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El 2010 ha estat declarat Any Internacio-

nal de la Biodiversitat (fig. 1), i a tot el món se 
celebren actes de tota mena i es fan activitats 
per donar a conèixer a la societat què és la 
biodiversitat i quins problemes té plantejats. 
Què és la diversitat biològica o biodiversitat? 
Per què és important? Quins problemes té? 
Quines són les causes d’aquests problemes, i 
què hi podem fer els ciutadans comuns?

El 1992, en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupa-
ment, de Rio de Janeiro, diferents països van 
aprovar un conveni sobre la Biodiversitat, amb 
tres objectius: la protecció de la diversitat bi-
ològica, el seu ús sostenible i la distribució 
justa dels beneficis que aquest ús sostenible 
proporcioni. Des de llavors, els termes “sos-
tenibilitat” i “biodiversitat” s’han afegit al nos-
tre vocabulari. No és clar, però, que ni l’un ni 
l’altre siguin massa entesos pel ciutadà comú; 
parlarem de la biodiversitat, però també farem 
referència a la sostenibilitat en algun punt del 
text. 

Una riquesa poc coneguda

Tradicionalment hom ha reconegut dos ti-
pus de riquesa com a patrimoni dels països, 
la riquesa material (de la qual s’ocupen prin-
cipalment els economistes i els banquers) i la 
cultural (terreny conreat per historiadors, artis-
tes, intel·lectuals, etc.). Encara que ha costat 
molt de temps adonar-nos-en, finalment s’ha 
fet evident que n’hi ha una altra, de riquesa: 

l’enorme capital biològic de la Terra, patrimoni 
tant o més valuós que els anteriors i del qual 
s’ocupen naturalistes, botànics, zoòlegs, ecò-
legs, etc. 

La biodiversitat és la riquesa i varietat d’es-
pècies d’éssers vius; però també la riquesa bio-
lògica considerada a altres escales, des de la 
genètica (variabilitat genètica dins d’una espè-
cie de bacteri, fong, planta o animal), passant 
per la taxonòmica (diferents categories imme-
diatament per dessota de l’espècie: subespè-
cies, varietats, races, o per sobre d’ella: gène-
res, famílies, etc.), fins a la geogràfica (àrees 
geogràfiques diferents que contenen nombres 
d’espècies també diferents). En un símil ente-
nedor, Ramon Margalef deia que la biodiversitat 
és com el “diccionari” (fig. 2) de la natura: l’in-
ventari exhaustiu de tots els components de la 
flora o fauna d’una determinada regió, o de tota 
la Terra, mentre que l’ecodiversitat o diversitat 
ecològica en seria la “gramàtica”: les proporci-
ons entre els diferents components i la manera 
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Figura 1. Logo de l’Any Internacional de la Diversitat 
Biològica.
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en què aquests s’organitzen i interactuen dins 
dels ecosistemes, de la mateixa manera que la 
gramàtica ens permet organitzar les paraules 
per tal que formin textos intel·ligibles, ja siguin 
literaris, tècnics o poètics.

La “gramàtica” de la natura ens és enca-
ra desconeguda en gran mesura, però el que 
sabem assenyala que hi ha certes regles de 
construcció dels ecosistemes. Heus-ne ací 
algunes: els ecosistemes actuals són fruit de 
la interacció dels seus components (fig. 3), 
però també d’una història evolutiva, geològica 
i biològica que ve de molt lluny i que ha patit 
pèrdues per extincions individuals, episodis 
d’extinció en massa, i guanys per especia-
ció, radiació evolutiva, invasió d’espècies al-
lòctones, etc. Hi ha espècies que són clau pel 
bon funcionament dels ecosistemes, mentre 
que altres espècies són relativament banals i 
intercanviables. Hi ha una relació directa entre 
diversitat ecològica i estabilitat dels ecosiste-
mes, però un cert grau de pertorbació promou 
també la biodiversitat. Totes les espècies, des 
de les més humils fins a les més aparents i 
vistoses, tenen un paper a l’hora de ciclar els 
nutrients, de produir i consumir matèria orgà-
nica, i de retre serveis ecosistèmics menys 
evidents i que rarament ens plantegem (la ma-

Figura 3. Espècies comunes i poc aparents poden ser, en canvi, fonamentals per al funcionament equilibrat 
de l’ecosistema en què viuen. Sargantanes insectívores, libèl·lules depredadores, abelles (i altres espècies) 
pol·linitzadores, arbres formadors de boscos, etc., són altres tants actors del drama de la vida sense els quals 
aquesta no seria possible. A la fotografia, la sargantana balear (Podarcis lilfordi), la libèl·lula Cocothremis 
erythracea, el coleopter florífer Oedemera nobilis i l’aranya Synaema globosum (Fotos: J. Corbera) 

