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La biodiversitat La biodiversitat éés nots notííciacia……
Increment dels Increment dels 
rapinyaires les rapinyaires les 
darreres darreres 
ddèècadescades

...però no sempre positiva...però no sempre positiva







La biodiversitat, amenaLa biodiversitat, amenaççadaada

En comenEn començçar el segle XXI ar el segle XXI 
la situacila situacióó de la de la 
biodiversitat biodiversitat éés s 
compromesa: hi ha compromesa: hi ha 
espespèècies que han cies que han 
desaparegut abans de desaparegut abans de 
descobrirdescobrir--les, i altres les, i altres 
seguiran el mateix seguiran el mateix 
camcamíí

En bona mesura, les En bona mesura, les 
causes mcauses méés s 
importants dimportants d’’extinciextincióó
dd’’espespèècies scies sóón avui n avui 
les activitats de les activitats de 
ll’’espespèècie humanacie humana



De quDe quèè parlaremparlarem
•• QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?
•• Com sCom s’’ha generat?ha generat?
•• Grau de coneixement actualGrau de coneixement actual
•• Per a quPer a quèè serveix, la biodiversitat? serveix, la biodiversitat? 
•• Causes de pCauses de pèèrdua de biodiversitat rdua de biodiversitat 
•• Podem prescindirPodem prescindir--ne? ne? 
•• Les espLes espèècies clau cies clau 
•• La biodiversitat del passatLa biodiversitat del passat
•• LL’’extinciextincióó de les espde les espèèciescies
•• Les extincions en massaLes extincions en massa
•• La sisena extinciLa sisena extincióó
•• La difLa difíícil convivcil convivèènciancia
•• NN’’hi ha prou, amb hi ha prou, amb ààrees protegides? rees protegides? 
•• QuQuèè cal protegir?cal protegir?
•• Problemes tProblemes tèècnics o cnics o èètics?tics?
•• QuQuèè hi podem fer? hi podem fer? 

•• IniciaciIniciacióó a la a la biodiversitatbiodiversitat
•• Panorama mundialPanorama mundial



¿¿QuQuèè éés la biodiversitat? s la biodiversitat? 

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

•• Diversitat ecològica o Diversitat ecològica o ecodiversitatecodiversitat: la manera com la biodiversitat : la manera com la biodiversitat 
ss’’organitza i funciona (relacions ecològiques entre esporganitza i funciona (relacions ecològiques entre espèècies, ecosistemes cies, ecosistemes 
poc o molt diversos, etc.)poc o molt diversos, etc.)



¿¿QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?
En un sEn un síímil de Ramon Margalef, la mil de Ramon Margalef, la 

diversitat biològica o diversitat biològica o 
biodiversitatbiodiversitat seria el seria el 
““diccionaridiccionari”” de la natura, totes de la natura, totes 
les esples espèècies que hi ha... cies que hi ha... 

……però un diccionari sense però un diccionari sense 
gramgramààtica serveix de poc: la tica serveix de poc: la 
diversitat ecològica o diversitat ecològica o 
ecodiversitatecodiversitat éés aquesta s aquesta 
““gramgramààticatica””: com es relacionen : com es relacionen 
entre sentre síí les esples espèècies cies 

ÉÉs ms méés fs fààcil presentar pcil presentar pààgines del gines del 
diccionari de la natura (diccionari de la natura (sensusensu
Margalef) que descobrirMargalef) que descobrir--ne i ne i 
explicarexplicar--ne la gramne la gramààtica tica 



¿¿QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?

AbundAbundàànciancia
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Hi ha espHi ha espèècies molt nombroses, altres que scies molt nombroses, altres que sóón rares; algunes tenen un n rares; algunes tenen un 
paper ecològic fonamental (paper ecològic fonamental (espespèècies claucies clau), altres no semblen dur a ), altres no semblen dur a 
terme cap funciterme cap funcióó important... però potser important... però potser éés que ss que sóón poc conegudesn poc conegudes



QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?

Hi ha una relaciHi ha una relacióó entre el entre el 
nombre dnombre d’’espespèèciescies (S) i (S) i 
ll’’abundabundàànciancia dd’’aquestes aquestes 
(N). Aquesta relaci(N). Aquesta relacióó éés la s la 
diversitatdiversitat (K). Una (K). Una 
manera de plantejarmanera de plantejar--ho ho 
éés:s:

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

Monoconreu extrem: Monoconreu extrem: 
S = NS = N0 0 (1 esp(1 espèècie)

MonoconreuMonoconreu, , S = 1S = 1
(en teoria)(en teoria)
K = 0K = 0

Bosc temperat, Bosc temperat, 
S S ≈≈ 2020
K = 0,43K = 0,43

cie) PluviselvaPluviselva, , 
S > 300S > 300
K = 0,82K = 0,82



QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?

**

Museu, arca de Museu, arca de NoNoèè, , ààlbum de segells, etc.:lbum de segells, etc.:
S = NS = N11 (tantes esp(tantes espèècies com individus, o gairebcies com individus, o gairebéé))
K = 0,9K = 0,9--11

(* aquest museu (* aquest museu éés tambs tambéé en vies den vies d’’extinciextincióó...)...)
Ja es veu que aquest Ja es veu que aquest ““ecosistemaecosistema”” nomnoméés pot existir si la nostra esps pot existir si la nostra espèècie cie 

hi posa molt dhi posa molt d’’esforesforçç... o d... o d’’imaginaciimaginacióó



¿¿QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?

TaxònomsTaxònoms, jardins bot, jardins botàànics, parcs  zoològics, bancs de nics, 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 colcol··leccions de referleccions de referèènciancia



¿¿QuQuèè éés la biodiversitat?s la biodiversitat?

El El nombre dnombre d’’espespèèciescies conegudes conegudes éés ds d’’unes 1.800.000, però hi ha unes 1.800.000, però hi ha 
estimacions de que pot haverestimacions de que pot haver--nn’’hi fins a vint vegades mhi fins a vint vegades méés (noms (noméés s 
dd’’insectes podria haverinsectes podria haver--hi 30 milions dhi 30 milions d’’espespèècies!)cies!)



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

SSóón molts els n molts els 
mecanismes mecanismes 
biològics que biològics que 
generen generen 
biodiversitatbiodiversitat: : 
ll’’evolucievolucióó a diferents a diferents 
escales (macroescales (macro-- i i 
microevolucimicroevolucióó), ), 
ll’’aaïïllament geogrllament geogrààfic, fic, 
la competla competèència pels ncia pels 
recursos, la seleccirecursos, la seleccióó
natural, etc.natural, etc.

FragmentaciFragmentacióó de de 
GondwanaGondwana



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...l...l’’aaïïllament geogrllament geogrààficfic......



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...l...l’’adaptaciadaptacióó a entorns diversosa entorns diversos......



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...l...l’’ocupaciocupacióó de de nníínxols ecològicsnxols ecològics buits, el buits, el 
muntatge de comunitatsmuntatge de comunitats, la perviv, la pervivèència de ncia de 
dissenys primitius dissenys primitius però funcionals...però funcionals...



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...la ...la selecciseleccióó naturalnatural que actua sobre la variabilitat natural de les espque actua sobre la variabilitat natural de les espèècies...cies...



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...la ...la selecciseleccióó artificialartificial que fa la nostra espque fa la nostra espèècie sobre les demcie sobre les deméés...s...



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...l...l’’extinciextincióó
en massaen massa
dd’’espespèècies, cies, 
que va que va 
deixar pas deixar pas 
lliure a lliure a 
nous nous 
““inventsinvents””
evolutius: evolutius: 
els els 
mammamíífers fers 
floriren floriren 
desprdespréés de s de 
ll’’ensulsiada ensulsiada 
dels dels 
dinosauresdinosaures



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

jdra2

...la ...la coevolucicoevolucióó......
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¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?

...la universalitat de les ...la universalitat de les 
relacions de simbiosi i relacions de simbiosi i 
parasitismeparasitisme: s: sóón la norma n la norma 
en lloc de len lloc de l’’excepciexcepcióó......



¿¿QuQuèè genera la biodiversitat?genera la biodiversitat?
...l...l’’heterogeneheterogeneïïtat ambiental de tat ambiental de 

continents i oceanscontinents i oceans
Hom creia que els oceans eren Hom creia que els oceans eren 

homogenis, però hi ha molts homogenis, però hi ha molts 
““punts calentspunts calents”” dd’’especiaciespeciacióó

Quatre exemples dQuatre exemples d’’elevada elevada 
biodiversitat:biodiversitat:

a) a) elsels canyons (recs) o valls canyons (recs) o valls 
submarins submarins ii

b) elsb) els guyots o muntanyes guyots o muntanyes 
submarinssubmarins, a, aïïllats dels hllats dels hààbitats bitats 
circumdants; circumdants; 

c) els c) els oasis abissalsoasis abissals,, illes de illes de 
nutrients abundants en un entorn nutrients abundants en un entorn 
desdesèèrtic, i rtic, i 

d) ed) els fons litorals antls fons litorals antààrticsrtics, a, aïïllats llats 
de lde l’’oceoceàà pel corrent circumpolar pel corrent circumpolar 
antantààrticrtic



Descobrint nova biodiversitatDescobrint nova biodiversitat
Troballes recentsTroballes recents



Descobrint nova Descobrint nova 
biodiversitatbiodiversitat



Descobrint nova biodiversitatDescobrint nova biodiversitat
LL’’abundabundàància i varietat del ncia i varietat del 

plplààncton gelatinncton gelatinóóss, , 
descoberta mitjandescoberta mitjanççant ant 
mostratges indirectes mostratges indirectes 
(fotografia i v(fotografia i víídeo submarins)deo submarins)

