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Paraules clau: ecosistemes, biòtop, sòl, aigua, llum, temperatura, biocenosi, 

adaptació al  medi, productors, descomponedors, consumidors, herbívor, 

carnívors, omnívors, xarxes alimentàries o tròfiques, desertització, 

desforestació, pluja àcida, biosfera, contaminació, canvi climàtic, estalvi 

energètic.  

 

OBSERVEM LA NOSTRA TERRA 

A la Terra hi ha ecosistemes terrestres i ecosistemes aquàtics. Qualsevol 

ecosistema està format per un medi físic (biòtop) i uns éssers vius (biocenosi). 

Els éssers vius d’un ecosistema l’habiten i estableixen relacions de dependència 

entre ells i amb el medi que els permeten obtenir aliments i sobreviure. 

Si les característiques del medi varien, alguns éssers vius de l’ecosistema poden 

morir. Quan això passa, es trenca un cicle natural, de manera que tot 

l’ecosistema pot canviar i, fins i tot, pot arribar a desaparèixer. Per aquest 

motiu cal preservar els ecosistemes. 

Els Ecosistemes 

Anomenem ecosistema el conjunt format per un lloc determinat de la Terra i 

tots els éssers vius que hi habiten. Aquests éssers vius es relacionen entre ells i 

amb el medi on viuen, són ecosistemes un aiguamoll, una platja, un prat, un 

bosc, un fons marí,... 

Medi físic (biòtop) 

El medi físic presenta unes característiques diferents en cada ecosistema. Però 

els seus elements són sempre necessaris: 

- El sòl proporciona a les plantes aigua i sals minerals. 

- L’aigua és imprescindible per als éssers vius. 

- La llum permet a les plantes fer la fotosíntesi. 

- La temperatura varia d’un lloc a l’altre de la Terra. 
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Éssers vius (biocenosi) 

En un ecosistema, cada ésser viu té una funció. Els éssers vius que ens trobem 

poden ser plantes, animals (vertebrats i invertebrats), algues, fongs, 

bacteris,.... 

Adaptacions dels éssers vius al medi físic. 

Els éssers vius estan adaptats a la llum, la temperatura, l’aigua i l’aliment del 

lloc on viuen. De vegades, alguna d’aquestes condicions pot ser molt extrema. 

 

Diferents formes d’obtenir energia 

Els éssers vius necessiten energia per viure, que obtenen dels aliments que 

consumeixen. 

Hi ha éssers vius que fabriquen els seus propis aliments i n’hi ha que 

s’alimenten d’altres éssers. Per això classifiquem els éssers vius en aquests 

grups: 

- Productors, que són els que es fabriquem els aliments a partir de 

substàncies que prenen del medi. És el cas de les plantes i les algues, que, 

per mitjà de la funció clorofíl·lica o fotosíntesi, elaboren les substàncies 

nutritives amb l’aigua que absorbeixen, el diòxid de carboni (CO2) que 

prenen de l’aire i l’energia lluminosa que capten del Sol. 



Paisatges  

 

 

3 

 

- Consumidors, que són els que s’alimenten d’altres organismes. Tots els 

animals són consumidors. Es classifiquen en: 

o Herbívors, que s’alimenten dels productors, és a dir, de les 

diferents parts de les plantes i les algues. Els esquirols, les 

llagostes o els cargols són herbívors. 

o Carnívors, que s’alimenten de la carn d’altres animals. Els 

carnívors tan poden alimentar-se d’herbívors i omnívors com 

d’altres carnívors. Els falcons, els escurçons i alguns peixos són 

carnívors. 

o Omnívors, que s’alimenten de tot tipus d’éssers vius. Aquesta 

característica els permet adequar la seva alimentació a les 

circumstàncies i adaptar-se millor al medi. Els senglars, moltes 

rates, les mosques i les persones són animals omnívors. 

- Descomponedors, que s’alimenten d’excrements i de les restes dels 

organismes morts. Els descomponedors són molt importants perquè 

transformen la matèria morta en les sals minerals del sòl que després 

absorbiran els productors. Els fongs, les paneroles, els milpeus o els 

diferents organismes microscòpics que viuen al sòl són 

descomponedors. 
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Les cadenes alimentàries 

En els ecosistemes, els éssers vius 

s’alimenten els uns dels altres. Una 

cadena alimentària é formada per un 

conjunt d’éssers vius que s’alimenten 

successivament els uns dels altres.  

