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Impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat

Vulnerabilitat dels amfibis al canvi climàtic
Nature (2006)
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Atelopus senex

Un augment de la T altera la dinàmica
d’un fong de la pell que resulta fatal
per als amfibis, provocant-los-hi la
mort per deshidratació i asfixia

2/3 parts de les més de 110 spp de granotes arlequí desapareixeren de Centre i Sudamèrica
en els anys 80s i 90s !!

Vulnerabilitat dels amfibis al canvi climàtic

Salamandra salamandra

Hyla sarda
El Batrachochytrium dendrobatidis amenaça
la població mundial d’amfibis
Alytes muletensis
Doddington et al. Ecology 2013

Si no es frena o mitiga l’efecte invernacle, es
preveuen extincions en massa !

Vulnerabilitat dels rèptils al canvi climàtic
• La seva activitat depèn de la temperatura ambient
• Depositen els seus ous en nius subterranis entre 0 i 40 cm
• El seu desenvolupament embrionari té lloc en els mesos més càlids
• Posen ous amb closques flexibles i permeables
• Els ous intercanvien molta aigua amb l’ambient del niu
• No hi ha cura paterna dels ous

Vulnerabilitat dels rèptils al canvi climàtic
Un problema adicional:

•

El sexe en molts grups de rèptils (tortugues, cocodrils i
llangardaixos) no està determinat genèticament

•

És la temperatura durant el desenvolupament la que dóna lloc a
mascles o a femelles

Vulnerabilitat dels rèptils al canvi climàtic
En tortugues marines, ous incubats a alta temperatura sols
produeixen femelles

La temperatura de les platges de nidificació de les tortugues en el
Mediterrani és de 32- 33 °C donant lloc majoritariament a
femelles.

Espècies terrestres vulnerables al canvi global
Grups amenaçats a Europa:
59% amfibis (23% en la Llista Vermella Europea)
42% rèptils (21%)
15 % mamífers
13% aus

Causes:
•
•
•
•

Destrucció de l’hàbitat
Canvi climàtic
Contaminació
Espècies invasores

Impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat
- Pot operar a múltiples nivells d’organització ecològica
- Al nivell més bàsic, el CC pot disminuir la diversitat genètica de poblacions i
espècies degut a processos de sel·lecció direccional i migració ràpida

distribució
Estratègies (no-exclusives) de
resposta de les espècies

fenologia
funcionament (canvis fisiològics o
de comportament, mitjançant
plasticitat fenotípica)

Qüestió: Seran capaces d’adaptar-se al nou clima a la velocitat necessària per a
contrarrestar la rapidesa i magnitud del canvi, evitant així la seva extinció local o
global ?

Efecte del canvi climàtic en la distribució d’espècies
Evidències de migració altitudinal d’espècies de plantes vasculars
Ascens dels cinturons de vegetació amb canvis en la seva extensió
Tendència a una simplificació de la comunitat amb domini de plantes més termòfil·les/
xeròfil·les
Reducció del nº espècies i abundància d’especialistes

Gottfried et al 2012 Climate change, Paulí et al 2012 Science, Barrio et al 2013 MRD

Efecte del canvi climàtic en sistemes
d’alta muntanya– Projecte GLORIA
Projecte internacional d'observació a llarg termini per
avaluar els impactes del canvi climàtic en la biodiversitat
–específicament plantes- d'alta muntanya de la Terra.
Iniciat el 2001 a 18 serralades europees
(GLORIA-EUROPA), però actualment ja comprén
més de 121 zones pilots en muntanyes arreu del
món, dels pols als tròpics.

A l’Estat Espanyol:
v Pirineu aragonés (PN Ordesa y
Monte Perdido; Valle de Tena
v Parque Nacional de Sierra
Nevada(occidental i nororiental)
v Sistema Central (Navacerrada)
v Cordillera Cantàbrica
v Sistema Ibèric (Moncayo)

h#p://www.gloria.ac.at/

Efecte del canvi climàtic en sistemes d’alta muntanya
Objectiu: predir l’impacte del canvi climàtic sobre les poblacions de la
violeta del Teide (2200-3700m)

Viola cheiranthifolia

Models de distribució d’espècies (nínxol), incorporant gradients de
temperatura, topografia i cobertura nival) projectant-los sota
diferents escenaris de canvi climàtic (Models de Circulació General

MIROC i CSIRO per als escenaris d'emissions 2.6, 6.0 i 8.5 desenvolupats per
IPCCC 5 (Treball IPCC Grup I, 2013), per als anys 2030, 2050 i 2080)

Rodríguez-Rodríguez et al. Ann Bot. (2018)

