai: connect the 
oceans” 
<http://www.kahikai.org/index.php?co
ntent=news_view&textid=36> 
 

Imatge 4. Bacteri Vibrio fischeri al 

microscopi. Coloració no real.  

Kunkel, Dennis. 

http://visualsunlimited.photoshelter.co

m/gallery-image/Dennis-Kunkel-

Microscopy/G0000AFBvazVq.Ro/I0000

HVHOACjGxhA. 

Imatge 5.  Dinoflagel·lat del 

Gènere Noctiluca spp . 

<http://tiempodeexito.com/biologia

2/13.html> 

 

 

Imatge 6. Mar lletós 

estudiat per Miller al 

1995. 250 km de 

llargada. “The 

Bioluminescent Web 

Page” 

<http://biolum.eemb.ucs
b.edu/organism/milkysea
.html> 
 

Imatge 7.  Platja amb 

dinoflagel·lats a les 

Illes Maldives. Ho, 

Will. 

http://www.megainformaci
on.com/index.php/muy-
interesante/313-
espectacular-
bioluminiscencia-creada-
por-microorganismos-en-
las-playas-de-maldivas 

Imatge 9. Portada de la 

segona part del llibre 

“Vingt milles lieues sous 

les mers” (1870). 

http://fr.wikisource.org/w

iki/Vingt_mille_lieues_so

us_les_mers/Partie_2/Cha

pitre_1 

Imatge 8. Jules Verne. 

http://fr.wikipedia.org/wi

ki/Jules_Verne 


