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�� 1.1.-- Els conceptes de biosfera, ecosfera i Els conceptes de biosfera, ecosfera i 
ecosistemes.ecosistemes.

�� 2.2.-- Els components dEls components d’’un ecosistema: un ecosistema: 
biocenosi i biòtop i les relacions entre ells.biocenosi i biòtop i les relacions entre ells.

�� 3.3.-- LL’’hhààbitat i el nbitat i el níínxol ecològic.nxol ecològic.
�� 4.4.-- LL’’alimentacialimentacióó dels dels ééssers vius dels ssers vius dels 

ecosistemes: les relacions tròfiques.ecosistemes: les relacions tròfiques.
�� 5.5.-- La matLa matèèria i lria i l’’energia en els ecosistemesenergia en els ecosistemes
�� 6.6.-- Les relacions biòtiques.Les relacions biòtiques.
�� 7.7.-- Les adaptacions principals dels Les adaptacions principals dels ééssers ssers 

viusvius
�� 8.8.-- Tipus dTipus d’’ecosistemes: terrestres i aquecosistemes: terrestres i aquààtics.tics.



BIOSFERABIOSFERA

�� ÉÉs el conjunt de s el conjunt de tots els tots els ééssers vius que ssers vius que 
habiten la Terra.habiten la Terra.

�� Podem trobar vida a lPodem trobar vida a l’’hidrosfera, la litosfera hidrosfera, la litosfera 
i a li a l’’atmosfera.atmosfera.

�� No sabem quants dNo sabem quants d’é’éssers vius diferents, ssers vius diferents, 
éés a dir quantes esps a dir quantes espèècies diferents formen cies diferents formen 
la biosfera, actualment en coneixem mla biosfera, actualment en coneixem méés s 
de dos milions i mde dos milions i méés de la meitat ss de la meitat sóón n 
microorganismes (bacteris, protozous ...)microorganismes (bacteris, protozous ...)

�� Els Els ééssers vius dssers vius d’’un ecosistema depenen un ecosistema depenen 
un dels altres.un dels altres.



BIOSFERA

> 2.000.000 esp> 2.000.000 espèèciescies

Conjunt dConjunt d’é’éssers viusssers vius

MicroorganismesMicroorganismes



�� ÉÉs el s el conjunt dels conjunt dels ééssers viusssers vius que habiten que habiten 
en un determinat llocen un determinat lloc, les , les relacionsrelacions que que 
ss’’estableixen estableixen entre ells i el llocentre ells i el lloc ffíísic en qusic en quèè
viuen , aixviuen , aixíí com les com les caractercaracteríístiques del llocstiques del lloc i i 
les les relacions entre el medi i els organismes.relacions entre el medi i els organismes.

�� Hi ha molts dHi ha molts d’’ecosistemes diferents: alguns ecosistemes diferents: alguns 
ssóón aqun aquààtics i uns altres stics i uns altres sóón terrestresn terrestres

ECOSISTEMA



�� Tots els ecosistemes de la Terra estan relacionats.Tots els ecosistemes de la Terra estan relacionats.

�� LL’’ecosfera ecosfera éés el conjunt de tots els ecosistemes de s el conjunt de tots els ecosistemes de 
la Terra.la Terra.

�� La biosfera constitueix la part viva de lLa biosfera constitueix la part viva de l’’ecosfera.ecosfera.

ECOESFERA

Conjunt 
d’ecosistemes



ECOSISTEMA: COMPONENTSECOSISTEMA: COMPONENTS

BIOCENOSIBIOCENOSI
(COMPONENTS(COMPONENTS
BIÒTICS)BIÒTICS)

Conjunt dConjunt d’é’éssers viusssers vius
de lde l’’ecosistema:ecosistema:
animals,plantes, animals,plantes, 
fongs i tot tipusfongs i tot tipus
de microorganismesde microorganismes

BIÒTOPBIÒTOP
(COMPONENTS(COMPONENTS
ABIÒTICS)ABIÒTICS)
ÉÉs la s la part inorgpart inorgàànicanica
de lde l’’ecosistema:ecosistema:
roques, aire, aigua,roques, aire, aigua,
medi, clima, sòl, lamedi, clima, sòl, la
quantitat de llum solarquantitat de llum solar

......