Microbis desconeguts fins fa poc i molt Microbis desconeguts fins fa poc i molt 
importants per a la dinimportants per a la dinààmica ocemica oceàànica: un nica: un 
cianobacteri del picoplcianobacteri del picoplàànctonncton, , 
ProchlorococcusProchlorococcus marinusmarinus, abundant, abundantííssim ssim 
(fins a 10(fins a 1055 ccèèll mlml--11), i responsable d), i responsable d’’un terun terçç
de la produccide la produccióó total ocetotal oceàànica, es va nica, es va 
descobrir fa nomdescobrir fa noméés 15 anys. Hi ha altres s 15 anys. Hi ha altres 
troballes recentstroballes recents



Descobrint nova biodiversitatDescobrint nova biodiversitat

Estudis genEstudis genèètics i de biologia tics i de biologia 
molecularmolecular descobreixen gran descobreixen gran 
diversitat gendiversitat genèètica: esptica: espèècies cies 
crcrííptiques, espptiques, espèècies bessonescies bessones

MMéés ds d’’un miliun milióó de nous gens (que de nous gens (que 
corresponen a 1.800corresponen a 1.800--53.000 53.000 
noves espnoves espèècies de cies de 
microorganismes marins) microorganismes marins) 
trobats el 2003 en mitja dotzena trobats el 2003 en mitja dotzena 
de mostres dde mostres d’’aigua del mar dels aigua del mar dels 
Sargassos, i en altres mars des Sargassos, i en altres mars des 
de llavors (de llavors (CraigCraig VenterVenter))



I la biodiversitat del passat?I la biodiversitat del passat?
Hom creu que al llarg de la Hom creu que al llarg de la història de història de 

la vidala vida han existit uns 500 milions han existit uns 500 milions 
d'espd'espèècies d'cies d'ééssers vius (en l'actualitat ssers vius (en l'actualitat 
potser n'hi ha un 10%). potser n'hi ha un 10%). 



I la biodiversitat del passat?I la biodiversitat del passat?
D'aquestes n'hi ha que encara viuen...D'aquestes n'hi ha que encara viuen...

I nI n’’hi ha que es van extingir hi ha que es van extingir 
perquperquèè::

a) Van ser substitua) Van ser substituïïdes pels des pels 
seus descendents, mseus descendents, méés s 
eficients...eficients...



I la biodiversitat del passat?I la biodiversitat del passat?
I nI n’’hi ha que es van extingir perquhi ha que es van extingir perquèè::

b) No es van adaptar a un entorn canviant...b) No es van adaptar a un entorn canviant...
c) Van ser eliminades en extincions en massa, c) Van ser eliminades en extincions en massa, 

de causa endògena o exògenade causa endògena o exògena



En el passat hi ha hagut En el passat hi ha hagut 
extincions en massa extincions en massa 

Van eliminar, al menys cinc cops, una fracciVan eliminar, al menys cinc cops, una fraccióó molt alta de tots els molt alta de tots els ééssers ssers 
vius existentsvius existents



DesapareixerenDesapareixeren grups pròspersgrups pròspers

Com els dinosaures i altres rCom els dinosaures i altres rèèptilsptils

Com els trilobits, que havien ocupat els Com els trilobits, que havien ocupat els 
mars del mmars del móón durant 300 milions dn durant 300 milions d’’anys anys 



¿¿Per quPer quèè ss’’extingiren?extingiren?



La hipòtesi de lLa hipòtesi de l’’asteroideasteroide

Un cos celeste hauria caigut a la Terra fa Un cos celeste hauria caigut a la Terra fa 
65 Ma, generant tota mena de 65 Ma, generant tota mena de 
catcatààstrofesstrofes



La hipòtesi de lLa hipòtesi de l’’asteroideasteroide
Recentment hom ha trobat un Recentment hom ha trobat un 
crcrààter de les dimensions i edat ter de les dimensions i edat 
adients a adients a ChicxulubChicxulub
restes de lrestes de l’’impacte (iridi, ejectes, impacte (iridi, ejectes, 
etc.)etc.)

, al , al YucatanYucatan, i , i 



La hipòtesi del vulcanisme globalLa hipòtesi del vulcanisme global

Hi ha hagut perHi ha hagut perííodes de la història de la Terra amb molta odes de la història de la Terra amb molta 
activitat sactivitat síísmica i volcsmica i volcàànica. Pluges de cendres, colades nica. Pluges de cendres, colades 
llààviquesviques, gasos tòxics, obliteraci, gasos tòxics, obliteracióó de la llum solar, etc. de la llum solar, etc. 
haurien causat mortaldats generalitzadeshaurien causat mortaldats generalitzades



La hipòtesi de lLa hipòtesi de l’’oceoceàà anòxicanòxic
En perEn perííodes dodes d’’escalfament escalfament 

global provocat pel global provocat pel 
vulcanisme, les aigvulcanisme, les aigüües es 
marines profundes, marines profundes, 
carregades de SHcarregades de SH22 i altres i altres 
gasos, arribaren a la gasos, arribaren a la 
superfsuperfíície del mar, amb cie del mar, amb 
aigaigüües ja poc oxigenades, i es ja poc oxigenades, i 
a la l’’atmosfera, i causaren atmosfera, i causaren 
ll’’asfixia dels animals marins asfixia dels animals marins 
i terrestres. La capa di terrestres. La capa d’’ozozóó
es destrues destruíí i deixi deixàà passar passar 
radiaciradiacióó ultraviolada, que ultraviolada, que 
ss’’encarregencarregàà de reblar el clau de reblar el clau 



La hipòtesi de la pLa hipòtesi de la pèèrdua de rdua de 
ll’’aaïïllamentllament



La hipòtesi de lLa hipòtesi de l’’home destructorhome destructor

Des de la seva apariciDes de la seva aparicióó, l, l’’espespèècie cie 
humana ha alterat els hhumana ha alterat els hààbitats, ha bitats, ha 
cacaççat i eliminat espat i eliminat espèècies, ha estcies, ha estèès s 
espespèècies banals, ha erosionat la cies banals, ha erosionat la 
biodiversitat...biodiversitat...

...ha provocat la ...ha provocat la sisena sisena 
extinciextincióó en massaen massa!!



La hipòtesi de lLa hipòtesi de l’’home destructorhome destructor

LL’’home primitiu fou un efectiu eliminador home primitiu fou un efectiu eliminador 
de biodiversitat, de vegades totalment de biodiversitat, de vegades totalment 
(moes de Nova Zelanda, grans l(moes de Nova Zelanda, grans l
Madagascar, mamMadagascar, mamíífers gegants sudfers gegants sud
americans, etc.), altres parcialment americans, etc.), altres parcialment 
(grans ungulats americans i europeus)(grans ungulats americans i europeus)

èèmurs de murs de 
--



La sobreexplotaciLa sobreexplotacióó porta a porta a 
ll’’extinciextincióó

Una planta abortiva Una planta abortiva 
molt eficamolt eficaçç, el , el 
silphionsilphion o o silphiumsilphium
(una umbel(una umbel··llíífera fera 
del gdel gèènere nere FerulaFerula), ), 
es va extingir en el es va extingir en el 
segle II de la segle II de la 
nostra era per l'nostra era per l'úús s 
immoderat que se'n immoderat que se'n 
feia. Una planta del feia. Una planta del 
mateix gmateix gèènere nere éés s 
l'asafl'asafèètidatida

No cal pas eliminar tots els individus dNo cal pas eliminar tots els individus d’’una espuna espèècie per a anorrearcie per a anorrear--la: per la: per 
dessota d'una mida crdessota d'una mida críítica, la poblacitica, la poblacióó no pot mantenirno pot mantenir--sese



La sobreexplotaciLa sobreexplotacióó porta a porta a 
ll’’extinciextincióó

Les armes de foc suposaren un greu pas endavant. No seLes armes de foc suposaren un greu pas endavant. No se’’n salvaren ni el n salvaren ni el 
colom migrador (els denscolom migrador (els densííssims estols del qual passaven durant dies i ssims estols del qual passaven durant dies i 
dies en les seves migracions) ni el bisdies en les seves migracions) ni el bisóó americamericàà, amb ramats que , amb ramats que 
tenien milions dtenien milions d’’individus individus 



Dues reflexionsDues reflexions

►► L'extinciL'extincióó éés la reglas la regla......
►► ... però ... però ll’’extinciextincióó éés per sempres per sempre



La sisena extinciLa sisena extincióó en massaen massa

Hi ha moltes maneres dHi ha moltes maneres d’’atemptar contra la biodiversitat: eliminaciatemptar contra la biodiversitat: eliminacióó directa directa 
(ca(caçça, pesca, etc.), contaminacia, pesca, etc.), contaminacióó, introducci, introduccióó dd’’espespèècies cies 
competidores... Però lcompetidores... Però l’’amenaamenaçça ma méés gran s gran éés s la destruccila destruccióó dels dels 
hhààbitats... bitats... 



DestrucciDestruccióó
irreparable irreparable 
dd’’hhààbitatsbitats



LL’’home ha transformat el home ha transformat el 
territoriterritori……

La La desforestacidesforestacióó dels boscosdels boscos, , 
especialment dels tropicals, especialment dels tropicals, éés s 
segurament la msegurament la méés gran s gran 
catcatààstrofe que lstrofe que l’’espespèècie humana cie humana 
estestàà provocant a la biosfera. provocant a la biosfera. 

