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Interpretació de la Interpretació de la 
biodiversitatbiodiversitat 



  

De què parlaremDe què parlarem

► Què és la biodiversitatQuè és la biodiversitat
► Gens, espècies, hàbitats, Gens, espècies, hàbitats, 

ecosistemesecosistemes
► Per a què serveix Per a què serveix 
► Quins problemes téQuins problemes té
► Qui és el culpable de la seva Qui és el culpable de la seva 

galdosa situació galdosa situació 
► Com la tractem, a casa nostra i al Com la tractem, a casa nostra i al 

mónmón
► Les àrees protegides, són la Les àrees protegides, són la 

solució?solució?
► Protegir o visitar? Gestionar o anar Protegir o visitar? Gestionar o anar 

fent?fent?
► Invasors, fills pròdigs, engabiats, Invasors, fills pròdigs, engabiats, 

congelats...congelats...
► Ens cal un canvi de paradigmaEns cal un canvi de paradigma



  

  ¿Què és la biodiversitat? ¿Què és la biodiversitat? 

• Diversitat biològica o biodiversitatDiversitat biològica o biodiversitat: nombre d’: nombre d’espèciesespècies de plantes,  de plantes, 
animals, bacteris, fongs, etc., els seus animals, bacteris, fongs, etc., els seus gensgens, les seves , les seves poblacionspoblacions i  i 
l’l’ecosistemaecosistema en què es troben (quatre nivells de complexitat) en què es troben (quatre nivells de complexitat)

• Diversitat ecològica o ecodiversitatDiversitat ecològica o ecodiversitat: la manera com la biodiversitat : la manera com la biodiversitat 
s’organitza i funciona (relacions ecològiques, ecosistemes poc o molt s’organitza i funciona (relacions ecològiques, ecosistemes poc o molt 
diversos, etc.)diversos, etc.)



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

En un símil de Ramon Margalef, la En un símil de Ramon Margalef, la 
diversitat biològica o diversitat biològica o 
biodiversitatbiodiversitat seria el  seria el 
“diccionari” de la natura... “diccionari” de la natura... 

……però un diccionari sense però un diccionari sense 
gramàtica serveix de poc: la gramàtica serveix de poc: la 
diversitat ecològica o diversitat ecològica o 
ecodiversitatecodiversitat és aquesta  és aquesta 
“gramàtica” “gramàtica” 

És més fàcil presentar pàgines del És més fàcil presentar pàgines del 
diccionari de la natura (diccionari de la natura (sensusensu  
Margalef) que descobrir-ne i Margalef) que descobrir-ne i 
explicar-ne la gramàtica explicar-ne la gramàtica 



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

El El nombre d’espèciesnombre d’espècies conegudes és d’unes 1.800.000, però hi ha  conegudes és d’unes 1.800.000, però hi ha 
estimacions de que pot haver-n’hi fins a vint vegades més (només estimacions de que pot haver-n’hi fins a vint vegades més (només 
d’insectes podria haver-hi 30 milions d’espècies!)d’insectes podria haver-hi 30 milions d’espècies!)



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

Hi ha espècies molt nombroses, altres que són rares; algunes tenen un Hi ha espècies molt nombroses, altres que són rares; algunes tenen un 
paper ecològic fonamental (paper ecològic fonamental (espècies clauespècies clau), altres no semblen dur a ), altres no semblen dur a 
terme cap funció important... però potser és que són poc conegudesterme cap funció important... però potser és que són poc conegudes



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

Hi ha una relació entre el Hi ha una relació entre el 
nombre d’espèciesnombre d’espècies (S) i  (S) i 
l’abundàncial’abundància d’aquestes  d’aquestes 
(N). Aquesta relació és la (N). Aquesta relació és la 
diversitatdiversitat (K). Una manera  (K). Una manera 
de plantejar-ho és:de plantejar-ho és:

S = NS = NK    K    (essent 0 < K < 1)(essent 0 < K < 1)

Monoconreu, Monoconreu, S = 1S = 1
(en teoria)(en teoria)
N = 400N = 400
K = 0K = 0

Bosc temperat, Bosc temperat, 
S S ≈ 20≈ 20
N = 400N = 400
K = 0,43K = 0,43

Pluviselva, Pluviselva, 
S > 300S > 300
N = 400N = 400
K = 0,82K = 0,82

Monoconreu extrem: Monoconreu extrem: 
S = NS = N00    (1 espècie)(1 espècie)

(400 individus és una 
unitat arbitrària; podria 
ser 1 ha)



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

Museu, arca de Noè, àlbum de segells, etc.:Museu, arca de Noè, àlbum de segells, etc.:
S = NS = N11 (tantes espècies com individus, o gairebé) (tantes espècies com individus, o gairebé)
K = 0,9-1K = 0,9-1

Ja es veu que aquest “ecosistema” només pot existir si la nostra espècie hi posa molt d’esforç... Ja es veu que aquest “ecosistema” només pot existir si la nostra espècie hi posa molt d’esforç... 
o d’imaginacióo d’imaginació



  

Biodiversitat i energia no Biodiversitat i energia no 
lliguenlliguen

Un ecosistema funcional necessita una quantitat d’energia Un ecosistema funcional necessita una quantitat d’energia 
determinada, natural. Si el forcem (hi injectem més energia) perd determinada, natural. Si el forcem (hi injectem més energia) perd 
diversitat. En l’altre extrem, un ecosistema artificialment biodivers, diversitat. En l’altre extrem, un ecosistema artificialment biodivers, 
no necessita energia: no és funcionalno necessita energia: no és funcional



  

¿Què és la biodiversitat?¿Què és la biodiversitat?

Taxònoms, jardins botànics, parcs  zoològics, bancs de Taxònoms, jardins botànics, parcs  zoològics, bancs de 
germoplasma i especialment museus i centres de biodiversitat, germoplasma i especialment museus i centres de biodiversitat, 

estudien la biodiversitat, en publiquen monografies i en estudien la biodiversitat, en publiquen monografies i en 
conserven conserven col·leccions de referènciacol·leccions de referència



  

¿Hi ha massa espècies?¿Hi ha massa espècies?

Podríem pensar que hi ha espècies “repetides”, “redundants”, i que la Podríem pensar que hi ha espècies “repetides”, “redundants”, i que la 
immensa majoria d’espècies no tenen cap paper fonamental en el immensa majoria d’espècies no tenen cap paper fonamental en el 
seu ecosistema, i per això serien prescindibles: els ecosistemes seu ecosistema, i per això serien prescindibles: els ecosistemes 
podrien funcionar amb una fracció de les espècies actuals podrien funcionar amb una fracció de les espècies actuals 



  

¿Per a què serveix, tota aquesta ¿Per a què serveix, tota aquesta 
biodiversitat?biodiversitat?

Les espècies de bacteris, fongs, Les espècies de bacteris, fongs, 
plantes i animals plantes i animals són útils per són útils per 
a l’homea l’home

Les indústries química, Les indústries química, 
farmacèutica, alimentària, farmacèutica, alimentària, 
cosmètica, etc. empren cosmètica, etc. empren 
productes naturals; la joieria i productes naturals; la joieria i 
l’artesania, perles, corals, vori, l’artesania, perles, corals, vori, 
etc.; la indústria alimentària, etc.; la indústria alimentària, 
per fongs, plantes, ocells, per fongs, plantes, ocells, 
peixos, mariscs, etc.; la peixos, mariscs, etc.; la 
indústria turística, el valor de indústria turística, el valor de 
lleure d’espècies, comunitats i lleure d’espècies, comunitats i 
paisatges; fusta, llenya i altres paisatges; fusta, llenya i altres 
materials són bàsics per a la materials són bàsics per a la 
construcció…construcció…



  

La bellesa de la biodiversitatLa bellesa de la biodiversitat
La biodiversitat és bella, ens emociona, ens pot fer pensar en 
l’existència d’un Déu...

Tots aquests aspectes 
emocionals, ètics, 
religiosos, són vàlids. 
Però la biodiversitat és 
més que això



  

¿Per a què serveix, tota aquesta ¿Per a què serveix, tota aquesta 
biodiversitat?biodiversitat?

La biodiversitat no només té un valor utilitari, La biodiversitat no només té un valor utilitari, 
estètic, ètic, religiós estètic, ètic, religiós 

El diccionari del símil no és un llibrot inútil, El diccionari del símil no és un llibrot inútil, 
sinó el compendi d’un idioma ben viu. De sinó el compendi d’un idioma ben viu. De 
la mateixa manera que sense paraules no la mateixa manera que sense paraules no 
podríem comunicar-nos, sense espècies podríem comunicar-nos, sense espècies 
els ecosistemes no podrien funcionar els ecosistemes no podrien funcionar 

Cada espècie biològica és un conjunt Cada espècie biològica és un conjunt 
d’invents (bioquímics, fisiològics, d’invents (bioquímics, fisiològics, 
ecològics, etològics, etc.) acumulats al ecològics, etològics, etc.) acumulats al 
llarg d’eons d’llarg d’eons d’evolucióevolució

Les espècies biològiques i les Les espècies biològiques i les 
comunitats que formen tenen un paper comunitats que formen tenen un paper 
ecològic fonamentalecològic fonamental



  

La biodiversitat, amenaçadaLa biodiversitat, amenaçada

En començar el segle XXI la situació de la biodiversitat és compromesa: hi ha En començar el segle XXI la situació de la biodiversitat és compromesa: hi ha 
espècies que han desaparegut abans de descobrir-les, i altres seguiran el espècies que han desaparegut abans de descobrir-les, i altres seguiran el 
mateix camí mateix camí 

En bona mesura, les causes més importants d’extinció d’espècies són avui les En bona mesura, les causes més importants d’extinció d’espècies són avui les 
activitats de l’espècie humanaactivitats de l’espècie humana



  

 

 

Coneixem els problemes, establim mesures per solucionar-los, fem 
reunions internacionals, hi esmercem pressupostos… amb resultats 
minsos



  

                  Múltiples agressionsMúltiples agressions

Les agressions a la biodiversitat són múltiples (explotació Les agressions a la biodiversitat són múltiples (explotació 
directa, destrucció d’hàbitats, introducció d'espècies directa, destrucció d’hàbitats, introducció d'espècies 
foranes, contaminació, etc.)foranes, contaminació, etc.)

