




El nivell d’estudi és: 

Ernst Häckel (1834-1919)  

fisiologia  
evolució 
genètica  
etologia 

... 

ecologia   
medi ambient  
ecologisme 
ciències ambientals.  

Conceptes 
diferents 

Cerca  regularitats en 

l'aparent complexitat de 

la natura.  

 

Descriu la natura en 

termes de :  

-Matèria 

-Energia 

-Organització. 

 

 

Definició de Ecosistema: Unitat funcional formada per la comunitat d'éssers vius que 

interactuen entre si, i amb els factors físics i químics del medi on habiten. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ErnstHaeckelDW.jpg


http://biolulia.files.wordpress.com/2010/11/ecosystem.jpeg


Entre tots els 

components dels 

ecosistemes hi ha 

una 

interdependència 

dinàmica, sotmesa 

als canvis 

ambientals. 

La mida d’un 

ecosistema és 

variable, pot ser : 

un oceà, un llac, 

un bosc, o un 

arbre caigut a un 

bosc… 









Població Nínxol ecològic 

Biòtop Biocenosis 

Comunitat 
Físic Químic 

Ex? Ex? 

Conjunt d’individus d’una mateixa 

espècie. Ex? 

Conjunt de diferents  

poblacions. Ex? 



1. La funció que exerceix una població en un ecosistema es denomina nínxol 

ecològic. 

 

2. El nínxol ecològic és el conjunt d'activitats que realitza la població en 

l'ecosistema, la forma d'alimentar-se, de competir amb altres espècies, de 

protegir-se davant  depredadors,  i quins són els seus cicles diaris i 

estacionals. 

 

3. Els organismes amb igual nínxol ecològic competeixen entre si, de 

manera que una acaba per desplaçar a l'altre de l'ecosistema. 

 

Nínxol ecològic 



Zona costera, +Llum, càlid, alt contingut en O2 

Els corals i totes les espècies del planeta es desenvolupen i es reprodueixen 

dins uns valors físic-químics òptims del medi, anomenats INTERVALS DE 

TOLERÀNCIA. Els limits dels intervals representen els límits de tolerància, 

més enllà del quals les espècies no poden sobreviure.  



INTERVALS DE TOLERÀNCIA 



Ecosistemes  BIOMA 



1. Un bioma (del grec 

«bios», vida), també 

anomenat paisatge 

bioclimàtic o àrea 

biòtica,  és una 

determinada part del 

planeta que comparteix 

clima, vegetació i fauna. 

 

2. Un bioma és el conjunt 

d'ecosistemes 

característics d'una zona 

biogeogràfica que és 

nomenat a partir de la 

vegetació i de les 

espècies animals que 

predominen en ell. 

 

 



En un ecosistema els éssers vius no viuen aïllats sinó que es relacionen uns amb uns altres, donant 

lloc a diverses associacions:  

 

Són relacions entre 

els individus de la 

mateixa espècie. 

Són relacions entre 

els individus de 

diferents espècies. 

- Temporals o  perennes.  

 

- Favorables o perjudicials. 

 



 
Exemple: La família, o la població. La població també és altre exemple d’aquest tipus 

d’associació, és a dir, un conjunt d’individus de la mateixa espècie que ocupen un 

territori comú.  

 

Constituïdes per organismes 

units i comunicats entre si i que 

s’originen a partir d’un mateix 

progenitor.  

Estan formades per la reunió 

d’individus de diferents famílies 

per a aconseguir un objectiu 

concret.  

Es caracteritzen per la divisió i 

especialització del treball entre 

els seus membres amb motiu de 

les diferències anatòmiques i 

fisiològiques.  

Ex: Colonia de bacteris. Ex:per traslladar-se junts  

(aus migratòries). 
Ex: Formigues. 



 TIPUS 
 

 1. Competència: Dos individus d’espècies diferents lluiten per aconseguir un benefici, o 

per un mateix recurs . EX: Les plantes d’un bosc competeixen per la llum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Depredació: Un individu d’una espècie (depredador) aguaita, persegueix i captura a 

un altre de diferent espècie (presa) per a alimentar-se. 

 

 

 

 

 

Ex: Competència entre mascles de cérvol 

vermell durant l'època del zel. 