Les causes sLes causes sóón molt diverses: n molt diverses: 
explotaciexplotacióó de fustes precioses o de fustes precioses o 
de minerals valuosos, de petroli, de minerals valuosos, de petroli, 
etc.; obtencietc.; obtencióó de terres per a de terres per a 
ll’’agricultura, la ramaderia o la agricultura, la ramaderia o la 
aqaqüüicultura, expansiicultura, expansióó urbana, urbana, 
guerres, etc.guerres, etc.



……amb una taxa altamb una taxa altííssima de ssima de 
desforestacidesforestacióó

El ritme de desforestaciEl ritme de desforestacióó, fragmentaci, fragmentacióó i destruccii destruccióó éés rapids rapidííssim. Nomssim. Noméés a s a 
ll’’Amazonia, cada any de la dAmazonia, cada any de la dèècada de 1980 desaparegucada de 1980 desapareguéé una superfuna superfíície cie 
forestal forestal equivalent a tres equivalent a tres CatalunyesCatalunyes (115.000 km(115.000 km22). De 2003 a 2006 ). De 2003 a 2006 
es desforestaren 70.000 kmes desforestaren 70.000 km2 2 (la superf(la superfíície dcie d’’Irlanda)...Irlanda)...



Amb prou feines queden Amb prou feines queden 
selves vergesselves verges

Queda una fracciQueda una fraccióó molt redumolt reduïïda de les pluviselves de fa nomda de les pluviselves de fa noméés un parell de s un parell de 
segles, i al ritme actual en un altre segle poden haver desaparesegles, i al ritme actual en un altre segle poden haver desaparegut, gut, 
totalment substitutotalment substituïïdes per boscos secundaris, malpades per boscos secundaris, malpaïïsos i deserts sos i deserts ààridsrids



La desforestaciLa desforestacióó éés una s una 
catcatààstrofestrofe

¿¿PerquPerquèè éés una cats una catààstrofe la destruccistrofe la destruccióó de les pluviselves tropicals? No ho de les pluviselves tropicals? No ho 
éés per allò que ss per allò que s’’acostuma a dir: la pacostuma a dir: la pèèrdua del rdua del ““pulmpulmóó de la Terrade la Terra””. Hi . Hi 
ha altres efectes mha altres efectes méés reals i catastròficss reals i catastròfics



QuQuèè éés això del s això del ““pulmpulmóó de la de la 
TerraTerra””??

En les regions tropicals, tot En les regions tropicals, tot 
ll’’oxigen que es produeix en oxigen que es produeix en 
la fotosla fotosííntesi es despntesi es despèèn en la n en la 
descomposicidescomposicióó de la matde la matèèria ria 
orgorgàànica del sòl, que nica del sòl, que éés s 
pobrepobre

ÉÉs en les regions temperades i s en les regions temperades i 
fredes on hi ha excedents fredes on hi ha excedents 
dd’’oxigen perquoxigen perquèè el clima no el clima no 
permet cremar la matpermet cremar la matèèria ria 
orgorgàànica: el sòl nica: el sòl éés rics ric

MMéés important s important éés ls l’’absorciabsorcióó
del diòxid de carbonidel diòxid de carboni i...i...



Les pluviselves proporcionen Les pluviselves proporcionen 
serveis ecosistserveis ecosistèèmicsmics

Amb la vegetaciAmb la vegetacióó es perd es perd 
ll’’embornal de COembornal de CO22 , el , el 
sistema intercanviador sistema intercanviador 
dd’’aiguaaigua entre litosfera i entre litosfera i 
atmosfera, latmosfera, l’’amortidor amortidor 
dd’’inundacionsinundacions, canvia , canvia 
ll’’albedoalbedo……

tes tenen tes tenen 
üèüències sobre el ncies sobre el canvi canvi 

ààtictic

s perd biodiversitats perd biodiversitat

Tots aquests efecTots aquests efec
conseqconseq
climclim

I, sobretot, eI, sobretot, e



Estem causant la sisena Estem causant la sisena 
extinciextincióó

Hi ha una relaciHi ha una relacióó directa entre la directa entre la mida mida 
de lde l’’hhààbitatbitat i el i el nombre dnombre d’’esp
que hi poden viure. Estimacions 

espèèciescies
que hi poden viure. Estimacions 
diferents indiquen que per causes diferents indiquen que per causes 
antròpiques antròpiques ss’’extingeixen unes 100 extingeixen unes 100 
espespèèciescies dd’’animals i plantes di

É

animals i plantes diààriesries……

És la s la sisena extincisisena extincióó en massaen massa de la de la 
història de la Terra!història de la Terra!



¿¿Per a quPer a quèè serveix, tota aquesta serveix, tota aquesta 
biodiversitat?biodiversitat?

Les espLes espèècies de bacteris, fongs, cies de bacteris, fongs, 
plantes i animals plantes i animals ssóón n úútils per tils per 
a la l’’homehome

Les indLes indúústries qustries quíímica, mica, 
farmacfarmacèèutica, alimentutica, alimentàària, ria, 
cosmcosmèètica, etc. stica, etc. s’’interessen pels interessen pels 
seus productes naturals; la seus productes naturals; la 
joieria i ljoieria i l’’artesania per perles, artesania per perles, 
corals, vori, etc.; la indcorals, vori, etc.; la indúústria stria 
alimentalimentàària per fongs, plantes, ria per fongs, plantes, 
ocells, peixos, mariscs, etc.; la ocells, peixos, mariscs, etc.; la 
indindúústria turstria turíística pel valor de stica pel valor de 
lleure dlleure d’’espespèècies, comunitats i cies, comunitats i 
paisatges; fusta, llenya i altres paisatges; fusta, llenya i altres 
materials smaterials sóón bn bààsics per a la sics per a la 
construcciconstrucció…ó…



¿¿Per a quPer a quèè serveix, tota aquesta serveix, tota aquesta 
biodiversitat?biodiversitat?

Però la biodiversitat no nomPerò la biodiversitat no noméés ts téé un un 
valor utilitari valor utilitari 

El diccionari del sEl diccionari del síímil no mil no éés un llibrot s un llibrot 
ininúútil, sintil, sinóó el compendi del compendi d’’un idioma un idioma 
ben viu. De la mateixa manera que ben viu. De la mateixa manera que 
sense paraules no podrsense paraules no podrííem em 
comunicarcomunicar--nos, sense espnos, sense espèècies els cies els 
ecosistemes no podrien funcionar ecosistemes no podrien funcionar 

Cada espCada espèècie biològica cie biològica éés un compendi s un compendi 
dd’’invents (bioquinvents (bioquíímics, fisiològics, mics, fisiològics, 
ecològics, etològics, etc.) acumulats ecològics, etològics, etc.) acumulats 
al llarg dal llarg d’’eons deons d’’evolucievolucióó

Les espLes espèècies biològiques i les cies biològiques i les 
comunitats que formen tenen un paper comunitats que formen tenen un paper 
ecològic fonamentalecològic fonamental



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

Hom ha dit moltes coses en relaciHom ha dit moltes coses en relacióó a a 
aquesta aquesta ppèèrdua de rdua de 
biodiversitatbiodiversitat: : 

•• sempre hi ha hagut extincions, sempre hi ha hagut extincions, 
•• ll’’evolucievolucióó fa nfa nééixer noves espixer noves espèècies, cies, 
•• hi ha esphi ha espèècies que no tenen un rol cies que no tenen un rol 

important i simportant i sóón prescindibles, n prescindibles, 
•• ll’”’”equilibri ecològicequilibri ecològic”” éés una s una 

entelentelèèquia (com es pot veure en quia (com es pot veure en 
les ciutats i les ciutats i ààrees molt rees molt 
antropitzadesantropitzades),),

•• ll’’enginyeria genenginyeria genèètica ho resoldrtica ho resoldràà
tottot……



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

Un individu arrenca reblons dUn individu arrenca reblons d’’un aviun avióó que que 
hem dhem d’’agafar i ens diu: "No s'amoagafar i ens diu: "No s'amoïïni, el ni, el 
fabricant va construir un avifabricant va construir un avióó molt mmolt méés s 
fort del que calia. He tret forfort del que calia. He tret forçça reblons a reblons 
d'aquesta ala i encara no ha caigut.d'aquesta ala i encara no ha caigut.““

"Arrencar reblons""Arrencar reblons" de la nau espacial de la nau espacial 
Terra Terra éés fomentar i instigar l'extermini s fomentar i instigar l'extermini 
d'espd'espèècies d'cies d'ééssers vius. Potser no ssers vius. Potser no 
trobarem a faltar una dotzena de reblons, trobarem a faltar una dotzena de reblons, 
o una dotzena d'espo una dotzena d'espèècies, però el reblcies, però el reblóó
que fa tretze arrencat d'un flap de l'ala, o que fa tretze arrencat d'un flap de l'ala, o 
l'extincil'extincióó d'una espd'una espèècie clau, podrien cie clau, podrien 
provocar un greu accident.provocar un greu accident.