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.starfish.govt.nz/shared-graphics-for-download/zebra-mussel-large.jpg&imgrefurl=http://www.starfish.govt.nz/science/facts/fact-marine-biodiversity2.htm&h=475&w=400&sz=21&hl=ca&start=1&um=1&tbnid=_HEO1LKppCXnKM:&tbnh=129&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dzebra%2Bmussel%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dca%26rls%3DRNWE,RNWE:2005-47,RNWE:en%26sa%3DN


  

La sisena extinció en massaLa sisena extinció en massa

L’acció humana equival a les causes de les grans extincions en massa del L’acció humana equival a les causes de les grans extincions en massa del 
passat, que delmaren en cinc episodis la biodiversitat de cada èpocapassat, que delmaren en cinc episodis la biodiversitat de cada època



  

¿Podem prescindir de tanta ¿Podem prescindir de tanta 
biodiversitat?biodiversitat?

Ho plantegen els Ehrlich a Ho plantegen els Ehrlich a ExtincionsExtincions    
(1987):(1987):

Som a punt de pujar a un avió, i veiem que Som a punt de pujar a un avió, i veiem que 
un individu arrenca reblons de l’ala, i ens un individu arrenca reblons de l’ala, i ens 
diu: "No s'amoïni, el fabricant va construir diu: "No s'amoïni, el fabricant va construir 
un avió molt més fort del que calia. He un avió molt més fort del que calia. He 
tret força reblons d'aquesta ala i encara tret força reblons d'aquesta ala i encara 
no ha caigut.“ Ens en refiaríem? no ha caigut.“ Ens en refiaríem? 

"Arrencar reblons""Arrencar reblons" de la nau espacial  de la nau espacial 
Terra és fomentar i instigar l'extermini Terra és fomentar i instigar l'extermini 
d'espècies d'éssers vius. Potser no d'espècies d'éssers vius. Potser no 
trobarem a faltar una dotzena de reblons, trobarem a faltar una dotzena de reblons, 
o una dotzena d'espècies, però el rebló o una dotzena d'espècies, però el rebló 
que fa tretze arrencat d'un flap de l'ala, o que fa tretze arrencat d'un flap de l'ala, o 
l'extinció d'una espècie clau, podrien l'extinció d'una espècie clau, podrien 
provocar un greu accidentprovocar un greu accident



  

¿Podem prescindir de tanta ¿Podem prescindir de tanta 
biodiversitat?biodiversitat?

Les espècies depenen les Les espècies depenen les 
unes de les altres, en unes de les altres, en 
ocasions de manera ocasions de manera 
estricta, perquè han estricta, perquè han 
evolucionat juntes: és evolucionat juntes: és 
la la coevolució coevolució 

Quan una espècie s’extingeix, altres en Quan una espècie s’extingeix, altres en 
resulten també afectades: és la resulten també afectades: és la 
coextinciócoextinció



  

  Els gats de Darwin…Els gats de Darwin…

Una definició de les Una definició de les relacions entre animalsrelacions entre animals (amistoses i  (amistoses i 
enemistoses, directes i indirectes) que enemistoses, directes i indirectes) que Charles DarwinCharles Darwin va fer en  va fer en 
L’origen de les espèciesL’origen de les espècies ens servirà per veure la importància de les  ens servirà per veure la importància de les 
espècies en el funcionament de la biosfera: gats, ratolins, borinots i espècies en el funcionament de la biosfera: gats, ratolins, borinots i 
trèvols en són els protagonistestrèvols en són els protagonistes



  

……de Haeckel…de Haeckel…

Ernst HaeckelErnst Haeckel hi afegia uns altres components: el bestiar vacum i les  hi afegia uns altres components: el bestiar vacum i les 
ciutats angleses, tancant així un ciutats angleses, tancant així un cercle d’interrelacionscercle d’interrelacions  



  

  ……i de Huxleyi de Huxley
I l’irònic I l’irònic Thomas Henry HuxleyThomas Henry Huxley introduïa la broma en afegir la  introduïa la broma en afegir la 

Royal Navy i l’Imperi Britànic… ¿o potser no era Royal Navy i l’Imperi Britànic… ¿o potser no era una bromauna broma??



  

  ¿Podem prescindir de tanta ¿Podem prescindir de tanta 
biodiversitat?biodiversitat?

Podem analitzar quantitativament aquestes relacions i estimar les Podem analitzar quantitativament aquestes relacions i estimar les 
eficiències dels passos entre compartiments: Primer circuit: 0,002 (2 eficiències dels passos entre compartiments: Primer circuit: 0,002 (2 
per mil); segon circuit: 0,0003 (3 per deu mil)per mil); segon circuit: 0,0003 (3 per deu mil)



  

¿Eficiències baixes?¿Eficiències baixes?

L’eficiència de la L’eficiència de la fotosíntesi fotosíntesi (promig de tota la biosfera) és del 0,6 per (promig de tota la biosfera) és del 0,6 per 
mil de l’energia total rebuda (l’1,2 per mil de l’energia lluminosa)... mil de l’energia total rebuda (l’1,2 per mil de l’energia lluminosa)... 

Hernán CortésHernán Cortés va conquerir Mèxic amb un exèrcit de 518 infants, 16  va conquerir Mèxic amb un exèrcit de 518 infants, 16 
genets, 13 escopeters, 32 ballesters, 110 mariners i 200 indis i negres genets, 13 escopeters, 32 ballesters, 110 mariners i 200 indis i negres 
auxiliars; portava 32 cavalls, 10 canons de bronze i 4 falconets. Hom auxiliars; portava 32 cavalls, 10 canons de bronze i 4 falconets. Hom 
ha dit que la desfeta dels mexiques (els exèrcits dels quals sumaven ha dit que la desfeta dels mexiques (els exèrcits dels quals sumaven 
prop d’un milió d’homes) es degué a la por que els causaven les prop d’un milió d’homes) es degué a la por que els causaven les 
armes de foc i els cavalls (3 per cent mil)... armes de foc i els cavalls (3 per cent mil)... 



  

¿Podem prescindir de tanta ¿Podem prescindir de tanta 
biodiversitat?biodiversitat?

Així, doncs, què passa Així, doncs, què passa 
quan s’extingeix una quan s’extingeix una 
espècie? O quan una espècie? O quan una 
espècie forana espècie forana 
envaeix un hàbitat envaeix un hàbitat 
nou?nou?

Què passa quan Què passa quan 
desapareixen hàbitats desapareixen hàbitats 
i comunitats o són i comunitats o són 
substituïts per altres substituïts per altres 
humanitzats, humanitzats, 
explotats, empobrits?explotats, empobrits?



  

  El paper de les espècies clauEl paper de les espècies clau: : 
el dodoel dodo

El El dodododo de l’illa Maurici,  de l’illa Maurici, Raphus cucullatus, Raphus cucullatus, 
extingit per causa humana menys d’un extingit per causa humana menys d’un 
segle després del seu descobriment, en el segle després del seu descobriment, en el 
XVII, rebé tot tipus de descripcions XVII, rebé tot tipus de descripcions 
despectives (un dels noms científics, despectives (un dels noms científics, Didus Didus 
ineptus, ineptus, feia referència a la facilitat amb feia referència a la facilitat amb 
què es deixava matar i a que “menjava” què es deixava matar i a que “menjava” 
pedres)pedres)

Però era una peça fonamental en el Però era una peça fonamental en el 
manteniment dels boscos de manteniment dels boscos de 
Calvaria Calvaria de Maurici, que des de la de Maurici, que des de la 
seva extinció no s’havien regenerat, seva extinció no s’havien regenerat, 
i de les moltes espècies que hi i de les moltes espècies que hi 
viuenviuen



  

  El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
la llúdriga marinala llúdriga marina  

La La llúdriga marinallúdriga marina,, Enhydra lutris, Enhydra lutris,  
és un animal divertit i intel·ligent, és un animal divertit i intel·ligent, 
segles enrere molt abundant en segles enrere molt abundant en 
les costes americanes i asiàtiques les costes americanes i asiàtiques 
del Pacífic norddel Pacífic nord

S’alimenta de crancs, garotes i S’alimenta de crancs, garotes i 
orelles de mar. És un dels pocs orelles de mar. És un dels pocs 
animals que usen “eines” (còdols) animals que usen “eines” (còdols) 
per a trencar les conquilles i per a trencar les conquilles i 
closques de les seves preses, que closques de les seves preses, que 
menja mentre sura de panxa menja mentre sura de panxa 
enlaire en la superfície del mar enlaire en la superfície del mar 



  

El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
la llúdriga marinala llúdriga marina  

Després de ser protegida i reintroduïda, Després de ser protegida i reintroduïda, 
diferents  laminàries i altres algues diferents  laminàries i altres algues 
explotades industrialment, que havien explotades industrialment, que havien 
desaparegut, tornaren a fer-se desaparegut, tornaren a fer-se 
abundantsabundants

Poblacions d’espècies emblemàtiques (la Poblacions d’espècies emblemàtiques (la 
foca comuna, l’àguila calba i altres) es foca comuna, l’àguila calba i altres) es 
recuperarenrecuperaren

Després d’anys Després d’anys 
        d’escassetat, es d’escassetat, es 
        tornava a pescartornava a pescar



  

El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
la llúdriga la llúdriga 
marinamarina

Garotes i orelles de mar són Garotes i orelles de mar són 
herbívors voraços que, sense el herbívors voraços que, sense el 
control dels depredadors, control dels depredadors, 
arrasaren els boscos d’alguesarrasaren els boscos d’algues

Els peixos i altres invertebrats, Els peixos i altres invertebrats, 
sense refugi ni aliment, es feren sense refugi ni aliment, es feren 
escassos, i el mateix els passà escassos, i el mateix els passà 
als seus depredadors: altres als seus depredadors: altres 
peixos, àguiles, foques...peixos, àguiles, foques... 
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Les poblacions de llúdrigues  Les poblacions de llúdrigues  
tenen problemestenen problemes

Però l’experiment ja no funciona...



