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Resum

Les xarxes tròfiques o alimentàries subministren una representació gràfica
de quina espècie menja a quina altra en un ecosistema. Les xarxes tròfiques
empíriques publicades són cada vegada més complexes, i es fa més patent la
qüestió de si hi ha trets comuns a totes elles. En els darrers anys s’ha realitzat
un gran esforç per modelitzar l’arquitectura d’aquestes xarxes. En particular, dos
models han rebut especial atenció: el model de nínxol [1] i el de jerarquies [2]. En
aquesta estada hem aprofundit en l’estudi de l’estructura d’aquestes xarxes.
L’objectiu original era discernir quin és el mecanisme de selecció de preses als
ecosistemes: ¿selecció aleatòria, com pretén el model de jerarquies, o
d’espècies amb una massa característica, com descriu el model de nínxol?
Durant aquesta recerca, hem pogut donar una resposta a aquesta qüestió: la
segona opció descriu les dades empíriques de forma més realista. A més a més,
hem trobat un resultat molt remarcable: totes les xarxes tròfiques empíriques
estudiades presenten un perfil comú, subministrant doncs un patró universal per
a les xarxes tròfiques. En conseqüència, hem anat més enllà dels objectius
plantejats inicialment per aquesta estada. Pròximament, enviarem els resultats
d’aquesta recerca per a publicació en revistes especialitzades.



1. Mètodes.

Sorprenentment, els dos models mencionats anteriorment reprodueixen
satisfactòriament un bon nombre de propietats estadístiques de les xarxes
empíriques més completes [3]. Les variables estudiades, però, descriuen
propietats globals de l’estructura de les xarxes. Per contra, la nostra hipòtesi és
que els diferents mecanismes de selecció de preses en els models de nínxol i de
jerarquies haurien de generar estructures locals diferents en les xarxes.

Per analitzar l’arquitectura local de les xarxes alguns autors han utilitzat el
mètode dels mòduls de comunitat [3], que malauradament no permet ara per ara
una anàlisi quantitativa. Nosaltres hem aplicat el mètode de les subxarxes
(també subgrafs o motius) desenvolupat per Milo et al. per xarxes generals [4,5].
L’idea consisteix en: (a) identificar els subgrafs possibles que contenen 3
espècies (en el nostre cas, 13, veure fig. 1), i (b) per a cada xarxa, calcular el
nombre d’aparicions d’aquests i comparar-lo amb el que hi ha a una xarxa
aleatòria construïda a partir de l’original canviant les connexions dels nodes de
forma aleatòria però mantenint inalterat el nombre de connexions que entren i
surten de cada espècie (el que anomenen, randomitzacions).

Fig. 1. Subgrafs possibles entre 3 espècies. Una fletxa simple indica que una
espècia menja a l’altra; una fletxa doble que les dues espècies es mengen
mútuament. Hi ha 5 subxarxes que contenen només connexions simples (es
denoten amb una S), i 8 que al menys contenen una connexió doble (designats
amb una D).

Donat un subgraf, si aquesta diferència és positiva ens indica que aquest
subgraf apareix amb més freqüència del que s’esperaria només per l’atzar; si és
negativa, aquest apareix amb menys freqüència del que l’atzar produiria. En
ambdós casos la xarxa original està mostrant una característica topològica que
probablement representa un avantatge funcional i que té origen a la dinàmica
que genera la xarxa. Esperem doncs que els diferents mecanismes associats als
models de nínxol i de jerarquies generin diferents perfils de sobre (sota)-
representació de subgrafs. D’aquesta manera, l’anàlisi de subgrafs
subministraria un test per discernir quin dels dos models descriu millor les xarxes
empíriques.

