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Résumé: 
 
LLee  pprreemmiieerr  oobbjjeeccttii ff   ddee  ccee  ttrraavvaaii ll   ddee  tthhèèssee  ééttaaii tt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  qquueell   eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  ssééggrrééggaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eennttrree  
cciinnqq  eessppèècceess  ssyymmppaattrriiqquueess  ddee  ccééttaaccééss  ooddoonnttooccèètteess  ((ii ..ee..  llee  ddaauupphhiinn  ccoommmmuunn  DDeellpphhiinnuuss  ddeellpphhiiss,,  llee  mmaarrssoouuiinn  
ccoommmmuunn  PPhhooccooeennaa  pphhooccooeennaa,,  llee  ggrraanndd  ddaauupphhiinn  ttuurrssiiooppss  ttrruunnccaattuuss,,  llee  ddaauupphhiinn  bblleeuu  eett  bbllaanncc  SStteenneellllaa  
ccooeerruulleeooaallbbaa  eett  llee  gglloobbiiccéépphhaallee  nnooiirr  GGlloobbiicceepphhaallaa  mmeellaass))  ffrrééqquueennttaanntt  ll ’’ aaiirree  mmaarriinnee  rreessttrreeiinnttee  eett  ttrrèèss  pprroodduuccttiivvee  
dduu  NNoorrdd--OOuueesstt  ddee  llaa  PPéénniinnssuullee  IIbbéérriiqquuee  ((NNOOPPII))..  PPoouurr  cceellaa,,  ddeess  ppaarraammèèttrreess  cchhiimmiiqquueess  oonntt  ééttéé  aannaallyyssééss  ddaannss  lleess  
ttiissssuuss  bbiioollooggiiqquueess,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ““   mméétthhooddee  aall tteerrnnaattiivvee  ””   ppoouuvvaanntt  rreeff lléétteerr  ddee  ffaaççoonn  pprréécciissee  llee  rrééggiimmee  aall iimmeennttaaiirree  eett  
ll ’’ hhaabbii ttaatt  ddee  cceess  aanniimmaauuxx  àà  ddii fffféérreennttss  éécchheell lleess  ddee  tteemmppss  dd’’ iinnttééggrraattiioonn,,  eett  aaiinnssii   ccoommpplléétteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
aappppoorrttééeess  ppaarr  ddeess  mméétthhooddeess  pplluuss  ttrraaddii ttiioonnnneell lleess  tteellss  qquuee  ll ’’ aannaallyyssee  ddeess  ccoonntteennuuss  ssttoommaaccaauuxx  oouu  ddeess  ffèècceess,,  oouu  
eennccoorree  lleess  ddoonnnnééeess  dd’’ oobbsseerrvvaattiioonnss  eenn  mmeerr..  LLee  sseeccoonndd  oobbjjeeccttii ff   ddee  ccee  ttrraavvaaii ll   ééttaaii tt  dd’’ éévvaalluueerr  ll ’’ ééttaatt  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  
ddee  cceess  eessppèècceess,,  ppoouurr  aaccqquuéérrii rr  uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  rrééfféérreennccee  ccoommppllèèttee  lleess  ccoonncceerrnnaanntt  eett  eessttiimmeerr  llee  rriissqquuee  
ttooxxiiccoollooggiiqquuee  aauuqquueell   eell lleess  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ffaaccee..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  lleess  éélléémmeennttss  ttrraacceess,,  lleess  iissoottooppeess  ssttaabblleess  dduu  
ccaarrbboonnee  eett  ddee  ll ’’ aazzoottee,,  eett  lleess  ppooll lluuaannttss  oorrggaanniiqquueess  ppeerrssiissttaannttss  ((PPOOPPss))  ssoonntt  lleess  ppaarraammèèttrreess  cchhiimmiiqquueess  qquuii   oonntt  ééttéé  
sséélleeccttiioonnnnééss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  oobbjjeeccttii ffss  ff iixxééss..  
DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  lleess  ppaarraammèèttrreess  cchhiimmiiqquueess  oonntt  ééttéé  uuttii ll iissééss  ccoommmmee  ttrraacceeuurrss  ééccoollooggiiqquueess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
((oouu  ddee  sseeggmmeennttss  ddee  ppooppuullaattiioonn)),,  pprrooccuurraanntt  uunnee  iimmaaggee  dduu  rrééggiimmee  aall iimmeennttaaiirree  eett  ddee  ll ’’ hhaabbii ttaatt  ddeess  eessppèècceess  àà  
ddii fffféérreenntteess  éécchheell lleess  ddee  tteemmppss..  NNoouuss  aavvoonnss  ccaallccuulléé  qquuee  llee  rréésseeaauu  ttrroopphhiiqquuee  dduu  NNOOPPII  aavvaaii tt  cciinnqq  nniivveeaauuxx  
ttrroopphhiiqquueess,,  aauu  sseeiinn  dduuqquueell   lleess  eessppèècceess  ééttuuddiiééeess  ooccccuuppaaiieenntt  lleess  pplluuss  hhaauutteess  ppoossii ttiioonnss,,  ccoommpprriisseess  eennttrree  44,,33  àà  55,,33,,  eett  
ssaannss  qquu’’ ii ll   yy  aaii tt  ddee  ddii fffféérreennccee  ssiiggnnii ff iiccaattiivvee  ddee  ppoossii ttiioonn  ttrroopphhiiqquueess  eennttrree  lleess  eessppèècceess..  AAlloorrss  qquuee  ll ’’ aannaallyyssee  dd’’ uunn  sseeuull   
ppaarraammèèttrree  cchhiimmiiqquuee  nnee  ppeerrmmeettttaaii tt  ppaass  ssééggrrééggeerr  lleess  cciinnqq  eessppèècceess,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aappppoorrttééeess  ppaarr  ll ’’ aannaallyyssee  ddee  