  

Les orques: un nou depredadorLes orques: un nou depredador

Ara les llúdrigues marines Ara les llúdrigues marines 
tenen un altre enemic: les tenen un altre enemic: les 
orques, que no tenen foques orques, que no tenen foques 
suficients per a menjar, perquè suficients per a menjar, perquè 
hem sobrepescat els peixos de hem sobrepescat els peixos de 
què s’alimenten les orquesquè s’alimenten les orques



  

El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
la llúdriga marinala llúdriga marina

Quan un node Quan un node 
qualsevol de la qualsevol de la 
xarxa tròfica xarxa tròfica 
resulta alterat, els resulta alterat, els 
resultats (que resultats (que 
poden ser poden ser 
catastròfics) catastròfics) 
afecten el conjunt afecten el conjunt 
del sistemadel sistema

Ossos polars, Ossos polars, 
guineus àrtiques, guineus àrtiques, 
foques, morses, foques, morses, 
belugues, etc., en belugues, etc., en 
pateixen l’impactepateixen l’impacte



  

La pesca altera les xarxes La pesca altera les xarxes 
tròfiquestròfiques

La reducció o l’esfondrament de La reducció o l’esfondrament de 
poblacions d’espècies de peixos, poblacions d’espècies de peixos, 
en tots els mars, per sobrepesca en tots els mars, per sobrepesca 
o altres causes (com la o altres causes (com la 
contaminació) ha produït altres contaminació) ha produït altres 
desequilibris catastròfics (taurons, desequilibris catastròfics (taurons, 
tonyines, bacallà i altres gàdids, tonyines, bacallà i altres gàdids, 
tortugues, foques, dofins, etc.)tortugues, foques, dofins, etc.)

Ens estem menjant la biodiversitatEns estem menjant la biodiversitat

L’abundància recent de meduses no L’abundància recent de meduses no 
és aliena a aquest capgirament és aliena a aquest capgirament 
ecològicecològic

TambéTambé  nosaltres en resultem nosaltres en resultem 
afectatsafectats



  

““Noviembre 2010. Greenpeace, Oceana, el Grupo Pew Medio Ambiente Noviembre 2010. Greenpeace, Oceana, el Grupo Pew Medio Ambiente 
y WWF hacen una llamada a los gobiernos miembros de la Comisión y WWF hacen una llamada a los gobiernos miembros de la Comisión 
Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico 
(CICAA) para que se preste protección inmediata a las severamente (CICAA) para que se preste protección inmediata a las severamente 
agotadas poblaciones de atún rojo atlántico. 30 años de mala agotadas poblaciones de atún rojo atlántico. 30 años de mala 
gestión y pesca ilegal, además de informes negligentes, fraude y gestión y pesca ilegal, además de informes negligentes, fraude y 
una falta de respeto hacia la ciencia han resultado en una una falta de respeto hacia la ciencia han resultado en una 
disminución estimada en hasta el 85% de las poblaciones de atún disminución estimada en hasta el 85% de las poblaciones de atún 
rojo atlántico desde 1970. rojo atlántico desde 1970. 

En el Mediterráneo, los informes fraudulentos y una falta de respeto En el Mediterráneo, los informes fraudulentos y una falta de respeto 
flagrante a los límites de capturas han contribuido a la creación de flagrante a los límites de capturas han contribuido a la creación de 
un próspero mercado negro, valorado en 4 mil millones de un próspero mercado negro, valorado en 4 mil millones de 
dólares…” dólares…” 



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn... Sorprèn... l'exclusió de les espècies de peixos i marisc explotades comercialment...l'exclusió de les espècies de peixos i marisc explotades comercialment...  

És injustificable que una llei sobre la biodiversitat És injustificable que una llei sobre la biodiversitat exclogui del seu àmbit d’aplicació un determinat nombre exclogui del seu àmbit d’aplicació un determinat nombre 
d’organismes pel simple fet d’estar sotmesos a un règim d’explotació comercial,d’organismes pel simple fet d’estar sotmesos a un règim d’explotació comercial, [com són] els recursos pesquers  [com són] els recursos pesquers 
i marisquers...” i marisquers...” 



  

El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
les abelles de la melles abelles de la mel

A tot el món, les abelles mel·líferes, que pol·linitzen un centenar A tot el món, les abelles mel·líferes, que pol·linitzen un centenar 
d’espècies de plantes de conreu, pateixen mortaldats encara no ben d’espècies de plantes de conreu, pateixen mortaldats encara no ben 
esclaridesesclarides



  

El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
les abelles de la melles abelles de la mel

La nostra alimentació no serà el que és ara, La nostra alimentació no serà el que és ara, 
ni en qualitat ni en quantitat, si el ni en qualitat ni en quantitat, si el 
fenomen no s’aturafenomen no s’atura

Dues reflexions:Dues reflexions:
1)1) Cal no oblidar els dèficits alimentaris Cal no oblidar els dèficits alimentaris 

mundials, que no paren de créixer, mundials, que no paren de créixer, 
perquè ho fa la població mundial perquè ho fa la població mundial 

2)2) La nostra civilització i el nostre benestar La nostra civilització i el nostre benestar 
depenen més del què ens pensem depenen més del què ens pensem 
d’espècies d’éssers vius que estan d’espècies d’éssers vius que estan 
amenaçadesamenaçades

Estem dilapidant recursos que necessitemEstem dilapidant recursos que necessitem



  

Depenem de molt poques Depenem de molt poques 
espècies alimentàries…espècies alimentàries…

Malgrat allò que pugui semblar des Malgrat allò que pugui semblar des 
del Nord, ric i opulent, depenem del Nord, ric i opulent, depenem 
de molt poques espècies de molt poques espècies 
alimentàries, i de molt poques alimentàries, i de molt poques 
varietats, que també es perden varietats, que també es perden 
a un ritme creixenta un ritme creixent



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn la Sorprèn la poca o nul·la referència a l'agrobiodiversitat...poca o nul·la referència a l'agrobiodiversitat...  
Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada 

limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o 
no, no és una bona llei....” no, no és una bona llei....” 



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn... Sorprèn... que no es digui res dels organismes genèticament que no es digui res dels organismes genèticament 
modificats...modificats...

Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada 
limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o 
no, no és una bona llei....” no, no és una bona llei....” 



  

¿Com protegir la biodiversitat?¿Com protegir la biodiversitat?

La biodiversitat La biodiversitat 
s’ha d’estudiar i s’ha d’estudiar i 
protegir a protegir a 
quatre nivells: quatre nivells: 

► genètic, genètic, 
► taxonòmic, taxonòmic, 
► de comunitat, de comunitat, ii
► ecosistèmicecosistèmic  

Fins avui només algunes espècies emblemàtiques, unes poques àrees Fins avui només algunes espècies emblemàtiques, unes poques àrees 
naturals i una fracció reduïda de germoplasma han estat protegits. No naturals i una fracció reduïda de germoplasma han estat protegits. No 
podem oblidar tota la biodiversitat genètica i els processos ecosistèmics, podem oblidar tota la biodiversitat genètica i els processos ecosistèmics, 
més valuosos que els actors macro- o microscòpics més valuosos que els actors macro- o microscòpics 



  

¿Com protegir la biodiversitat?¿Com protegir la biodiversitat?

La solució sembla fàcil: si som els causants La solució sembla fàcil: si som els causants 
principals de la pèrdua de biodiversitat, principals de la pèrdua de biodiversitat, 
també tenim els coneixements, la també tenim els coneixements, la 
capacitat i els mitjans per invertir la capacitat i els mitjans per invertir la 
tendènciatendència

La conservació d’espècies i hàbitats depèn, La conservació d’espècies i hàbitats depèn, 
doncs, de nosaltres. És fàcil? Estem doncs, de nosaltres. És fàcil? Estem 
realment disposats a implicar-nos-hi? Ho realment disposats a implicar-nos-hi? Ho 
enfoquem de manera adient?enfoquem de manera adient?