Figura 2. La biodiversitat és el diccionari de la natura. 
(Original de Joan-Albert Ros, en Ros, 2004.)
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teixa composició de l’atmosfera, la formació 
del sòl, la depuració d’aigües, sòls i aire con-
taminats, el mateix clima, etc.) o bé la produc-
ció de recursos naturals (aliments, medecines, 
materials de construcció, etc.) dels quals, més 
conscientment, ens apropiem. Els diferents 
ecosistemes, i la biosfera sencera, depenen 
en mesura més gran o més petita de les espè-
cies d’éssers vius, i nosaltres, com una espè-
cie més que som, també.

Quantes espècies hi ha?

Els taxònoms han descrit en els darrers 
dos-cents cinquanta anys al voltant de 1,8 mi-
lions d’espècies d’éssers vius, i hi ha estimes 
versemblants que el nombre total d’espècies 
que hi ha actualment a la Terra pot trobar-se 
entre els 15 i 30 milions, o potser més i tot. 
D’aquestes espècies, unes són més abun-
dants, més actives, més transformadores de 
l’entorn que d’altres; constitueixen els ele-
ments fonamentals dels ecosistemes, perquè 
permeten la instal·lació d’altres espècies (tal 
com passa amb els arbres i els boscos, amb 
els coralls i els esculls coral·lins, etc.). D’altres 
espècies, malgrat la seva abundància, sembla 
que no tenen un rol tan important, i (potser 
perquè no les coneixem bé) semblen banals 
i fins i tot “repetides” o substituïbles: si no hi 
fossin, potser l’ecosistema del qual formen 
part no se’n ressentiria (fig. 4). 

Encara unes altres espècies, malgrat que 
no són molt nombroses, tenen un paper es-
sencial, perquè exerceixen un control sobre la 
resta, fins al punt que hom les ha considerat 
espècies clau: sense elles tot l’ecosistema (o 
una bona part d’ell) s’esfondraria o canviaria 
radicalment; els depredadors i els organismes 
patògens en serien exemples. D’altres, final-
ment, i precisament perquè són poc abun-
dants, rares, acantonades en hàbitats reduïts, 
semblen els darrers representants de nissa-
gues que potser en un temps foren pròspe-
res, però que ara (per les raons que siguin, no 
sempre conegudes), semblen estar en la recta 
final d’un procés d’extinció, que d’altra banda 
és general en totes les espècies, si bé pot pro-
duir-se al cap de molts milions d’anys.  

(Sense adonar-nos-en, hem fet servir el ter-
me ecosistema, que convé definir: és el con-
junt d’espècies que viuen en un determinat 
ambient: un bosc, un llac, un mar, etc.; més 
el seu entorn inanimat, geològic, físic, químic, 
etc., més les interaccions entre aquestes es-
pècies, des de la simple coexistència física 
fins a la depredació, passant per tota mena 
de relacions més o menys complexes, com 
la competència, la simbiosi i el mutualisme; 
més les interaccions entre les espècies i l’en-
torn inanimat. Es tracta, doncs, d’un concepte 
teòric, però ben real. El podríem comparar a 
“societat” en els afers humans, o “comerç”, o 

encara “civilització”. Això ens permet recordar 
també unes altres aproximacions a fi d’enten-
dre el paper de les espècies i les seves abun-
dàncies respectives. Allò que fan les diferents 
espècies d’organismes en el seu entorn es 
pot assimilar a allò que fem els humans en les 
nostres societats: hi ha diferents professions, 
algunes fonamentals, altres no tant; alguns 
oficis són duts a terme per uns pocs especia-
listes, altres, potser menys complexos, tenen 
una multitud de persones que els practiquen, 
millor o pitjor; són generalistes i, per això ma-
teix, intercanviables i/o prescindibles...). 

Mentre que ja fa temps que se sap que 
certes regions són molt diverses (les selves 
tropicals, els esculls de corall) i que altres 
funcionen amb un nombre reduït d’espècies, 
descobriments recents han obert finestres 
insospitades a la riquesa biològica en àrees 
geogràfiques que se suposaven ben investi-
gades o bé que es consideraven inhòspites 
per a la vida. Aquest és el cas dels anome-
nats ecosistemes microbians litoautotròfics 
subsuperficials, constituïts per bacteris i fongs 
que ocupen porus de roques ígnies situades a 
certa profunditat de la superfície terrestre (fins 
a 3 km i més), i que obtenen energia de subs-
tàncies químiques inorgàniques, sense neces-
sitat d’entrades orgàniques procedents de la 
superfície.