En les cadenes alimentàries, les plantes 

són devorades pels herbívors, i 

aquests, pels carnívors; al seu torn, 

alguns d’aquests també són l’aliment 

d’altres 

carnívors. 

 

 

 

Xarxes alimentàries o tròfiques 

Molt pocs consumidors s’alimenten d’un únic tipus d’aliment. Normalment, la 

seva alimentació es compon de diferents éssers vius que formen part de la 

mateixa cadena o d’altres, en els ecosistemes, doncs, les cadenen alimentàries 

no són aïllades, sinó que estableixen complicades connexions entre si i donen 

lloc a les xarxes alimentàries. 

 



Paisatges  

 

 

5 

 

L’equilibri de les xarxes alimentàries 

Els éssers vius que intervenen en les xarxes alimentàries estan estretament 

relacionats. L’augment o la disminució dels individus d’una espècies 

determinada pot afectar la resta d’organismes que componen la xarxa. 

Per exemple, en una xarxa pot augmentar el nombre d’insectes si es redueix el 

nombre d’ocells insectívors, els seus depredadors; d’un manera semblant, si 

augmenta la quantitat d’erugues o llagostes poden arribar a desaparèixer les 

espècies que es mengen, en aquest cas, determinades espècies vegetals. 

Canvi en els ecosistemes 

Un ecosistema és molt vulnerable perquè només que canviï una mica el biòtop o 

la biocenosi, pot canviar l’ecosistema o fins i tot desaparèixer. 

Els canvis que es produeixen en els ecosistemes poden ser canvis naturals o 

canvis deguts a accions de l’home. 

Canvis naturals, són deguts a catàstrofes naturals com les inundacions, els 

terratrèmols, grans sequeres,.... 

Canvis provocats pels humans. L’home ha fet canviar molts ecosistemes, 

alguns fent accions voluntàries i altres fent accions involuntàries, però que al 

final provoquen canvis a l’ecosistema. 

Accions que fa l’home que destrueixen o posen en perill els ecosistemes: 

- Incendis� Els incendis (provocats o no) provoquen la destrucció de 

les plantes i la pèrdua del medi en què viuen molts animals. 

L’ecosistema cremat queda desertitzat (sense vida) 

- Crear molts camps de conreu i de pastura���� com que hi ha molta 

població a tot el planeta, cal que hi hagi més menjar per a tots, per 

tant cal fer més camps de conreus i de pastura. Per crear aquests 

camps, s’han hagut de talar molts boscos que ajuden als ecosistemes 

- Crear moltes indústries� les fàbriques generen molts fums tòxics 

que s’alliberen a l’atmosfera i aquesta queda contaminada tot 
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provocant pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, problemes 

respiratoris als éssers vius, l’efecte hivernacle,... 

- Abocar residus���� els humans generem molts residus i els hem de 

llençar algun lloc del planeta. Aquests abocaments contaminen el sòl i 

l’aigua que fa que els éssers vius que habiten als ecosistemes tinguin 

un sòl o una aigua contaminada, per tant, han de marxar d’allà per 

poder sobreviure. 

- Introducció d’espècies exòtiques� portar altres espècies en 

hàbitats que no els toca, fa que es mengin els depredadors o els 

productors d’aquell ecosistema i es desequilibra. 

- Talar arbres� molts boscos del món s’han anat tallant per la indústria 

de la fusta. Estan deixant sense boscos i per tant les selves tropicals 

cada vegada són més petites i l’ecosistema va desapareixen. 

Problemes en els ecosistemes 

La desertització  

La desertització és quan una terra es va 

quedant com un desert, sense aigua, sense 

vegetals i per tant sense animals. Mica en mica 

aquesta terra es converteix en un desert sense 

vida.  

La sobreexplotació dels aqüífers, l’aridesa, l’erosió i el risc d’incendi són els 

principals responsables de la desertificació. 

La desforestació 

La desforestació és la pèrdua de bosc com a resultat de les activitats humanes. 

Però al tallar els arbres, l’home destrueix aquest 

medi de fràgil equilibri. La principal font de 

nutrients desapareix. Només queda un sòl molt 

estret i tan pobre que en ell no es poden 
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desenvolupar les plantes. Sense plantes que el cobreixin, el vent i l’ aigua 

l’erosionen fàcilment. 

