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Definició. 
o Niveiis jerzkquics de diversitat: gens, individus, races, especies, comunitats, ecosistemes i paisatges. 

Components de la biodiversitat. 
Indexs de diversitat. 
Diversitat d'espexies i funcionament dels ecosistemes. 

PART 2. NÉCESSITATS 1 OBJECTIUS DE LA CONSERVACIO DE LA BIODnrERSiTAT 

Valcrr evolutiii, mdogic adual i potencial. 
Valor socio-economic. 

e Valor culturai, étic i historie. 
r Oportunitat per a la recerca. 
r Serveis ambientals: definició, tipus i valoració. 

PART 3. LA BIODIVERSITAT COM A FONT DE NOUS PRODUCES 

Sanitaris. 
Alimentació. 
Lluita biologica. 
Descontarninació. 

PART 4. PROCESSOS ECOL&ICS DETERMINANTS DE LA BIODIVERSiTAT 

L'ambiem fisic: factors climatics i edifics. 
r Interaccions biotiques: competencia, depredació, sistemes hoste-parbit. 
r Efwles liislbrics: iilogeogmíía i biogeogralia. 

El paper de l'home. 

PART 5. BIODNERSITAT I EVOLUCIO 

Mecanismes o models d'especiació: Hibridització, reorganitzacions cromosomiques, poliploidia i 
especiació gradual. 
Quantificació de la diversitat d'espkies: Concepte de taxon i especie; Metodes i estimes de 
diversitat d'especies. 

PART 6. CAUSES DE L'EXTINCIO DE LA BIODIVERSITAT 

Causes naturals i causes antrópiques. 
Canvi cliatic i canvis biogeoquírnics. 
Sobreexplotació dels recursos iiaturals. 
Invasions biologiques i modiicacions del flux genic. 

8 SubstitUció de varietats locals per races altarnent productives. 
Us del teritori i fiagmentació de l'habitat. 

e Determinació del risc d'extincio: Incertesa determinística i estodstica; Espkies vulnerables i 
amenagades. 

PART 7. APORTACIÓ DE LA BIOTECNOLOGIA A LA EVALUACI~ DE LA BIODIVERSITAT 

El material genetic i les seves funcions: Tipus dYADN i organització del genoma; Mecanismes de 
generació de variabilitat genetica i evolució molecular. 



Aportacions de la biologia molecular: Inmunulogia de proteines, desnaturalització i hibridació, 
electroforesi de proteines, PCR, "Southern blotting" i hibridació, ADN recombinant i construcció de 
genoteques, sequenciació dlADN. 

PART 8. APLICACIONS DELS MARCADORS MOLECULARS 1 QUANTIFICACIO DE LA VARIABILITAT G E ~ C A  

e Marcador5 moleculars i polimorfisme: RFLPs, RADPs, AFLPs, \I+iTRs. 
Variabilitat genetica i analisi filogenetica. 
Eslruclura gk~iica i eslruclura genotipica. 

e Quantificació de la diversitat genetica, estructura genetica i flux genic. 
Diversitat d'ecotips, races i varietats locals. 
Diversitat genetica "neutra", fenotipica i adaptativa. 

Part 9. BCNIQUES DE CONSERVACI~ DE LA BIODNERSITAT 

e Especies prioritaries per a la conservació. Especies clau. Especies rares. 
Tecniques dinhiques (in situ) i estdtiques (ex situ): lirnitacions, avantatges i complementarietat. 
Cotiservació de gens: baiics de gerriiopiasma, batics de gens, criopreservació. 
Jardins botanics, parcs zoologics i acuaris. 

e Conservació de comunitats: selecció i disseny de reserves naturals. 
Corredors, connectivitat i metapoblacions. 

Part 10. ASPECTES SOCIO-ECONOMICS DE LA CONSERVACIO DE LA BIODIVERSITAT 
L'ecologisme i la conservació de la biodiversitat. 
Globalització i conservació de la biodiversitat. 
Desenvolupament sostenible. 
Convenis internacionals sobre conservació de la biodiversitat. 
Programes internacionals d'investigació sobre biodiversitat. 