Efecte del canvi climàtic en sistemes d’alta muntanya

Malgrat ser una espècie extremadament vulnerable al
canvi climàtic, l'espècie no perdrà tota la seva àrea
potencial en les pròximes dècades
Tendència a un canvi en l'altitud de l'hàbitat idoni,
i l'heterocigositat començarà a baixar cap al 2060.
Les pobl. de Las Cañadas seran les més afectades
La baixa capacitat de dispersió de V. cheiranthifolia,
juntament amb una forta pressió d’herbivòria (conills),
dificultarà la seva adaptació a les condicions
climàtiques futures

Rodríguez-Rodríguez et al. Ann Bot. (2018)

Efecte del canvi climàtic en la distribució d’espècies
L’escalfament hivernal està actualment provocant un desplaçament
altitudinal dels insectes plaga limitats per les baixes temperatures

Segle XX

Escalfament
global

2200 m

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

1600 m

Pinus nigra

Thaumetopoea pityocampa

Gradient al@tudinal a Sierra Nevada
Hódar & Zamora, Biodiv & Cons. 2004

Efecte del canvi climàtic en la fenologia

Canvis en la fenologia amb
l’augment de la temperatura
provoquen desajustos
temporals

Canvis en el temps de
eclosió dels peixos
respecte a la proliferació
dels seus depredadors pot
conduir al col·lapse de les
poblacions

Efecte del canvi climàtic en la fenologia

PNAS (2008)

El grau de desajust varia entre
espècies (N=100); les que mostren un
desajust més gran són les que
tendeixen a disminuir, mentre que
les que avancen la migració tenen
poblacions estables o van en augment

Efecte del canvi climàtic en la fenologia
Ecol. Entomol (2006)

Un augment de la
temperatura primaveral es
correlaciona amb una
aparició més primerenca de
les dues espècies d’insectes

Efecte del canvi climàtic en la fenologia

Efecte del canvi climàtic en les interaccions
Objectiu: Determinar la influència de factors
climàtics sobre els desajustos fenològics en les
interaccions planta-papallona en un període de 17
anys
Hiverns i primaveres més secs condueixen a
majors asincronies en la primera i segona
generació de papallones, respectivament

Aigüamolls de l’Empordà

Almenys a la regió Mediterrània,
els desajustos temporals podrien estar més
influenciats per l'aridesa que per la
temperatura
Efecte sobre les poblacions de papallones i plantes?

Donoso et al. Oikos 2016

Efecte del canvi climàtic en la fenologia

Thackeray et al. Global Change Biol. (2010)

726 spp terrestres i aquàtiques (UK)

-La majoria d'esdeveniments primaverals i estivals s'han avançat en tots els sistemes
-Canvis fenològics diferencials entre nivells tròfics en tots els ambients
-Els nivells superiors responen més lentament als canvis en el clima à més vulnerables als
desajustos
-Els desajustos canvien en el temps
-Les espècies d’aigua dolça i terrestres han avançat més que les marines

Plasticitat fenotípica adaptativa
Plasticitat fenotípica- alteració en el
comportament, morfologia o fisiologia d’un
organisme com a resposta a un canvi ambiental
És adaptativa quan la direcció del canvi
millora l’eficàcia biològica en el nou ambient.
Es requereix un canvi genètic en els individus,
resposta que sol ser bastant lenta però pot
assegurar una supervivència a llarg termini
Experiments de jardí comú
• Desplaçar a dues poblacions dels
seves ambients nadius a un
ambient comú
•

Experiments de sembres
recíproques en jardins comuns

•

Avaluar la component genètica
de les diferències entre
poblacions d'una espècie

Central popula9ons

Marginal popula9ons
Ghalambor et al Funct Ecol (2007)

Plasticidad fenotípica adaptativa
Els processos evolutius poden ser ràpids a la natura à permet investigar
l’adaptació de les poblacions a les condicions ambientals
GrENE-net – Genomics of rapid Evolution in Novel Environments
Espècie model: Arabidopsis thaliana

Carlos Lara-Romero
Objectiu: obtenir informació
sobre el paper de les variables
ambientals en la configuració de
la dinàmica temporal i la variació
espaial de la genòmica poblacional
Parcel·les replicades que abarquen un rang
ample de condicions ambientals
Plantació de llavors d’una població previament
seqüenciada (2017)
Anualment, mostreig de material que es
seqüencia per a detectar canvis en les
freqüències d’al·lels
Supervivència i temps de floració
Obtenció de dades climàtiques i del sòl

h#ps://grenenet.wordpress.com

(Esporles)

2017

L'augment de temperatura tindrà
impactes negatius sobre 4 cultius
essencials per als humans (suposen 2/3
de la ingesta de calories) a nivell local,
regional i mundial i, per tant, amenaça la
producció agrícola mundial

En el darrer segle la T ha augmentat
1°C, en promig, en les zones on creixen
aquests cultius. Està previst que al
2100 hagi augmentat 2,5°C respecte a
nivells pre-industrials
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