Ex: Un martín pescador (Alcedo atthis) 

amb la seva presa al  bec. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Hirschkampf.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alcedo_atthis_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg


3. Simbiosi: Dos o més individus d’espècies distintes s’associen, viuen en íntima relació i 

es beneficien mútuament.   

 
Ex: bacteris de la flora intestinal, esponges i cnidaris  

amb algas unicel·lulars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parasitisme: Un individu (paràsit) viu a costa d’altre (hoste), al que perjudica greument 

podent arribar a produir-li la mort. Ex: sangonera. 

 

                               

 

 

 

 

 

 



5. Comensalisme: Una sola de les espècies (comensal) es beneficia, sense que l’altra 

(hoste) resulti afectada per la seva presència o acció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Inquilinisme: Un individu (inquilí) s’associa a un altre de diferent espècie que li 

serveix d’allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Peix Rémora i tauró. El 

peix s’alimenta de les restes 

d’aliments del tauró. 

Ex: Cranc ermità. Per 

protegir-se es refugia dins de 

petxines buides de mol·luscs  

 

 



Les adaptacions dels essers vius al medi. 

Les adaptacions són les respostes morfològiques o de comportament 

dels organismes per aprofitar les condicions més favorables del medi. 

TIPUS D’ADAPTACIONS 

LLUMINOSITAT TEMPERATURA HUMITAT 



TEMPERATURA 

1. Cada espècie pot viure en un rang de temperatura.  

2. Els organismes cerquen ambients en condicions de 

temperatura òptims. 

Segons la font de calor tenim 

Organismes Ectoterms Organismes Endoterms 

1. Rebren el calor del medi. 

2. No poden regular la Tª interna. 

3. Tª corporal = Tª medi. 

1. Generen calor intern. 

2. Les condicions climàtiques 

modifiquen poc la seva activitat. 



Activitat: Quins animals són ectoterms i quins endoterms? 



LLUMINOSITAT 

FOTOPERÍODE: Nombre d’hores de llum al dia. Influeix en els cicles vitals dels 

organismes. Ex: Determina l’inici de les migracions, o l’època de zel dels animals, 

o de floració dels vegetals. 

 

TIPUS D’ANIMALS: 

 

- DIURNS: La seva activitat té lloc durant les hores amb llum. Ex: Humans. 

 

- NOCTURS: La seva activitat té lloc durant les hores nocturnes.   

Ex: rates, ratapinyades, serps. 

 

-CREPUSCULARS: són aquells que són actius principalment durant el crepuscle, 

és a dir, a l'alba i el vespre. Es creu que aquests patrons d'activitat són una 

adaptació contra els predadors. Molts predadors surten de caça de nit, mentre 

que d'altres són actius al migdia i hi veuen millor al sol. Per tant, els costums 

crepusculars poden ajudar a reduir la predació. Ex: Hurons.  

 



HUMITAT 

1. L’aigua és un factor limitant de la vida. 

2. Hi ha regions àrides, amb humitat, i adaptacions del animals i 

vegetals a la deshidratació. 





-Flux  tancat de materia. 

 
La matèria orgànica que elaboren els organismes autòtrofs passa als herbívoros, d'aquests 

als carnívors i els detritívors (descomponedors), que la retornen al medi degradada i  

mineralitzada en molècules inórganiques per ser reutilitzada de nou per les plantes.  

 

La materia segueix un cicle tancat dins el planeta. 

 

 

-Flux obert d’energia. 

 
L'energia arriba a la Terra en forma de radiació lluminosa. Per mitjà de la fotosíntesi, entra 

en els organismes autòtrofs i es transforma en energia química que es transfereix i circula, 

a través dels organismes heteròtrofs, associada als aliments químics que ingereixen. 

 

En cada transformació d'energia hi ha una pèrdua d'una part de l'energia en forma de calor, 

que es disipa a l’ambient. L’energia flueix pel planeta en un flux obert. 

 

Conclusió: La vida a la Terra depèn en gran mesura de dos processos: el flux d'energia i el 

reciclat de matèria. 

 

  

 





Cada organisme té un nivell tròfic depenent 

del que produeix, menja, o descompon. 