(P. R. (P. R. EhrlichEhrlich i A. H. i A. H. EhrlichEhrlich, 1987), 1987)



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

Les espLes espèècies depenen les cies depenen les 
unes de les altres, en unes de les altres, en 
ocasions de manera ocasions de manera 
estricta, perquestricta, perquèè han han 
evolucionat juntes: evolucionat juntes: éés la s la 
coevolucicoevolucióó

Quan una espQuan una espèècie scie s’’extingeix, altres en resulten afectades: extingeix, altres en resulten afectades: éés la s la coextincicoextincióó



ElsEls gatsgats de Darwinde Darwin……

Una definiciUna definicióó de les de les relacions entre animalsrelacions entre animals (amistoses i (amistoses i enemistosesenemistoses, , 
directes i indirectes) que directes i indirectes) que CharlesCharles DarwinDarwin va fer en va fer en LL’’origen de les origen de les 
espespèèciescies éés la base per veure la imports la base per veure la importàància de les espncia de les espèècies en el cies en el 
funcionament de la biosfera: gats, ratolins, borinots i trfuncionament de la biosfera: gats, ratolins, borinots i trèèvols en svols en sóón els n els 
protagonistesprotagonistes



……de Haeckelde Haeckel……

Ernst Ernst HaeckelHaeckel hi afegia uns altres components: el bestiar vacum i les hi afegia uns altres components: el bestiar vacum i les 
ciutats angleses, tancant aixciutats angleses, tancant aixíí un un cercle dcercle d’’interrelacionsinterrelacions



……i de Huxleyi de Huxley
I lI l’’irònic irònic ThomasThomas Henry Henry HuxleyHuxley introduintroduïïa la broma en afegir la a la broma en afegir la RoyalRoyal

NavyNavy i li l’’Imperi BritImperi Britàànicnic…… ¿¿o potser no era o potser no era una bromauna broma??



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

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



¿¿EficiEficièències baixes?ncies baixes?

LL’’eficieficièència de la ncia de la fotosfotosííntesi ntesi (promig de tota la biosfera) 
de l

(promig de tota la biosfera) éés del 0,6 per mil s del 0,6 per mil 
de l’’energia total rebuda (lenergia total rebuda (l’’1,1,2 per mil de l2 per mil de l’’energia lluminosa)... energia lluminosa)... 

HernHernáánn CortCortééss va conquerir M
genets, 13 escopeters, 32 ballesters, 110 mariners i 200 indis i
auxiliars; portava 32 cavalls, 10 canons de bronze i 4 falconets
dit que la desfeta dels mexiques (els ex

va conquerir Mèèxic amb un exxic amb un exèèrcit de 518 infants, 16 rcit de 518 infants, 16 
genets, 13 escopeters, 32 ballesters, 110 mariners i 200 indis i negres negres 
auxiliars; portava 32 cavalls, 10 canons de bronze i 4 falconets. Hom ha . Hom ha 
dit que la desfeta dels mexiques (els exèèrcits dels quals sumaven prop rcits dels quals sumaven prop 
dd’’un miliun milióó dd’’homes) es deguhomes) es deguéé a la por que els causaven les armes de foc a la por que els causaven les armes de foc 
i els cavalls (3 per cent mil)... i els cavalls (3 per cent mil)... 



El paper de les espEl paper de les espèècies claucies clau

ÉÉs difs difíícil saber com cil saber com 
funcionen els sistemes funcionen els sistemes 
complexos, com els complexos, com els 
ecosistemesecosistemes

Per analogia amb el cervell Per analogia amb el cervell 
(hom dedueix qu(hom dedueix quèè fa fa 
cada cada ààrea encefrea encefààlica lica 
quan una lesiquan una lesióó altera una altera una 
funcifuncióó sensorial, motora sensorial, motora 
o pso psííquica), quica), hom hom 
dedueix el paper dedueix el paper 
dd’’una espuna espèècie pels cie pels 
trastorns que causa la trastorns que causa la 
seva absseva absèènciancia



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
el dodoel dodo

El El dodododo de lde l’’illa Maurici, illa Maurici, 
Raphus cucullatus, Raphus cucullatus, extingit extingit 
per causa humana menys per causa humana menys 
dd’’un segle desprun segle despréés del seu s del seu 
descobriment, en el XVII, descobriment, en el XVII, 
rebrebéé tot tipus de tot tipus de 
descripcions despectives (un descripcions despectives (un 
dels noms cientdels noms cientíífics, fics, Didus Didus 
ineptus, ineptus, feia referfeia referèència a la ncia a la 
facilitat amb qufacilitat amb quèè es deixava es deixava 
matar i a que matar i a que ““menjavamenjava””
pedres)pedres)

Però era una pePerò era una peçça fonamental en el a fonamental en el 
manteniment dels boscos de manteniment dels boscos de CalvariaCalvaria de de 
Maurici, que des de la seva extinciMaurici, que des de la seva extincióó no no 
ss’’havien regenerat, i de les moltes havien regenerat, i de les moltes 
espespèècies que hi viuencies que hi viuen



El paper de les espEl paper de les espèècies clau cies clau 
en len l’’escull de corall escull de corall 

Els Els esculls de corallesculls de corall tenen un tenen un 
important paper com a bioimportant paper com a bio--
i i geoconstructorsgeoconstructors, des de fa , des de fa 
cents de milions dcents de milions d’’anys, i anys, i 
ssóón seu dn seu d’’una elevada una elevada 
biodiversitatbiodiversitat

Pateixen amenaces Pateixen amenaces 
antròpiques: contaminaciantròpiques: contaminacióó, , 
malalties vmalalties vííriques afavorides riques afavorides 
per lper l’’escalfament global, i el escalfament global, i el 
mateix canvi climmateix canvi climààtic, tic, 
causen lcausen l’’"emblanquiment" "emblanquiment" 
dels coralsdels corals



El paper de les espEl paper de les espèècies clau cies clau 
en len l’’escull de corallescull de corall

Proliferacions dProliferacions d’’un depredador un depredador 
voravoraçç, l, l’’estrella de mar de estrella de mar de 
corona dcorona d’’espinesespines, estan , estan 
acabant amb els esculls de acabant amb els esculls de 
corall de mig mcorall de mig móónn

AcanthasterAcanthaster planciplanci brosteja els brosteja els 
pòlips, lpòlips, l’’esquelet queda pelat, esquelet queda pelat, éés s 
recobert per algues i recobert per algues i 
invertebrats de creixement rinvertebrats de creixement rààpid pid 
i la recuperacii la recuperacióó de lde l’’escull escull éés s 
prprààcticament impossible cticament impossible 



El paper de les espEl paper de les espèècies clau cies clau 
en len l’’escull de corallescull de corall

¿¿Qui Qui éés el culpable, ds el culpable, d’’aquestes aquestes 
proliferacions? proliferacions? 

Hi ha diversos sospitosos: el canvi Hi ha diversos sospitosos: el canvi 
climclimààtic, la contaminacitic, la contaminacióó, cicles , cicles 
naturals dnaturals d’’abundabundàància...ncia...

...però aquest ...però aquest éés el s el retratretrat--robotrobot
del mdel méés versemblant* s versemblant* 

(*amb excuses a (*amb excuses a UrsulaUrsula AndressAndress, mig , mig 
segle desprsegle despréés...)s...)



El paper de les espEl paper de les espèècies clau cies clau 
en len l’’escull de corallescull de corall

Hi ha hagut una drHi ha hagut una drààstica reduccistica reduccióó del del 
principal depredador de lprincipal depredador de l’’estrella de estrella de 
mar, la botzina mar, la botzina CharoniaCharonia tritonistritonis

Aquest i altres animals marins dAquest i altres animals marins d’’esquelet esquelet 
dur sdur s’’han convertit en han convertit en souvenirssouvenirs que que 
el comerel comerçç turturíístic explota fins a stic explota fins a 
produirproduir--ne una rarefaccine una rarefaccióó important important 



Una altra explotaciUna altra explotacióó
Souvenirs gens inocus



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
la llla llúúdriga marinadriga marina

La La llllúúdriga marinadriga marina,, EnhydraEnhydra lutrislutris,,
éés un animal divertit i intels un animal divertit i intel··ligent, ligent, 
segles enrere molt abundant en les segles enrere molt abundant en les 
costes americanes i asicostes americanes i asiààtiques del tiques del 
PacPacíífic nordfic nord

SS’’alimenta de crancs, garotes i orelles alimenta de crancs, garotes i orelles 
de mar. de mar. ÉÉs un dels pocs animals s un dels pocs animals 
que usen que usen ““eineseines”” (còdols) per a (còdols) per a 
trencar les conquilles i closques de trencar les conquilles i closques de 
les seves preses, que menja mentre les seves preses, que menja mentre 
sura de panxa enlaire en la sura de panxa enlaire en la 
superfsuperfíície del mar cie del mar 



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
la llla llúúdriga marinadriga marina
DesprDespréés de ser protegida i s de ser protegida i reintrodureintroduïïdada, , 

diferents  lamindiferents  laminààries i altres algues ries i altres algues 
explotades industrialment, que havien explotades industrialment, que havien 
desaparegut, tornaren a ferdesaparegut, tornaren a fer--se se 
abundantsabundants

Poblacions dPoblacions d’’espespèècies emblemcies emblemààtiques (la tiques (la 
foca comuna, lfoca comuna, l’à’àguila calba i altres) es guila calba i altres) es 
recuperarenrecuperaren

DesprDespréés ds d’’anys anys 
dd’’escassetat, es escassetat, es 
tornava a pescartornava a pescar



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
la llla llúúdriga driga 
marinamarina
Garotes i orelles de mar sGarotes i orelles de mar sóón n 
herbherbíívors voravors voraçços que, sense el os que, sense el 
control dels depredadors, control dels depredadors, 
arrasaren els boscos darrasaren els boscos d’’alguesalgues