La pluja àcida 

La pluja àcida és una conseqüència de la 

presència d'òxids de sofre i de nitrogen a 

l'atmosfera generats en activitats de 

combustió per produir energia. Els òxids de 

sofre es produeixen en la combustió de 

carbó o de petroli; els òxids de nitrogen es 

produeixen en totes les combustions 

especialment en les dels motors dels vehicles. 

Els òxids de sofre i nitrogen, en combinar-se amb l'aigua de l'atmosfera, formen 

petites gotes d'aigua que contenen àcid sulfúric i àcid nítric. Aquestes gotes 

poden créixer fins a convertir-se en gotes de pluja. Si aquesta pluja és rica en 

àcid sulfúric té un pH molt baix, inferior a 4,5, i aleshores es parla de pluja 

àcida. 

La pluja àcida té efectes negatius sobre la vegetació i ecosistemes aquàtics 

associats. La pluja àcida crema les fulles dels arbres i les plantes provocant la 

seva defoliació. També augmenta l'acidesa de l'aigua del sòl, la qual cosa 

provoca una mala absorció de sals i aigua per les plantes a través de les arrels i 

la mort de molts organismes que no poden suportar aquesta acidesa. 

La contaminació de les aigües 

Algunes aigües del nostre planteta estan contaminades a causa dels 

abocaments i dels contaminants que l’aigua recull dels sòls en el seu 

recorregut. Quan plou, l’aigua es barreja amb substàncies tòxiques que es 

troben al terra, com els pesticides, material de rebuig dels abocadors, olis, fums 

tòxics dels cotxes i les fàbriques,... Aquesta, una vegada a terra, corre per la 

superfície o s’infiltra en les capes subterrànies. 
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L’elevada càrrega de restes contaminants que transporten les aigües i que no 

va a parar als mars i oceans s’incorpora a les fonts d’aigua dolça, potencialment 

aprofitables, que ja no es podran utilitzar. 

El mar també es contamina a gran escala amb substàncies procedents de zones 

allunyades, com els residus abocats en un riu aigües amunt per una indústria i 

que, irremeiablement, aniran a parar al mar en la seva desembocadura. 

El mateix passa amb els fems de les granges, com també amb els pesticides 

que s’utilitzen per eliminar les plagues o els fertilitzants per ajudar a créixer les 

plantes. 

La contaminació de l’aire 

L’aire que hi ha al món està compost de diferents gasos que nosaltres, els 

éssers vius, podem respirar, com el CO2, el nitrogen, l’oxigen,... Però hi ha 

gasos que són perjudicials si en respirem en grans quantitats.  

Aquests gasos contaminants els 

produeixen les fàbriques, els cotxes, les 

centrals tèrmiques.   

La contaminació de l’atmosfera per 

residus o productes secundaris gasosos, 

sòlids o líquids, pot posar en perill la 

salut de l’home i el benestar de les 

plantes i animals, atacar diferents 

materials, reduir la visibilitat o produir olors desagradables. 

Afebliment de la capa d’ozó 

La capa d’ozó és una zona de l’atmosfera que és molt important per al 

desenvolupament de la vida a la Terra, ja que filtra les radiacions ultraviolades 

del Sol, que són molt perjudicials per als éssers vius.  
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No obstant això, com a conseqüència de les activitats humanes s’aboquen a 

l’atmosfera una sèrie de contaminants que van fent disminuir el gruix d’aquesta 

capa. Entre aquests hi ha els òxids de nitrogen i els gasos orgànics emesos pels 

automòbils i les indústries, i els gasos que s’utilitzen en els aerosols, en els 

frigorífics i els aparells d’aire condicionat. Avui dia, la majoria de països estan 

substituint els CFC per altres productes no tòxics. 

Un dels efectes de la disminució d’aquesta capa per a la nostra salut és 

l’increment del càncer de pell a causa de les radiacions ultraviolades de gran 

energia, que passen a l’atmosfera a través del forat en les zones on el gruix de 

la capa és menor. A més, també resultaran perjudicats els cultius, les plantes, 

etc., amb la qual cosa es pot iniciar una cadena de conseqüències imprevisibles. 