La ciència que estudia la composició i funcionament 
dels ecosistemes és l’ecologia una part de la biologia



ECOSISTEMA BIOCENOSI



ECOSISTEMA BIÒTOP



�� Els components del Els components del 
biòtop influeixen biòtop influeixen 
decisivament en el decisivament en el 
tipus dtipus d’’ecosistema; ecosistema; 
però, al seu entorn, la però, al seu entorn, la 
biocenosi de biocenosi de 
ll’’ecosistema produeix ecosistema produeix 
modificacions sobre el modificacions sobre el 
biòtop.biòtop.

LA INTERACCIÓ ENTRE BIÒTOP I 
BIOCENOSI

Biocenosi

Biòtop

Influeix modifica



�� ÉÉs el s el lloc flloc fíísic dsic d’’un ecosistemaun ecosistema on viuen els on viuen els 
individus dindividus d’’una espuna espèècie. Lcie. L’’hhààbitat reuneix bitat reuneix 
totes les condicions naturals que totes les condicions naturals que 
necessiten les espnecessiten les espèècies per poder cies per poder 
sobreviure. sobreviure. 

LL’’HHÀÀBITATBITAT



�� ÉÉs el s el paper que acompleix una esppaper que acompleix una espèècie en un cie en un 
ecosistema.ecosistema. Resulta de la seva adaptaciResulta de la seva adaptacióó a a 
ll’’ambient en quambient en quèè viu.viu.

�� EstEstàà definit per aspectes com: el seu definit per aspectes com: el seu 
comportament, lcomportament, l’’aliment que consumeix i on el aliment que consumeix i on el 
troba, els depredadors que stroba, els depredadors que s’’alimenten dalimenten d’’ell, com ell, com 
utilitza els recursos de quutilitza els recursos de quèè disposa, com pot disposa, com pot 
afectar a altres espafectar a altres espèècies ...cies ...

�� Dues espDues espèècies podem compartir el mateix hcies podem compartir el mateix hààbitat, bitat, 
però no solen ocupar el mateix nperò no solen ocupar el mateix níínxol nxol 
permanentment, en cas que succeeixi spermanentment, en cas que succeeixi s’’establirestabliràà
una competuna competèència entre elles i la millor adaptada ncia entre elles i la millor adaptada 
acabaracabaràà per excloure a lper excloure a l’’altre.  altre.  

EL NEL NÍÍNXOL ECOLÒGICNXOL ECOLÒGIC



EL NÍNXOL ECOLÒGIC

Diferents nDiferents níínxolsnxols

Herbívor

Insectivor

Comparteixen 
hàbitat

Diferent 
Nínxol



LL’’ALIMENTACIALIMENTACI ÓÓ DELS DELS ÉÉSSERS VIUS EN SSERS VIUS EN 
ELS ECOSISTEMESELS ECOSISTEMES

PRODUCTORSPRODUCTORS
fabriquen la       fabriquen la       
seva pròpia         seva pròpia         
matmatèèria orgria orgàànicanica

CONSUMIDORSCONSUMIDORS
ss’’alimenten        alimenten        
dd’’altres altres ééssers    ssers    
vius                    vius                    

DESCOMPONEDORSDESCOMPONEDORS
ss’’alimenten de la         alimenten de la         
matmatèèria orgria orgàànica en    nica en    
descomposicidescomposicióó

Per realitzar les funcions vitals els Per realitzar les funcions vitals els ééssers vius ssers vius 
necessiten energia que obtenen dels nutrients necessiten energia que obtenen dels nutrients 
continguts en els alimentscontinguts en els aliments

NIVELLS TRÒFICSNIVELLS TRÒFICS



NIVELLS TRÒFICSNIVELLS TRÒFICS

PRODUCTORSPRODUCTORS

PlantesPlantes AlguesAlgues
AlgunsAlguns
bacterisbacteris

Fabriquen el seu propi Fabriquen el seu propi 
aliment a partir de COaliment a partir de CO2 2 , , 
HH22O i sals minerals.O i sals minerals.

A travA travéés de la fotoss de la fotosííntesi i ntesi i 
utilitzant lutilitzant l’’energia del Sol.energia del Sol.