 

 

 

 

 

Herbívors 

Carnívors 







CADENA  DE HERBÍVORS 



CADENA SAPROFÍTICA EN EL SÒL D’UN BOSC 







Per "diversitat biològica” (= Biodiversitat) s'entén la variabilitat d'organismes 

vius de qualsevol font, inclosos, els ecosistemes terrestres i marins i altres 

ecosistemes aquàtics i els complexes ecològics dels que formen part; 

comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels 

ecosistemes. 

Riquesa d'espècies = nombre d’espècies diferents que viuen a un 

ecosistema. S’estima que poden existir 100 milions d’espècies al planeta. 

La biodiversitat no és estàtica, és un sistema en evolució constant, tan pel que 

fa a cada espècie, com en cada organisme individual. Una espècie actual pot 

haver-se iniciat fa quatre milions d'anys, però moltes de les espècies que 

alguna vegada han existit a la Terra s'han extingit. 

 



ACTIVITAT:  

  

1. De quina  manera estàn contribuint les activitats humanes a la desaparició 

d'espècies al planeta? 

 

2. Per què es perd biodiversitat en els ecosistemes? 

Les activitats humanes influeixen sobre la 

dinàmica dels ecosistemes, en alterar factors 

biòtics i abiòtics, la qual cosa els fa perdre la 

seva estabilitat. 

Alterar, fragmentar o destruir hàbitats, 

per mitjà de l'agricultura, la  indústria, 

l'urbanisme,  la contaminació,  

sobreexplotar espècies,  sobrepesca, 

introduïr espècies procedents d'altres 

ecosistemes. 

Ex. Caulerpa taxifolia (Alga asesina) es un alga tropical tòxica, 

que està posant en perill  l’ecosistema Mediterráni. Es troba dins 

el grup de les 100 espècies invasores més perjudicials del món. 



El paper ecològic El paper científic El paper econòmic 

 composició atmosfèrica 

 estabilitat del clima 

 circulació d'elements químics 

 font d'aliments i recursos 

energètics     

 evolució de les espècies. 

 

 

cada espècie pot 

donar una pista als 

científics sobre 

l'evolució de la vida 

Aliments 

Indústria 

Turisme 



La biodiversitat no es distribueix uniformement en la Terra. És més rica als 

tròpics, i a mesura que ens acostem més a les regions polars es troben 

poblacions més grans i menys espècies.  

 

La flora i fauna varien depenent del clima, altitud, sòl i la presència d'altres 

espècies. 

LA BIOSFERA 

és la part de la Terra en què es desenvolupen els organismes vius, que 

comprèn la regió inferior de l’atmosfera, els mars i les capes més exteriors del 

sòl. Aquesta capa relativament prima d’aire, terra i aigua és capaç sustentar la 

vida. Abasta des d’uns 10 Km d’altitud en l’atmosfera fins el més profund dels 

fons oceànics. En aquesta zona la vida depèn de l’energia del Sol i la 

circulació de l’escalfor i nutrients essencials. La biosfera s’ha mantingut 

suficientment estable al llarg de cents de milions d’anys com per permetre 

l’evolució de les formes de vida que avui coneixem. 



Un bioma és una gran unitat de classificació dels paisatges de la biosfera. 

Concepte de zona o domini climàtic + aspectes biòtics.  S’utilitza la vegetació 

immòbil i amb una clara dependència climàtica. D’aquesta manera una mateixa 

formació es pot estendre per regions biogeogràfiques diferents, ja que és més un 

producte del clima que no pas de les condicions històriques d’evolució de la flora.  

 

Un bioma es un ecosistema molt gran que es troba a zones que tenen condicions 

similars de llum, temperatura i humanitat, i que té una vegetació i una fauna 

típiques. 





1. Bosc, matoll i escleròfil mediterranis 

És un bioma 

terrestre temperat, 

caracteritzat pels 

estius calents i secs 

i hiverns plujosos.  