La Terra està en perill 

Les activitats humanes amenacen l'equilibri natural de 

la Terra. Talar arbres, contaminar l'aire i l'aigua o 

deixar que els deserts s'estenguin són les formes 

mitjançant les quals l'ésser humà altera els 

ecosistemes i per tant, el medi ambient. La Terra 

podria deixar de ser un planeta viu. 

Un planeta amenaçat  

La terra és un dels nou planetes del sistema 

solar. Es diferencia dels altres planetes per 

contenir vida animal i vegetal. La vida és 

possible a la Terra perquè posseeix l'aire 

que els éssers vius necessiten per respirar, 

els nutrients que necessiten per alimentar-

se i créixer, i el clima adequat per poder 

viure, un clima que ni és molt fred ni molt 
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calent. 

La zona de la Terra en què es desenvolupa la vida de plantes, animals i 

organismes microscòpics es diu biosfera. La biosfera està formada per tres 

zones: l'aire, l'aigua i la terra ferma. Entre elles hi ha un delicat equilibri natural 

que permet una vida còmoda per als éssers que habiten el nostre planeta. No 

obstant això, les activitats humanes en els darrers centenars d'anys està 

alterant aquest equilibri a un ritme molt ràpid. 

Les conseqüències de la nostra forma de vida són visibles avui dia en els 

boscos, sobretot en els boscos tropicals, també a les costes i altres mitjans 

aquàtics. 

La contaminació és un dels majors perills que amenacen el medi 

ambient .Totes les parts de la biosfera (terra, aigua i aire) sofreixen 

contaminació. 

Contaminem l'aire amb fums procedents 

d'indústries i dels nostres cotxes. 

Contaminem els rius i llacs a través dels 

desguassos de les ciutats o amb 

abocaments químics tòxics. Els mars els 

contaminem amb petroli, i els camps amb fertilitzants i pesticides. 

 L'aire, l'aigua i el sòl són elements indispensables per a la vida, per això hem 

de cuidar. Ens donen l'oxigen que respirem, l'aigua que bevem i els aliments 

que necessitem per créixer i reproduir-nos. 

El creixement de la població mundial obliga els agricultors i ramaders a recollir 

més collites i a tenir ramats cada vegada més grans. Una forma d'aconseguir-

ho és crear nous camps de conreu i pastures per al bestiar, produint-se 

el sobrepasturatge. Per a això es talen i es cremen els boscos, 

originant desforestació.  
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Un cop obtinguts aquests grans camps, se'ls aplica gran quantitat 

de insecticides i fertilitzants per millorar la producció, que amb l'aigua de 

pluja passen a rius i llacs, i els contaminen. 

Al final, aquestes prades perden tota la vegetació i el sòl queda esgotat. Es 

converteix al poc temps en un desert. És el que es coneix com desertització . 

  

Entre les conseqüències més visibles de les activitats humanes sobre el medi 

ambient estan la extinció d'espècies animals i vegetals, els canvis 

climàtics i la desertització . 

La terra en la nostra mans 

Cada un de nosaltres, amb la nostra forma de vida, podem ajudar a millorar 

l'estat de salut del planeta en què vivim. No és gens fàcil impedir la 

contaminació, però hem de ser conscients dels problemes que causem per 

poder prendre solucions. 

Podem estalviar energia a casa o col·legi, no deixant llums encesos quan no 

són necessàries, apagant l'ordinador o la televisió quan no 

fa molts anys. Tampoc hem d'abusar de la calefacció. Amb 

això s'evita la cremin grans quantitats de combustibles per 

produir energia. 

L' aigua és un bé preuat, per això no cal malgastar deixant 

aixetes obertes. També hem d'evitar contaminar-la amb 
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productes de neteja i neteja personal que no són ecològics. 

Col·laborar amb la recollida selectiva d'escombraries porta molts beneficis 

al medi ambient. Reciclar el paper, els 

plàstics, les llaunes i el vidre evitessin que 

nous boscos siguin talats o que un procés 

industrial contaminant els produeixi.  

D'altra banda, els autoritats d'arreu del món 

també han de col·laborar en la lluita per 

millora les condicions ambientals de la Terra, mitjançant la creació de lleis i 

projectes d'educació. Moltes vegades es realitzen inspeccions a les indústries 

contaminants i es promouen les energies netes com la solar i l'eòlica. 

La creació d'espais protegits i programes d'educació mediambiental són bàsics 

per assegurar el futur del medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