Per quantificar de forma estadísticament significativa la sobre (o sota)-
representació del subgraf i-éssim utilitzem la variable zi,
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on Nreal és el nombre de aparicions del subgraf i-éssim, <Nran> el nombre mig
d’aparicions a un conjunt gran de xarxes aleatòries del tipus explicat a dalt, i σran
la seva desviació estàndard. Els 13 valors zi es poden agrupar en un vector de
13 components z que s’anomena perfil. El perfil normalitzat P
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presenta l’avantatge respecte de z que permet comparar entre xarxes de mides
diferents. Les magnituds z i P quantifiquen doncs la sobre (o sota) representació
dels subgrafs d’una xarxa i els compara entre ells. Aquestes són les magnituds
que calcularem per a xarxes tròfiques empíriques i pels models. Entre aquests
últims, afegirem el model de cascada generalitzat [3], què malgrat ser més
simple que els altres dos ja mencionats, també reprodueix bé moltes de les
propietats estadístiques de les xarxes tròfiques empíriques; aquest model és
susceptible de solucionar-se analíticament i ens ofereix una millor comprensió
dels models.

L’estudi doncs s’ha realitzat en tres àmbits:
1. Anàlisi estadística de les xarxes empíriques
2. Anàlisi dels models de xarxes tròfiques i comparació amb els resultats

empírics.
3. Estudi analític dels models

2. Resultats

Anàlisi estadística de les xarxes empíriques

Hem aplicat la metodologia anterior a 12 de les xarxes empíriques
estudiades amb més detall [3]. Els perfils P obtinguts s’han representat a la
figura 2. S’observa que aquests perfils són bastant semblants entre sí per a 10
de les 12 xarxes (fig. 2 a), i per les dues xarxes restants entre elles (fig. 2b). El
resultat més sorprenent, però, és que si ens concentrem en els subgrafs que
contenen alguna connexió doble (els subgrafs D), el perfil és el mateix per a
totes les xarxes que contenen d’aquests links. Això constitueix un resultat molt
remarcable, ja que representa un patró universal de les xarxes tròfiques: malgrat
diferències fonamentals d’hàbitat o d’història, els diferents ecosistemes
comparteixen propietats estructurals comunes.



Fig. 2. Perfils normalitzats amb tres espècies. a, per a les 10 xarxes empíriques
caracteritzades per la sobre-representació del subgraf S2 i sota-representació de
S4 i S5. b, per a les 2 xarxes empíriques caracteritzades per la sota-
representació del subgraf S2 i la sobre-representació de S4 i S5. Les barres
indiquen les prediccions de sobre o sota-representació dels subgrafs predits pel
model de nínxol; les barres negres són les prediccions del model de nínxol i del
de cascada generalitzat.

La figura 3 analitza de forma més quantitativa les similituds entre cada
parell d’ecosistemes mitjançant el coeficient de correlació r, definit com el
producte escalar dels seus perfils P. Un valor de r proper a 1 indica doncs una
elevada similitud entre els dos vectors, un valor proper a 0 indica poca similitud, i
un valor proper a –1 significa que les dues xarxes es comporten de forma
oposada: els subgrafs sobre-representats a una de les xarxes tendeixen a estar
sota-representats a l’altra.

La figura 3a mostra el diagrama de similituds pels subgrafs S, i la figura 3b
pels subgrafs D. Aquests confirmen les conclusions apuntades anteriorment.
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Figura 3. Coeficient de correlació entre parells de xarxes tròfiques empíriques
pels a, subgrafs S1−S5, i b, subgrafs D1−D8. Resulta visualment clar que els
ecosistemes Skipwith i Bridge Brook exhibeixen un patró diferent pels motius S
que la resta de xarxes tròfiques. La figura inferior només conté aquelles xarxes
que tenen connexions dobles, i per tant, subgrafs tipus D. En aquest cas, totes
les xarxes mostren el mateix patró.

Anàlisi dels models i comparació amb els resultats empírics.