NutriciNutricióó autòtrofaautòtrofa



CONSUMIDORSCONSUMIDORS

PrimarisPrimaris SecundarisSecundaris TerciarisTerciaris

SS’’alimenten dalimenten d’’altresaltres
ééssers viusssers vius..

HerbHerbíívorsvors
CarnCarníívors vors 

ii
omnomníívorsvors

omnomníívorsvors

NutriciNutricióó heteròtrofaheteròtrofa

NIVELLS TRÒFICSNIVELLS TRÒFICS

Primaris

Secundaris

Terciaris



NIVELLS TRÒFICSNIVELLS TRÒFICS

DESCOMPONEDORSDESCOMPONEDORS

SS’’alimenten descomponentalimenten descomponent
la matla matèèria orgria orgàànica.           nica.           

Transformen la matTransformen la matèèriaria
orgorgàànica i produeixen nica i produeixen 
substsubstààncies inorgncies inorgààniquesniques
COCO22 , H, H22O i sals minerals.O i sals minerals.

Fongs

Bacteris



RELACIONS TRÒFIQUESRELACIONS TRÒFIQUES

�� Les Les relacionsrelacions tròfiques tròfiques 
ssóón les n les que hi ha entre que hi ha entre 
els els ééssers viusssers vius dd’’un un 
ecosistema ecosistema quan quan 
ss’’alimenten uns dels alimenten uns dels 
altres.altres.

�� Es poden representar Es poden representar 
en forma de cadenes, en forma de cadenes, 
xarxes o pirxarxes o pirààmidesmides

Productor

Consumidor
primari

Consumidor
secundari

Consumidor
terciari

Consumidor
terciari



XARXES TRÒFIQUES
��Diverses cadenes tròfiques interrelacionadesDiverses cadenes tròfiques interrelacionades



L’ENERGIA

Energia 
solar

EntradaEntrada

↓↓

Productor

Energia que es perd en la respiració (calor)

Transformen lTransformen l’’energia solar en energia quenergia solar en energia quíímicamica

Consumidors 
primaris

Consumidors 
secundaris

Consumidors 
terciaris

Descomponedors



LA MATÈRIA

La matLa matèèria es recicla i no es perd, circula per ria es recicla i no es perd, circula per 

ll’’ecosistema decosistema d’’una forma cuna forma cííclicaclica

Productor Consumidors 
primaris

Consumidors 
secundaris

Consumidors 
terciaris

Descomponedors

Matèria inorgànica



RELACIONS BIÒTIQUESRELACIONS BIÒTIQUES

INTRAESPECINTRAESPECÍÍFIQUESFIQUES INTRAESPECINTRAESPECÍÍFIQUESFIQUES

Relacions entre els Relacions entre els ééssers vius dssers vius d’’un ecosistemaun ecosistema

Entre individus de la Entre individus de la 
mateixa espmateixa espèèciecie

Entre organismesEntre organismes
dd’’espespèècies diferentscies diferents



RELACIONS INTRAESPECÍFIQUES

Associacions gregàries

Individus no necessIndividus no necessààriament riament 

emparentats que viuen junts emparentats que viuen junts 

durant un temps i sdurant un temps i s’’ajuden.ajuden.

Exem: una bandada dExem: una bandada d’’ocells ocells 

immigrantimmigrant

Associacions colonials

Conjunt dConjunt d’’individus que es individus que es 
mantenen units i provenen mantenen units i provenen 
dd’’un mateix progenitor.un mateix progenitor.
Exem: els coralsExem: els corals



Associacions socials

Conjunts dConjunts d’’individus individus 
jerarquitzats i amb jerarquitzats i amb 
distribucidistribucióó de treball. Els de treball. Els 
individus presenten individus presenten 
diferdiferèències anatòmiques incies anatòmiques i
fisiològiques. Exem: ruscfisiològiques. Exem: rusc
dd’’abellesabelles

Associacions familiars

Grups dGrups d’’individus individus 
emparentats el fi dels quals emparentats el fi dels quals 
éés la procreacis la procreacióó i la i la 
protecciproteccióó de les cries.de les cries.
Exem: una famExem: una famíília de lia de 
llèèmursmurs

RELACIONS INTRAESPECÍFIQUES



RELACIONS INTERESPECÍFIQUES

Mutualisme

Dos o mDos o méés individus de diferents s individus de diferents 

espespèècies scies s’’associen per associen per 
beneficiarbeneficiar--se mse múútuament. Exem: tuament. Exem: 
els esplugabous sels esplugabous s’’alimenten dels alimenten dels 
parparààsits dels bous.sits dels bous.