Una cosa similar passa amb els “oasis” 
abissals, illes fèrtils en un entorn realment 
desèrtic: el fons pregó del mar en el qual es 
genera l’escorça terrestre. Al voltant de les 
fumaroles hidrotermals que aboquen aigua 
de mar rescalfada a desenes o centenes de 
graus i que funcionen com a guèisers conti-
nus, hom va descobrir fa dues dècades una 
comunitat formada per estranys cucs i altres 

Biomassa proporcional de les diferents espècies
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Figura 4. Podem classificar les espècies d’organismes 
en quatre grans grups, segons que siguin importants 
per a l’ecosistema a causa de la seva abundància, 
que no ho siguin malgrat la seva abundància, que 
no siguin importants perquè són molt escasses, o que 
ho siguin malgrat que el seu nombre sigui reduït; 
aquestes darreres són les espècies clau  
(de Primack i Ros, 2002).
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animals, desconeguts fins llavors per la cièn-
cia. No només hi havia espècies noves, sinó 
grups taxonòmics nous. Allò que féu extraor-
dinària aquella troballa, a més de l’abundàn-
cia d’organismes en contrast amb la pobresa 
dels fons abissals de tots els oceans, era que 
les xarxes tròfiques que formen no es basen, 
com les més comunes, marines i terrestres, en 
la fotosíntesi de les plantes. Aquí els produc-
tors primaris són bacteris quimiosintètics, que 
obtenen energia dels metalls reduïts (especi-
alment el sofre) i dissolts en l’aigua expulsada 
per les fumaroles, i que viuen lliures en el medi 
o bé formant estranyes simbiosis amb dife-
rents espècies d’invertebrats. 

També els recs o canyons submarins, els 
guyots o muntanyes i altres accidents que s’ai-
xequen des del fons del mar contenen, segons 
estudis recents, faunes diferents de les dels 
fons circumdants, amb exemples d’especia-
ció múltiple, la qual cosa recorda el que ja fa 
temps que se sabia de terra, on les valls aïlla-
des de les altes serralades, els tepuis i les illes 
oceàniques són seu d’endemismes faunístics i 
florístics. A terra, l’estudi d’àrees geogràfiques 
remotes està produint la majoria de troballes 
d’espècies noves, principalment insectes i 
plantes; en alguns casos, però, aquests des-
cobriments sorprenen perquè corresponen a 
animals grans, que han passat desapercebuts 
fins fa quatre dies per la ciència. Els casos 
més coneguts són les troballes de mamífers, 
ocells, amfibis i rèptils en regions selvàtiques 
de tot el món. Quelcom de semblant ha pas-
sat en els oceans, on hom ha descobert re-
centment espècies gegants, des de bacteris 
(“gegants” perquè són visibles a simple vista: 
fan un o dos mm) a calamars i taurons. Algu-
nes d’aquestes espècies de les quals fa quatre 
dies la ciència no en sabia res tenen un paper 
ecològic important: un cianobacteri del pico-
plàncton marí, Prochlorococcus marinus, pot 
assolir abundàncies notables (fins a 100.000 
cèl·lules ml-1), i la seva activitat fotosintètica 
podria suposar al voltant d’un terç de la pro-
ducció primària total dels oceans.

Una tasca ingent 

Mentre que un esforç més gran de pros-
pecció i l’ús d’eines moleculars amplia el 
catàleg taxonòmic de la biodiversitat, també 
es fa evident que per dur a terme l’enorme 
tasca de catalogar tota la diversitat biològica 
dels diferents ecosistemes de la Terra caldran 
dècades, sinó segles, si es fa al ritme actu-
al. La situació és especialment greu perquè 
la florida de determinades branques de la 
biologia (molecular, genètica, ecologia, etc.) 
ha fet que l’interès dels joves biòlegs per la 
taxonomia minvés; actualment són molts els 
grups taxonòmics que només compten amb 
un sol especialista, o un parell a tot estirar, 

en tot el món, i sovint es tracta de profes-
sionals propers a jubilar-se. La solució pot 
raure en iniciatives com les que ha posat en 
marxa l’Instituto Nacional de Biodiversidad 
de Costa Rica i altres centres similars, en es-
pecial en països en què hi ha “punts calents” 
d’elevada riquesa faunística i florística (regi-
ons tropicals, mediterrànies i altres). En les 
recerques que promouen aquests centres, el 
primer triatge i classificació provisional dels 
exemplars recol·lectats el fan parataxònoms, 
persones amb poca formació formal en taxo-
nomia, però bons coneixedors de la fauna o 
flora locals; posteriorment, els especialistes 
de laboratoris, universitats i museus de tot el 
món completaran la feina més delicada. L’es-
tabliment de bases de dades posades con-
tínuament al dia i amb bones imatges mor-
fològiques i anatòmiques, i la seva consulta 
mitjançant Internet, com la que promou la All 
Species Foundation, així com l’intercanvi rà-
pid d’informació entre especialistes i afeccio-
nats que la Xarxa mundial permet, hauran de 
contribuir a facilitar aquest cens total, utòpic 
però necessari, de la biodiversitat.

