
Biosfera II



Successió ecològica
• La dinàmica dels ecosistemes és la successió de canvis 

irreversibles, tant abiòtics com biòtics, produïts per factors externs i 
interns que condeixen a la substitució de les poblacions i comunitats 
per d’altres de més eficients i a una organització més complexa i 
estable.

• La successió ecològica és un conjunt de canvis seqüencials, no 
cíclics, de durada variable que poden produir variacions profundes en 
les característiques de l'ecosistema original La successió ecològica 
manifesta la tendència a l'autoorganització que té tot ecosistema la 
qual és tan forta que acaba imposant-se sobre els canvis fortuïts. 
Condueix a un augment progressiu de les interaccions biòtiques i a 
ecosistemes més madurs. 

• Exemples de successió és la colonització per multitud d'organismes 
de qualsevol objecte que queda submergit en el mar; o les distintes 
fases per què va passant un camp que deixa de ser cultivat; etc.

Successió ecològica
L’estratègia de desenvolupament en l’ecosistema és l’augment 
d’eficiència, produint un augment  de biomassa estructural. S’incrementa 
la producció menys que la biomassa i la taxa de renovació
(producció/biomassa) disminueix. La longitud de les cadenes tròfiques 
augmenta. L’obtenció i el reciclatge intern dels nutrients és molt efectiu.
Hi ha 2 tipus de successió: primària (si comença on no hi havia cap 
biocenosi) i la secundària (zona on han existit comunitats sotmeses a un 
procés de regressió)



Successió ecològica
S'anomena clímax a l'ecosistema que es forma al final de la successió. 
La comunitat clímax, representa el grau de màxima maduresa d’equilibri 
amb el medi, on tendeixen tots els ecosistemes naturals. Rarament, 
s'arriba a la comunitat clímax, perquè hi ha moltes causes de retrocés en 
el procés de successió com incendis, canvis climàtics, inundacions, 
sequeres... i, a major escala, glaciacions, volcans, deriva de les plaques... 
Els ecosistemes poden sofrir un procés invers a la successió per causes 
naturals provocades per l’home. Aquest procés de tornada cap darrere, 
rejoveniment o involució d’un ecosistema, és conegut pel nom de 
regressió. Mentre que la regressió és un canvi sobtat i molt concentrat 
en el temps, la regeneració (successió ecològica), és un procés lent i que 
segueix una evolució comparable en els diferents ecosistemes. Afecta a 
tota la comunitat així com als paràmetres poblacionals i als fluxos 
d'energia i matèria del sistema. Hi ha ecosistemes que en les etapes finals 
es destrueixen, pràcticament, a si mateixos, així, per exemple, la garriga o 
el bosc d’eucaliptus semblen estar fets per a cremar-se També en els llacs 
es va produint senescència i acaben desapareixent.

Corba de supervivència
Una corba de supervivència representa el 

nombre d’individus que sobreviuen en 

funció del temps. La corba III representa 

una espècies d’etapa inicial de successió

(espècies de creixement ràpid, oportunistes,

de vida curta, amb un gran nombre de

descendents però també amb una mortalitat 

molt alta, són estrategs de la r), la II d’etapa 

mitjana (les espècies que hi viuran seran un 

entremig de les r i les K; tenen menys 

descendents que les I però més que les III), 

i la I d’etapa de maduresa (les espècies a

què correspon tenen pocs descendents 

però amb una mortalitat baixa, són de vida 

llarga, de creixement lent, són els estrategs 

de la K).



Les etapes de la successió
Les fases es poden subdividir en petites successions i, aquestes, en 
microsuccessions. 
1- En les etapes inicials es troben espècies colonitzadores oportunistes, 

estrategues de la r. Tenen baixa biomassa i producció i una taxa de 
renovació elevada. 

2- En les etapes de desenvolupament , les espècies oportunistes són 
substituïdes per altres de l’estratègia de la k. Les relacions biòtiques són 
més variables, amb diversitat més elevada.

3- A les etapes de maduresa, l’ecosistema evoluciona cap al clímax, en la 
qual l’eficiència en els cicles dels nutrients, l’augment de 
l’especialització, l’autoregulació i l’equilibri entre espècies són màxims. 
Els nutrients es troben dins dels organismes. L’estratègia és de la k, 
amb pocs descendents però alta longevitat.

