
OBJECTIU: 

Divulgació de la 

relació entre el canvi 

climàtic i els efectes 

del dèficit hídric en  

les plantes.  
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L’escalfament global  està influenciat per l’activitat humana. 

Creixement econòmic increment del consum d’energia 
d’origen fòssil      augment d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, principalment diòxid de carboni (CO2)        
 importants canvis en la composició atmosfèrica. 

Diferents Cimeres del Canvi Climàtic per arribar a un consens internacional 
sobre els objectius a aconseguir a partir del Protocol de Kyoto. 

Els objectius marcats no s’estan complint i les emissions de CO2 
segueixin augmentant progressivament (Fig. 1). 

En l’escenari de canvi climàtic les situacions de dèficit hídric seran cada cop més 
freqüents      precipitació molt variable, amb més períodes de sequera i 
d’inundacions  i de magnitud més extrema.  

Escassa predicció climàtica         els organismes vegetals no poden 
estar fisiològica i morfològicament ben preparats per sobreviure. 

 Increment de la temperatura       Augment de l’evapotranspiració      
         Disminució disponibilitat d’aigua real. 

 

La disponibilitat hídrica és el 
principal factor que afecta 
l'activitat dels vegetals.  

 

 Alta importància de 
conèixer la resposta de 
les plantes davant de 
l’estrès. 

 

Figura 2. Relació sòl-planta-
atmosfera (Font: elaboració 
pròpia) 

1. EXISTEIX RELACIÓ ENTRE EL CANVI 
CLIMÀTIC I EL DÈFICIT HÍDRIC? 

2.  IMPACTE SOBRE LES PLANTES: 
BINOMI AIGUA-PLANTA 

2.1. A què denominem estrès? 

Si es produeixen alteracions en les 
condicions òptimes pel correcte 
desenvolupament de la planta. 
 

Canvis en el seu funcionament: 
 

Reducció de la taxa d’algun procés fisiològic         
 La planta esta sotmesa a estrès.  

El balanç hídric de la planta es pot assimilar a un 
balanç econòmic: depèn de la relació entre 
entrades (dipòsits) i sortides. (Fig. 2). 

Causes de l’estrès hídric: 

 ↓ Absorció (dipòsits inadequats) 

 ↑ Transpiració (excessives sortides) 

 

Figura 1.  Concentració de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera  
fins l’any 2005 (Font: segons 
IPCC, 2007). 

2.2.  Quines són les estratègies per afrontar l’estrès hídric? (Fig. 3) 

Figura 3. Mecanismes de resistència de les plantes (Font: elaboració pròpia). 

3.  ECOFISIOLOGIA DE LA RESPOSTA 
VEGETAL A L’ESTRÈS HÍDRIC 

3.1.  Quins efectes presenta l’estrès hídric? 

Figura 4. Resposta vegetal a l’estrès i els seus efectes compensatoris a escala 

temporal. (Redibuixada de Lambers et al., 1998 i Medrano et al., 2004). 

3.2.  Com són les respostes a l’estrès hídric? (Fig. 4) 

Resposta immediata           reducció de l’activitat fisiològica.  

Aclimatació         els individus compensen l’estrès i milloren la seva l’activitat.  

Adaptació         les poblacions s’adapten a l’estrès ambiental, incrementen la 
seva activitat fins  a nivells més pròxims  a quan no estava sotmesa a estrès.  
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 I nosaltres, 

què podem 

fer-hi? 

Descarrega’t  la revista i 
descobreix com ajudar a 
mitigar els efectes del canvi 
climàtic. Fins i tot, podem 
estalviar diners! 
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El coneixement de les respostes vegetals al 
dèficit hídric presenta un doble interès: 

 Optimització de la producció agrícola 
 → millor eficiència en  la utilització 

 de  l’aigua de reg, de l’energia i 
 l’eficiència d’ús en la planta.  

 Gestió forestal, control d’espècies 
 invasores o  prevenció d’incendis. 

Es requereix més investigació científica sobre 
l’impacte del canvi climàtic en la vida vegetal, 
especialment en condicions naturals, a la 
vegada que una major divulgació fora de 
l’àmbit estrictament científic.  

És necessari conscienciar a la població 
mundial de la necessitat d’un canvi en el 
model de desenvolupament econòmic, social i 
cultural. 
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