Potser hem fet tard 

Resulta tristament irònic que el coneixe-
ment que comencem a tenir de la biodiversi-
tat del planeta i del seu important paper per al 
funcionament del món i per als nostres propis 
afers arribi en el moment de la història en què la 
nostra espècie està agredint aquesta biodiver-
sitat en tots els fronts possibles: destruint hà-
bitats (especialment les selves tropicals, però 
també els boscos i les àrees humides i litorals 
arreu), eliminant directament unes espècies 
més fràgils i afavorint-ne unes altres (domès-
tiques, antropòfiles, plaga, males herbes; es-
pècies banals, en suma), contaminant el medi, 
exhaurint el que per a nosaltres són recursos 
naturals, però per als ecosistemes són peces 
fonamentals del seu funcionament. Arrencant 
indiscriminadament pàgines senceres d’aquell 
diccionari del símil, fins i tot abans d’haver-nos 
preocupat de saber què contenien. I fent-ho en 
un moment històric en què la humanitat té pro-
blemes greus per alimentar prop de dos terços 
de la seva població creixent.

Els ecosistemes simplificats per l’home 
(camps de conreu, rius contaminats, ciutats, 
boscos i litorals) funcionen amb un nombre 
d’espècies (i d’interaccions entre elles) menor 
que els ecosistemes no alterats (o poc alterats, 
ja que la petjada de la nostra espècie abasta 
pràcticament tots els racons del planeta). Però 
no sabem fins on podem seguir perdent biodi-
versitat i, conscients que la que fins ara s’ha 
descrit és només una fracció petita del total 
possible que hom ha estimat, és obligat ser 
prudents i aplicar, abans no sigui massa tard, 
el principi de precaució.
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Els esforços que hom dedica a l’estudi de-
tallat d’algunes espècies han posat de mani-
fest la seva precària situació (fig. 5); el mateix 
pot dir-se de determinades comunitats, en 
què l’erosió de la biodiversitat és extrema (els 
manglars i els esculls coral·lins entre les mari-
nes, les pluviselves tropicals, els ecosistemes 
mediterranis, els llacs tectònics i les illes oceà-
niques entre les terrestres). Són cada cop més 
nombrosos els casos d’espècies de vertebrats 
(principalment mamífers i ocells) les poblaci-
ons dels quals compten amb un nombre tan 
reduït d’individus que la seva continuïtat és 
inviable. Algunes d’aquestes espècies (com el 
rinoceront negre, el tigre de Bengala, la pan-
tera de les neus, etc.) tenen més exemplars 
residents en zoològics i circs que en la natura. 

Les espècies de l’anomenada “megafauna 
carismàtica” (animals grans que la nostra es-
pècie admira), com el panda (fig. 6), el tigre, el 
goril·la de muntanya, el vell marí de la Mediter-

rània, l’àguila calba, etc., tenen un paper doble. 
Per un cantó, són espècies fonamentals en els 
seus ecosistemes, en alguns casos “espècies 
clau”, de les quals en depenen moltes altres, i 
amb elles el bon funcionament de la comunitat 
sencera; per un altre, són atractives per al gran 
públic i, per això mateix, capaces de generar 
campanyes de protecció per a elles i els seus 
hàbitats. Això les fa més conegudes, i alhora 
serveixen com a indicadores de l’estat de con-
servació d’espècies i hàbitats i de l’esforç que 
fa la nostra societat per a protegir-les. Per això 
és preocupant que la situació de moltes d’elles 
sigui terminal, en el sentit de trobar-se a un pas 
de l’extinció. Aquest és el cas del linx a la pe-
nínsula Ibèrica, segurament l’única espècie de 
mamífer gran en perill d’extinció actualment a 
Europa (que ha vist desaparèixer moltes altres 
espècies, o que les conserva en condicions 
força protegides: ós, cavall de Przewalski, bisó 
europeu, trencalòs, etc.; fig. 7) .
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Figura 5. El nombre d’espècies amenaçades (en grau divers, des d’amenaces lleus fins a trobar-se prop de 
l’extinció) és molt elevat, i no para de créixer.

