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La vulnerabilitat als Pirineus



El Parc Natural de l’Alt Pirineu



Fa 40.000 anys..





El clima actual: temperatura

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present

1959 - 2010

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present


El clima actual: precipitació

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present

Per dècada

1959 - 2010

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present


El clima actual: evolució de la capa de neu

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present

1950 - 2010

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/clima-passat-i-present


Projecció del clima futur als Pirineus



El seguiment del canvi climàtic al Parc Natural de l’Alt Pirineu



El clima actual: el Parc Natural de l’Alt Pirineu
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• Biodiversitat de muntanya: fauna

• Biodiversitat de muntanya: flora

• Boscos

• Ecosistemas sensibles d’alta muntanya

• Cicle hidrològic i recursos hídrics

Sectors biofísics

• Turisme

• Cultius agrícoles i agropastoralisme de 
muntanya

• Energia

• Riscos naturals

Sectors socioeconòmics

Impactes del Canvi Climàtic als Pirineus



Biodiversitat de muntanya: fauna

• L’escalfament global podria induir canvis en 
la productivitat i l’abundància de les 
espècies d’alta muntanya

• El canvi climàtic podria provocar alteracions
en el cicle de vida de les diferents espècies
i en les interaccions entre elles

• Sovint la fauna respon a l’escalfament global 
modificant la seva distribució

• L’efecte combinat dels impactes del canvi 
climàtic pot incidir negativament en el 
funcionament dels ecosistemes

• El canvi climàtic podria incrementar el risc 
d’expansió d’algunes espècies exòtiques i 
d’altres de nocives ja presents

• El moviment d’animals i plantes a la recerca 
de condicions climàtiques adequades podria 
influir en la connectivitat dels espais 
naturals pirinencs.



Biodiversitat de muntanya: flora

• L’escalfament global altera el creixement i 

provoca canvis en la productivitat de 

moltes espècies de flora

• El canvi climàtic provoca canvis en el cicle 

de vida de moltes plantes d’alta Muntanya

• L’acció combinada del canvi climàtic i 

l’activitat humana és capaç d’alterar la 

distribució, la composició florística i la 

diversitat de la vegetació en alta muntanya

• La suma dels factors climàtics i antròpics 

podria desencadenar canvis en la flora 

pirinenca, fins al punt de posar en perill la 

seva capacitat de proporcionar importants 

béns i serveis



Boscos

• L’escalfament global i els canvis en els usos 
del sòl estan modificant la diversitat i la 
distribució de moltes comunitats vegetals i 
espècies forestals als Pirineus

• El canvi climàtic pot tenir efectes en la 
productivitat dels boscos i en la seva
capacitat per fixar el CO2 atmosfèric a través 
de la fotosíntesi

• Alteració de les condicions de salut dels 
boscos i possible desequilibri amb les 
comunitats d’agents patògens

• El canvi climàtic podria influir sobre la 
capacitat dels boscos per protegir-nos 
d’alguns riscos naturals típics de les zones 
de muntanya

• El canvi climàtic podria incrementar el 
nombre i la intensitat dels incendis 
forestals als Pirineus





Ecosistemes sensibles d’alta muntanya

• Les sequeres i el canvi en el règim de les 
precipitacions podrien provocar alteracions 
en el cicle hidrològic i, per tant, modificar la 
quantitat d’aigua disponible als llacs d’alta 
muntanya

• Els canvis en el règim hidrològic, juntament 
amb l’augment de les temperatures, poden 
modificar les condicions físiques i químiques 
dels llacs, amb conseqüències negatives 
per a les comunitats vegetals i animals

• Els efectes del canvi climàtic podrien 
accelerar el procés de degradació de les 
torberes pirinenques, així com reduir-ne la 
superfície inundada

• El canvi climàtic podria invertir el rol actual 
de les torberes com a embornals de carboni 
i convertir-les en emissores de CO2 en lloc 
de captadores





Cicle hidrològic i recursos hídrics

• El canvi climàtic podria provocar canvis en 
els rius i llacs dels Pirineus, i especialment 
en l’aportació anual dels rius

• L’escalfament global també podria estar 
generant canvis en el règim mensual dels 
rius

• El canvi climàtic també podria incidir en la 
qualitat i la quantitat de les aigües 
subterrànies

