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Per què és important la connectivitat ecològica?

perquè un dels principals “problemes de civilització”
és la pèrdua de connexions a tots els nivells
Desconnexió entre la societat i la natura
Desconnexió entre els cicles naturals i els electorals
Desconnexió entre el “progrés” i la sostenibilitat
Desconnexió entre els països risc i els empobrits
Desconnexió entre el cos i la ment i l’esperit...

TENDÈNCIES
• Gran expansió de regadius
• Expansió de boscos,
bosquines, matollars,
herbassars
• Canvi climàtic: augment de
secades, incendis, erosió,
pèrdua d’habitats,..
• Augment de població:
permanent i turisme
• Forta expansió urbanística i
d’infraestructures
IMPACTES
• Atropellament, electrocució, caça furtiva i emmetzinament de fauna
• Anhiliació d’espècies vulnerables (especialment espècies clau)
• Destrucció, fragmentació i degradació d’hàbitats i paisatges
• Contaminació d’ecosistemes (xarxes tròfiques)
• Disrupció i bloqueig de processos ecològics bàsics
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Connectivitat ecològica i paisatgística

Biòtica

Abiòtica

- Gens

- Aigua superficial

- Espècies

- Aqüífers

- Hàbitats

- Corrents marins

- Paisatges

- Sediments

- Ecosistemes

- Vent
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Barreres antropogèniques
•

Zones urbanes

• Zones periurbanes
• Xarxa viària
• Xarxa elèctrica
• Embassaments
• Canals
• Ports i espigons

• Regadius
• Assecament cursos
hídrics
• Contaminació cursos
hídrics
• Excavacions
• Abocaments
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Fragmentació d’ecosistemes, hàbitats i paisatges

Processos de
fragmentació:
Primera causa de
pèrdua de
biodiversitat

en països rics i
tecnològicament
desenvolupats
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Incendis forestals 1975-1995
CREAF (1995)
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Impacte de la vialitat
en la fauna:

barrera i col·lisions
IMD <1000 –impacte alt
IMD 1000-10000
impacte molt alt, molt
pocs passen
IMD >10.000 impacte
màxim, quasi cap
animal passa
Centenars de milers
d’animals vertebrats
moren anualment
atropellats a Catalunya

Hàbitats estèpics isolats enmig de les barreres de conreus de regadiu

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya

Planificació territorial
Connector ecològic

Connector ecològic

Espais naturals protegits
i espècies protegides
Corredor biològic

Xarxa viària
i infraestructures lineals
Passos de fauna

Espais fluvials
Connector fluvial

Connector fluvial

Corredor biològic

Passos de fauna

Agricultura
Tanques vegetals

Urbanisme
Itinerari paisatgístic

Itinerari paisatgístic

Tanques vegetals
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ESTUDIS DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA A CATALUNYA 1993-2007
Uns 80 investigadors i estudiosos s’hi ha dedicat
4 universitats, 5 centres recerca, 20 ONG s’hi han implicat
+ 120 estudis sobre connectivitat ecològica
Anàlisi de les millors experiències en països similars (1993-99)
Estudis, propostes i projectes (des de 1:250.000 – 1:1000)
Molta creativitat i moltes aportacions metodològiques
Quasi tots els estudis realitzats han romàs inèdits i són difícilment
accessibles
Grau variable d’utilització dels estudis (bastants “endreçats”)
Tècnics catalans “exporten” metodologies i experiència a altres
Comunitats Autònomes i participen en nombrosos projectes
europeus i internacionals.
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DES DE 1990, INCORPORACIÓ (desigual) DE LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA EN MOLTS PLANS

• Plans territorials parcials
• Plans territorials de coordinació
• Plans territorials sectorials
• Plans directors urbanístics
• Plans especials (supramunicipals o no)
• PERUSNUS (supramunicipals o no)
• POUM
• Plans parcials
• Plans estratègics
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DES DE 1990, INCORPORACIÓ EN INICIATIVES DIVERSES
• Llei d’urbanisme (2005)
• Lleis i decrets d’espais naturals protegits
• Directrius ambientals pels espais fluvials del DMA (1993)
• Plans de conservació d’espècies fluvials + 1993
• Catàlegs de paisatge (2005)
• Informes preceptius del DMAH
• Informes dels òrgans rectors d’espais protegits
• Publicacions tècniques i manuals del DMAH
• Línia subvencions de la Diputació de Girona + 2005
• Publicacions de la Fundació Territori i Paisatge + 2002
• Recerca aplicada en passos de fauna (Programa COST)
• Iniciativa de connectivitat internacional del Cantàbric als Alps
• Campanyes de plataformes de salvaguarda, ecologistes, ...
• Recursos, contenciosos, dictàmens, ..