La meva impressió és que, com passa amb La meva impressió és que, com passa amb 
tants altres problemes ambientals, actuem tants altres problemes ambientals, actuem 
poc, tard i malamentpoc, tard i malament

La raó és que basem les polítiques de conservació en mites, prejudicis, 
errors,  falsedats, suposicions, pressions polítiques…



  

La sobreexplotació porta a La sobreexplotació porta a 
l’extinciól’extinció

Les armes de foc suposaren un greu pas endavant. No se’n salvaren ni Les armes de foc suposaren un greu pas endavant. No se’n salvaren ni 
el colom migrador (els densíssims estols del qual passaven durant el colom migrador (els densíssims estols del qual passaven durant 
dies i dies en les seves migracions) ni el bisó americà, amb ramats dies i dies en les seves migracions) ni el bisó americà, amb ramats 
de milions d’individusde milions d’individus  En vuit mesos (1867-68), Buffalo Bill va matar 4.280 bisons



  

La sobreexplotació porta a La sobreexplotació porta a 
l’extinciól’extinció

Una planta abortiva Una planta abortiva 
molt eficaç, el molt eficaç, el 
silphionsilphion o  o silphiumsilphium  
(una umbel·lífera (una umbel·lífera 
del gènere del gènere FerulaFerula), ), 
es va extingir en el es va extingir en el 
segle II de la segle II de la 
nostra era per l'ús nostra era per l'ús 
immoderat que immoderat que 
se'n feia. Una se'n feia. Una 
planta del mateix planta del mateix 
gènere és gènere és 
l'asafètidal'asafètida

No cal pas eliminar tots els individus d’una espècie per a anorrear-la: No cal pas eliminar tots els individus d’una espècie per a anorrear-la: 
per dessota d'una mida crítica, la població no es pot mantenirper dessota d'una mida crítica, la població no es pot mantenir



  

Nínxols buits que s’ocupenNínxols buits que s’ocupen
Hem anat buidant els ecosistemes dels 
animals grans (no sempre per motius 
raonables) i hem obert el camí a 
substituts oportunistes   

Estem banalitzant els ecosistemesEstem banalitzant els ecosistemes



  

Espècies bandera i paraigüesEspècies bandera i paraigües

S’anomenen S’anomenen espècies espècies 
bandera, ensenya o bandera, ensenya o 
emblemaemblema aquelles que la  aquelles que la 
societat identifica com a societat identifica com a 
dignes de conservació, i dignes de conservació, i 
espècies paraigua o espècies paraigua o 
ombrel·laombrel·la aquelles quina  aquelles quina 
protecció implica també la de protecció implica també la de 
moltes altres i de l‘entorn en el moltes altres i de l‘entorn en el 
que viuen que viuen 



  

La microbiota imprescindibleLa microbiota imprescindible



  

L’home ha transformat el L’home ha transformat el 
territori…territori…

Històricament hem transformat el Històricament hem transformat el 
territori de bona part del món, territori de bona part del món, 
a voltes fins extrems a voltes fins extrems 
incompatibles amb el incompatibles amb el 
manteniment de les espècies, manteniment de les espècies, 
les comunitats i els processos les comunitats i els processos 
ecològicsecològics

Les prioritats han estat per a Les prioritats han estat per a 
l’explotació agrícola, ramadera, l’explotació agrícola, ramadera, 
minera; per a la instal·lació minera; per a la instal·lació 
urbana, industrial; per al gaudi urbana, industrial; per al gaudi 
esportiu, cinegètic, estètic. esportiu, cinegètic, estètic. 
Però mai per a la conservació Però mai per a la conservació 
de la naturade la natura

La taxa a la que darrerament això està 
passant és esfereïdora



  

Destrucció Destrucció 
irreparable irreparable 
d’hàbitatsd’hàbitats



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn... Sorprèn... que no es considerin les infraestructures que afecten que no es considerin les infraestructures que afecten 
el territori...el territori...

Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada 
limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o 
no, no és una bona llei....” no, no és una bona llei....” 



  

L’home ha transformat el L’home ha transformat el 
territori…territori…

La La desforestació dels boscosdesforestació dels boscos, , 
especialment dels tropicals, és especialment dels tropicals, és 
segurament la més gran segurament la més gran 
catàstrofe que l’espècie catàstrofe que l’espècie 
humana està provocant a la humana està provocant a la 
biosferabiosfera

Les causes són molt diverses: Les causes són molt diverses: 
explotació de fustes precioses o explotació de fustes precioses o 
de minerals valuosos, de de minerals valuosos, de 
petroli, etc.; obtenció de terres petroli, etc.; obtenció de terres 
per a l’agricultura, la ramaderia per a l’agricultura, la ramaderia 
o la aqüicultura, expansió o la aqüicultura, expansió 
urbana, guerres, etc.urbana, guerres, etc.



  

……amb una taxa altíssima de amb una taxa altíssima de 
desforestaciódesforestació

El ritme de desforestació, fragmentació i destrucció és rapidíssim. Només a El ritme de desforestació, fragmentació i destrucció és rapidíssim. Només a 
l’Amazonia, cada any de la dècada de 1980 desaparegué una superfície l’Amazonia, cada any de la dècada de 1980 desaparegué una superfície 
forestal forestal equivalent a tres Catalunyes equivalent a tres Catalunyes (115.000 km(115.000 km22). De 2003 a 2006 es ). De 2003 a 2006 es 
desforestaren 70.000 kmdesforestaren 70.000 km2 2 (la superfície d’Irlanda)...(la superfície d’Irlanda)...



  

Amb prou feines queden Amb prou feines queden 
selves vergesselves verges

Queda una fracció molt reduïda de les pluviselves de fa només un parell de Queda una fracció molt reduïda de les pluviselves de fa només un parell de 
segles, i al ritme actual en un altre segle poden haver desaparegut, segles, i al ritme actual en un altre segle poden haver desaparegut, 
totalment substituïdes per boscos secundaris, malpaïsos i deserts àridstotalment substituïdes per boscos secundaris, malpaïsos i deserts àrids



  

Alguns mites sobre la Alguns mites sobre la 
biodiversitatbiodiversitat

¿Perquè és una catàstrofe la ¿Perquè és una catàstrofe la 
destrucció de les pluviselves destrucció de les pluviselves 
tropicals? No ho és per allò que tropicals? No ho és per allò que 
s’acostuma a dir: la pèrdua del s’acostuma a dir: la pèrdua del 
“pulmó de la Terra”. Hi ha altres “pulmó de la Terra”. Hi ha altres 
efectes més reals i catastròficsefectes més reals i catastròfics

► La desforestació de les selves La desforestació de les selves 
tropicals destrueix el pulmó de la tropicals destrueix el pulmó de la 
TerraTerra



  

Estem causant la sisena Estem causant la sisena 
extincióextinció

Hi ha una relació directa entre la Hi ha una relació directa entre la mida de mida de 
l’hàbitatl’hàbitat i el  i el nombre d’espèciesnombre d’espècies que  que 
hi poden viure. Estimacions diferents hi poden viure. Estimacions diferents 
indiquen que per causes antròpiques indiquen que per causes antròpiques 
s’extingeixen unes 100 espèciess’extingeixen unes 100 espècies  
d’animals i plantes diàries… d’animals i plantes diàries… 

És la És la sisena extinció en massasisena extinció en massa de la  de la 
història de la Terra!història de la Terra!



  

Els culpables de la Els culpables de la 
desforestació som totsdesforestació som tots

Els que mengem Els que mengem fast fast 
foodfood……

La “connexió hamburguesa”



  

Els culpables de la desforestació Els culpables de la desforestació 
som totssom tots

Els culpables de la Els culpables de la 
desforestació no sempre desforestació no sempre 
són els pagesos famolencs són els pagesos famolencs 
ni les multinacionals del ni les multinacionals del 
fast foodfast food... ... 

...les fustes tropicals són molt ...les fustes tropicals són molt 
valuoses...valuoses...

La “connexió caoba”



  

Cal eradicar hàbits Cal eradicar hàbits 
abominablesabominables......

El El tràfic d’animals (i plantes) exòticstràfic d’animals (i plantes) exòtics drena d’espècies tots els hàbitats,  drena d’espècies tots els hàbitats, 
 i en posa en perill la biodiversitat.  La pobresa de la població local és la  i en posa en perill la biodiversitat.  La pobresa de la població local és la 
causa immediata, però també hi ha una gran demanda: ciutadans causa immediata, però també hi ha una gran demanda: ciutadans 
comuns, col·leccionistes, museus...comuns, col·leccionistes, museus...

Alguns zoos usen fauna local com a moneda de canvi per a obtenir fauna Alguns zoos usen fauna local com a moneda de canvi per a obtenir fauna 
exòtica: ¡2000 sargantanes baleàriques per un lleó!exòtica: ¡2000 sargantanes baleàriques per un lleó!

Les “connexions lloro, cactus, iguana, etc.”Les “connexions lloro, cactus, iguana, etc.”



  

...llegir les etiquetes......llegir les etiquetes...  

Ens fan menjar
soja, tant si en
volem com si 
no, en gairebé 
tots els 
aliments

La “connexió soja”



  

Café, cacao, etc.Café, cacao, etc.

Gran part de les terres “guanyades” a Gran part de les terres “guanyades” a 
la selva es dediquen a conreus molt la selva es dediquen a conreus molt 
exigents. El canvi climàtic obligarà a exigents. El canvi climàtic obligarà a 
cercar nous espais...cercar nous espais...

Les “connexions cafè, cacao, etc.”Les “connexions cafè, cacao, etc.”



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn... Sorprèn... que s'ignori la responsabilitat ambiental de les que s'ignori la responsabilitat ambiental de les 
empreses amb activitats diverses fora de Catalunya (en empreses amb activitats diverses fora de Catalunya (en 
regions de biodiversitat elevada)...regions de biodiversitat elevada)...

Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada 
limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o 
no, no és una bona llei....” no, no és una bona llei....” 



