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*Per què cal conservar els sistemes aquàtics?

*Quines són les principals amenaces?

*Quines direccions prendre per a fer una 
conservació efectiva?



*Per què cal conservar els sistemes
aquàtics?



Necessitem els nostres ecosistemes aquàtics



La pèrdua de diversitat és molt rellevant



La pèrdua de diversitat amenaça el funcionament
de l’ecosistema



*Quines són les principals amenaces?



Les pressions són nombroses

de Dudgeon et al. (2006)



I l’estructura I el funcionament s’alteren en resposta a les 
pertorbacions

�Empobriment en espècies
�Major eutròfia
�Predominen les espècies més

tolerants
�Menor eficiència en el 

processament dels materials
�…



I l’estructura I el funcionament s’alteren en resposta a les 
pertorbacions



Estem a temps de conservar els
ecosistemes?

Rockström et al. 2009. Nature
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Palou de Salt, who killed 352 otters in the low Ter River during the 1950s

El que hem fet fins ara, importa?



de Wrona et al. (2006)

Ens cal una perspectiva global….



The polar bear's journey to survive is longer because of climate-driven ice-melting

Ens cal una perspectiva global….



Ús dels recursos hídrics a la Península Ibèrica
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Els recursos, sota pressió

5000 km3/y



Irrigation represents 63 % of total demand (42% in North and 81% in the South 
and East) 

(source: UN-SDMI,OMS-Unicef, 2003)

Els recursos, sota pressió



... Que genera conflictes



… i la comunicació ens falla



Oki and Kanae 2006- Science 313:1068-71
demandes

recursos
x 100

L’ús creixent de l’aigua porta a l’escassetat



Results of the working group I of the IPCC-
2007

Efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics

Està previst que l’escorrentia decreixi entre un 10-30% en regions àrides i semiàrides



Efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics



Efectes del canvi climàtic i de la pressió humana
sobre els recursos hídrics



Carlisle et al. 2011. Alteration of streamflow magnitudes 
and potential ecological consequences: a multiregional 
assessment. Frontiers in Ecology and the Environment 
9:264-270.

• 2888 stream flow sites evaluated throughout 
the United States

• Compared stream alteration to other 
stressors and found that streamflow
alterations  have the greatest impact

• Streamflow magnitudes were altered in 86% 
of assessed streams

• Strong association between diminished 
streamflow magnitudes (highs and lows) and 
impaired biological communities for fish and 
aquatic invertebrates

L’impacte sobre els cabals és el més important



Les implicacions són tant per a la conservació de 
la biodiversitat com per a la societat humana

80% of human population under risk
72% of large rivers show high threat level



Els problemes ambientals es reforcen uns
als altres



El riu és un sistema dendrític i jeràrquic; és molt fàcil que
les poblacions puguin quedar desconnectades

Els problemes ambientals es reforcen uns
als altres



… i poden afectar la salut de les persones

Els problemes ambientals es reforcen uns
als altres



*Quines direccions prendre per a fer una 
conservació efectiva?



A�. Ens hi conformem

Com fer una conservació efectiva?
Es possible usar els recursos i mantenir el 

funcionament dels ecosistemes?



A. Ens hi conformem

Com fer una conservació efectiva?

Orio, Pais Basc, 1960 (Fot. Arturo Elosegi)

Es possible usar els recursos i mantenir el 
funcionament dels ecosistemes?



-Detracció d’aigua; posar en perill els serveis dels ecosistemes
-Contaminació; posar enlloc de treure
- ….

B. ASSUMIM QUE L’AIGUA ES UN BE COMÚ, PELS 
HOMES I PELS ECOSISTEMES

Com fer una conservació efectiva?



Com fer una conservació efectiva?

Atenció a les espècies clau



Cloïssa asiàtica- Corbicula fluminea

Com fer una conservació efectiva?
Controlar les espècies invasores



Com fer una conservació efectiva?

Atenció a la integritat



Com fer una conservació efectiva?

Atenció a la connectivitat



L= 0.0013€

L= 0 €

L= 0.3€

Com fer una conservació efectiva?
Valoritzar els ecosistemes



Catskill Mountains: The Hudson
(Lossing, 1866. © 1866 by H.B.
Nims & Co.).

Aprofitant els serveis dels
ecosistemes
Exemple del Catskill i Delaware



El problema

•Abastir la ciutat de Nova York

•Necessitat de garantir el recurs i 
la seva qualitat



La solució

•Des de 1997 la ciutat de New 
York compra terra a CS y DW

•NYC va gastar $550 milions en 
la millora del sistema, però va 
estalviar  $6 M i conservà 120000 
Ha de terra

"By putting in place the mechanisms 
for protecting New York City's 
drinking water at the source, by 
keeping contamination out of the 
water supply in the first place, we 
offer the promise of protecting public 
health while saving billions of dollars 
for rate payers.“

-Administrator Carol Browner, 
U.S. Environmental Protection Agency




