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Objectius

Les amenaces actuals a la diversitat biològica són cada cop més grans. Els problemes mediambientals (el
canvi climàtic, la degradació del medi per efecte de l'expansió urbana, les infraestructures viaries, la
intensificació de l'agricultura, etc.) representen un impacte dramàtic sobre les espècies i els ecosistemes amb
conseqüències directes, no només sobre el correcte funcionament d'aquests, sinó també, sobre els bens i
serveis que proporcionen a la societat. La necessitat de gestió i conservació de la diversitat biològica és,
doncs, cada cop més urgent.

El mòdul BCGB té com a objectiu proporcionar als alumnes una formació bàsica en matèria de conservació i
gestió de la diversitat animal i vegetal, així com de gestió d'espècies problemàtiques que interaccionen amb
les activitats humanes. Mereixen una atenció particular tant aquelles espècies en situació d'alta vulnerabilitat
com les que per la seva condició de invasores o problemàtiques exerceixen un efecte negatiu sobre la
biodiversitat autòctona o l'activitat econòmica.

Es discuteixen els diferents fonaments sobre els que establir criteris objectius i sòlids per a la conservació
d'espècies i hàbitats, des dels estrictament científics (amb la seva diversa tipologia) fins a aquells estrictament
jurídics. Respecte a aquests últims, s'analitzen i es discuteixen exemples de les normatives europees, estatals
i autonòmiques. S'aborda l'estudi de la conservació i gestió de fauna i flora amenaçada fent èmfasi a les
diferents estratègies de conservació i la metodologia emprada en elles, així com de la gestió de la fauna i flora
silvestre problemàtica. La presència d'espècies amb diferents graus d'endemicitat, vulnerabilitat o amenaça en

una comunitat florística determina en gran mesura el tipus de protecció que rep un espai natural. Per tot això
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una comunitat florística determina en gran mesura el tipus de protecció que rep un espai natural. Per tot això
és imprescindible conèixer la biologia d'aquestes espècies, així com les particularitats de les figures legals que
les emparen, a l'hora de implementar polítiques i mecanismes de gestió de forma crítica i ben informada.

Competències

Abordar des d'un punt de vista teòric i pràctic la gestió i l'ús sostenible de la biodiversitat i dels recursos
biòtics terrestres i aquàtics
Buscar informació en la literatura especialitzada fent servir els canals apropiats i integrar aquesta
informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Comprendre i aplicar les teories científiques més actuals i influents en l'àmbit de l'ecologia terrestre i la
conservació de la biodiversitat, i valorar la seva rellevància en la mitigació dels principals problemes
ambientals ocasionats per l'activitat humana.
Comunicar-se, dur a terme presentacions i redactar articles en anglès.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

Analitzar documentació tècnica i científica en anglès i comprendre presentacions en aquesta llengua.
Analitzar i preveure possibles conseqüències no intencionades («efectes secundaris/col·laterals») de
plans de recuperació, reintroduccions o mesures de conservació d?espècies.
Conèixer el marc legislatiu europeu, nacional i autonòmic de la conservació de les espècies i hàbitats.
Conèixer els tipus bàsics de gestió de poblacions d?espècies i saber aplicar de manera crítica diferents
estratègies de gestió segons la problemàtica plantejada.
Conèixer, interpretar i avaluar els principis i les aplicacions generals de la biologia de la conservació
aplicada a la fauna i a la flora.
Identificar els elements bàsics per assessorar entitats i empreses que treballin en l?àmbit de la gestió i
l?ús sostenible de la biodiversitat.
Interpretar textos especialitzats
Presentar els resultats d?un estudi sobre l?estat de conservació d?una o algunes especies
amenaçades.
Usar el llenguatge tècnic relacionat amb la normativa de conservació d?espècies i hàbitats.
Utilitzar les principals eines de cerca de literatura especialitzada.

Continguts

PROGRAMA DE BASES PER A LA CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT

1.- Conceptes bàsics de conservació i legislació:

1.1.- Fonaments per la conservació d'espècies i hàbitats.