Figura 5. El WWF (Fons Mundial per a la Natura) ha 
triat el panda, un animal emblemàtic, com a logo i 
mascota.

Figura 6. L’ós ha estat reintroduït al Pirineu, i encara 
conserva poblacions reduïdes a les muntanyes 
cantàbriques. Malgrat tractar-se d’un animal tímid 
i que passa els llargs mesos de l’hivern amagat, la 
seva presència no és ben vista per alguns sectors de 
la població. Com altres espècies, però, és una peça 
fonamental del seu ecosistema i una prova de la seva 
salut ambiental.
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El drama de la pèrdua per extinció d’algu-
nes d’aquestes espècies no és només estètic 
o científic (per la desaparició d’organismes 
únics i irrepetibles, que són la resposta evolu-
tiva a l’adaptació a determinats ambients), ni 
només ètic (la nostra espècie sol ser la cau-
sant d’aquestes extincions i, per tant, en tenim 
una responsabilitat col·lectiva.). Més preocu-
pant resulta la pèrdua de la funció ecològica 
que aquestes espècies acomplien en el seu 
entorn, que no sempre pot ser substituïda. Per 
exemple, a la sabana africana, els ramats de 
bestiar domèstic que s’hi van introduir des de 
la colonització europea i que s’hi mantenen, 
no produeixen ni la meitat de carn per hectà-
rea que els ungulats autòctons, són molt més 
susceptibles a les malalties que aquells i de-
graden la vegetació natural de manera irrecu-
perable.

Cascades d’erosió

També és greu la generació d’efectes en 
cascada, que poden transformar completa-
ment la fesomia, l’estructura i les funcions de 
les comunitats afectades. En aquest sentit, 
hom creu que la desaparició o rarefacció, en 
una gran majoria per causes antròpiques, dels 
grans animals terrestres i aquàtics, ja fossin 
herbívors o carnívors, en els darrers onze mil 
anys (data aproximada de la gran expansió de 
l’espècie humana per tots els continents, des-
prés de la retirada dels gels al final de la darre-
ra glaciació), va transformar de manera dràs-
tica els ecosistemes terrestres i aquàtics. Una 
cosa similar està passant en l’actualitat amb la 
intrusió humana en les regions tropicals de tot 
el planeta, amb la sobrepesca que espleta un 
calador rere un altre en els mars de tot el món, 
i amb el comerç d’espècies exòtiques, vives, 
naturalitzades o en forma d’esquelets o parts 
dures (banyes, closques, etc.).

Els impactes d’aquestes malvestats pro-
dueixen canvis notables en els ecosistemes; 
aquest seria el cas de les proliferacions de 
meduses, que semblen haver-se multiplicat en 
els darrers anys, i que no sols són molestes 
per als banyistes a l’estiu, sinó que en alguns 
ecosistemes han substituït els grans peixos 
com a depredadors dels peixos petits i els 
seus estadis larvaris, amb l’impacte que això 
suposa no només per a les comunitats natu-
rals, sinó també per als recursos pesquers. 
Una de les causes d’aquestes proliferacions 
de meduses és la reducció dels seus depre-
dadors (tortugues marines i peixos), però una 
altra és l’excedent important de plàncton, que 
no és consumit pels peixos que no parem de 
sobrepescar des de fa segles. 

Hi ha iniciatives esperançadores. El nom-
bre d’àrees protegides en les quals s’impe-
deix totalment o es limita molt l’explotació 
de recursos naturals, a terra i al mar, no para 

de créixer (una altra cosa és l’eficàcia de la 
protecció; sovint s’ha criticat els “parcs de 
paper”, en el sentit que només estan prote-
gits sobre el paper, però no tenen  pressu-
postos suficients, ni vigilància, ni recerca). 
L’ecoturisme, la visita a algunes d’aquestes 
àrees protegides, produeix molts més be-
neficis que l’explotació convencional de les 
espècies d’animals i plantes (però la mateixa 
freqüentació dels visitants d’aquests parcs 
o reserves és, també, una de les causes de 
degradació, i convé regular-la i salvaguardar-
ne sempre algunes parts, o “santuaris”, on la 
visita no sigui possible). 