  

1) Als Estats Units, el 20% del moresc cultivat és convertit en etanol en 1) Als Estats Units, el 20% del moresc cultivat és convertit en etanol en 
un centenar de refineries. El preu del moresc pujaun centenar de refineries. El preu del moresc puja

2) Molts cultivadors de soja planten moresc, que es paga millor. La collita 2) Molts cultivadors de soja planten moresc, que es paga millor. La collita 
de soja baixa i el preu pujade soja baixa i el preu puja

3) Per cobrir la demanda, els pagesos de Brasil transformen terres de 3) Per cobrir la demanda, els pagesos de Brasil transformen terres de 
pastures en camps de sojapastures en camps de soja

4) Els ramaders desplaçats desforesten la selva o transformen la sabana 4) Els ramaders desplaçats desforesten la selva o transformen la sabana 
en pastures, destruint àrees naturals i alliberant carboni en pastures, destruint àrees naturals i alliberant carboni 

Els culpables de la 
desforestació som tots...
La connexió “biocombustibles”

1                     2                               3                        4           



  

Les àrees protegides ¿són la Les àrees protegides ¿són la 
solució?solució?

Les àrees protegides actuals, ¿satisfan ja totes les necessitats de conservació?Les àrees protegides actuals, ¿satisfan ja totes les necessitats de conservació?



  

Les àrees protegides ¿són la Les àrees protegides ¿són la 
solució?solució?

Una manera de limitar els Una manera de limitar els 
efectes de la nostra efectes de la nostra 
explotació, explotació, 
contaminació, erosió de contaminació, erosió de 
la biodiversitat és la biodiversitat és 
conservar àrees conservar àrees 
naturals intactesnaturals intactes, , 
verges, prístines… verges, prístines… 

¿Seria una solució adient?¿Seria una solució adient?

Només parcialment, perquè Només parcialment, perquè 
hi ha alguns problemeshi ha alguns problemes



  

Els problemes: Els problemes: 
La mida sí La mida sí 
que importaque importa
Hi ha una relació directa entre la Hi ha una relació directa entre la 

mida de l’hàbitatmida de l’hàbitat i el  i el 
nombre d’espèciesnombre d’espècies que hi  que hi 
poden viure, i fragmentar i poden viure, i fragmentar i 
reduir els hàbitats naturals en reduir els hàbitats naturals en 
redueix la biodiversitatredueix la biodiversitat

Per la mateixa raó, les àrees Per la mateixa raó, les àrees 
protegides petites no poden protegides petites no poden 
complir la seva funciócomplir la seva funció



  

Els problemes: Protegim illesEls problemes: Protegim illes

Les àrees protegides europees solen ser Les àrees protegides europees solen ser 
illes de protecció, petites i illes de protecció, petites i 
aïllades, en un “mar” aïllades, en un “mar” 
d’explotació, abandonament o d’explotació, abandonament o 
degradaciódegradació de la resta del territori de la resta del territori

Cal connectar aquestes illes (mitjançant Cal connectar aquestes illes (mitjançant 
corredors biològicscorredors biològics, cledes, , cledes, 
capterreres, boscos de ribera, vies capterreres, boscos de ribera, vies 
verdes, àrees de protecció parcial, verdes, àrees de protecció parcial, 
etc.). La coexistència de etc.). La coexistència de silva, saltus, silva, saltus, 
ager, urbsager, urbs, i , i industriaindustria ha de ser  ha de ser 
pacífica i harmònica pacífica i harmònica 

Heus ací una doble metàfora: les Heus ací una doble metàfora: les 
accions de conservació són illes en accions de conservació són illes en 
un oceà d’erosió de la biodiversitatun oceà d’erosió de la biodiversitat



  

Els problemes: Salvem “allò Els problemes: Salvem “allò 
que resta”que resta”

El PEIN (Pla d’Espais d’Interès El PEIN (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) defineix les àrees Natural) defineix les àrees 
més interessants des del més interessants des del 
punt de vista de la punt de vista de la 
conservació a Catalunyaconservació a Catalunya

En sa majoria, són àrees de En sa majoria, són àrees de 
muntanya i aiguamolls muntanya i aiguamolls 
litorals, territoris poc litorals, territoris poc 
cobejats fins el segle XXcobejats fins el segle XX

Però és clar que el 80% del Però és clar que el 80% del 
territori no afectat pel PEIN territori no afectat pel PEIN 
no pot ser transformat de no pot ser transformat de 
manera salvatgemanera salvatge  



  

  Els problemes: No entenem el Els problemes: No entenem el 
valor ambiental del territorivalor ambiental del territori  

El ciutadà mig entén els valors El ciutadà mig entén els valors 
estètic, de lleure, utilitari, etc. estètic, de lleure, utilitari, etc. 
de l’entorn, però no el de l’entorn, però no el valor valor 
ecològic o ambientalecològic o ambiental  

Potser els científics no hem sabut Potser els científics no hem sabut 
donar la dimensió social dels donar la dimensió social dels 
nostres estudis, i les nostres estudis, i les 
administracions no han explicat administracions no han explicat 
adientment què fan i per quèadientment què fan i per què



  

Els problemes : La megafauna Els problemes : La megafauna 
carismàticacarismàtica

Hem arribat a l’extrem de Hem arribat a l’extrem de 
sacralitzar la protecció sacralitzar la protecció 
d’espèciesd’espècies, principalment les , principalment les 
de de “de pèl i ploma”,“de pèl i ploma”,  
oblidant el seu hàbitat, que és oblidant el seu hàbitat, que és 
el tauler d’escacs que permet el tauler d’escacs que permet 
que funcionin normalmentque funcionin normalment

Hem de Hem de protegir processos i funcionsprotegir processos i funcions, endemés , endemés 
d’espais i espècies, i segurament per aquest ordre d’espais i espècies, i segurament per aquest ordre 
de prioritatsde prioritats



  

Els problemes: El biaix Els problemes: El biaix 
mediàticmediàtic

Coneixem la natura més a través Coneixem la natura més a través 
dels documentals televisius i dels documentals televisius i 
cinematogràfics que dels cinematogràfics que dels 
estudis científics que en ella estudis científics que en ella 
s’hi fan… o de la mateixa visitas’hi fan… o de la mateixa visita

Cousteau, Rodríguez de la Fuente, Cousteau, Rodríguez de la Fuente, 
Disney, Attenborough i tants Disney, Attenborough i tants 
altres altres divulgadors de la divulgadors de la 
naturanatura tenen molts mèrits,  tenen molts mèrits, 
però també el demèrit d’haver-però també el demèrit d’haver-
nos “devaluat” el veritable nos “devaluat” el veritable 
missatge zoològic, botànic, missatge zoològic, botànic, 
ecològic, etc.ecològic, etc.



  

  Els problemes: El biaix turísticEls problemes: El biaix turístic

Allò que veu el visitant d’una Allò que veu el visitant d’una 
àrea protegida no sempre àrea protegida no sempre 
és la realitat: sovint és la realitat: sovint 
aquesta s’amaga, o bé es aquesta s’amaga, o bé es 
disfressa, o bé s’exagera disfressa, o bé s’exagera 

Haver convertit alguns Haver convertit alguns 
retalls de natura en béns retalls de natura en béns 
d’us no consumptiu no la d’us no consumptiu no la 
lliura de les malifetes lliura de les malifetes 
associades a l’associades a l’explotació explotació 
tradicionaltradicional



  

Els problemes: La contaminació Els problemes: La contaminació 
no té fronteresno té fronteres

No hi ha barrera que pugui No hi ha barrera que pugui 
impedir el impedir el transport transport 
de la contaminacióde la contaminació  
per via atmosfèrica o per via atmosfèrica o 
altres, i els seus efectes altres, i els seus efectes 
es deixen sentir també es deixen sentir també 
en àrees protegides i en en àrees protegides i en 
regions remotes, regions remotes, 
allunyades de les àrees allunyades de les àrees 
habitades habitades 



  

Els problemes: Els parcs de Els problemes: Els parcs de 
paperpaper

Malgrat que el nombre d’àrees protegides, en les seves diverses Malgrat que el nombre d’àrees protegides, en les seves diverses 
modalitats, augmenta, moltes d’elles no passen de ser un conjunt de modalitats, augmenta, moltes d’elles no passen de ser un conjunt de 
taques en un mapa, sense finançament, sense gestió i donant la falsa taques en un mapa, sense finançament, sense gestió i donant la falsa 
impressió que estem guanyant la batalla de la conservacióimpressió que estem guanyant la batalla de la conservació



  

Els problemes: El finançament Els problemes: El finançament 
mal entèsmal entès

““En el Programa d’actuació En el Programa d’actuació 
s’estableixen 18 actuacions, però el s’estableixen 18 actuacions, però el 
65 % dels recursos previstos van a 65 % dels recursos previstos van a 
una sola: els equipaments. Aquesta una sola: els equipaments. Aquesta 
distribució de recursos no distribució de recursos no 
guarda cap proporció amb els guarda cap proporció amb els 
problemes i les necessitats problemes i les necessitats 
detectats ni amb els objectius detectats ni amb els objectius 
de conservacióde conservació...” ...” 

(D’un informe del Consell de Protecció (D’un informe del Consell de Protecció 
de la Natura)de la Natura)



  

Els problemes: “La collita és Els problemes: “La collita és 
abundant, però…”abundant, però…”  

En verd, àrees de prohibició total de la 
pesca



  

Els problemes: La difícil Els problemes: La difícil 
vigilànciavigilància

Selves remotes, serralades de difícil accés, regions polars, Selves remotes, serralades de difícil accés, regions polars, 
àrees marines (en especial fons batials i abissals)... ¿com àrees marines (en especial fons batials i abissals)... ¿com 
es vigilen les seves àrees protegides?es vigilen les seves àrees protegides?