Els arbres més comuns que són de fulla perenne són els 

pins, l'alzina . Tot i així, en les zones del bosc més humides i 

fresques s'hi estableixen arbres de fulla caduca, dels quals 

els més destacats són l'avellaner i el roure. Les fulles de les 

espècies vegetals són petites i dures per conservar la 

humitat. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pi_(arbre)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alzina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Humitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caducifoli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Avellaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roure


2. Deserts  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Rub_al_Khali_002.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Deserts.png
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3.Tundra 

Característiques 

Clima Fred amb estius curts 

Tipus de vegetació Arbusts 

Localització 

Continent (s) Principalment América del Nord, Europa i Àsia 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/800px-Map-Tundra.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Greenland-sydkap_hg.jpg


4.Taiga o bosc boreal  

Característiques 

Clima Continental 

Tipus de vegetació Bosc boreal de coniferes 

Localització 

Continent (s) Amèrica del Nord, Europa i Àsia 

País  Estats Units, Canadà, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Rússia. 

A Canadà s’empra bosc boreal per designar la zona sud de l’ecosistema, mentre que taiga s’usa per a la zona 

més propera a la línia de vegetació àrtica. Taiga és una paraula russa que significa: “bosc fred”. 

 

La seva temperatura mitjana és de 19 °C a l’estiu, i -30 °C a l’hivern. La mitjana anual de precipitacions 

aconsegueix els 450 mm. 

 

El clima és extremadament fred i humit. La temperatura mitjana està per sota de 0 fins a 5 °C. Els hiverns són més 

curts i freds, però, sovint més rigorosos que en la tundra i el sòl està cobert de neu. No plou molt -entre 160 i 320 

mm annuals-, i a més l’aigua roman gelada molts messos, per la qual cosa no està disponible per a les plantes. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Urals_forest.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Taiga.png


5.Selva Umbròfila/ Humida 

Característiques 

Clima Equatorial 

Tipus de 
vegetació 

Selva caducifolia sempreverda 

Localització 

Continent (s) Centreamèrica, Amèrica del Sud, África, Asia i Oceanía 



6. Selva Tropòfila 

Característiques 

Clima Tropical sec 

Tipus de vegetació Selva seca caducifolia 

Localització 

Continent (s) Centreamèrica, Sudamerica, Àfrica i Àsia 



7. Bosc tropical de coníferes 

Característiques 

Clima Tropical humit 

Tipus de vegetació Coníferes 

Localització 

Continent (s) Centreamèrica i Amèrica del 
Nord, Europa i Àsia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Field-pines-mountain.jpg


8. Bosc temperat de frondoses 

Característiques 

Clima Temperat 

Tipus de vegetació Boscos dominats per angiospermes. 



9. Praderies i sabanes tropicals 

Característiques 

Clima Tropical 

Tipus de vegetació Praderes de herbáceas, arbusts i 
bosc clar. 

Localització 

Continent (s) Nord amèrica i Sudamèrica, Àfrica i 
Àsia 

Precipitació: amb una estació o període sec, això afecta a les plantes 

i al sòl. 

Sòl: escassament fèrtil, pel rentat o lixiviació de les substàncies 

nutrients 

Temperatura: una estació temperada, seca i una altra calurosa i 

plujosa. 

Plantes: herbes, no són freqüents les concentracions arbòries, 

excepte a les zones més favorables o al costat dels rius. 

Animals: diferents espècies de mamífers, ocells i insectes. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Oldoinyolengai.jpg


10. Manglar 

El manglar és un bioma format per arbres i arbusts molt 

tolerants a la sal, que ocupen la zona intermareal propera a 

les desembocadures de rius a les latituds tropicals de la 

Terra. Les regions amb manglars inclouen estuaris i zones 

costaneres.  

Els manglars tenen una gran biodiversitat biològica a causa 

de la seva alta productivitat, i  trobem nombroses espècies 

de molts tipus. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/World_map_mangrove_distribution.png


Els ecosistemes són una unitat 

funcional dinàmica. L'estat de 

l'ecosistema en un instant donat és el 

resultat de les interaccions que es 

donen entre els components en aquest 

moment. 

El conjunt de la biosfera constitueix un 

extens ecosistema format per unitats o 

ecosistemes de menor grandària, 

subordinats uns a uns altres i 

estructurats jeràrquicament (cadascun 

és part d'un ecosistema major). 



El canvi és el factor fonamental de la dinàmica dels ecosistemes. 

Tots els organismes que habiten aquest planeta tenen la capacitat de 

transformar el seu ambient.  

