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El concepte dinàmic de la biodiversitat

Monogràfic	coordinat	per	Francesc	Mesquita-Joanes

  ls éssers humans ja fa temps que som conscients de ser una espècie amb gran 
poder per modificar el món natural. I tant que ho hem fet. Però només fa unes 
dècades que la societat, amb veu ferma, es revolta contra la desfeta duta a ter-

me. Volem mantenir la varietat de formes de vida amb tota la seua bellesa i complexitat. 
Una varietat biològica que ens dona suport físic, però que també promou el desenvo-
lupament intel·lectual i filosòfic. Ens fa qüestionar-nos com ha sorgit, com funciona, per 
què varien les espècies d’uns llocs a altres...

El terme biodiversitat, des que va sorgir amb força als anys vuitanta, ha tingut un signi-
ficat englobador, però sovint confús. I si volem preservar la diversitat biològica, hauríem 
de tenir clar en què consisteix, i com varia de manera natural. En general, tothom entén 
que hi ha més biodiversitat allà on trobem més formes de vida distintes. Però alguns 
d’aquests organismes poden ser molt rars o molt abundants, poden ser molt propers 
entre ells o de línies evolutives allunyades, originats al mateix lloc o nouvinguts, amb una 
funció redundant o complementària... Com tenim tot això en compte? A quins aspectes 
donem més importància? 

En aquest monogràfic de Mètode intentem respondre a aquestes i altres preguntes 
des d’una perspectiva actual de l’ecologia. Investigadors i investigadores especialistes 
en biodiversitat, des de quatre continents, ens mostren la seua visió de la diversitat bi-
ològica en l’actualitat; com es distribueix al món i com varia, tant a les terres emergides 
com a l’oceà; com afecten les relacions entre els éssers vius a aquesta diversitat; per què 
considerem de vegades les espècies forasteres menys interessants que les originades al 
territori; o com podem tenir un bri d’esperança en la recuperació de poblacions naturals 
de vertebrats al món occidental. Esperem que aquesta immersió en el tema ens permeta 
trobar formes més efectives de poder gaudir del món natural amb tota la seua fantàstica 
biodiversitat.
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Aquest	monogràfic	ha	comptat	amb	la	col·laboració	de	l’artista	Nuria	Rodríguez	(València,	1965),	autora	de	les	obres	de	
portada	i	de	l’interior	del	monogràfic.	Per	mitjà	de	la	seua	sèrie,	l’artista	reflexiona	sobre	la	diversitat	del	món	que	ens	
envolta,	la	natural,	però	també	l’humana	i	quotidiana.	Un	contrapunt	interessant	a	aquest	monogràfic	dedicat	a	la	diver-
sitat	del	món.
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