  

Els riscos de visitarEls riscos de visitar

És bo ensenyar a la societat els beneficis de la conservació en les àrees És bo ensenyar a la societat els beneficis de la conservació en les àrees 
protegides... però els riscos són gransprotegides... però els riscos són grans



  

Els problemes: La visita Els problemes: La visita 
comporta degradaciócomporta degradació

La La visita a les àrees protegides les degradavisita a les àrees protegides les degrada, ja siguin aquestes , ja siguin aquestes 
periurbanes o silvestres, marines o terrestres, amb independència del periurbanes o silvestres, marines o terrestres, amb independència del 
grau de protecció i del capteniment dels visitants: és la perversió del grau de protecció i del capteniment dels visitants: és la perversió del 
sistema. Vegem-ne alguns exemples…sistema. Vegem-ne alguns exemples…



  

La visita banalitza la biota: La visita banalitza la biota: 
senderssenders

La freqüentació per vianants de La freqüentació per vianants de 
senders i camins que s’endinsen en senders i camins que s’endinsen en 
àrees naturals altera el sòl i la àrees naturals altera el sòl i la 
composició específica de plantes i composició específica de plantes i 
animals a un i altre costat del camíanimals a un i altre costat del camí

Espècies nitròfiles, banals, males Espècies nitròfiles, banals, males 
herbes en substitueixen altres més herbes en substitueixen altres més 
fràgils, més exigents pel que fa a fràgils, més exigents pel que fa a 
humitat, llum, nutrients, etc.humitat, llum, nutrients, etc.

Si la freqüentació la fan vehicles de Si la freqüentació la fan vehicles de 
sang, o motoritzats, l’efecte es sang, o motoritzats, l’efecte es 
multiplicamultiplica



  

Banderes blaves (i verdes)Banderes blaves (i verdes)
““Un total de 450 platges espanyoles han Un total de 450 platges espanyoles han 

obtingut laobtingut la  bandera blava   bandera blava l’any l’any 
2007, 30 més que el 2006” (i el 2008, 2007, 30 més que el 2006” (i el 2008, 
15 més que el 2007, i així 15 més que el 2007, i així 
successivament)successivament)

Aquestes banderes s’atorguen en funció Aquestes banderes s’atorguen en funció 
de la “qualitat” balneària de les de la “qualitat” balneària de les 
platges: sorra neta, dutxes, vigilants, platges: sorra neta, dutxes, vigilants, 
que després de un temporal les que després de un temporal les 
administracions les “regenerin”...administracions les “regenerin”...

La millor manera de veure l’impacte de la La millor manera de veure l’impacte de la 
visita i el trepig en àrees litorals és visita i el trepig en àrees litorals és 
constatar que les formacions vegetals constatar que les formacions vegetals 
halòfites més ben conservades són halòfites més ben conservades són 
les que hi ha en les que hi ha en platges que no platges que no 
obtenen la bandera blavaobtenen la bandera blava  
europea…europea…



  

Danys en espècies i Danys en espècies i 
comunitats estructuralscomunitats estructurals



  

La visita erosiona el coral·ligenLa visita erosiona el coral·ligen

L’estudi al llarg de més d’una dècada dels resultats de la visita submarina a les illes Medes indica L’estudi al llarg de més d’una dècada dels resultats de la visita submarina a les illes Medes indica 
clarament que el “trepig” dels escafandristes lesiona els organismes fràgils, encara que hom clarament que el “trepig” dels escafandristes lesiona els organismes fràgils, encara que hom 
respecti la prohibició de recol·lectar-los (cosa que no sempre es fa)respecti la prohibició de recol·lectar-los (cosa que no sempre es fa)



  

La visita erosiona el coral·ligenLa visita erosiona el coral·ligen

Els “boscos” del coral·ligen estan Els “boscos” del coral·ligen estan 
constituïts per organismes fràgils constituïts per organismes fràgils 
(gorgònies, coral, briozous, esponges, (gorgònies, coral, briozous, esponges, 
etc.), de vida llarga i renovació molt etc.), de vida llarga i renovació molt 
lentalenta



  

La visita erosiona el coral·ligenLa visita erosiona el coral·ligen

COLÒNIA NORMAL (localitats COLÒNIA NORMAL (localitats 
protegides i no visitades)protegides i no visitades)

COLÒNIA EROSIONADA (localitats COLÒNIA EROSIONADA (localitats 
exposades i freqüentades)exposades i freqüentades)

Pentapora fascialis 
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Un seguiment inútil?Un seguiment inútil?
 
 

 
 

  

 
Inicio  

 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
Máximo 
(año) 

 
Inicio-
final  
Δ (%) 

 
Máxim
-final 
Δ (%) 

Posidonia 
(Densidad) 

386.6  
 

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 597.2 
(1999) 

+ 54 0 
 

Posidonia 
(Cobertura) 

48.1 
 

↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 48.3 
(1999) 

+ 1 0 

Erizos  
(R vs. NR) 

-2.0  
 

↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ -7.8 
(1995) 

+ 260 - 5 

Gorgonias  
(Densidad) 

62.5  
 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 62.5 
(1991) 

- 50 - 50 

Coral 
(Diam. basal) 

3.8  
 

↑ ↑ ↑ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 4.7 
(1994) 

+ 5 - 14 

Langostes 
(Nº total)  

123  
 

  ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ 159 
(1994) 

- 35 - 50 

 

Inicio 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Máximo
(año)

Inicio-
final
Δ (%)

Máxim
-final
Δ (%)

Meros 55
(1991)

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ 145
(2000)

+ 163  0

Denton 15.3
(1992)

↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 51.5
(1997)

+ 102 - 40

Lubina 14.6
(1992)

↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 126
(1999)

+ 515 - 29

Sargo
Imperial

43.5
(1992)

↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ 91 (1999) + 57 - 25

Pargo 13.3
(1992)

↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ 26.9
(1999)

- 38 - 69

Corballo 46.5
(1992)

↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 98.6
(1999)

+ 99 - 6

Dorada 56.4
(1992)

↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ 96.6
(1994)

- 60 - 77

El seguiment, al llarg 
de gairebé dues 
dècades, de l”’efecte 
reserva” i de l’”efecte 
freqüentació” en la 
reserva marina de les 
Illes Medes ha fornit 
dades que aconsellen 
modificar-ne la gestió... 
Cosa que s’ha fet 
només en part

Cal que la gestió de Cal que la gestió de 
les àrees protegides les àrees protegides 
es basi en les eines es basi en les eines 
que la ciència forneixque la ciència forneix



  

Els problemes: Començar de Els problemes: Començar de 
nounou  

““En cap dels documents del Pla especial En cap dels documents del Pla especial 
[del Parc Natural del Cadí-Moixeró] es [del Parc Natural del Cadí-Moixeró] es 
fa una avaluació de la gestió duta a fa una avaluació de la gestió duta a 
terme, i es planifica la protecció sense terme, i es planifica la protecció sense 
valorar els efectes que han tingut més valorar els efectes que han tingut més 
de dues dècades de gestió. Costa de dues dècades de gestió. Costa 
entendre que s’elabori un Pla especial entendre que s’elabori un Pla especial 
de protecció sense fer referència a la de protecció sense fer referència a la 
gestió duta a terme fins a l’actualitat: gestió duta a terme fins a l’actualitat: 
en lloc d’aprendre dels èxits o dels en lloc d’aprendre dels èxits o dels 
fracassos fracassos sembla que es comenci sembla que es comenci 
de noude nou””

(D’un informe del Consell de Protecció de (D’un informe del Consell de Protecció de 
la Natura)la Natura)



  

El perill de “vendre” naturaEl perill de “vendre” natura

Vendre natura Vendre natura 
pot resultar pot resultar 
perillósperillós 

http://www.lleidatur.com/index.html
javascript:_viewfoto('/pic//fotosg/merla.jpg','foto',500,333)


  

La visita augmenta l’estrès La visita augmenta l’estrès 
dels animalsdels animals

Estudis de diferents espècies Estudis de diferents espècies 
d’animals, sobretot si són colonials d’animals, sobretot si són colonials 
i incuben, demostren que la visita i incuben, demostren que la visita 
fa augmentar la despesa fa augmentar la despesa 
energètica dels adults i en redueix energètica dels adults i en redueix 
la supervivència; incrementa la la supervivència; incrementa la 
mortalitat d’ous, polls i cries; mortalitat d’ous, polls i cries; 
també augmenta el comportament també augmenta el comportament 
agressiu dels animals territorials, agressiu dels animals territorials, 
que pot acabar en baralles que pot acabar en baralles 
sagnantssagnants

La situació és molt greu en les La situació és molt greu en les 
pingüineres, elefanteres, foqueres pingüineres, elefanteres, foqueres 
i altres colònies de cria d’animals i altres colònies de cria d’animals 
antàrtics i d’ambients aïllats i antàrtics i d’ambients aïllats i 
solitarissolitaris



  

La visita augmenta l’estrès del La visita augmenta l’estrès del 
animalsanimals

En àrees favorables (estret de En àrees favorables (estret de 
Gibraltar, illes Canàries, golf de Gibraltar, illes Canàries, golf de 
Lleó, llacunes costaneres de Lleó, llacunes costaneres de 
Califòrnia i Mèxic, etc.) hi ha una Califòrnia i Mèxic, etc.) hi ha una 
activitat comparable als safaris activitat comparable als safaris 
dels parcs nacionals africans: dels parcs nacionals africans: 
l’observació de cetacis (dofins, l’observació de cetacis (dofins, 
caps d’olla, balenes)caps d’olla, balenes)

El problema és que el soroll dels El problema és que el soroll dels 
motors, les col·lisions, el motors, les col·lisions, el 
peixament i altres molèsties més peixament i altres molèsties més 
o menys importants alteren el o menys importants alteren el 
comportament d’uns animals que comportament d’uns animals que 
poden acabar estressats i avaratspoden acabar estressats i avarats