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 passescassos, i el mateix els passàà
als seus depredadors: altres als seus depredadors: altres 
peixos, peixos, ààguiles, foques... guiles, foques... 
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Les poblacions de llLes poblacions de llúúdrigues  drigues  
tenen problemestenen problemes



Les orques: un nou depredadorLes orques: un nou depredador
DesprDespréés de ls de l’è’èxit de la proteccixit de la proteccióó

i la recuperacii la recuperacióó, ara les , ara les 
llllúúdrigues marines tenen un drigues marines tenen un 
altre enemic: les orques, que altre enemic: les orques, que 
no tenen foques suficients no tenen foques suficients 
per a menjar, perquper a menjar, perquèè hem hem 
sobrepescatsobrepescat els peixos de els peixos de 
ququèè ss’’alimenten les orquesalimenten les orques……



Els vells marins tenen els dies Els vells marins tenen els dies 
comptatscomptats

Tres (dues) espècies de 
vells marins al món

www.monachus.org

www.terrambiente.org

www.monachus.org

1952

Monachus tropicalis (extingida)

www.cc.uoa.gr

www.monachus.org

Monachus monachus
(< 500 individus)

Monachus schauinslandi
(1.300 individus)

www.monachus.org



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
la llla llúúdriga marinadriga marina

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

Ossos polars, Ossos polars, 
guineus guineus 
ààrtiques, foques, rtiques, foques, 
morses, morses, 
belugues, etc., belugues, etc., 
en pateixen en pateixen 
ll’’impacteimpacte



La pesca altera les xarxes La pesca altera les xarxes 
tròfiquestròfiques

La reducciLa reduccióó o lo l’’esfondrament esfondrament 
de poblacions dde poblacions d’’espespèècies de cies de 
peixos, en tots els mars, peixos, en tots els mars, 
per sobrepesca o altres per sobrepesca o altres 
causes (com la causes (com la 
contaminacicontaminacióó) ha produ) ha produïït t 
altres desequilibris altres desequilibris 
catastròfics (taurons, catastròfics (taurons, 
tonyines, bacalltonyines, bacallàà i altres i altres 
ggààdids, tortugues, foques, dids, tortugues, foques, 
dofins, etc.)dofins, etc.)

LL’’abundabundàància recent de ncia recent de 
meduses no meduses no éés aliena a s aliena a 
aquest capgirament aquest capgirament 
ecològicecològic



Els problemes biològics es Els problemes biològics es 
converteixen en socials...converteixen en socials...



...amb efectes negatius per a tots...amb efectes negatius per a tots

La mida de les espLa mida de les espèècies cies 
comercials es comercials es 
redueix, sredueix, s’’esfondren esfondren 
les poblacions de les les poblacions de les 
espespèècies objectiu i les cies objectiu i les 
afectades afectades 
subsidisubsidiààriament, les riament, les 
d
(banals, 
d’’altres espaltres espèècies cies 
(banals, ““males males 
herbes
canvia l
herbes””) augmenten i ) augmenten i 
canvia l’’estructura de estructura de 
les comunitats les comunitats 
marines. marines. 
LL’’aqaqüüicultura genera icultura genera 
altres problemesaltres problemes



Quin futur per lQuin futur per l’’ecosistema ecosistema 
marmaríí??

Augmentaran els microbis i els gelatinosos?Augmentaran els microbis i els gelatinosos?



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
les abelles de la melles abelles de la mel

A tot el mA tot el móón, les abelles meln, les abelles mel··llííferes, que feres, que polpol··linitzenlinitzen un centenar 
ixen mortaldats encara no ben 

un centenar 
dd’’espespèècies de plantes de conreu, patecies de plantes de conreu, pateixen mortaldats encara no ben 
esclaridesesclarides



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
les abelles de la melles abelles de la mel

La nostra alimentaciLa nostra alimentacióó no serno seràà el el 
que que éés ara, ni en qualitat ni en s ara, ni en qualitat ni en 
quantitat, si el fenomen no quantitat, si el fenomen no 
ss’’aturaatura

Dues reflexions:Dues reflexions:
1)1) Cal no oblidar els dCal no oblidar els dèèficits ficits 

alimentaris mundials, que no alimentaris mundials, que no 
paren de crparen de crééixer, perquixer, perquèè ho fa ho fa 
la poblacila poblacióó mundial mundial 

2)2) La nostra civilitzaciLa nostra civilitzacióó i el nostre i el nostre 
benestar depenen mbenestar depenen méés del qus del quèè
ens pensem dens pensem d’’espespèècies cies 
dd’é’éssers vius que estan ssers vius que estan 
amenaamenaççadesades



Depenem de poques espDepenem de poques espèècies cies 
bbààsiquessiques……

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 espde molt poques espèècies cies 
alimentalimentààries, i de molt poques ries, i de molt poques 
varietats, que tambvarietats, que tambéé es perden es perden 
a un ritme creixenta un ritme creixent



...i la tend...i la tendèència ncia éés a empitjorars a empitjorar

La situaciLa situacióó empitjora empitjora 
amb la pamb la pèèrdua de rdua de 
varietats tradicionals varietats tradicionals 
de plantes de conreu i de plantes de conreu i 
dd’’animals domanimals domèèstics, i stics, i 
la uniformitzacila uniformitzacióó de de 
les varietats agrles varietats agríícoles coles 
i ramaderes, ja sigui i ramaderes, ja sigui 
mitjanmitjanççant selecciant seleccióó
artificial o enginyeria artificial o enginyeria 
gengenèètica (aliments tica (aliments 
transgtransgèènics)nics)



ProduProduïïm monstresm monstres

Es produeix la Es produeix la contraseleccicontraseleccióó
dd’’individus que en sindividus que en sóón n 
resistents, i que seran els resistents, i que seran els 
progenitors de les generacions progenitors de les generacions 
futures de plagues, per a les futures de plagues, per a les 
que caldrque caldràà fabricar uns altres fabricar uns altres 

LL’’aplicaciaplicacióó de de 
plaguicidesplaguicides
genera genera 
monstres: monstres: 
novesnoves espespèèciescies
plagaplaga, m, méés s 
efectives i mefectives i méés s 
resistentsresistents

tòxics que siguin eficatòxics que siguin eficaçços...os...
...i aix...i aixíí successivamentsuccessivament



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
el llopel llop

La reintroducciLa reintroduccióó dd’’espespèècies (generalment carncies (generalment carn
però lperò l’’experiexperièència diu que ncia diu que éé

íívors) estvors) estàà molt mal vista, molt mal vista, 
s el millor per a mantenir la qualitat s el millor per a mantenir la qualitat 

ambiental... en determinades circumstambiental... en determinades circumstàànciesncies



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: el cies clau: el 
llopllop



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
el llopel llop

La reintroducciLa reintroduccióó del llop (a finals dels 90) en el parc nacional de del llop (a finals dels 90) en el parc nacional de 
YellowstoneYellowstone ha estat un ha estat un èèxit, i alhora sxit, i alhora sóón molts els exemples n molts els exemples 

dd’’esfondrament de poblacions desfondrament de poblacions d’’ungulats precisament per manca de ungulats precisament per manca de 
depredadorsdepredadors

Però des de fa Però des de fa 
dos anys el dos anys el 
govern americgovern americàà
torna a torna a 
permetre la permetre la 
cacaçça de llops...a de llops...



Competir o coexistir?Competir o coexistir?

Cal plantejarCal plantejar--se la pregunta se la pregunta ¿¿quin futur quin futur 
volem? I actuar en conseqvolem? I actuar en conseqüèüènciancia



Els problemes de la convivEls problemes de la convivèènciancia
Cal triar, però el dilema no Cal triar, però el dilema no éés s 
“ó“óssos o esqussos o esquí”í”, sin, sinóó natura natura 
funcional i sostenible, que funcional i sostenible, que 
forneixi els serveis forneixi els serveis ecosistecosistèèmicsmics
necessaris, o bnecessaris, o béé territori territori 
fragmentat, fragmentat, disfuncionaldisfuncional, , 
insostenible, que esdevingui insostenible, que esdevingui 
hostil per a la biodiversitat, la hostil per a la biodiversitat, la 
salut, el benestar, lsalut, el benestar, l’’economiaeconomia



El paper de les espEl paper de les espèècies clau: cies clau: 
ll’ó’óss

Els Els óóssos dels rius ssos dels rius 
salmonerssalmoners fertilitzen els fertilitzen els 
boscos de ribera: boscos de ribera: 
nomnoméés mengen una s mengen una 
petita part (la mpetita part (la méés s 
nutritiva) dels salmons nutritiva) dels salmons 
que capturen; la resta que capturen; la resta 
éés aprofitada per altres s aprofitada per altres 
animals i promou la animals i promou la 
producciproduccióó primprimàària i ria i 
secundsecundàària del bosc ria del bosc 
boreal boreal 



SS’’hi afegeix el canvi climhi afegeix el canvi climààtictic

Tornar a sincronitzar els mTornar a sincronitzar els mààxims de plantes i herbxims de plantes i herbíívors, de preses i vors, de preses i 
depredadors pot ser difdepredadors pot ser difíícilcil



SS’’hi afegeix el canvi climhi afegeix el canvi climààtictic

Poques dades, però a Catalunya hom troba espPoques dades, però a Catalunya hom troba espèècies cies 
subtropicals (subtropicals (ParablenniusParablennius pilicornispilicornis,, ScorpaenaScorpaena
maderensismaderensis ) i altres que han ampliat la seva 
de distribuci

) i altres que han ampliat la seva ààrea rea 
de distribucióó ((ThalassomaThalassoma pavopavo, , XirichthysXirichthys
novaculanovacula). A Balears hi ha m). A Balears hi ha méés esps espèècies de cies de 
peixos i dpeixos i d’’algues invasoresalgues invasores ((AsparagopsisAsparagopsis
taxiformistaxiformis, , WomersleyellaWomersleyella setaceasetacea, , LophocladiaLophocladia
lallemandiilallemandii, Caulerpa racemosa, Caulerpa , Caulerpa racemosa, Caulerpa taxifoliataxifolia, , 
AcrothamnionAcrothamnion preissiipreissii),), que dominen en algunes  que dominen en algunes  comunitatscomunitats



Hi ha Hi ha ““tropicalitzacitropicalització”ó” de la de la 
biota?biota?