Després d’un incendi en un bosc es donaria un una successió secundària, on 

seran determinants les espècies piroresistents i piròfites existents abans de 

l’incendi. Aquelles espècies que puguin rebrotar o bé tinguin llavors que germinin 

ràpidament després dels incendis seran les que acabaran poblant l’espai. És 

probable que es desenvolupi una primera fase herbàcia, amb predomini de les 

plantes vasculars de mida petita,de creixement molt ràpid i amb arrels petites i poc 

profundes. A continuació la fase d’herbes- arbustos, on entremig de les herbes 

s’observen clapes d’arbustos com el garric, la farigola, el boix (tots poden rebrotar) 

i també la gatosa (Ulex parviflorus), el romaní i les estepes (amb llavors resistents 

al foc). La fase següent, de màquia, mostra un clar predomini de l’estat arbustiu 

davant de l’herbaci. Posteriorment, començaran a destacar arbres entre els 

arbustos; és la fase de màquia- arbres. A la fase final d’aquesta successió o fase 

de maduresa, l’estrat arbori està ben constituït. Es poden considerar més o menys 

etapes si cadascuna se subdivideix.



Biomes

Bioma: Biomes terrestres
• Els organismes que constitueixen la biosfera es troben associats en 

comunitats vegetals i animals que interactuen amb l’entorn on viuen. 
El terme bioma s’utilitza per designar les grans regions naturals de 
la biosfera amb característiques ecològiques pròpies.

• Els biomes terrestres es caracteritzen pel clima (definit per 
pluviositat i temperatura) que condiciona la vegetació. La altura a 
nivell condiciona el clima d’una àrea determinada, modificant el tipus 
de bioma.

El relleu i la litologia condicionen la vegetació.



Bioma: La tundra
La tundra té valors baixos de biomassa, 

producció i biodiversitat, però durant l’estiu 
arriben espècies migratòries de mamífers i 
aus. El sòl conté molta matèria orgànica, ja 
que les baixes temperatures retarden l’acció
dels descomponedors.

La vegetació està formada per arbustos i 
herbàcies arran de terra i per abundants 
líquens i molses. Els arbustos creixen densos 
formant coixins. L’aigua que amara el sòl està
congelada tot l’any i forma el permafrost, del 
qual només se’n descongela la part superior 
els mesos d’estiu.

Bioma: La taigà
La taigà té una biomassa elevada i la producció que 

durant l’hivern és molt baixa, presenta un màxim molt 
marcat a la primavera i estiu. La taigà s’ha desforestat 
per utilitzar-ne lafusta i per cultivar.

El bosc boreal consisteix en densos boscos de coníferes 
(pins i avets), que durant l’hivern estan coberts de 
neu. La vegetació presenta adaptacions al fred. Les 
fulles de les coníferes són perennes amb forma 
d’agulla i encerades per suportar el fred i la 
dessecació de l’hivern.

Els animals estan adaptats al fred, molts hibernen, altres 
acumulen aliments. Hi abunden espècies migratòries 
(ocells) que es reprodueixen a la primavera, i a l’estiu 
els mosquits.



Bioma: Praderies i estepes
A les estepes i praderies la biomassa té un valor molt 

baix i la productivitat és relativament alta, fet que 
permet grans ramats de herbívors. La majoria de 
praderies han estat modificades i constitueixen 
regions de producció cerealística. 

L’estepa és la zona més seca amb vegetació escassa on 
dominen el paisatge les plantes herbàcies sense 
arbres. Les gramínies són pol·linitzades pel vent, molt 
eficaç en espais oberts.

Hi trobem grans ramats d’herbívors. Molts animals 
escaven caus per amagar-s’hi. Els depredadors 
presenten adaptacions per excavar a terra. Degut a la 
manca d’arbres les aus nien al terra i són de color 
terròs per camuflar-se.

Bioma: Bosc caducifoli
Al bosc caducifoli la biomassa és elevada per la 

presència del bosc. La producció es redueix molt a 
l’hivern i és alta a la primavera i l’estiu. Té un alta 
biodiversitat a causa de la variada fauna 
d’invertebrats de sotabosc, i d’abundants molses i 
líquens. Està molt alterat per l’obtenció de fusta.

Aquest bosc també s’anomena temperat-humit, està
format per extensos boscos caducifolis (faig, roure, 
castanyer, aurons, bedolls). Les fulles són amples i 
primes fotosintèticament eficaces a l’estiu, cauen a 
l’hivern i enriqueixen el sòl. 