pplluussiieeuurrss  ttrraacceeuurrss  ddee  lloonngg  tteerrmmee  ((ii ..ee..  rraappppoorrtt  ddeess  iissoottooppeess  ssttaabblleess  dduu  ccaarrbboonnee  eett  ddee  ll ’’ aazzoottee  ddaannss  lleess  ddeennttss  eett  
ccoonncceennttrraattiioonnss  ddee  ccaaddmmiiuumm  ddaannss  lleess  rreeiinnss))  oonntt  rréévvéélléé  uunnee  ssééggrrééggaattiioonn  ddee  lleeuurr  nniicchhee  ééccoollooggiiqquuee  ddaannss  ddeeuuxx  ddeess  
ddiimmeennssiioonnss  ppoossssiibblleess  ((lleess  ddiimmeennssiioonnss  ttrroopphhiiqquuee  eett  ssppaattiiaallee))..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ppoouuvvaanntt  ssuurrvveenniirr  dd’’ uunnee  
aannnnééee  ssuurr  ll ’’ aauuttrree  oouu  ssaaiissoonnnniièèrreess  nn’’ oonntt  ppaass  ppuu  êêttrree  ééttuuddiiééeess,,  eexxcceeppttéé  ppoouurr  llee  ddaauupphhiinn  ccoommmmuunn,,  eett  uunn  
cchheevvaauucchheemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  ddeess  nniicchheess  nnee  ppeeuutt  ddoonncc  ppaass  êêttrree  ttoottaalleemmeenntt  eexxcclluu..  DDee  pplluuss,,  nnoouuss  aavvoonnss  mmoonnttrréé  qquuee  
lleess  pprrooff ii llss  ddee  ppoollyycchhlloorroobbiipphhéénnyylleess  ((PPCCBBss))  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  uunn  ttrraacceeuurr  ppeerrttiinneenntt  ddee  ll ’’ ééccoollooggiiee  ttrroopphhiiqquuee  dd’’ eessppèècceess  
ttaaxxiinnoommiiqquueemmeenntt  pprroocchheess,,  eenn  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  ssééppaarraattiioonn  ff iinnee  ddeess  eessppèècceess  tteell lleess  qquuee  llee  mmaarrssoouuiinn  ccoommmmuunn  eett  llee  
ddaauupphhiinn  bblleeuu  eett  bbllaanncc,,  dd’’ aapprrèèss  lleess  ddii ff fféérreennttss  pprrooff ii lleess  dd’’ aaccccuummuullaattiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  eessppèècceess..  
DDaannss  uunn  sseeccoonndd  tteemmppss,,  ll ’’ ééttaatt  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’ ééttuuddee  aa  ééttéé  éévvaalluuéé..  LLeess  ccoonncceennttrraattiioonnss  
oonntt  ééttéé  iinntteerrpprrééttééeess  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ffaacctteeuurrss  bbiioollooggiiqquueess  eett  ééccoollooggiiqquueess  ppoouuvvaanntt  iinnff lluueenncceerr  cceess  ccoonncceennttrraattiioonnss,,  eett  
llaa  bbiiooaaccccuummuullaattiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  ttrraacceess  ss’’ eesstt  rréévvééllééee  mmooiinnss  pprréévviissiibbllee  qquuee  cceell llee  ddeess  PPOOPPss..  LLee  ggrraanndd  ddaauupphhiinn  eett  llee  
mmaarrssoouuiinn  ccoommmmuunn  pprréésseennttaaiieenntt  lleess  ccoonncceennttrraattiioonnss  ddee  PPCCBBss  lleess  pplluuss  éélleevvééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  ccééttaaccééss  
ooddoonnttooccèètteess  dduu  NNOOPPII  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  dd’’ aauuttrreess  iinnddiivviidduuss  ddeess  eeaauuxx  aaddjjaacceenntteess  ddee  ll ’’ AAttllaannttiiqquuee  NNoorrdd--EEsstt..  
LLeess  rrééssuull ttaattss  pprriinncciippaauuxx  ddee  ccee  ttrraavvaaii ll   ddee  tthhèèssee  oonntt  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dd’’ uuttii ll iisseerr  cceess  ppaarraammèèttrreess  
cchhiimmiiqquueess  ccoommmmee  ttrraacceeuurrss  ééccoollooggiiqquueess,,  eett  lleeuurr  uuttii ll ii ttéé  ddaannss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  àà  ttrraavveerrss  llee  rrôôllee  ddeess  pprrééddaatteeuurrss  ssuuppéérriieeuurrss..  EEnn  ccoommbbiinnaanntt  cceess  rrééssuull ttaattss  àà  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aaccttiivvii ttééss  aanntthhrrooppiiqquueess,,  ccee  ttrraavvaaii ll   ppeeuutt  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà  ll ’’ iimmpplléémmeennttaattiioonn  ddee  
mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ppoouurr  cceess  cciinnqq  eessppèècceess  ddee  ccééttaaccééss  ooddoonnttooccèètteess  dduu  NNOOPPII..  
 
  