Però, quPerò, quèè passa amb les esppassa amb les esp
boreal que ara ja estan acantonades en boreal que ara ja estan acantonades en 
aigaigüües profundes? Les es profundes? Les 
ho tenen mal paratho tenen mal parat

BuccinumBuccinum undatumundatum,,

èècies dcies d’’origen origen 

““faunes fredesfaunes fredes””

flesusflesus,,
, , Raia Raia clavataclavata, , 

PlatichthysPlatichthys
CyprinaCyprina ((ArcticaArctica) ) islandicaislandica
etc. etc. 



Barreres geogrBarreres geogrààfiques que fiques que 
cauencauen

Les Les espespèècies cies 
invasoresinvasores, que , que 
aprofiten aprofiten 
ll’’eliminacieliminacióó de de 
barreres, sbarreres, sóón n 
causants de bona causants de bona 
part de les part de les 
extincions en tot extincions en tot 
el mel móón, per n, per 
depredacidepredacióó o o 
competcompetèència ncia 
directa, amb directa, amb 
danys gravdanys gravííssims ssims 
a la biodiversitat i a la biodiversitat i 
a la l’’economia economia 
humanahumana



Barreres geogrBarreres geogrààfiques o fiques o 
fisiològiques que cauenfisiològiques que cauen

La construcciLa construccióó del Canal de Suez del Canal de Suez 
fa segle i mig ha connectat fa segle i mig ha connectat 
dues dues ààrees marines abans rees marines abans 
separades separades 

Però no sPerò no sóón nomn noméés els vaixells s els vaixells 
els que utilitzen aquesta nova els que utilitzen aquesta nova 
via navegable per a via navegable per a 
despladesplaççarar--se entre el mar se entre el mar 
Roig i el MediterraniRoig i el Mediterrani

LL’’ampliaciampliacióó del calat ha fet del calat ha fet 
baixar la salinitat elevada que baixar la salinitat elevada que 
era una barrera al pas era una barrera al pas 
dd’’organismes...organismes...



La migraciLa migracióó lessepsianalessepsiana

...i s...i s’’ha produha produïït t 
ll’’anomenada anomenada migracimigracióó
lessepsianalessepsiana:: la invasila invasióó
del Mediterrani oriental del Mediterrani oriental 
per moltes espper moltes espèècies cies 
indopacindopacíífiquesfiques, m, méés s 
competitives i competitives i 
expansives que les expansives que les 
autòctones, que sautòctones, que sóón n 
despladesplaççadesades

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



Nouvinguts indesitjablesNouvinguts indesitjables



Nouvinguts indesitjablesNouvinguts indesitjables

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


Impacte ecològic i econòmicImpacte ecològic i econòmic



Com protegir la biodiversitat?Com protegir la biodiversitat?

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

►► gengenèètic, tic, 
►► taxonòmic, taxonòmic, 
►► de comunitat, de comunitat, 

ii
►► ecosistecosistèèmicmic

Fins avui nomFins avui noméés algunes esps algunes espèècies  emblemcies  emblemààtiques i tiques i ààrees naturals han rees naturals han 
estat protegides. No podem oblidar la biodiversitat genestat protegides. No podem oblidar la biodiversitat genèètica i els processos tica i els processos 
ecosistecosistèèmics, mmics, méés valuosos que els actors macros valuosos que els actors macro-- o microscòpics o microscòpics 



Les Les ààrees protegides rees protegides ¿¿ssóón la n la 
solucisolucióó??

Una manera de limitar els Una manera de limitar els 
efectes de la nostra efectes de la nostra 
explotaciexplotacióó, contaminaci, contaminacióó, , 
erosierosióó de la biodiversitat de la biodiversitat 
éés s conservar conservar ààrees rees 
naturals intactesnaturals intactes, , 
verges, prverges, príístinesstines……

¿¿Seria una soluciSeria una solucióó adient?adient?

NomNoméés parcialment, perqus parcialment, perquèè
hi ha alguns problemeshi ha alguns problemes



Els problemes: Els problemes: 
La mida sLa mida síí
que importaque importa
Hi ha una relaciHi ha una relacióó directa entre la directa entre la 

mida de lmida de l’’hhààbitatbitat i el i el 
nombre dnombre d’’espespèèciescies que hi que hi 
poden viure, i fragmentar i poden viure, i fragmentar i 
reduir els hreduir els hààbitats naturals en bitats naturals en 
redueix la biodiversitatredueix la biodiversitat

Per la mateixa raPer la mateixa raóó, les , les ààrees rees 
protegides petites no poden protegides petites no poden 
complir la seva funcicomplir la seva funcióó



Els problemes: Protegim illesEls problemes: Protegim illes

Les Les ààrees protegides europees rees protegides europees 
solen ser solen ser illes de protecciilles de proteccióó, , 
petites i apetites i aïïllades, en un llades, en un 
““marmar”” dd’’explotaciexplotacióó, , 
abandonament o degradaciabandonament o degradacióó
de la resta del territoride la resta del territori

Cal connectar aquestes illes Cal connectar aquestes illes 
(mitjan(mitjanççant ant corredors corredors 
biològicsbiològics, cledes, capterreres, , cledes, capterreres, 
boscos de ribera, vies verdes, boscos de ribera, vies verdes, 
ààrees de proteccirees de proteccióó parcial, etc.)parcial, etc.)

La coexistLa coexistèència de ncia de silva, silva, saltussaltus, , 
agerager, urbs, urbs, i , i industriaindustria ha de ser ha de ser 
pacpacíífica i harmònica fica i harmònica 



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

El PEIN (Pla dEl PEIN (Pla d’’Espais dEspais d’’InterInterèès s 
Natural) defineix les Natural) defineix les ààrees rees 
mméés interessants des del punt s interessants des del punt 
de vista de la conservacide vista de la conservacióó a a 
CatalunyaCatalunya

En sa majoria, sEn sa majoria, sóón n ààrees de rees de 
muntanya i aiguamolls muntanya i aiguamolls 
litorals, territoris poc cobejats litorals, territoris poc cobejats 
fins el segle XXfins el segle XX

Però Però éés clar que el 80% del s 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 ciutadEl ciutadàà mig entmig entéén els valors n els valors 
estestèètic, de lleure, utilitari, etc. tic, de lleure, utilitari, etc. 
de lde l’’entorn, però no el entorn, però no el valor valor 
ecològic o ambientalecològic o ambiental

Potser els cientPotser els cientíífics no hem sabut fics no hem sabut 
donar la dimensidonar la dimensi
nostres estudis, i les nostres estudis, i les 
administracions no han explicat administracions no han explicat 
adientment quadientment qu

óó social dels social dels 

èè fan i per qufan i per quèè



Els problemes : La megafauna Els problemes : La megafauna 
carismcarismààticatica

Hem arribat a lHem arribat a l’’extrem de extrem de 
sacralitzar la sacralitzar la 
protecciproteccióó dd’’espespèèciescies, , 
principalment les de principalment les de 
““de pde pèèl i plomal i ploma””,,
oblidant el seu hoblidant el seu hààbitat, bitat, 
que que éés el tauler ds el tauler d’’escacs escacs 
que permet que que permet que 
funcionin normalmentfuncionin normalment

Hem de Hem de protegir processos i funcionsprotegir processos i funcions, endem, endeméés s 
dd’’espais i espespais i espèècies, i segurament per aquest ordre cies, i segurament per aquest ordre 
de prioritatsde prioritats



Els problemes: El biaix turEls problemes: El biaix turíísticstic

Allò que veu el visitant dAllò que veu el visitant d’’una una 
ààrea protegida no sempre rea protegida no sempre 
éés la realitat: sovint s la realitat: sovint 
aquesta saquesta s’’amaga, o bamaga, o béé es es 
disfressa, o bdisfressa, o béé ss’’exagera exagera 

Haver convertit alguns retalls Haver convertit alguns retalls 
de natura en bde natura en bééns dns d’’us no us no 
consumptiu no la lliura de consumptiu no la lliura de 
les malifetes associades a les malifetes associades a 
ll’’explotaciexplotacióó tradicionaltradicional



Els problemes: Resta tant per Els problemes: Resta tant per 
fer!fer!

En verd, àrees de prohibició total de pesca



Es problemes: La difEs problemes: La difíícil cil 
vigilvigilàànciancia

Selves remotes, carenes de difSelves remotes, carenes de difíícil acccil accéés, s, 
regions polars, regions polars, ààrees marines (en especial rees marines (en especial 
fons batials i abissals)... 
seves 
fons batials i abissals)... ¿¿com es vigilen les com es vigilen les 
seves ààrees protegides?rees protegides?