PTPde
del’Alt
l’AltPirineu
Pirineu–Aran
–Aran
PTP

RESULTAT: Xarxa ecològica funcional
406.536 ha
70,2%
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Propostes a la Diputació de Girona - 2005
1. Analitzar l’efecte barrera de la xarxa de carreteres de la Diputació, identificar punts negres
i promoure mesures de permeabilització,
2. Adoptar mesures relatives a la connectivitat ecològica en les obres de millora i
manteniment de la xarxa de carreteres de la Diputació;
3.Considerar la incidència connectivitat ecològica en les avaluacions d’impacte ambiental
d’infraestructures que faci la Diputació de Girona o el CILMA;
4. Incorporar la connectivitat ecològica en el Plec de Prescripcions Tècniques dels PALS;
5. Informar, des del CILMA, els ajuntaments i els consells comarcals;
6. Sensibilitzar i conscienciar els ajuntaments i consells comarcals per conservar i recuperar,
si s’escau, la connectivitat ecològica dels seus àmbits competencials;
7. Donar suport als ajuntaments per planificar connectors ecològics;
7. Instar la Generalitat de Catalunya que aprovi les Directrius estratègiques de connectivitat
ecològica.
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REFLEXIONS I APORTACIONS DES DE LA SOCIETAT CIVIL

Primera Jornada sobre connectivitat ecològica i paisatgística en el
planejament urbanístic (Olot, 1999)
Jornades sobre les connexions ecològiques i paisatgístiques com a eina
bàsica en la gestió del territori de l’Alt Empordà (Figueres, 2001)
Taller d’experts en connectivitat ecològica (Olot, 2003)
Manifest d'Olot per a la salvaguarda de la connectivitat ecològica i
paisatgística de Catalunya (Olot, 2004)
Jornada sobre vies verdes al Vallès (Mollet del Vallès, 2005)
Congrés internacional (UICN, Consell d’Europa, Fundació Territori i Paisatge)
sobre connectivitat ecològica muntanyenca (Barcelona, Son, Vitòria-Gasteiz,
Somiedo, 2005)
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MANIFEST D’OLOT 2003
Consideren, però, que aquestes
mesures, tan necessàries, no serien
suficients per aturar i revertir les
fortes pressions que es desenvolupen,
ara mateix, en contra de la
connectivitat ecològica i paisatgística
del nostre país, motiu pel qual
INSTEN el nou Govern de la
Generalitat de Catalunya a:

1) aprovar de manera immediata les "Directrius estratègiques
per al manteniment de les connexions ecològiques i
paisatgístiques entre els espais protegits" elaborades pel
Departament de Medi Ambient el 1998, i reclamades per
diverses resolucions del Parlament de Catalunya.

Avaluació del sistema d’ENP de Catalunya – ICHN 2004
PRESSIONS I IMPACTES: urbanització
•

El 85% dels ENP pateix una considerable pressió urbanística.

•

Les pressions més altes afecten els ENP litorals i de la serralada Litoral, i
alguns pirinencs.

•

Afecten totes les figures de protecció: és molt alta al 31% de la superfície
dels EIN, al 33% dels PLAESP i al 39% dels PNAT.

•

Les ZPP fan una funció protectora important.

•

La vulnerabilitat dels ENP de petites dimensions és gran.

•

Alguns ENP han hagut de modificar els sues límits per aquesta raó, amb
pèrdues de territori protegit.

Pressions i impactes en els espais del PEIN

La pèrdua de connectivitat ecològica ja
és un problema greu:
28 ENP (19%) tenen una connectància
ecològica baixa o nul·la.
Els ENP més amenaçats d’aïllament són
els fluvials i litorals, i alguns de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
12% de la superfície d’EIN té connectància
ecològica baixa o nul·la
Les reserves són les que tenen menor
connectància ecològica
Els ENP de menors dimensions són els
més vulnerables
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Directrius connectivitat ecològica de Catalunya - 2006

ABAST: IDEES FORÇA

La connectivitat ecològica opera a escales múltiples i té múltiples funcions. Es pot
entendre com la versió dinàmica, funcional, de la conservació.
L’objectiu és garantir una adequada connectivitat ecològica a tot el territori. Els
connectors ecològics o corredors biològics, son peces d’una estratègia connectiva molt més
àmplia.
Aquest objectiu només serà possible si s’aconsegueix integrar la conservació i l’ús sostenible
de la biodiversitat en el marc de totes les polítiques sectorials que incideixen, a totes les
escales pertinents.