1.2.- Criteris per la selecció o priorització en la protecció de taxa.

1.3.- Marc legislatiu mundial, europeu, estatal i autonòmic de la conservació d'espècies.

1.4.- Plans de recuperació i de conservació: anàlisis de les principals característiques dels documents
científic-conservacionista-jurídics (exemples nacionals i internacionals).

1.5.- Metodologies i exemples de problemes en aplicacions de plans monoespecífics i pluriespecífics.
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1.6.- Avaluació de l'efectivitat dels resultats obtinguts (en el context d'una gestió de tipus adaptatiu) en funció
dels objectius, recursos i metodologies utilitzades.

1.7.- Anàlisis de casos d'efectes no previstos relacionats amb mesures per alliberament de material biològic
(introduccions, reintroduccions i reforçaments poblacionals).

2.- Conservació i gestió d'espècies amenaçades:

2.1.- Conservació :in-situ

Resolució de casos en la conservació de la diversitat genètica, d'espècies i d'ecosistemes.

2.2.-Estratègies de conservació :ex-situ

Contribucions dels centres de fauna salvatge a laconservació. Recuperació d'espècies. Programes de
cria en captivitat.
Seminari sobre l'aplicació de las tècniques reproductives a la conservació d'espècies animals
salvatges.

3.- Conservació i gestió d'espècies i poblacions.

3.1.- Conferència sobre la gestió i conservació de flora a càrrec d'un expert en l'àmbit.

3.2.- Estudi de casos de gestió i conservació de fauna:

Estudi de casos de conservació  i  de fauna ( , , etc.).ex-situ in-situ Falco naumanni Calotriton arnoldi

4.- Gestió de la fauna silvestre problemàtica.

Interaccions entre la fauna silvestre i les activitats humanes: identificació i anàlisis de danys.
Estratègies de gestió i control.
Estudi de cas: gestió de coloms urbans.

5.- Mecanismes i polítiques de conservació de comunitats i ecosistemes.

Tipología d'espais naturals protegits.
Parcs i reserves naturals protegides: desafiaments al model clàssic de conservació en la designació i
manteniment d'àrees protegides.
La dialéctica entre separació i integració ("land sparing / land sharing") per a la conservació d'espais:
una visió agroecològica.

6.-Seminaris d'anàlisis i avaluació de diferents plans de recuperació /conservació d'espècies.

7.- Visites:

- Visita al centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrussa.

- Visita al Jardí Botànic i a l'Institut Botànic (CSIC) de Barcelona. El valor dels centres de conservació de
plantes -  i repositoris de diversitat vegetal.ex situ

Metodologia

Es faran servir diferents metodologies. A les classes es farà servir el mètode expositiu acompanyat de
materials multimèdia que reforcin la comprensió, combinat amb tècniques dialògiques que permetin dinamitzar
el mètode expositiu i implicar de forma més participativa a l'alumnat. Es realitzaran també seminaris dirigits i
resolució de casos.
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Durant el mòdul els alumnes realitzaran treballs tutoritzats. Els treballs estaran enfocats a l'anàlisi i la
comprensió de bibliografia específica (directament relacionada amb el curs, que es posarà a disposició dels
estudiants), i a la exposició oral d'un treball. El seguiment de l'elaboració dels diferents treballs es farà
mitjançant sessions de discussió convenientment programades.

Es discutiran casos de conservació ex-situ e in-situ dintre de l'aula (estudi de casos) i es realitzaran dues
sortides de camp o visites a centres especialitzats.

1. Presentació oral d'un tema relacionat amb el mòdul (2 tutories): treball en grups de 2 alumnes. S' oferiran
15 temes a escollir, 1 per grup, els temes seran proposats pels professors del mòdul. Hi haurà dues sessions
de treball dirigit i tutoritzat per grup.

Els alumnes realitzaran el treball dirigits i tutoritzats pel professor del tema que escolliran de la llista que serà
indicada prèviament.