Els problemes: La contaminaciEls problemes: La contaminacióó
no tno téé fronteresfronteres

No hi ha barrera que pugui No hi ha barrera que pugui 
impedir el impedir el transport de transport de 
la contaminacila contaminacióó per per 
via atmosfvia atmosfèèrica o altres, rica o altres, 
i els seus efectes es i els seus efectes es 
deixen sentir tambdeixen sentir tambéé en en 
ààrees protegides i en rees protegides i en 
regions remotes, regions remotes, 
allunyades de les allunyades de les ààrees rees 
habitades habitades 



Els problemes: La visita Els problemes: La visita 
comporta degradacicomporta degradacióó

La La visita a les visita a les ààrees protegides les degrada
periurbanes o silvestres, mari
grau de protecci

rees protegides les degrada, ja siguin aquestes , ja siguin aquestes 
nes o terrestres, amb independperiurbanes o silvestres, marines o terrestres, amb independèència del ncia del 

grau de proteccióó i del capteniment dels visitants: i del capteniment dels visitants: éés la perversis la perversióó del del 
sistema. Vegemsistema. Vegem--ne alguns exemplesne alguns exemples……



La visita augmenta lLa visita augmenta l’’estrestrèès s 
dels animalsdels animals

Estudis de diferents espEstudis de diferents espèècies cies 
dd’’animals, sobretot si sanimals, sobretot si sóón n 
colonials i incuben, demostren colonials i incuben, demostren 
que la visita fa augmentar la que la visita fa augmentar la 
despesa energdespesa energèètica dels adults tica dels adults 
i en redueix la supervivi en redueix la supervivèència; ncia; 
incrementa la mortalitat dincrementa la mortalitat d’’ous, ous, 
polls i cries; tambpolls i cries; tambéé augmenta augmenta 
el comportament agressiu dels el comportament agressiu dels 
animals territorials, que pot animals territorials, que pot 
acabar en baralles sagnantsacabar en baralles sagnants

La situaciLa situacióó éés molt greu en les s molt greu en les 
pingpingüüineres, elefanteres, ineres, elefanteres, 
foqueres i altres colònies de foqueres i altres colònies de 
cria dcria d’’animals antanimals antààrtics i rtics i 
dd’’ambients aambients aïïllats i solitarisllats i solitaris

http://www.lleidatur.com/index.html


El perill de El perill de ““vendrevendre”” naturanatura



La visita erosiona el coralLa visita erosiona el coral··ligenligen

LL’’estudi al llarg de mestudi al llarg de méés ds d’’una duna dèècada dels resultats de la visita submarina cada dels resultats de la visita submarina 
a les illes Medes indica clarament que el 
lesiona els organismes fr
a les illes Medes indica clarament que el ““trepigtrepig”” dels escafandristes dels escafandristes 
lesiona els organismes frààgils, encara que hom respecti la prohibici
recol

gils, encara que hom respecti la prohibicióó de de 
recol··lectarlectar--los (cosa que no sempre es fa)los (cosa que no sempre es fa)



La visita erosiona el coralLa visita erosiona el coral··ligenligen

Els Els ““boscosboscos”” del coraldel coral··ligen estan ligen estan 
constituconstituïïts per organismes frts per organismes frààgils gils 
(gorgònies, coral, briozous, esponges, (gorgònies, coral, briozous, esponges, 
etc.), de vida llarga i renovacietc.), de vida llarga i renovacióó molt molt 
lentalenta



La visita erosiona el coralLa visita erosiona el coral··ligenligen

COLÒNIA NORMALCOLÒNIA NORMAL

COLÒNIA EROSIONADACOLÒNIA EROSIONADA



Competir o coexistir?Competir o coexistir?

Malgrat les dificultats, les Malgrat les dificultats, les 
disfuncions, els problemes disfuncions, els problemes 
generats per la visita a les generats per la visita a les ààrees rees 
protegides, els beneficis sprotegides, els beneficis sóón n 
molt importants: conservacimolt importants: conservacióó
dd’’hhààbitats i espbitats i espèècies, educacicies, educacióó
ambiental, finanambiental, finanççament de la ament de la 
protecciproteccióó, demanda social, , demanda social, 
beneficis econòmics

Però la coexist

beneficis econòmics……

Però la coexistèència de protecci
explotaci

ncia de proteccióó i i 
explotacióó no es f
especial en un m
recursos i amb un creixement 

no es fààcil, en cil, en 
especial en un móón n ààvid de vid de 
recursos i amb un creixement 
demogrdemogrààfic desfermatfic desfermat



Les espLes espèècies, indicadores de cies, indicadores de 
la salut de lla salut de l’’ecosistemaecosistema

Les espLes espèècies no scies no sóón n 
tan importants tan importants per per 
sese com pel que com pel que 
representen: peces representen: peces 
clau pel clau pel 
funcionament de funcionament de 
ll’’ecosistemaecosistema



Els problemes de la convivEls problemes de la convivèènciancia



LL’’ecoturisme ha tingut ecoturisme ha tingut èèxitsxits……

La visita al parc La visita al parc 
nacional de nacional de 
ManManúú (Per(Perúú) i ) i 
ll’’observaciobservacióó
dd’’ares o ares o 
guacamais guacamais 
genera molts genera molts 
mméés beneficis s beneficis 
(econòmics i (econòmics i 
ecològics) que ecològics) que 
ll’’exportaciexportacióó, , 
ilil··legal i legal i 
cruenta, cruenta, 
dd’’aquests ocells aquests ocells 
a Occidenta Occident



…… i la proteccii la proteccióó fracassosfracassos

El linx ibEl linx ibèèric ric éés el mams el mamíífer europeu fer europeu 
mméés amenas amenaççat, perquat, perquèè el seu el seu 
territori sterritori s’’estestàà reduint, encalreduint, encalççat per at per 
ll’’agricultura, el turisme, la caagricultura, el turisme, la caçça, la a, la 
urbanitzaciurbanitzacióó, la contaminaci, la contaminacióó, les , les 
epizoòties de les seves preses, epizoòties de les seves preses, 
ll’’accaccéés motoritzat al boscs motoritzat al bosc……



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

La nostra espLa nostra espèècie no cie no 
compleix la funcicompleix la funcióó de de 
depredador prudentdepredador prudent: : 
aquell que elimina aquell que elimina 
úúnicament els individus nicament els individus 
malalts i vells de la malalts i vells de la 
presa i aixpresa i aixíí en gestiona en gestiona 
la poblacila poblacióó



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

Les poblacions de molts ungulats Les poblacions de molts ungulats 
ibibèèrics estan amenarics estan amena
malalties que les delmen. Els malalties que les delmen. Els 
isards de la Cerdanya i del Cadisards de la Cerdanya i del Cad
sucumbeixen al sucumbeixen al pestiviruspestivirus
nn’’ha prohibit la caha prohibit la ca

ççades per ades per 

íí
, i se , i se 

ççaa



...esp...espèècies bandera i paraigcies bandera i paraigüües...es...

SS’’anomenen anomenen espespèècies cies 
bandera, ensenya o bandera, ensenya o 
emblemaemblema aquelles que la aquelles que la 
societat identifica com a dignes societat identifica com a dignes 
de conservacide conservacióó, i , i espespèècies cies 
paraigua o ombrelparaigua o ombrel··lala
aquelles quina protecciaquelles quina proteccióó implica implica 
tambtambéé la de moltes altres i de la de moltes altres i de 
ll‘‘entorn en el que viuen entorn en el que viuen 



...distingir entre individu i ...distingir entre individu i 
espespèècie...cie...

De lDe l’’orca Ulisses al gorilorca Ulisses al goril··la Floc de Neu, la Floc de Neu, 
passant pel panda passant pel panda ChuChu--llíínn, el Pi de les , el Pi de les 
tres branques, ltres branques, l’’Arbre de Arbre de GernikaGernika……

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

I I oblidem els problemesoblidem els problemes (sovint (sovint 
gravgravííssims) ssims) que pateixen les que pateixen les 
poblacions naturalspoblacions naturals dd’’aquestes aquestes 
espespèèciescies



...mesurar les conseq...mesurar les conseqüèüències ncies 
de la proteccide la proteccióó......

Els rebels del Congo Els rebels del Congo 
mataven gorilmataven goril··les per les per 
menjarmenjar--ne la carn. Ho 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 pigmeus...Ara maten pigmeus...



...eradicar h...eradicar hààbits abominablesbits abominables......
El El trtrààfic dfic d’’animals (i plantes) exòticsanimals (i plantes) exòtics drena ddrena d’’espespèècies tots els hcies tots els hààbitats,  i bitats,  i 

en posa en perill la biodiversi
causa immediata, però tamb
col

tat.  La pobresa de la poblacien posa en perill la biodiversitat.  La pobresa de la poblacióó local local éés la s la 
causa immediata, però tambéé hi ha una gran demanda: ciutadans comuns, hi ha una gran demanda: ciutadans comuns, 
col··leccionistes, museus...leccionistes, museus...

Alguns zoos usen fauna local com a moneda de canvi per a obtenirAlguns zoos usen fauna local com a moneda de canvi per a obtenir fauna fauna 
exòtica: exòtica: ¡¡2000 sargantanes bale2000 sargantanes baleààriques per un lleriques per un lleóó!!



...cercar els veritables ...cercar els veritables 
culpables...culpables...

Els culpables de la Els culpables de la 
desforestacidesforestacióó no sempre no sempre 
ssóón els pagesos famolencs n els pagesos famolencs 
ni les multinacionals del ni les multinacionals del 
fast fast foodfood... ... 