L’adquisició de territoris naturals per part 
de governs, organitzacions diverses o parti-
culars per detreure’ls del desenvolupament 
agrícola o urbà, o de l’explotació forestal, és 
una estratègia útil, i no només en països en 
vies de desenvolupament. Moltes ONG pro-
teccionistes, empreses compromeses amb 
el medi ambient, fundacions i particulars pa-
guen preus relativament assequibles que per-
meten adquirir milers o milions d’hectàrees de 
selva o bosc, la protecció de les quals es pot 
negociar amb els governs dels països impli-
cats. La bioprospecció (recerca de substàn-
cies naturals en espècies d’animals i plantes) 
ha fornit centenars de noves molècules que, 
produïdes per organismes terrestres i marins, 
tenen característiques que les fan útils com 
a medecines; adonar-se que la biodiversitat 
pot ser rendible industrialment ajudarà també 
a conservar-la.

Què hi podem fer?

Però el ritme al qual s’erosiona i es perd 
biodiversitat és, ara per ara, superior als esfor-
ços per a conservar-la; reduir la pèrdua de bi-
odiversitat a les escales local, regional i global 
implica aconseguir la protecció, el rescabala-
ment, la restauració, la gestió racional i soste-
nible del patrimoni que suposa la biodiversitat. 
I això caldrà fer-ho mitjançant una hàbil barre-
ja de recerca científica per conèixer millor els 
components i el paper de la biodiversitat; d’in-
versió de capital per crear mercats sostenibles 
en lloc dels consumidors i malbaratadors que 
ara tenim; i de governança per promoure la di-
fícil coexistència entre creixement econòmic i 
conservació. La conservació de la biodiversi-
tat requereix de l’esforç de tothom i en tots 
els àmbits. Cal un canvi d’actituds al treball, 
com a professionals, a casa o al carrer, com 
a ciutadans, però també quan actuem com a 
consumidors, com a turistes o com a electors. 
Qualsevol de les nostres decisions acaba in-
cidint, a curt o llarg termini, sobre la conser-
vació de la diversitat biològica, i ja que no hi 
ha decisions neutres, és assumint plenament 
la nostra responsabilitat, i des del primer mo-
ment, com contribuirem a la millora de la con-
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servació de la diversitat biològica a Catalunya 
i, per extensió, al món.

I quina responsabilitat hi té, el ciutadà 
comú, en la pèrdua de biodiversitat?, es pot 
preguntar el lector. I, per tant, quines coses 
podem fer per evitar-la o reduir-la? Deixant 
de banda que aquest ciutadà imaginari sigui 
caçador, pescador, piròman, etc., i, llavors, 
atempti directament contra la biodiversitat, 
cal tenir en compte que tots som, en major o 
menor mesura, consumidors d’uns recursos 
que, directa o indirectament, afecten la in-
tegritat d’espècies i ecosistemes. En posaré 
alguns exemples, que la consulta de llibres i 
articles sobre el tema (com els que s’inclouen 
a la bibliografia), o la simple lectura diària de la 
premsa, poden ampliar fàcilment.

És al nostre abast

És encara recent el desmantellament de les 
parades d’animals exòtics que durant dècades 
han estat instal·lades a la Rambla barcelonina. 
Els animalets que s’hi venien, alguns d’ells il-
legalment (perquè eren espècies protegides), 
suposaven una fracció petita dels que s’havien 
capturat en els seus hàbitats originals, selves i 
boscos de tot el món, perquè molts d’ells mo-
rien en el procés de captura, transport i mante-
niment. I aquests animals feien la seva funció 
en el seu hàbitat natural, i encara molts d’ells, 
una vegada comprats per ciutadans ingenus, 
es van escapar (cas de cotorres i serps) o van 
ser abandonats perquè en créixer es tornaven 
perillosos (tortugues i caimans), etc. I en trobar-
se en un ambient aliè potser han acabat morint, 
o bé s’hi han adaptat i fan destrosses de tota 
mena, en els nostres rius (les tortugues de Flo-
rida desplacen les autòctones), en els conreus 
(les cotorres malmeten els fruiterars), etc. El 
comerç d’animals exòtics (que no s’ha acabat 
amb l’eliminació d’aquelles parades) malmet 
els ecosistemes d’origen i els d’arribada.

Encara hi ha un espoli de biodiversitat més 
criticable que aquest dels animals exòtics “de 
companyia”. Conquilles de mol·luscs, coralls 
(madrèpores tropicals i corall mediterrani), plo-
mes d’ocells, vori, mans de goril·les, banyes 
de rinoceront i penis de tigre i foques, entre 
altres andròmines, suposen un delme continu 
de biodiversitat per assolir finalitats absoluta-
ment prescindibles (objectes de “decoració”), 
quan no clarament falses (els suposats efec-
tes afrodisíacs o curatius, segons la farmaco-
pea asiàtica). A mig camí entre aquest espo-
li i el de la caça cal situar la recol·lecció de 
plantes remeieres, vesc i molsa (per celebrar 
les festes nadalenques!), la captura d’ocells 
cantaires i altres disbarats que demostren no 
només unes arrels neolítiques en els nostres 
costums, sinó una ignorància supina del pa-
per d’aquests organismes en els seus hàbitats 
naturals.