 

Aquesta capacitat varia entre les diferents poblacions, depenent de factors 

com la seva grandària, distribució, abundància, taxa de reproducció o 

metabolisme. 

 

En la majoria, l'impacte del seu desenvolupament es restringeix a escales 

espacials i temporals relativament petites. No obstant això, hi ha espècies 

àmpliament distribuïdes i capaces de transformar grans extensions de terreny, 

com és el cas de l'espècie humana que ha transformat el seu ambient a  una 

escala molt per sobre de qualsevol organisme del planeta. 

 





El nombre d'individus d'una població vària al llarg del temps (mortalitat, natalitat, 

migracions). 

 

La taxa de creixement màxima que pot aconseguir una població, si les condicions 

són òptimes és el seu potencial biòtic. 

 

Normalment, el potencial biòtic es frena per un conjunt de factors que limiten el 

seu creixement.  

 

Aquests factors es diuen resistència ambiental.                                                   

 

 

Canvis ambientals: climàtics, 

contaminació. 

 

Les interaccions entre els 

individus de l'ecosistema: 

depredació, competència, 

malalties... 

Tipus  



L'estabilitat té una durada limitada ja que les variacions del medi influeixen sobre la 

població.  Al llarg del temps el creixement d'una població adquireix un equilibri 

dinàmic amb fluctuacions  al voltant d'un determinat nivell. 

 



Estratègia r 

Estratègies per  la supervivència 

Estratègia K 

a l’hora de  reproduïr-se. 

 

- Nombrosa descendència en el menor temps 

possible.  

 

- Organismes petits amb períodes de vida 

curts. 

 

- Colonitzen ràpidament medis inestables i 

ambients despoblats. Tendeixen a ser 

oportunistes. 

 

- Exemple: la majoria dels insectes, roedors, 

bacteris. 

 

- Produeixen pocs descendents però 

resistents.  

 

- Organismes de gran grandària. 

 

- Viuen en ambients amb condicions 

estables.  

 

- Maduren lentament, són més longeus. 

 

 

-Exemple: els mamífers. 

 



Activitat: Quins són estrategues tipus K , i quins tipus r? 



Alternatives a l'ús de plaguicides 

 

1. Control integrat de plagues.  

 

      Pretén evitar l'aparició de plagues mitjançant l'acció combinada de la lluita 

biològica i el desenvolupament de l'agricultura ecològica. 

 

      És regular la població d'una plaga utilitzant els seus enemics naturals 

(paràsits, depredadors i/o patògens). 

 

2. L’ agricultura ecològica. 

 

      És un sistema que evita l'ús de substàncies químiques (fertilitzants, 

plaguicides), utilitzant en el seu lloc productes agrícoles com per exemple  

subproductes orgànics. 

 

L'objectiu és mantenir la productivitat, aconseguint el control de paràsits, i 

malalties, sense deteriorar el medi. 

 



1. Principal causa de desaparició dels boscs. 

2. Causes:  

                  - Naturals (excés de radiació, 

combustió humus). 

                  - Provocats (acció humana). 

3. Procés: El foc s'inicia en la fullaraca, herba 

i branques seques i avança amb igual 

velocitat en totes les direccions.  

continúa en el matoll i, finalment, es 

cremen els troncs dels arbres. 



En perdre la subjecció  de les arrels dels vegetals, el 

sòl queda exposat a l'acció directa de les pluges i el 

vent que arrosseguen les cendres, per la qual cosa 

s'eliminen horitzons i queda al descobert el material 

original. El sòl resulta empobrit i disminueix, en 

ocasions de forma irreparable, la seva utilitat ecològica 

i forestal. 

La calor que genera el foc 

provoca una dessecació de la 

vegetació i del sòl propers a 

l'incendi, la qual cosa afavoreix la 

seva combustió i l'avanç de 

l'incendi.  

El vent aporta oxigen a la 

combustió i desplaça el 

foc vessant a dalt si és 

una muntanya. 

L'incendi afecta tant al sòl com a la coberta 

vegetal. Les cendres obturen els porus del 

sòl, retarden la velocitat d'infiltració de l'aigua 

de pluja i provoquen un major vessament.  