  

La visita altera l’etologia (i la La visita altera l’etologia (i la 
fisiologia) dels peixosfisiologia) dels peixos

Alguns visitants d’àrees marines Alguns visitants d’àrees marines 
protegides no en tenen prou protegides no en tenen prou 
amb acostar-se als indrets on amb acostar-se als indrets on 
peixos i altres animals són peixos i altres animals són 
molt abundants, sinó que molt abundants, sinó que 
sovint els peixen amb aliments sovint els peixen amb aliments 
no sempre adientsno sempre adients

Això passa també amb altres Això passa també amb altres 
animals salvatges de parcs animals salvatges de parcs 
naturals terrestres (efecte “ós naturals terrestres (efecte “ós 
Yogi”). La dieta, el Yogi”). La dieta, el 
comportament i la demografia comportament i la demografia 
resulten alterats per aquest resulten alterats per aquest 
capteniment tan poc natural capteniment tan poc natural 
per part dels visitants per part dels visitants   



  

El flagell de les espècies El flagell de les espècies 
invasoresinvasores

És molt difícil, sinó impossible, eliminar les espècies exòtiques o És molt difícil, sinó impossible, eliminar les espècies exòtiques o 
invasoresinvasores    



  

Barreres geogràfiques o Barreres geogràfiques o 
fisiològiques que cauenfisiològiques que cauen

La construcció del Canal de La construcció del Canal de 
Suez fa segle i mig ha Suez fa segle i mig ha 
connectat dues àrees connectat dues àrees 
marines abans separades marines abans separades 

Però no són només els vaixells Però no són només els vaixells 
els que utilitzen aquesta els que utilitzen aquesta 
nova via navegable per a nova via navegable per a 
desplaçar-se entre el mar desplaçar-se entre el mar 
Roig i el MediterraniRoig i el Mediterrani

L’ampliació del calat ha fet L’ampliació del calat ha fet 
baixar la salinitat elevada baixar la salinitat elevada 
que era una barrera al pas que era una barrera al pas 
d’organismes...d’organismes...



  

La migració lessepsianaLa migració lessepsiana

...i s’ha produït ...i s’ha produït 
l’anomenada l’anomenada migració migració 
lessepsiana:lessepsiana: la  la 
invasió del Mediterrani invasió del Mediterrani 
oriental per moltes oriental per moltes 
espècies espècies 
indopacífiques, més indopacífiques, més 
competitives i competitives i 
expansives que les expansives que les 
autòctones, que són autòctones, que són 
desplaçadesdesplaçades

Algunes ja han arribat a Algunes ja han arribat a 
les illes Balears les illes Balears 



  

Nouvinguts indesitjablesNouvinguts indesitjables



  

Perjudicis ecològics i Perjudicis ecològics i 
econòmicseconòmics

Només una minoria d’invasors són perjudicials... Només una minoria d’invasors són perjudicials... 
Però ho són moltíssim!Però ho són moltíssim!

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.starfish.govt.nz/shared-graphics-for-download/zebra-mussel-large.jpg&imgrefurl=http://www.starfish.govt.nz/science/facts/fact-marine-biodiversity2.htm&h=475&w=400&sz=21&hl=ca&start=1&um=1&tbnid=_HEO1LKppCXnKM:&tbnh=129&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dzebra%2Bmussel%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dca%26rls%3DRNWE,RNWE:2005-47,RNWE:en%26sa%3DN


  

¿I les reintroduccions?¿I les reintroduccions?

Reintroduir animals "emblemàtics" (óssos, llops, llúdrigues, voltors, etc.) Reintroduir animals "emblemàtics" (óssos, llops, llúdrigues, voltors, etc.) 
en els seus antics hàbitats, ¿és una operació de maquillatge o bé té en els seus antics hàbitats, ¿és una operació de maquillatge o bé té 
beneficis ambientals directes? beneficis ambientals directes? 



  

  El paper de les espècies clau: El paper de les espècies clau: 
el llopel llop  



  

Competir o coexistir?Competir o coexistir?

Cal plantejar-se la pregunta ¿quin Cal plantejar-se la pregunta ¿quin 
futur volem? I actuar en conseqüènciafutur volem? I actuar en conseqüència



  

Els problemes de la convivènciaEls problemes de la convivència



  

Les espècies, indicadores de la Les espècies, indicadores de la 
salut de l’ecosistemasalut de l’ecosistema

Les espècies no són tan importants Les espècies no són tan importants 
per seper se com pel que representen:  com pel que representen: 
peces clau pel funcionament de peces clau pel funcionament de 
l’ecosistemal’ecosistema
Mantenir-les en el seu medi és Mantenir-les en el seu medi és 
difícil i car, i genera conflictes difícil i car, i genera conflictes 
socials, però pot ser socials, però pot ser 
imprescindible: cas dels voltors imprescindible: cas dels voltors 
indisindis



  

Necessitem depredadors Necessitem depredadors 
prudents...prudents...

Les poblacions de molts ungulats Les poblacions de molts ungulats 
ibèrics estan amenaçades per ibèrics estan amenaçades per 
malalties que les delmen. Els malalties que les delmen. Els 
isards de la Cerdanya i del Cadí isards de la Cerdanya i del Cadí 
sucumbeixen al pestivirus, i se sucumbeixen al pestivirus, i se 
n’ha prohibit la caçan’ha prohibit la caça



  

……ens sobren depredadorsens sobren depredadors
imprudentsimprudents

La nostra espècie no compleix La nostra espècie no compleix 
exactament la funció de exactament la funció de 
depredador prudentdepredador prudent: aquell : aquell 
que elimina únicament els que elimina únicament els 
individus malalts i vells de la individus malalts i vells de la 
presapresa



  

Però cal mesurar els esforçosPerò cal mesurar els esforços

El linx ibèric és el mamífer europeu més El linx ibèric és el mamífer europeu més 
amenaçat, perquè el seu territori s’està amenaçat, perquè el seu territori s’està 
reduint, encalçat per l’agricultura, el reduint, encalçat per l’agricultura, el 
turisme, la caça, la urbanització, la turisme, la caça, la urbanització, la 
contaminació, les epizoòties de les contaminació, les epizoòties de les 
seves preses, l’accés motoritzat al seves preses, l’accés motoritzat al 
bosc…bosc…

Però els costos de la recerca, protecció, Però els costos de la recerca, protecció, 
reintroducció, són enormes, i no reintroducció, són enormes, i no 
acaben de donar resultatacaben de donar resultat



  

El paper de la El paper de la 
societatsocietat

No acabem de ser conscients dels problemes No acabem de ser conscients dels problemes 
reals de la biodiversitatreals de la biodiversitat

Les pells...



  

No sabem suprimir usos No sabem suprimir usos 
“tradicionals”...“tradicionals”...

Encara es fabriquen brotxes d’afaitar amb pèls de toixó... una espècie protegida!Encara es fabriquen brotxes d’afaitar amb pèls de toixó... una espècie protegida!



  

...”estimem” ...”estimem” 
els animals...els animals...



  

...els “alliberem”...els “alliberem”......

Miles de visones escapan de una granja 
gallega en una acción reivindicada 
por el Frente de Liberación Animal

Santiago de Compostela, 15 oct. 2006.-Miles Santiago de Compostela, 15 oct. 2006.-Miles 
de visones escaparon esta mañana de de visones escaparon esta mañana de 
una granja de San Marcos-Lavacolla, en una granja de San Marcos-Lavacolla, en 
la que criaban unos 35.000 ejemplares, la que criaban unos 35.000 ejemplares, 
que fueron liberados de sus jaulas. que fueron liberados de sus jaulas. 
Algunos andan sueltos entre la zona de Algunos andan sueltos entre la zona de 
San Marcos y San Lázaro, mientras que San Marcos y San Lázaro, mientras que 
otros fueron atropellados. Efectivos de otros fueron atropellados. Efectivos de 
Protección Civil, Medio Ambiente y Protección Civil, Medio Ambiente y 
Guardia Civil rastrean la zona para Guardia Civil rastrean la zona para 
recuperarlos... "Ha sido una liberación de recuperarlos... "Ha sido una liberación de 
animales reivindicada por el Frente de animales reivindicada por el Frente de 
Liberación Animal... Es un atentado Liberación Animal... Es un atentado 
contra el ecosistema porque estos contra el ecosistema porque estos 
animales son depredadores".animales son depredadores".



  

...els protegim quan ja no ens ...els protegim quan ja no ens 
serveixen...serveixen...

Abans greix per il·luminar Abans greix per il·luminar 
i barnilles per les cotilles i barnilles per les cotilles 
femenines...femenines...



  

...els protegim quan ja no ens ...els protegim quan ja no ens 
serveixen...serveixen...

...ara carn i andròmines igualment ...ara carn i andròmines igualment 
prescindiblesprescindibles



  

...els protegim quan ja no ens ...els protegim quan ja no ens 
serveixen...serveixen...

