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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Biologia de la conservació: aspectes genètics 
Codi: 10571 
Tipus: Optativa 
Semestre: anual 
Horari:  
Primer semestre: quinzenal divendres  de 15.30 a 17.30. 
Segon semestre: quinzenal divendres 15.30 a 17.30 
 
Idioma: Castellà, capacitat de comprensió lectora en anglès 
 

Professorat 
Professor/a responsible  
Nom: Carlos Juan Clar  Contacte: cjuan@uib.es, tel. 971173425 

 
Nombre de crèdits: 5 
 

Hores de treball presencial: 32 
Hores de treball autònom: 93 

 
Objectius i competències 
 
Genèriques: 
 

• Integrar les implicacions socials i ètiques lligades a l’aplicació dels coneixements 
adquirits. 

 
• Integrar coneixements i resoldre problemes. 

 
• Adquirir les capacitats de comunicació escrita i oral de conclusions, conceptes de 

recerca, gestió i divulgació en el ámbit de conexeiment. 
 

• Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetran a l’alumne continuar els seus 
estudis de manera autònoma. 

 
 
 
 
Específics: 
 



 2 

• Adquirir les bases conceptuals i metodològiques que permetin comprendre l’importància 
dels factors genètics a la Biologia de la conservació. 

 
• Adquirir les competències necessàries per avaluar si una població o espècie deu ser 

inclosa a una llista d’amenaça i amb a quin grau. 
 

• Capacitat de entendre a la literatura científica específica i/o als llibres o llistes vermelles 
d’espècies amenaçades els aspectes genètics. 

 
Instrumentals: 
 

• Plantejar i resoldre problemes de tipus aplicat en relació amb els conceptes teòrics. 
 

• Comprensió de bibliografia d'investigació especialitzada.  
 
Continguts 
 
Descriptors bàsics: 
 

• Biodiversitat  
• Criteris d’amenaça.  
• Factors genètics a la conservaciò d’espècies.  
  

Divisió conceptual: 
 

1. Introducció. Biologia de la conservació i biodiversitat.  
  
2. Graus, criteris i causes d’amenaça a poblacions i espècies.  

 
3. Factors genètics, demogràfics i ambientals a la Biologia de la conservació. 

 
4. Concepte de diversitat genètica i la seva estima a poblacions. 

 
5. Factors evolutius a poblacions no amenaçades. 

 
6. Factors evolutius a poblacions amenaçades: conseqüències genètiques de la reducció de 

grandària poblacional. 
 

7. Casos d’estudi de espècies amenaçades: el lince ibèric (Lynx pardinus), el ferreret 
(Alytes muletensis), la pardela balear (Puffinus mauretanicus) i el ós bru(Ursus arctos). 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1. Metodologia d’aprenentatge: classe magistral presencial 
 

Treball presencial/autònom: 18/10 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes. 
 

2. Metodologia d’aprenentatge: aula de informàtica 
 

Treball presencial/autònom: 4/6 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: Grup mitjà. 
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3. Metodologia d’aprenentatge: anàlisi de casos d’estudi monogràfics i articles científics 

 
Treball presencial/autònom: 8/30 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes. 

 
4. Metodologia d’aprenentatge: tutories 

 
Treball presencial/autònom: 2/2 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: Grup petit.  

 
5. Metodologia d’aprenentatge: estudi individual de conceptes teòrics i pràctics 
 

Treball presencial/autònom: 0/45 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: individual 

 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 
 
S’avaluarà l’aprenentatge general i en especial els coneixements adquirits, la relació entre 
conceptes i la claredat d'exposició oral i escrita.  
 
Instruments d’avaluació: 
 
L’avaluació serà contínua (40%) i a més basada en la  presentació d’un treball escrit referent a 
un cas d’estudi d’una població o espècie amenaçada (20%) i en presentacions orals i/o escrites 
relacionades amb l’anàlisi de casos d’estudi i articles científics (40%). 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
Llibre de text de consulta bàsica: 
  

• Primack RB y Ros J. 2002. Introducción a la Biología de la conservación. Ed. Ariel. 
ISBN 84-344-8039-50. 