...les fustes tropicals s...les fustes tropicals sóón molt n molt 
valuoses...valuoses...



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

...ens han ...ens han 
engalipat engalipat 
amb la soja amb la soja 
i altres i altres 
additius...additius...



1) Als Estats Units, el 20% del moresc culti
un centenar de refineries. El preu del moresc puja

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

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

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

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

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

4) Els ramaders despla4) Els ramaders desplaççats desforesten la selva o transformen la ats desforesten la selva o transformen la 
sabana en pastures, destruint sabana en pastures, destruint ààrees naturals i alliberant carboni rees naturals i alliberant carboni 

Els pagesos nord-americans 
contribueixen a desforestar 
l’Amazònia (i nosaltres?)

1                     2                               3         4           



...saber una mica d...saber una mica d’’ecologiaecologia......
Miles de visones escapan de una granja 

gallega en una acción reivindicada 
por el Frente de Liberación Animal

Santiago de Compostela, 15 oct. 2006.Santiago de Compostela, 15 oct. 2006.--Miles Miles 
de visones escaparon esta made visones escaparon esta maññana de ana de 
una granja de San Marcosuna granja de San Marcos--LavacollaLavacolla, en , 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 LSan Marcos y San Láázaro, mientras que zaro, mientras que 
otros fueron atropellados. Efectivos de otros fueron atropellados. Efectivos de 
ProtecciProteccióón Civil, Medio Ambiente y n Civil, Medio Ambiente y 
Guardia Civil rastrean la zona para Guardia Civil rastrean la zona para 
recuperarlos... "Ha sido una liberacirecuperarlos... "Ha sido una liberacióón de n de 
animales reivindicada por el Frente de animales reivindicada por el Frente de 
LiberaciLiberacióón Animal... Es un atentado n Animal... Es un atentado 
contra el ecosistema porque estos contra el ecosistema porque estos 
animales son depredadores".animales son depredadores".



……recordar recordar 
que hi ha que hi ha 

un  un  
mercatmercat……

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

En En elsels darrersdarrers anysanys, les , les autoritatsautoritats hanhan confiscatconfiscat 55,000 55,000 
ÍÍndiandia, 19,000 , 19,000 aletesaletes de de taurtauróó a a ll’’EquadorEquador, 23 tones of pangolins a , 23 tones of pangolins a 
3,000 3,000 mocadorsmocadors tibetanstibetans ((xatuixxatuix) ) fetsfets a a partirpartir dd
a a ll’Í’Índiandia, i 2,000 , i 2,000 tortuguestortugues ííndiesndies tambtambéé a a ll’Í’Índiandia
(2005(2005--2006) van 2006) van comissarcomissar 25 tones 25 tones mmèètriquestriques
(equivalents a 38.000 animals (equivalents a 38.000 animals sacrificatssacrificats))

pellspells de de rrèèptilsptils a la a la 
ll’À’Àsiasia, , 

’’alal menysmenys 12,000 12,000 antantíílopslops
. . NomNomééss en un any en un any 

de de vorivori dd’’elefantselefants africansafricans



...saber que formem part del ...saber que formem part del 
mercat...mercat...

ElsEls que que mengemmengem fastfast
foodfood…… i tambi tambéé slowslow
foodfood



LL’”’”amoramor”” als als 
animals...animals...



...i a les seves pells...i a les seves pells



...suprimir usos ...suprimir usos ““tradicionalstradicionals””......

Encara es fabriquen brotxes dEncara es fabriquen brotxes d’’afaitar amb pafaitar amb pèèls de toixls de toixóó... una esp... una espèècie cie 
protegida!protegida!



Les balenes de les balenesLes balenes de les balenes

Abans greix per ilAbans greix per il··luminar luminar 
i barnilles per les cotilles i barnilles per les cotilles 
femenines... femenines... 
...ara carn i andròmines ...ara carn i andròmines 
igualment prescindiblesigualment prescindibles



...i confiar en la inventiva ...i confiar en la inventiva 
humanahumana

La demanda dLa demanda d’’oli oli 
dd’’espermaceti de espermaceti de 
catxalots i catxalots i 
belugues es redubelugues es reduíí
(i amb ella la ca(i amb ella la caçça a 
dd’’aquests cetacis) aquests cetacis) 
quan hom trobquan hom trobàà
substituts substituts 
millorsmillors per a per a 
lubricar rellotges: lubricar rellotges: 
ll’’oli de oli de ioiobaioioba, una , una 
plantaplanta



...i confiar en la inventiva ...i 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 
espespèècies de foques i cies de foques i 
ototààries, que ara sries, que ara sóón n 
cacaççats i mutilats per ats i mutilats per 
a obtenira obtenir--ne ne 
suposats suposats 
productes productes 
afrodisafrodisííacsacs per a la per a la 
farmacopea xinesa, farmacopea xinesa, 
estigui lligada a estigui lligada a 
ll’’efectivitat dels efectivitat dels 
afrodisafrodisííacs de la acs de la 
farmacopea farmacopea 
occidentaloccidental



Podem aturar la sisena Podem aturar la sisena 
extinciextincióó en massa!en massa!

Eliminem biodiversitat, a tots els nivells, per les raons mEliminem biodiversitat, a tots els nivells, per les raons méés inversemblants. s inversemblants. 
No No éés s èètic. No tic. No éés racional. No s racional. No éés sostenible.s sostenible.



Un paradigma que canviaUn paradigma que canvia

Primer, es va posar Primer, es va posar èèmfasi en la proteccimfasi en la proteccióó de les espde les espèècies...cies...



Però no totes les espPerò no totes les espèècies scies sóón n 
igualsiguals

►► EspEspèècies claucies clau
►► EspEspèècies indicadorescies indicadores
►► EspEspèècies paraigcies paraigüües, ombreles, ombrel··la...la...
►► EspEspèècies carismcies carismààtiques, bandera, senyera, emblema...tiques, bandera, senyera, emblema...
►► EspEspèècies vulnerablescies vulnerables
►► EspEspèècies importants econòmicamentcies importants econòmicament
►► ......



Un paradigma que canviaUn paradigma que canvia

DesprDespréés, ls, l’è’èmfasi es posmfasi es posàà en els en els ““punts calentspunts calents””, comunitats riques en , comunitats riques en 
endemismes i en biodiversitatendemismes i en biodiversitat

httphttp://://www.biodiversityhotspots.orgwww.biodiversityhotspots.org//PagesPages//default.aspxdefault.aspx



Centres Centres 
dd’’origen de les origen de les 

plantes plantes 
cultivades...cultivades...

...i punts ...i punts 
calents de calents de 
biodiversitatbiodiversitat

http://www.fondrgs.ru/en/


El llegat de El llegat de VVààvilovvilov, en orris, en orris
Plant scientists around the world are warning that hundreds of yPlant scientists around the world are warning that hundreds of years of ears of 

accumulated agricultural heritage are in danger of being plougheaccumulated agricultural heritage are in danger of being ploughed under d under 
after a Russian court ruled today (August 11, 2010) that the lanafter a Russian court ruled today (August 11, 2010) that the land d 
occupied by a worldoccupied by a world--renowned plant bank on the outskirts of Saint renowned plant bank on the outskirts of Saint 
Petersburg may be transferred to the Petersburg may be transferred to the Russian Housing Development Russian Housing Development 
Foundation,Foundation, which plans to build houses on the site. The fate of t
collection at the 

he which plans to build houses on the site. The fate of the 
collection at the PavlovskPavlovsk Experimental Station,Experimental Station, which includes more than which includes more than 

fferent varieties of apples, pe70 hectares planted with 5,500 di
cherries, and numerous berry species 
70 hectares planted with 5,500 different varieties of apples, pears, ars, 
cherries, and numerous berry species -- most of which occur nowhere else most of which occur nowhere else 
on Earth on Earth -- was decided in Russia's Supreme Arbitration Courtwas decided in Russia's Supreme Arbitration Court

Però potser encara hi ha esperances:Però potser encara hi ha esperances:

SvalbardSvalbard Global Global SeedSeed VaultVault



Un paradigma que canviaUn paradigma que canvia

Recentment, Recentment, 
ll’è’èmfasi es posa mfasi es posa 
en els serveis en els serveis 
ecosistecosistèèmicsmics......



Un paradigma que canviaUn paradigma que canvia

...i en les ...i en les 
poblacions poblacions 
humanes pobreshumanes pobres



Exemple del panhandle
de Florida

Kareiva, P. & Mercier, M. 2007 
(Investigación y ciencia, 375)



Hi ha una revoluciHi ha una revolucióó
(socioecològica) pendent(socioecològica) pendent

La soluciLa solucióó dels problemes ambientals, si dels problemes ambientals, si 
nn’’hi ha, ha de venir dhi ha, ha de venir d’’una triple una triple 
aproximaciaproximacióó: : 

a) Cal a) Cal investigarinvestigar (no sabem encara (no sabem encara 
com funciona la biosfera); com funciona la biosfera); 

b) Cal b) Cal educareducar els ciutadans (i els els ciutadans (i els 
polpolíítics), i tics), i 

c) Cal c) Cal canviar els valorscanviar els valors tradicionals, tradicionals, 
que ja no sque ja no sóón vn vààlids, i replantejarlids, i replantejar--
los en funcilos en funcióó dd’’allò que ara sabem i allò que ara sabem i 
dd’’allò que anirem descobrintallò que anirem descobrint

Ens hi va la supervivEns hi va la supervivèència com a ncia com a 
espespèècie!cie!



Moltes grMoltes grààcies!cies!
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