Quan no poden viure separats es Quan no poden viure separats es 
parla de simbiosiparla de simbiosi

Comensalisme 

Un individu sUn individu s’’alimenta de les restes alimenta de les restes 
de menjar o de productes alliberats de menjar o de productes alliberats 
per altres als quals els resulta per altres als quals els resulta 
indiferent. Exem: els escarabatsindiferent. Exem: els escarabats
ss’’alimenten dalimenten d’’excrements de excrements de 
mammamíífers.fers.



Inquilinisme

RELACIONS INTERESPECÍFIQUES

Un individu es refugia en el cos o en Un individu es refugia en el cos o en 

alguna resta dalguna resta d’’un altre un altre éésser viu sense sser viu sense 

perjudicarperjudicar--lo. Exem: el bernat ermitlo. Exem: el bernat ermitàà que que 

viu en les closques buides dels caragolsviu en les closques buides dels caragols

Parasitisme

Depredació

Un individu viu a costa dUn individu viu a costa d’’un altre al un altre al 
qual perjudica però sense causarqual perjudica però sense causar--li la li la 
mort. Exem: la cotxinilla i la figuera de mort. Exem: la cotxinilla i la figuera de 
palapala

Un individu mata i consumeix total o Un individu mata i consumeix total o 

parcialment un altre per alimentarparcialment un altre per alimentar--se.se.

Exem: Lleopard i gaselaExem: Lleopard i gasela



ADAPTACIONS A ECOSISTEMES 
TERRETRES

Factor
abiòtic

Adaptacions dels éssers vius

Humitat

Llum

Temperatura

Estomes

Espines

Exoesquelet

Substàncies

Escates

Altura

Fulles grans Activitat nocturnanocturna

Poiquiloterms

Homeoterm



ADAPTACIONS A ECOSISTEMES 
AQUÀTICS

Factor
abiòtic

Adaptacions dels éssers vius

Llum

Moviments

de l’aigua

Pressió i

desplaçament

Pigments 

Bioluminiscència

Fixos al substrat

Refugis Formes 
arredonides

Manera de 
nadar

Forma aixafada Bufeta natatòria

Forma hidrodinàmica

Formes



�� La introducciLa introduccióó dd’’espespèècies noves alienes a un cies noves alienes a un 
ecosistema pot provocar greus alteracions ja que ecosistema pot provocar greus alteracions ja que 
desequilibra les relacions existents.desequilibra les relacions existents.

�� Popularment Popularment éés coneguda com a s coneguda com a ““alga assassinaalga assassina””

�� ÉÉs una esps una espèècie tropicalcie tropical

�� La seva expansiLa seva expansióó a la a la 

MediterrMediterràània snia s’’inicia a inicia a 

MMóónaco a 1984 i snaco a 1984 i s’’estestéén n 

pel sud de Franpel sud de Françça,Ita,Itààlia i lia i 

Split.Split.

INVASORS PERILLOSOS: 
CAULERPA TAXIFÒLIA



�� El setembre de 1992 arriba a Mallorca a Cala dEl setembre de 1992 arriba a Mallorca a Cala d’’OrOr

�� LL’’acciaccióó de lde l’’home ajuda a la seva dispersihome ajuda a la seva dispersióó les les 
embarcacions arrabassen fragments embarcacions arrabassen fragments 

amb les amb les ààncores i els transporten ncores i els transporten 

fins altre indrets.fins altre indrets.

�� ÉÉs capas capaçç de colonitzarde colonitzar

qualsevol substrat.qualsevol substrat.

�� Impedeix el creixementImpedeix el creixement

dd’’altres espaltres espèècies, ni de flora ni de fauna. Allibera cies, ni de flora ni de fauna. Allibera 
substsubstààncies tòxiques que allunyen possibles depredadors.ncies tòxiques que allunyen possibles depredadors.