Els habitants de les ribes de la Mediter-
rània som grans consumidors de peix, que 
darrerament no és tan abundant en el nos-
tre litoral i que arriba als mercats procedent 
de gairebé tot el món. Hi ha, doncs, una ex-
plotació de pesqueres llunyanes per abastar 
els nostres mercats. Però és que, a més, els 
peixos que normalment mengem solen ser 
carnívors de primer, segon o tercer nivell, 
l’abundància dels quals és molt més petita 
que la dels herbívors. (A terra, en general, 
ens alimentem de plantes i herbívors, és a dir, 
dels nivells primer i segon de les piràmides 
tròfiques, més abundosos; fig. 8). Una mesu-
ra ben senzilla per reduir la pressió sobre les 
poblacions d’aquests peixos seria menjar de 
preferència espècies situades més avall en la 
piràmide tròfica, planctòfagues (com la sar-
dina i altre peix blau, ben saludables d’altra 
banda). Al mateix temps, reduiríem la pèrdua 
d’espècies controladores del seus ecosis-
temes, com són els carnívors arreu (fig. 9). 
Hi ha, també, a disposició dels interessats, 
llistats d’espècies de peixos (i altres animals) 
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10.000 J

Consumidors 
terciaris

Consumidors 
secundaris

Consumidors
primaris

Productors
primaris

1.000.000 J d’energia lluminosa

Figura 8. La biomassa (o l’energia, com aquí s’il·lustra) 
de cada nivell tròfic és aproximadament la desena 
part de l’anterior, de manera que si explotem un nivell 
molt alt de l’ecosistema disposarem de menys energia 
que si explotem un nivell inferior.

Figura 9. Sovint, les nostres activitats (caça, pesca, 
contaminació, etc.) eliminen espècies situades en els 
nivells més alts de les piràmides alimentàries, que 
llavors no poden exercir el control sobre els altres 
nivells. El resultat pot ser un capgirament catastròfic 
de l’ecosistema, com s’ha esdevingut en eliminar llops 
a terra i grans depredadors aquàtics en llacs i mars. 
(Les fletxes indiquen el sentit dels canvis: augment o 
reducció de les poblacions).
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el consum de les quals és innocu per a l’eco-
sistema, i d’altres (com la tonyina) que estan 
greument amenaçades i tenen els dies comp-
tats. El ciutadà consumidor de peix (o del que 
sigui) no hauria d’ignorar aquesta situació.

El mateix es pot dir d’altres recursos l’ex-
plotació dels quals impacta directament sobre 
els hàbitats naturals. La major part de la des-
forestació de selves a l’Àfrica i Àsia és per ob-
tenir fustes precioses (que acabaran formant 

Pitjor Millor

Ecosistema protegit parcialment Ecosistema protegit completament

Reserva petita Reserva gran

Reserva fragmentada Reserva íntegra

Nombre reduït de reserves Nombre elevat de reserves

Reserves aïllades Reserves connectades

Reserves aïllades “Passeres” per facilitar el moviment

Protecció d'un hàbitat uniforme Protecció de diversos hàbitats

Forma irregular de la reserva Forma arrodonida de la reserva

Només reserves grans Barreja de reserves grans i petites

Reserves gestionades individualment Reserves gestionades conjuntament

Exclusió de la població humana Integració de la població, amb àrees 
concèntriques d'esmorteïment

STOP

Figura 11. Si es vol que funcionin, les àrees protegides han de complir una sèrie de funcions que difícilment 
es poden assolir en països humanitzats de fa temps, com els europeus en general i Catalunya en particular (de 
Primack i Ros, 2002).

Figura 10. Als Estats Units, el 20% del moresc cultivat és convertit en biocombustible (etanol); en conseqüència, 
el preu del moresc puja. Molts cultivadors de soja planten moresc, que es paga millor. La collita de soja baixa i 
el preu puja. Per cobrir la demanda, els pagesos de Brasil transformen terres de pastures en camps de soja. Els 
ramaders desplaçats desforesten la selva o transformen la sabana en pastures, que destrueixen àrees naturals i 
alliberen carboni. Les conseqüències són molt negatives per a la biodiversitat.
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part dels mobles que es venen a tot el món), o 
bé per establir-hi plantacions de cacau, cafè o 
altres plantes dels productes de les quals ens 
beneficiem, o encara per extreure minerals ne-
cessaris per a la indústria de la telefonia mòbil 
i dels ordinadors, per exemple. És clar que no 
podem prescindir d’alguns d’aquests produc-
tes, però podem comprar només aquells que 
entitats dignes de confiança ens certifiquin 
que s’han produït sense malmetre els hàbitats 
naturals, és a dir, d’una manera sostenible. 