PLANTEJAMENT: Transversal: multiescalar i multisectorial
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INDEX
Biodiversitat i estratègies connectives
Bases per a l’acció
La connectivitat ecològica com a objectiu
Marc per a l’establiment de les directrius sobre connectivitat ecològica
Marc per al plantejament de les directrius
Desenvolupament sectorial de les estratègies de connectivitat ecològica
Planejament territorial
Espais naturals protegits
Espècies amenaçades i protegides
Xarxa viària i altres infraestructures lineals
Espais fluvials
Activitat agrària
Urbanisme
Ús dels recursos biològics
Avaluació ambiental
Recerca, informació i participació
Annexos
Definicions i conceptes
Nous instruments a desenvolupar
Inclusió de la connectivitat ecològica en normes i plans
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En conjunt 68 DIRECTRIUS
Planejament territorial: 4
Espais naturals protegits: 3
Espècies amenaçades i protegides: 6
Xarxa viària i altres infraestructures lineals: 10
Espais fluvials: 8
Activitat agrària: 6
Urbanisme: 5
Ús dels recursos biològics: 7
Avaluació ambiental: 11
Recerca, informació i participació: 7
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nous instruments a desenvolupar
Normatius
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei de biodiversitat i patrimoni natural (5; 9)
Llei d’avaluació ambiental de plans i programes (55)
Llei d’avaluació d’impacte ambiental (52)
Llei de caça (47)
Llei d’ordenació sostenible de la pesca continental i protecció
dels ecosistemes aquàtics continentals de Catalunya (47)
Reglament de la Llei 3/1995, de vies pecuàries (49)
Reglament de la Llei 22/2003, de protecció dels animals (9)
Reglament de la Llei 54/1997, del sector elèctric (23)
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Plans i programes
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya (3)
Inventari de zones humides de Catalunya (8)
Pla de conservació de les zones humides a Catalunya (8)
Catàleg de les espècies amenaçades de Catalunya (9)
Plans de recuperació o de conservació de les espècies catalogades (9)
Pla de millora de la permeabilitat de la xarxa viària existent. Programa anual de
permeabilització dels trams més problemàtics (22b)
Pla de correcció dels suports elèctrics que comporten un major risc d’electrocució i
col·lisió (24)
Actuacions per a la recuperació de la funció connectiva en trams fluvials
especialment importants des del punt de vista de la connectivitat ecològica en el
Programa de mesures del Pla de gestió de la demarcació hidrogràfica de les
conques internes de Catalunya (28): programa de restauració i de recuperació de
marges i riberes dels punts crítics en trams naturals o seminaturals (28b);
programa de permeabilització d’infraestructures de protecció hidràulica en punts
crítics situats en entorns altament modificats (28c)
Programa de mesures prioritàries d’aplicació del Pla sectorial de cabals de
manteniment de les conques internes de Catalunya en punts crítics (30)
Pla de permeabilització de zones i infraestructures de regadiu (37a)
Pla per a l’ordenació i la recuperació de la xarxa de vies pecuàries de Catalunya (50)
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Normes i directrius tècniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes tècniques per al disseny i la integració territorial, paisatgística i ecològica
de les carreteres (17)
Manual d’instruccions tècniques per al disseny i la integració territorial, ecològica i
paisatgística de la xarxa de canals i sèquies i les basses de rec (20)
Manuals d’instruccions tècniques per a la millora de la connectivitat ecològica, la
minimització d’impactes d’infraestructures i la restauració hidromorfològica
ecològica en sistemes fluvials (31)
Manual d’instruccions tècniques per a la permeabilització d’infraestructures i el
manteniment de la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes en
regadius (37c)
Directrius de gestió forestal i Codi de bones pràctiques per a la gestió forestal (44)
Desenvolupament normatiu del contingut dels plans d’ordenació forestal i
d’adaptació dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simplificats de
gestió forestal (45)
Guies metodològiques i instruccions tècniques per facilitar l’execució del procés
d’avaluació ambiental (56)
Manual d’instruccions tècniques per a la redacció d’estudis d’impacte ambiental (57)
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Incidència
D’obligat compliment dins del DMAH en totes les seves unitats
Recomanacions per als altres departaments i administracions
públiques de Catalunya
Criteris inspiradors per als redactors de plans, programes i projectes
Orientacions per als instruments que s’han desenvolupar en relació
Socialitzar coneixement sobre una faceta important de la sostenibilitat
ambiental

...però s’haurien d’aprovar per Decret per tal que vinculessin totes les
administracions públiques de Catalunya!
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http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp

•

•
•
•
•

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya
Antecedents internacionals
Normes, plans i directrius d'àmbit català
Recull de guies i d’estudis aplicats
Taller d’experts en connectivitat ecològica

EL GIRONÈS
una de les comarques
més fragmentades de
Catalunya
Dos connectors
d’importància catalana
greument amenaçats
Un pla de connectivitat
ecològica, impulsaqt pel
Consell Comarcal i la
Diputació de Girona, en
curs d’elaboració
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Necessitat de plantejaments i cooperació internacionals

DIAGNOSIS

• Protected Areas
• Natura 2000
•
•
•
•

Protected areas cover about 24% of the scope of the project
Natura 2000 will increase PA coverage until 38%
Lack of PA planning and management coordination
Insuficient PA in corridor areas

Gràcies per l’atenció!

Bajo las alas de las grullas migradoras quedan
caprichosas y efímeras las fronteras políticas y
territoriales en las que se encierran los hombres
Felix Rodríguez de la Fuente