La demanda d’oli La demanda d’oli 
d’espermaceti d’espermaceti 
de catxalots i de catxalots i 
belugues es belugues es 
reduí (i amb reduí (i amb 
ella la caça ella la caça 
d’aquests d’aquests 
cetacis) quan cetacis) quan 
hom trobà hom trobà 
substituts substituts 
millorsmillors per a  per a 
lubricar lubricar 
rellotges: l’oli rellotges: l’oli 
de ioioba, una de ioioba, una 
plantaplanta



  

Cal confiar en la inventiva Cal confiar en la inventiva 
humanahumana

Potser la sort del Potser la sort del 
rinoceront negre, el rinoceront negre, el 
tigre i algunes tigre i algunes 
espècies de foques i espècies de foques i 
otàries, que ara són otàries, que ara són 
caçats i mutilats per caçats i mutilats per 
a obtenir-ne suposats a obtenir-ne suposats 
productes productes 
afrodisíacsafrodisíacs per a la  per a la 
farmacopea xinesa, farmacopea xinesa, 
estigui lligada a estigui lligada a 
l’efectivitat dels l’efectivitat dels 
afrodisíacs de la afrodisíacs de la 
farmacopea farmacopea 
occidentaloccidental



  

Però hi ha un  mercatPerò hi ha un  mercat……

Només en els darrers anys, les autoritats han confiscat 55.000 pells de Només en els darrers anys, les autoritats han confiscat 55.000 pells de 
rèptils a l’Índia, 19.000 aletes de tauró a l’Equador, 23 tones de rèptils a l’Índia, 19.000 aletes de tauró a l’Equador, 23 tones de 
pangolins a l’Àsia, 3.000 mocadors tibetans (xatuix) d’almenys pangolins a l’Àsia, 3.000 mocadors tibetans (xatuix) d’almenys 
12.000 antílops a l’Índia, i 2.000 tortugues d’estrella índies. Només 12.000 antílops a l’Índia, i 2.000 tortugues d’estrella índies. Només 
en un any (2005-2006) han comissat 25 tones de vori d’elefants en un any (2005-2006) han comissat 25 tones de vori d’elefants 
africans, equivalents a to 38.000 animals sacrificatsafricans, equivalents a to 38.000 animals sacrificats

El comerç il·legal existeix 
perquè hi ha una demanda 
social



  

Cal distingir entre individu i Cal distingir entre individu i 
espècie...espècie...

De l’orca Ulisses al goril·la Floc de Neu, passant De l’orca Ulisses al goril·la Floc de Neu, passant 
pel panda Chu-lín, el Pi de les tres branques, pel panda Chu-lín, el Pi de les tres branques, 
l’Arbre de Gernika…l’Arbre de Gernika…

““Individualitzem” animals i plantes com si fossin Individualitzem” animals i plantes com si fossin 
persones...persones...

I I oblidem els problemesoblidem els problemes (sovint gravíssims)  (sovint gravíssims) 
que pateixen les poblacions naturalsque pateixen les poblacions naturals  
d’aquestes espèciesd’aquestes espècies



  

...mesurar les conseqüències ...mesurar les conseqüències 
de la protecció...de la protecció...

Els rebels del Congo Els rebels del Congo 
mataven goril·les per mataven goril·les per 
menjar-ne la carn. Ho menjar-ne la carn. Ho 
han deixat de fer des han deixat de fer des 
que reben una part que reben una part 
dels ingressos que dels ingressos que 
genera la visita als genera la visita als 
parcs naturalsparcs naturals

Ara maten pigmeusAra maten pigmeus

És la “connexió És la “connexió 
bushmeat”bushmeat”......



  

Bancs de germoplasma...Bancs de germoplasma...

La conservació La conservació ex situex situ (jardins botànics, parcs zoològics, bancs de  (jardins botànics, parcs zoològics, bancs de 
germoplasma, etc.) és una alternativa a la conservació germoplasma, etc.) és una alternativa a la conservació in situin situ , però  , però 
implica reconèixer una derrotaimplica reconèixer una derrota



  

...més tigres als ...més tigres als 
zoològics i als circs zoològics i als circs 
que en llibertatque en llibertat



  

Cal passar de l’èmfasi en les Cal passar de l’èmfasi en les 
espècies...espècies...



  

...i en els “punts calents”…...i en els “punts calents”…

http://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspxhttp://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx



  

  ...a l’èmfasi en els serveis ...a l’èmfasi en els serveis 
ecosistèmics...ecosistèmics...



  

...i en les poblacions humanes ...i en les poblacions humanes 
pobrespobres



  

Exemple del panhandle 
de Florida

No és possible protegir-ho 
tot, i cal prioritzar sobre 
bases racionals, científiques 
i ètiques



  

Caldrà pagar pels serveis Caldrà pagar pels serveis 
ambientalsambientals

En part ja ho 
fem: la 
depuració de 
les aigües, el 
reciclat de les 
escombraries...



  

Caldrà invertir en patrimoni Caldrà invertir en patrimoni 
naturalnatural

Adquirir terrenys (aquí o enjondre) 
per lliurar-los de l’explotació és 
una veritable inversió de futur



  

Llei de la biodiversitat i el Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni naturalpatrimoni natural

De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:De l’informe del Consell de Protecció de la Natura:

““Sorprèn... Sorprèn... que no hi hagi cap referència a adoptar gravàmens que no hi hagi cap referència a adoptar gravàmens 
sobre les activitats que degraden el patrimoni natural ni es sobre les activitats que degraden el patrimoni natural ni es 
concretin les mesures fiscals positives per a les activitats concretin les mesures fiscals positives per a les activitats 
favorables a la conservaciófavorables a la conservació......

  Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada Entenem que una llei de protecció de la natura que admeti d'entrada 
limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o limitacions degudes a usos explotadors de la natura, tradicionals o 
no, no és una bona llei....” no, no és una bona llei....” 



  

Podem aturar la sisena Podem aturar la sisena 
extinció en massa!extinció en massa!  

Eliminem biodiversitat, a tots els nivells, per les raons més Eliminem biodiversitat, a tots els nivells, per les raons més 
inversemblants. No és ètic. No és racional. No és sostenibleinversemblants. No és ètic. No és racional. No és sostenible



  

Ens cal veure l’ecosistema que Ens cal veure l’ecosistema que 
hi ha rere el paisatgehi ha rere el paisatge

La solució de la pèrdua de biodiversitat és en La solució de la pèrdua de biodiversitat és en 
mans de tres col·lectius: mans de tres col·lectius: 

a) a) La societatLa societat, que ha de , que ha de canviar els canviar els 
valorsvalors tradicionals, que ja no són vàlids,  tradicionals, que ja no són vàlids, 
i replantejar-los en funció d’allò que ara i replantejar-los en funció d’allò que ara 
sabem i d’allò que anirem descobrintsabem i d’allò que anirem descobrint

b) Els poders públics, b) Els poders públics, que han d’actuar que han d’actuar 
més per a més per a conservar un patrimoniconservar un patrimoni  
(natural, cultural, etc.) que en funció dels (natural, cultural, etc.) que en funció dels 
grups de pressiógrups de pressió

c) Els científicsc) Els científics, que hem de dedicar més , que hem de dedicar més 
esforços a esbrinar esforços a esbrinar com funciona la com funciona la 
biosferabiosfera

Ens hi va la supervivència com a Ens hi va la supervivència com a 
espècie!espècie!



  

Moltes gràcies!Moltes gràcies!



  

Què és això del “pulmó de la Què és això del “pulmó de la 
TerraTerra”?”?

En les regions tropicals, tot En les regions tropicals, tot 
l’oxigen que es produeix en l’oxigen que es produeix en 
la fotosíntesi es despèn en la fotosíntesi es despèn en 
la descomposició de la la descomposició de la 
matèria orgànica del sòl, matèria orgànica del sòl, 
que és pobreque és pobre

És en les regions temperades i És en les regions temperades i 
fredes on hi ha excedents fredes on hi ha excedents 
d’oxigen perquè el clima no d’oxigen perquè el clima no 
permet cremar la matèria permet cremar la matèria 
orgànica: el sòl és ricorgànica: el sòl és ric

Més important és l’Més important és l’absorció absorció 
del diòxid de carbonidel diòxid de carboni i... i...



  

Les pluviselves proporcionen Les pluviselves proporcionen 
serveis ecosistèmicsserveis ecosistèmics  

Amb la vegetació es perd Amb la vegetació es perd 
l’l’embornal de COembornal de CO22 , el  , el 
sistema sistema 
intercanviador intercanviador 
d’aiguad’aigua entre litosfera i  entre litosfera i 
atmosfera, l’atmosfera, l’amortidor amortidor 
d’inundacionsd’inundacions, , 
s’erosiona el sòl, canvia s’erosiona el sòl, canvia 
l’l’albedoalbedo……

Tots aquests efectes tenen Tots aquests efectes tenen 
conseqüències sobre el conseqüències sobre el 
canvi climàticcanvi climàtic



  

La gestió és cosa de tres

Usuaris

Processos

Canvis

Monitorització
PATRIMONINormativa

Policia

AVALUACIÓ

Recomanacions

Resultats

Anàlisi

GESTIÓ
Negociacions

Decisions

Informació



  

No es pot gestionar a cegues

1. Quin és el patrimoni que cal 
gestionar (el catàleg)

2. L’estat del patrimoni i els 
agents que l’amenacen

3. Quins són els resultats de les 
mesures de gestió dutes a terme

La gestió d’un patrimonio, sigui un hort, un  museu o un banc, exigeix conèixer en cada 
moment :

Actualment, en la majoria d’àrees protegides catalanes i espanyoles no es fa una 
monitorització seriosa del patrimoni... ergo…

NO ES GESTIONEN !!

Si no hi ha un seguiment 
continuat del patrimoni              
(= monitorització)....                
NO HI HA GESTIÓ


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114
	Diapositiva 115
	Diapositiva 116
	Diapositiva 117
	Diapositiva 118
	Diapositiva 119
	Diapositiva 120
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124
	Diapositiva 125
	Diapositiva 126
	Diapositiva 127
	Diapositiva 128
	Diapositiva 129
	Diapositiva 130
	Diapositiva 131
	Diapositiva 132
	Diapositiva 133