L'adjudicació dels temes pel treball de presentació oral es farà per rigorós ordre de sol·licitud a 
, via correu electrònic. En la sol·licitud de cada grup ha de figurar una llista de javier.lopez.alvarado@uab.cat 5

 per ordre de preferència. Si no s'ha fet la sol·licitud en el termini indicat, el Coordinador del mòdul,temes
Javier López, formarà el grup i adjudicarà directament el treball.

El treball consistirà en una presentació oral en PowerPoint del tema escollit, amb una duració màxima de 15
minuts. Se entregarà la presentació en formato paper i digital. El mínim de fonts documentals (articles, llibres,
webs, etc.) a consultar per a la realització del treball és de 8 (entre les que no hi pot haver més de dues
pàgines web) sense haver-hi un límit superior. Dintre de la presentació s'aniran citant les fonts documentals
utilitzades i al final seran indicades en un apartat de referències seguint les indicacions que figuraran al
Campus Virtual (Instruccions per a les referències bibliogràfiques).

L'assistència a totes les presentacions orals és obligatòria.

2. Treball escrit sobre la resolució de casos i/o les visites: es discutiran casos de conservació ex-situ e in-situ a
l'aula i es faran dues visites. Es realitzarà un treball individual escrit sobre aquestes activitats.

3. Examen escrit, preguntes test amb 4 possibles respostes de les que només una es vàlida i/o preguntes
curtes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals/expositives 20 0,8 3, 4, 5, 6

Estudi de casos 3 0,12 3, 4, 7, 9

Seminaris 7 0,28 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Sortides de camp/visites 8 0,32 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 2, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes
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Treball i estudi personal 101 4,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul es realitza al llarg de tot el curs.

1. Presentació oral d'un tema relacionat amb el mòdul

En aquest treball es valorarà:

- Contingut de la presentació: informació adequada, qualitat, capacitat de síntesi de la informació, correcció,
estructuració de la presentació, etc.

- Claredat, concisió i rigor en l'expressió oral.

- Qualitat de les fonts documentals escollides

- Adequació al temps establert (15')

Valoració: 40 % del total de la nota. Activitat no recuperable.

2. Treball escrit sobre la resolució de casos i/o les visites:

Valoració: 20 % del total de la nota. Hi haurà la possibilitat de recuperació per a aquesta activitat en cas que
sigui necessari.

3. Examen escrit

Valoració: 35 % del total de la nota.

IMPORTANT: per poder fer mitjana amb la resta d'ítems d'avaluació del mòdul, s'ha de treure una nota
mínima de 4 sobre 10. Hi haurà la possibilitat de fer un examen recuperació en cas que sigui necessari.

4. Assistència i participació activa a les classes, tutories i activitats pràctiques.

Valoració: 5 % del total de la nota.

IMPORTANT: per poder fer mitjana amb la resta d'ítems d'avaluació del mòdul, s'ha d'assistir a un mínim del
80% de totes les activitats del mòdul.

Plagi: En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació activa a les classes, tutories i activitats
pràctiques

5% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 9

Entrega i defensa oral del treball 40% 1 0,04 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Prova teòrico-pràctica per escrit (examen) 35% 2 0,08 3, 4, 5, 6

Treball escrit sobre la resolució de casos i/o les visites 20% 2 0,08 3, 4, 7, 9
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Bibliografia més específica serà facilitada per cada professor en iniciar el mòdul.

Webs de interès:

www.uicn.org
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www.uicn.org

www.iucnredlist.org

http://www.amphibianark.org/

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/

Departament d'agricultura, ramadaria, pesca, alimentació i medi natural: Flora, fauna i animals de companyia:

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=0940debee9d6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0940debee9d6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Ecosistemas, Revista científica d'Ecologia i Medi Ambient: diversos números. Revista online de la "Asociación
Española de Ecología Terrestre":

http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas

Programari

No hi ha cap programari específic per aquest mòdul. En cas d'haver-ne d'utilitzar algun, a banda del
programari bàsic, la resta serà programari lliure, com el programa R. No s'obligarà a la subscripció de compra
de cap programari amb llicència.
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