En canvi, les selves i boscos tropicals i 
subtropicals americans sembla que pateixen 
especialment l’embranzida de la desfores-
tació per obtenir-ne pastures, o bé conreus 
de moresc (que potser servirà per fer bio-
combustibles), o bé de soja, que avui dia és 
omnipresent en tots els nostres aliments (fig. 
10). És clar que una dieta equilibrada com-
prèn també la proteïna de la carn, però els 
ciutadans de països occidentals abusem del 
consum de carn de boví (i per això cal obrir 
noves pastures a ramats cada cop més nom-
brosos); és clar que cal substituir el petroli, 
que ja té data de caducitat, amb altres com-
bustibles, però segurament no a costa de 
malmetre els hàbitats naturals per plantar-hi 
canya de sucre o moresc. És clar que la soja 
té un contingut proteínic elevat, però això no 
justifica transformar boscos i matollars en 
camps immensos de soja. I així podríem se-
guir amb molts recursos que, usats de mane-
ra més curosa i sostenible, no suposarien una 
erosió tan gran de la biodiversitat com la que 
estem patint. Si la nostra petjada ecològica 
és excessiva, eliminar-ne la part que és total 
o parcialment prescindible ajudaria a resca-
balar els ecosistemes que, des de fa segles, 
estem degradant.

Quin futur ens espera?

Les perspectives de futur, però, no són bo-
nes. Estem lluny d’assolir l’explotació sosteni-
ble dels recursos del planeta, i cada cop som 
més gent, que cal alimentar i que demanda 
un nivell de vida que s’acosti almenys al dels 
països desenvolupats. Començava l’article 
explicant que el 2010 ha estat declarat Any 
Internacional de la Biodiversitat; quan l’octu-
bre de l’any passat la 10ª conferència de les 
parts del Conveni sobre la Biodiversitat es va 
reunir a Nagoya per constatar els avenços que 
s’havien fet des de la conferència anterior, els 
governs van reconèixer que no s’havia assolit 
l’objectiu general que implicava una reducció 
significativa de la pèrdua de biodiversitat, mal-
grat alguns èxits locals i menors i una tendèn-
cia a una més gran conscienciació de perso-
nes i governs. 

Entre els nous objectius, que caldrà assolir 
el 2020, els països signants del Conveni sobre 
la Biodiversitat han establert ara els següents:

- Fer una gestió i explotació sostenibles de 
les poblacions de plantes i animals aquà-
tics.

- Reduir significativament la pressió antròpi-
ca sobre els esculls de corall.

- Eradicar, o controlar adientment, determi-
nades espècies exòtiques invasores.

- Augmentar fins al 17 per cent, almenys, 
la superfície terrestre protegida, i fins el 
10 per cent, almenys, la superfície litoral i 
marina (fig. 11).

- Evitar l’extinció d’espècies greument ame-
naçades (fig. 12).

- Reduir la contaminació fins a nivells inno-
cus per als ecosistemes i la biodiversitat.

- Reduir a la meitat, i si és possible més, la 
taxa de pèrdua d’hàbitats naturals (fig. 13).

- Restaurar almenys el 15 per cent dels eco-
sistemes degradats.

- Eliminar els subsidis a activitats que direc-
tament o indirecta afecten negativament la 
biodivesitat.
És d’esperar que quan, d’ací a una dècada, 

es reuneixi una nova conferència de les parts 
per comprovar els avenços fets en aquests 
camps, els resultats d’aquests objectius si-
guin més optimistes del que han estat a Na-

Figura 12. Per al gran públic, el comandant Jacques-
Ives Cousteau i Fèlix Rodríguez de la Fuente (entre 
altres personatges mediàtics) foren els grans 
divulgadors de les meravelles de la natura. Mentre 
que no pot negar-se que feren interessar per la 
biodiversitat a moltíssima gent, també és cert que la 
presentaren de manera massa  esbiaixada, amb un 
pes excessiu dels grans animals i oblits freqüents dels 
processos ecosistèmics fonamentals (original de Joan-
Albert Ros, en Ros, 2004).
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goya. Ens hi juguem no només la persistència 
de la varietat d’organismes del planeta, sinó 
els serveis ambientals que produeixen, que 
ens són absolutament necessaris. I també la 
nostra pervivència com una espècie més de 
la biosfera.
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