�� La posidònia La posidònia éés especialment afectada , aniquila les seves s especialment afectada , aniquila les seves 
praderes i empobreix lpraderes i empobreix l’’ecosistema.ecosistema.



�� Planta originPlanta originàària del Sudria del Sud--ààfrica de fulles carnoses frica de fulles carnoses 
de seccide seccióó triangular i flors grans grogues o triangular i flors grans grogues o 
ppúúrpurees.rpurees.

�� SS’’ha emprat molt en jardineria per la seva velocitat ha emprat molt en jardineria per la seva velocitat 
de cobrir el substrat i poques exigde cobrir el substrat i poques exigèències dncies d’’aigua.aigua.

�� SS’’ha convertit en una planta invasora del litoral ha convertit en una planta invasora del litoral 
rocrocóós i de les dunes, desplas i de les dunes, desplaççant a la flora local i ant a la flora local i 
posant en perill les espposant en perill les espèècies autòctones.cies autòctones.

INVASORS PERILLOSOS: CARPROBOTUS



TIPUS DTIPUS D’’ECOSISTEMESECOSISTEMES

TERRESTRESTERRESTRES
Els Els ééssers vius viuen ssers vius viuen 
sobre Terra ferma, sobre Terra ferma, 
envoltats denvoltats d’’aireaire

AQUAQUÀÀTICSTICS
Els Els ééssers vius estan ssers vius estan 
envoltats denvoltats d’’aiguaaigua

MarinsMarins DD’’aigua aigua 
doldol ççaa



Ecosistemes terrestres: Factors abiòtics 

Llum

Humitat 

Temperatura



PRINCIPALS ECOSISTEMES TERRESTRESPRINCIPALS ECOSISTEMES TERRESTRES

ZONA CLIMZONA CLIM ÀÀTICA FREDATICA FREDA

Desert FredDesert Fred Alta MuntanyaAlta Muntanya TundraTundra TaigTaigàà

ZONA CLIMZONA CLIM ÀÀTICA TEMPERADATICA TEMPERADA

EstepaEstepa Bosc caducifoliBosc caducifoli Bosc mediterraniBosc mediterrani



PRINCIPALS ECOSISTEMES TERRESTRESPRINCIPALS ECOSISTEMES TERRESTRES

ZONA CLIMZONA CLIM ÀÀTICA CTICA CÀÀLIDALIDA

Bosc equatorialBosc equatorial

SabanaSabana
DesertDesert

ccààlidlid



Ecosistemes aquàtics: Factors abiòtics 

Temperatura

Zona fòtica

Llum Pressió

Salinitat 

Quantitat d’oxigen 

Zona afòtica



LA VIDA EN LES AIGLA VIDA EN LES AIG ÜÜESES

PLPLÀÀCTONCTON
Petits Petits 
organismes queorganismes que
viuen surant enviuen surant en
les aigles aigüües, ses, sóónn
immòbils oimmòbils o
realitzen senzillsrealitzen senzills
moviments.moviments.

NNÈÈCTONCTON
Animals que Animals que 
poden nedarpoden nedar
i es desplaceni es desplacen
amb facilitat.amb facilitat.
Exem: peixos,Exem: peixos,
balenes, balenes, 
calamars ...calamars ...

BENTOSBENTOS
OrganismesOrganismes
que viuen fixosque viuen fixos
sobre el fons osobre el fons o
despladesplaççantant--se.se.
Exem: estrellesExem: estrelles
de mar, corals,de mar, corals,
copinyescopinyes

FitoplFitopl àànctonncton
FotosintFotosintèèticstics

ZooplZoopl àànctonncton
CosumidorsCosumidors



LA VIDA EN LES AIGLA VIDA EN LES AIG ÜÜESES

PlPlàànctonncton
NNèèctoncton

BentosBentos



CaracterCaracter íístiques dels ecosistemes marinsstiques dels ecosistemes marins

Segons la profunditat

200 m
Zona pelàgica

Zona batial

2000m

Zona abissal
Zona nerítica Zona d’alta mar

Segons la 
distància

↓↓



CaracterCaracter íístiques dels ecosistemes dstiques dels ecosistemes d ’’aigua dolaigua dol ççaa

Aigües corrents: rius i rierols Aigües estancades

Zona profunda

Zona litoral

Zona d’aigües 
lliures