A la figura 4 hem representat els perfils generats pels tres models
estudiats: de nínxol, de jerarquies i de cascada generalitzat, pels paràmetres
corresponents a Benguela: 29 espècies i 203 connexions tròfiques. Per obtenir
aquests pefils, a cada model hem promitjat els resultats de 250 xarxes
generades amb els paràmetres anteriors. A primera vista, aquests perfils s’hi
assemblen al obtingut per la xarxa empírica. Volem però fer una comparació més
quantitativa. Per assolir això, analitzem dos paràmetres: el coeficient de
correlació r, definit anteriorment, que mesura la similitud de les direccions dels z



empírics i els obtinguts pels models; i el quocient 
modz

z
d emp= , que descriu la

semblança entre els seus mòduls.

Figura 4. Perfils normalitzats dels subgrafs de 3 espècies generats per models
amb paràmetres corresponents a Benguela. Els quadrats verds, cercles vermells,
i rombes taronges representen el perfil normalitzat mig sobre 250 xarxes
tròfiques generades pel model de cascada generalitzat, el model de nínxol i el de
jerarquies, respectivament. Les barres tenen el mateix significat que a la figura 2.

A la figura 5 mostrem, per a cada xarxa empírica i cada model, la fracció
de les 250 xarxes que tenen valors de r o de d compatibles amb els valors
empírics. Novament, tractem per separat els subgrafs S1−S5 (fig. 5a) i els
D1−D8 (fig. 5b). En tots els casos s’observa que els mòduls z generats pels
models són massa grans comparats amb els valors empírics. Això indica que els
3 models han de ser millorats si volen descriure aquesta propietat de forma
realista.

D’altra banda, els valors que els models subministren per r reprodueixen
els resultats empírics raonablement bé pels tres models. L’anàlisi dels subgrafs
S (fig. 5a) no permeten establir clarament quin dels models funciona millor. Pels
subgrafs D (fig 5b), en canvi, el model de nínxol reprodueix els resultats empírics
amb una gran precisió, mentre que el de jerarquies només obté un èxit marginal.
El model de cascada generalitzat no genera connexions dobles i per tant no
produeix subgrafs D.

A partir del mecanisme que implementa el model de nínxol es poden
inferir la sobre (sota)-representació de bastants d’aquests subgrafs D. Per
exemple, sense entrar en detalls, si entre les espècies A i B hi ha una connexió
doble, i també entre la A i la C, el model suggereix que és més probable que B i
C estiguin units també per un link doble que per un de simple o que no estiguin
units. Això fa que el motiu D6 estigui sobre-representat i D8 estigui sota-
representat. Anàlogament, es poden deduir criteris per la majoria de subgrafs.



Figura 5. Fracció de xarxes generades pels models que tenen un
coeficient de correlació 0.175.0 ≤≤ r  versus la fracció de xarxes amb

1.19.0 ≤≤ d quan les comparem amb les xarxes empíriques pel model
de cascada generalitzat (quadrats buits), nínxol (cercles negres) i de
jerarquies (rombes buits).

En definitiva, els resultats anteriors confirmen la nostra hipòtesi de que l’anàlisi
de subgrafs subministra un test per discernir entre els dos models. Podem a més
concloure que l’elecció de preses es realitza fonamentalment amb espècies de
massa semblant, com descriu el model de nínxol.
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Estudi analític dels models

El model de cascada generalitzat es pot solucionar analíticament. Si bé
aquest model difereix dels altres dos en alguns aspectes, comparteix
característiques comunes, com és la ordenació de espècies i el nombre de
preses triades. La comprensió d’aquest model per tant pot ajudar a entendre
alguns aspectes dels altres, més complets, i a suggerir patrons a les xarxes
empíriques.

Per exemple, la resolució analítica del model de cascada estableix que la
freqüència d’aparició de cada subgraf depèn d’una única variable, la
connectància de la xarxa, C=L/S2, on L és el nombre de connexions i S el de
espècies. Aquesta és una propietat que seria difícil de preveure utilitzant
únicament simulacions numèriques. La figura 6 mostra que la predicció analítica
descriu molt bé els resultats numèrics.