• L’augment de les temperatures i els canvis 
en el cicle de l’aigua induïts pel canvi 
climàtic poden alterar les característiques 
físiques i químiques de les aigües 
pirinenques i influir en la seva qualitat

• Els diversos impactes del canvi climàtic en 
les masses d’aigua poden desencadenar 
efectes greus en la composició biològica
de les masses d’aigua





Turisme

• El canvi climàtic i els seus efectes en la 
durada de la capa de neu podrien 
desembocar en la reducció de l’atractiu 
turístic hivernal d’algunes estacions d’esquí 
als Pirineus

• El canvi climàtic podria tenir efectes 
irreversibles en alguns elements iconogràfics 
del paisatge pirinenc

• L’influencia del canvi climàtic en els 
principals riscos naturals pot afectar 
particularment a la integritat de les 
infrastructures turístiques i seguretat dels 
visitants 

• L’escalfament progressiu i, en particular, les 
temperatures més suaus a la tardor i la 
primavera podrien derivar en una 
prolongació de l’estació del turisme de 
muntanya als Pirineus





1999

2007



Agricultura i pastoralisme de muntanya

• El canvi climàtic pot tenir impactes tant 
positius com negatius en el sector agrícola dels 
Pirineus

• És molt probable que la menor disponibilitat 
d’aigua, els canvis en el calendari dels cultius i 
l’increment del risc de danys per 
esdeveniments climàtics extrems facin que en 
conjunt disminueixi la productivitat dels cultius

• El canvi climàtic podria afavorir l’expansió 
d’algunes plagues i malalties dels cultius

• Les noves condicions climàtiques poden influir 
en la productivitat i la qualitat de les pastures 
dels Pirineus

• Una altra conseqüència del canvi climàtic en 
les pastures inclou l’alteració de la composició 
florística de les comunitats de les pastures i de 
la seva diversitat d’espècies

• L’increment de les temperatures mitjanes i les 
onades de calor influeixen de manera directa 
en l’estat de salut i benestar dels animals

• Les noves condicions climàtiques podrien 
augmentar la difusió i prevalença de malalties
del bestiar





Energia

• L’impacte del canvi climàtic en el cicle 
hidrològic pot afectar la capacitat de les 
centrals hidràuliques per produir energia 
en alguns períodes de l’any

• La producció d’energia solar es podria 
veure afavorida en el futur per un increment 
de l’índex de la irradiació solar a tota la 
serralada pirinenca

• La producció d’energia eòlica es podria 
veure negativament afectada en les 
pròximes dècades a causa del canvi Climàtic

• És previsible que la demanda estacional 
d’energia variï considerablement les 
pròximes dècades atès l’augment de les 
temperatures mitjanes i les onades de calor

• Les infraestructures de producció i 
transport d’energia es podrien veure 
afectades per l’increment previst dels riscos 
naturals



Riscos naturals

• És altament probable que els Pirineus 

pateixin un augment dels fenòmens 

meteorològics extrems

• L’escalfament global podria influir en la 

freqüència i la intensitat d’inundacions i 

crescudes

• La major variabilitat del clima que deriva del 

canvi climàtic podria desencadenar una 

freqüència més alta d’esdeveniments com 

ara esllavissades de terreny, 

despreniments de roca i allaus

• L’augment de les temperatures mitjanes 

podria provocar un increment dels riscos 

associats a l’acceleració del procés de 

degradació de les glaceres i les zones 

gelades





Els 10 desafiaments del canvi climàtic als Pirineus

Preparar a la població
per afrontar els extrems

climàtics

Augmentar la seguretat
enfront els riscos 

naturals

Acompanyar als actors
del territori enfront a 

l’escassetat hídrica i les 
sequeres

Garantir la qualitat de 
les aigües superficials i 

subterrànies

Mantenir l’atractiu
turístic dels Pirineus

Fer front als canvis en la 
productivitat i qualitat
dels cultius, i aprofitar

les oportunitats
emergents

Preveure canvis
irreversibles al paisatge

Considerar la posible 
pèrdua de biodiversitat i 

els canvis dels 
ecosistemes

Adaptar-se als
desequilibris entre 
oferta i demanda 

energética

Fer front a la major
difusió d’enfermetats, 

plagues i espècies
invasores



Moltes gràcies per la vostra atenció

Us esperem a l’Alt Pirineu!

parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu

/pnaltpirineu

@pnaltpirineu

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu


