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1. Indicadors biològics de contaminació. Bases ecològiques de l'ús de bioindicadors: espècies 
estenoiques i eurioiques. Modalitats d'utilització de bioindicadors: presència/absència d'espècies; 
abundància/recobriment; fertilitat; morbilitat; nombre d'espècies presents; índexs biòtics; 
bioassaig; concentracions de contaminants dins dels organismes. Monitorització biològica: 
avantatges i inconvenients. 
 
2. La biodiversitat i la seva conservació. Biodiversitat genètica, d’espècies, i d’ecosistemes. 
Valors de la biodiversitat. Beneficis que proporcionen els ecosistemes (serveis ecosistèmics). 
Causes de la pèrdua de biodiversitat. La Convenció sobre Diversitat Biològica (CBD). Biologia de 
la Conservació. 
 
3. Vulnerabilitat de les espècies a l’extinció. Extinció global i extincions locals. Pautes 
històriques d’extincions. Espècies rares: diferents aspectes de la raresa. Vulnerabilitat a 
l'extinció. Poblacions en declivi i poblacions petites. Catalogació d’espècies amenaçades.  
 
4. Característiques de les poblacions petites. Mida efectiva de les poblacions. Variació 
estocàstica de les poblacions. Metapoblacions. Anàlisi de la viabilitat de poblacions. 
 
5. Conservació d’espècies. Conservació in situ i ex situ. Legislació sobre espècies protegides. 
Plans de recuperació i de conservació d’espècies. Reintroduccions. 
 
6. Conservació dels espais naturals. Destrucció i transformació d’ecosistemes. Fragmentació 
d’hàbitats: efectes de l’àrea, de la vora i de les barreres. Mosaic d´estadis successionals. 
Legislació sobre protecció d’espais naturals. Custòdia del territori. 
 
7. Els espais naturals protegits en el seu entorn. Planificació del territori. Implicacions socials, 
culturals i econòmiques dels espais naturals. Els plans d’usos i gestió. Manteniment de la 
connectivitat ecològica: xarxes d’espais i connectors biològics. 
 
8. Biodiversitat i funcionament dels ecosistemes. Paper funcional de la biodiversitat: efectes 
de les espècies sobre les propietats dels ecosistemes. Redundància d´espècies. Grups 
funcionals. Anàlisis experimentals de les relacions entre biodiversitat i funcionament de 
l’ecosistema. 
 
 
 
Bibliografia (1): Llibres de text 
1. Groom MJ, Meffe GK,  Carroll CR i contribuïdors  (2006) Principles of conservation biology. 

Tercera edició. Sinauer, Sunderland (Mass, USA). 
2. Primack RB (2006) Essentials of conservation biology. Quarta edició. Sinauer, Sunderland 

(Mass, USA). 
3. Bellés X (1996) Entendre la biodiversitat. La Magrana (col. L´esparver Ciència, 20). 
4. Primack RB, Ros J (2002) Introducción a la biología de la conservación. Ariel Ciencia, 

Barcelona. (Traducció de l’edició original anglesa de l’any 2000). 
 
 
Bibliografia (2): Estat de la biodiversitat 
5. Millennium Ecosystem Assessment (2005a) Ecosystems and human well-being. 

Synthesis. Island Press, Washington, D.C. 
(http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf). 
Existeix una sinopsi en castellà pensada per a encarregats de prendre decisions: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf 



6. Millennium Ecosystem Assessment (2005b) Ecosystems and human well-being. Biodiversity 
synthesis. Island Press, Washington, D.C. 
(http://www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf). 
Hi ha un breu resum  dels missatges clau en castellà: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.458.aspx.pdf 

7. Millennium Ecosystem Assessment (2005c) Ecosystems and human well-being. Volume 1. 
Current state and trends. Hassan R, Scholes R, Ash N (eds). Island Press, Washington, D.C. 
(Capítol 4: Biodiversity: 

  http://www.millenniumassessment.org/documents/document.273.aspx.pdf) 
8. Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2006) Global Biodiversity Outlook 2. 

Montreal. (http://www.biodiv.org/doc/gbo2/cbd-gbo2.pdf). 
Existeix resum en castellà a http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-12-es.pdf 

 
Webs d’interès 
 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya): 
                                                                                                         http://mediambient.gencat.net 

• Ministerio de Medio Ambiente:  http://www.mma.es 

• Agència Europea del Medi Ambient:  http://www.eea.eu.int 
 
 
Reculls de legislació a internet 
 

• http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp  (dins del menú "El Departament" o a "Opcions destacades") 

• IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/iberlex.php 
 
 
Revistes científiques de consulta molt profitosa 
 

(Disponibles en paper a la biblioteca de la Facultat de Ciències, i en versió digital a les adreces 
indicades. La versió digital és accessible per a usuaris de la UAB) 

 
Conservation Biology 
                       (http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=cbi) 
 
Ecological Applications   (http://www.esajournals.org/esaonline/?request=get-archive) 
 
 
 
 
Valoració de l’assignatura 
 
Pràctiques de qualitat de rius 
 Mini-examen el darrer dia de pràctiques: 10% 
 
Exercicis a classe  (2 exercicis): 20% 
 
Examen final: 70% 
 
A classe farem problemes, casos d'estudi i debats. Tot aquest material entrarà a 
l'examen. 
 