Figura 6. Fracció de subgrafs versus la connectància C. Comparem les
expressions analítiques (línia continua) i les simulacions (símbols) pel model de
cascada generalitzat pels subgrafs S1, S2, S4 i S5. Excluïm el S3 perquè, per
definició del model. S’observa que l’acord entre les expressions i les simulacions
és molt bo. Cercles negres correspon a xarxes amb 50 espècies, i els quadrats
buits a xarxes amb 100 espècies. Cada punt representa una mitja sobre 1000
realitzacions.

Es poden deduir també expressions analítiques per la probabilitat
d’aparició de subgrafs a les xarxes randomitzades. La figura 7 compara aquestes
expressions amb simulacions numèriques, obtenint també un bon ajust.

Figura 7. Fracció de subgrafs versus la connectància C per a randomitzacions
del model de cascada generalitzat. S’observa que l’acord entre les expressions i
les simulacions és molt bo. Cercles negres correspon a xarxes amb 50 espècies,
i els quadrats buits a xarxes amb 100 espècies.



Podem naturalment obtenir també expressions per a les diferències de
probabilitats, p−pran, que ens dona la sobre o sota- representació de cada
subgraf. La taula següent mostra les fórmules resultants, que prediuen sobre-
representació de S1 i S2, i sota-representació de S3-S5. Ens estalviem les
deduccions.

A la figura 8 es mostren les prediccions de cada model per les diferències
p−pran. S’observa que les prediccions del model de cascada s’assemblen molt a
les del de nínxol, i que les expressions analítiques del primer funcionen força bé
pel segon. A més, els tres models segueixen els mateixos patrons de sobre o
sota-representació expressats a la taula anterior.

Les figures 9 i 10 comparen les expressions analítiques amb les dades
empíriques. Es troba que l’acord es sorprenentment bo per les probabilitats p i
pran per separat (figs 9a i 9b, respectivament). Les prediccions per les diferències
són correctes qualitativament, però en alguns casos hi ha discrepàncies
quantitatives.



Figura 8. Comparació entre les expressions analítiques per a p−pran i
simulacions del model de cascada generalitzat pels subgrafs S1-S5 (primera
columna). Les següents columnes corresponen a simulacions dels models de
nínxol i de jerarquies.



Figura 9. Fracció d’aparicions de subgrafs en funció de la connectància per les
prediccions analítiques del model de cascada generalitzat (línia continua). a,
Comparació del model amb les xarxes empíriques (símbols) i b, Comparació del
model amb randomitzacions de les xarxes empíriques (símbols).
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Figura 10. Diferències entre la fracció d’aparicions de subgrafs a les xarxes
tròfiques i les seves randomitzacions. Els símbols corresponen a les dades
empíriques i les línies continues a les prediccions analítiques del model de
cascada generalitzat.



Conclusions

L’anàlisi de subgrafs subministra un patró universal per les xarxes
tròfiques: totes les xarxes analitzades presenten el mateix perfil pels subgrafs
amb connexions dobles (subgrafs D).

Les xarxes empíriques indiquen que la selecció de preses es dóna
fonamentalment amb espècies amb una massa característica, com descriu el
model de nínxol. Aquest model prediu els perfils de subgrafs empírics amb molta
més cura que el model de jerarquies, i per tant ha de considerar-se com un
model més realista.

Els models de xarxes tròfiques prediuen que la fracció d’aparicions de
cada subgraf depèn només d’una variable, la connectància. Les prediccions
analítiques del model de cascada generalitzat per aquestes fraccions p i per les
seves randomitzacions pran s’ajusten notablement bé als valors empírics,
confirmant aquest resultat teòric. Les prediccions analítiques de les seves
diferències funcionen bé qualitativament, però quantitativament no en tots els
casos.
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