
[ ASSIGNATURA: Ecologia aplicada (24900) 

PART 1: ECOLOGIA DE LA CONTAMINACI~ 

1. Introducció. 
Contaminació natural i antropogenica. La contatninació com a alteració dels cicles biogeoquímics. 
Contaminació: un concepte científic o legal? Fonts contaminants puntuals i difuses. Contaminació 
aguda i cronica. Nivells jerhquics d'organització: individu, població, comunitat, ecosistema. 

2. Contarninació d'aigües. 
Contaminació química i biologica. Principals parhetres físico-químics i biologics implicats. 
Normativa legal sobre qualitat de les aigües. 

3. Depuració d'aigües residuais. 
Aigües residuals domestiques i industrials. Tractarnents primari, secundari, i terciari. Tractaments 
físico-químics i biologics. Sistemes de iíacunatge 

4. Indicadors bioldgics de contaminació. 
Bases ecologiques de l'ús de bioindicadors. Espkies estenoiques i eurioiques. Modalitats d'utilització 
de bioindicadors: bioassaig; concentracions de contaminants dins dels organismes; presenciaJabshcia 
d'espkies; abundancialrecobriment; fertilitat; morbilitat; número d'espkies presents; índexs bidtics. 
Monitorització biologica. 

5. Contaminació atmosferica. 
Principals contaminants gasosos i pariiculats. Emissions i immissions. R6gims d'irnmissió. Normativa 
legal sobre qualitat de l'aire. 

6. Ecotoxicologia. 1: conceptes bisics. 
Exposició dels organismes als contaminants. Exposicions agudes i croniques. Concentracions i dosis. 
Biodisponibilitat. Concentracions de contaminants en el medi i en els organismes. Acumulació de 
contaminants als organismes. Compartimentació. Bioacumulació. Biomagnificació. 

7. Ecotoxicologia. II: respostes deis organisrnes als contaminants. 
Variables de resposta mesurables. Balan$ energetic dels organismes. Tests de toxicitat. Tests 
uniespecífics i multiespecífics. Microcosmos en ecotoxicologia Sensibilitat dels organismes als 
contaminants en el laboratori i en meúis naturals. Selecció per a la resistencia als contaminants. 

8. Efectes de la contarninació sobre els ecosistemes. 
Efectes composicionals, estructurals i funcionals. Efectes sobre la producció i la descomposició. 
Efectes sobre els cicles biogeoquímics. Efectes sobre la biodiversitat. Efectes sobre les interaccions 
biotiques. La contaminació com a estres en l'ecosistema. 

9. Reversibilitat de la contaminació. Recuperació d'ecosistemes contaminats. Destí dels 
contaminants en el medi natural. Persistencia dels contaminants. Sistemes dominats pel flux 
horitzontal: el cas dels rius. Autodepuració. Sistemes de dominants per l'emmagatzematge: el cas dels 
llacs eutrofitzats. Histhesi. 

PART 11. BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ 

CONSERVACIO DE BIODIVERSTAT 

10. Conservació de Biodiversitat. 
Biologia de la Consernació. Beneficis dels ecosistemes. Biodiversitat genetica, d'especies, 
d'ecosistemes i de  paisatges. Causes de perdua de  biodiversitat. Bibliomafia: DOSSIER 
(Vil&, Daily et al.); Hunter 1996, Meffe & Carroll1994, Primack 1998. 



CONSERVACIO DE SISTEMES NATURALS 

11. Biodiversitat i funcionament dels ecosistemes. 
Redundancia d'especies i col-lapse dels sistemes per perdua d'especies. Efecte de les 
especies en les propietats dels ecosistemes. Gmps funcionals. Esp6cies i processos clau. 
Bibliomafia: DOSSIER (Beilés); Tilman & Downing, Nature 1994 (367363-365); Naem et al., 
Nature 1994 (368:734-736). 

12. Dimensib espacial dels ecosistemes: ecologia del paisatge. 
Components del paisatge: taques, corredors i matriu. Origen i disposició del mosaic. Fluxos 
d'energia, materia, organismes i pertorbacions. Paisatge i diversitat d'especies: teoria 
insular. Bibliomafia: DOSSIER (Pino & Roda), Dodson et al. 1998. Fonnan 1995 

13. Problemes de conservació dels sistemes naturals. 
Canvi global. Transformació i destrucció d'ecosistemes. Fragrnentació: efectes de l'aTea, de 
la vora i de les barreres. Mosaic d'estadis successionals. Introducció d8esp&ies exbtiques. 
Restaurad6 ecolbgica. 
Bibliografia: DOSSIER (Calow, Sol); Hunter 1996, Meffe & Carroll1994, Primack 1998 

14. Disseny de reserves. 
Criteris i prioritats en la conservació. Analisi de coincidhncies i gmps taxonbmics 

.. indicadors. Mosaics regionals. Alternatives de disseny: graus de protecció, SLOCS, 
corredors, xames regionals de reserves, planificad6 integral del territori. Legislad6 d'espais 
naturals, PEIN. Biblionrafia: DOSSIER (Calow, Pino & Roda, Recull de legislació); Meffe & 
Carroll 1994, Primack 1998. 

CONSERVACIO D' ESPECIES 

15. Vulnerabilitat d0esp&ies i extincions. 
Especies rares. Pautes histbriques d'extincions. Vulnerabilitat a 1' extinció. Poblaaons en 
declinad6 i poblacions petites. Biblionrafia: DOSSIER (Bellés), Caughley & Gunn 1996, 
Hunter 1996, Primack 1998, Sutherland 1998. 

16. Característiques de les poblacions petites. 
Grandaria efectiva de les poblacions. Variació estocastica de les poblacions. Metapoblacions. 
Analisi de viabilitat de poblacions: limitacions demografiques i ecolbgiques. Biblionrak 
DOSSIER Calow), Meffe & Carroll1994; Primack 1998. 

17. Explotació sostinguda. 
Models demografics aplicats a l'explotació. Quota fixa i esforc de captura. Estructura de les 
poblacions i models dinhics. Bibliorrrafia: Begon et al, 1999; Sutherland 1998. 

18. Estrategies de conservació. 
Conservació en estat salvatge i conservació ex-situ. Estrategies ex-situ: parcs zool~gics, 
bancs de llavors i de gens. Estrategies in-situ. Estrategies mixtes: reintroduccions. Legislació 
per a la conservació d8esp&ies. Legislació per a la conservació d'espais protegides. 
Bibliomafia: DOSSIER ( R e d  de Legislació); Hunter 1996, Primack 1998 



Ecologia Aplicada 

- Estudi de la qualitat química i biologica de l'aigua de rius a partir de 
mostres recolectades pels alumnes i el corresponent anhlisi, determinació 
d'organisms i discussió posterior al laboratori. 

- Aplicació del model BEHAVE de propagació d'incendis forestals en 
diferents condicions topogrhfiques, climitiques i de disponibilitat de 
combustible. es realitza m b  material informhtica del centre. 

- Sortida de carnp. Els alumnes de Ciencies Ambientals visiten un parc 
natural per coneixer la seva gestió. Els alumnes de Biologia visiten una 
depuradora d'aigues. 

Els alurnnes han de realitzar una memoria per grups de les dos primeres 
activitats. 

La valoració de les practiques es d' un 25% de la nota final. 