 
Llibres de consulta puntual: 
 

• Frankham R., Ballou J.D. Briscoe D.A. 2002. Introduction to Conservation Genetics. 
Cambridge University Press. ISBN: 0-521-63985-9. 

•  
• Frankham R., Ballou J.D. Briscoe D.A. 2004. A primer of conservation genetics. 

Cambridge University Press. ISBN: 0-521-83110-0 
 

• Pineda, F, de Miguel J.M. Casado M.A. Montalvo J. 2002. La diversidad biológica  de 
España. Pearson Prentice Hall. Madrid. ISBN: 842053515X 

 
• Primack, R.B. 1998. Essentials of Conservation Biology (2nd ed). Sinauer. 

 
Planes web: 
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• The world conservation union IUCN. http://www.iucnredlist.org/ 
 

• Biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/ 

 
Articles de consulta per treball autònom i altres materials (se proporcionaran on line): 
 

• The Iberian lynx Lynx pardinus Conservation Breeding Program. http://www.blackwell-
synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1748-1090.2007.00036.x 

 
• Situación del lince ibérico Lynx pardinus en la sierra de gata y aledaños. 

http://www.secem.es/GALEMYS/PDF%20de%20Galemys/16%20(1).%20pdf/2%201%
20%20Ordiz%20(15-23).pdf 

 
• Morphological consequences of range fragmentation and population decline on the 

endangered Iberian lynx (Lynx pardinus). 
http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/jzo/2006/00000268/00000001/art00009;jses
sionid=oqt5m9fszoli.alice?format=print 

 
• Microsatellite markers for the Mallorcan midwife toad Alytes muletensis. 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1046/j.1471-8286.2003.00387.x 
 

• Low gene flow but high genetic diversity in the threatened Mallorcan midwife toad 
Alytes muletensis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16156804 

 
• Midwife Toads (Alytes muletensis) Avoid Chemical Cues from Snakes (Natrix maura). 

http://www.jstor.org/pss/1565212 
 

• Conservation biology of the critically endangered Balearic shearwater Puffinus 
mauretanicus:bridging the gaps between breeding colonies and marine foraging grounds. 
http://www.imedea.uib.es/natural/goi/seabirds/docs/Tesis_definitivo.pdf 

 
• Two sibling species sympatrically breeding: a new conservation concern for the 

critically endangered Balearic shearwater. 
http://www.springerlink.com/content/73g0v34762wr1r63/ 

 

• What genetics tell us about the conservation of the critically endangered Balearic 
Shearwater? http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5X-
4NDVH9V-
1&_user=603097&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C0000310
98&_version=1&_urlVersion=0&_userid=603097&md5=eaaba57b14e99e3e7a0886efa9
db0806 

 
• Non-invasive genetic study of the endangered Cantabrian brown bear ( Ursus arctos ). 

http://www.springerlink.com/content/k96l83818g1h2273/ 
 

• Mitochondrial DNA sequence divergence among some west European brown bear 
(Ursus arctos L.) populations. Lessons for conservation. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7960923 

 
• The recolonization of Europe by brown bears Ursus arctos Linnaeus, 1758 after the Last 

Glacial Maximum. 
http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/mam/2005/00000035/00000002/art00002 
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• Which future for the French Pyrenean brown bear (Ursus arctos) population? An 
approach using stage-structured deterministic and stochastic models. 
http://www.carnivoreconservation.org/files/guillaume/comptes_rendus_biol_2003_ours.
pdf 

 
• Mitochondrial DNA Polymorphism, Phylogeography, and Conservation Genetics of the 

Brown Bear Ursus arctos in Europe. http://www.jstor.org/pss/49937 
 
 
  