Hi ha una gran diversitat faunística amb molts animals 
que s’alimenten de llavors i fruits.



Bioma: Bosc mediterrani
Al bosc mediterrani té una biomassa i una diversitat 

relativament altes, especialment en les zones amb 
un sotabosc espès. S’utilitzen les deveses (llocs 
amb arbres aïllats) i zones de pastures per al cultiu 
i la ramaderia.

Aquest bosc  té una vegetació xerofítica amb arbustos 
i arbres de fulles dures (coriàcies). En les zones 
humides predominen els roures i alzines sureres. 
La majoria de fulles són perennes, petites, 
cobertes de cera amb pèls al revers. L’estat 
arbustiu és gran (ginesta, brucs, estepes i plantes 
aromàtiques). 

Hi ha una gran diversitat faunística amb aus, insectes, 
rèptils i mamífers. Els principals depredadors són 
la guineu, el llop i els ocells rapinyaires.

Bioma: La sabana
La sabana té una biomassa baixa i amb 

productivitat baixa durant l’estació seca amb 
un màxim a l’estació plujosa. La biodiversitat 
animal és alta. 

A la sabana predomina la vegetació herbàcia 
amb plantes llenyoses, com acàcies, baobabs 
o anacards. Un fenomen important i freqüent 
és el foc, que frena l’expansió dels arbres i 
afavoreix la de les herbes que poden rebrotar.

Hi ha molts ramats de mamífers herbívors, i 
associats a ells veloços depredadors. Hi ha 
moltes espècies migratòries durant l’estació
seca van a zones més productives.



Bioma: El desert càlid
El desert té la biomassa i la producció més baixes. 

La seva biodiversitat és baixa i depèn sobretot 
de la coberta vegetal. Alguns deserts presenten 
zones sense pràcticament cap ésser viu.

La vegetació és molt escassa (arbustos, herbes i 
cactus). Les plantes estan adaptades a la manca 
d’aigua amb arrels profundes, algunes amb tiges 
i fulles suculentes amb aigua.

Hi ha espècies adaptades a aguantar sense aigua. 
Els mamífers solen ser petits i nocturns. Els 
camells acumulen aigua a la gepa. Tenen colors 
clars per reflectir la llum i orelles grosses per 
perdre calor. 

Bioma: La selva tropical
La biomassa té valors molt alts però la producció

neta és pràcticament zero, ja que l’activitat i la 
respiració dels descomponedors equilibra la 
producció bruta. Té la biodiversitat més gran de 
tots els biomes terrestres.

La vegetació de la selva o bosc tropical plujós i les 
comunitats d’animals s’estructuren verticalment, 
de manera que cada cap té la seva flora i fauna. 
Els arbres tenen les bases reforçades, fulles 
molt grans i acabades en punta. Hi ha plantes 
epífites (viuen sobre altres sense perjudicis) i 
enfiladisses. Molts mamífers es mouen pels 
arbres. I molts invertebrats són mimètics amb el 
medi.



Canvi climàtic i biomes terrestres

El canvi climàtic provocarà un desplaçament dels biomes cap a 

latituds més altes. 

Els biomes de gels perpetus i la tundra podrien córrer perill de 

desaparèixer; també podria ser que la taigà quedés reduïda a la 

mínima expressió. Això depèn de l’augment de la temperatura que 

experimenti el planeta.

Biomes aquàtics
Els biomes aquàtics es classifiquen segons la salinitat:

- Bioma d’aigua dolça: 2,5%

- Bioma marí: 97,5%

Els factors limitant per la producció primària en l’aigua són:

- La llum: per fer la fotosíntesi. Disponible en la capa fòtica (on 
arriba la llum).

- Disponibilitat de nutrients: com els ions fosfat, nitrat i 
carbonat. L’estratificació de l’aigua ho dificulta, els corrents i 
moviments verticals la facilita.

A les aigües eutròfiques, amb un excés de nutrients hi ha una gran 
producció primària que pot consumir l’oxigen en la respiració i 
arribar a l’anòxia. Les aigües oligotròfiques, amb pocs nutrients 
lliures, i més oxigen disponible hi ha més biodiversitat.



Bioma d’aigua dolça
El bioma d’aigua dolça comprèn el conjunt de 

les aigües continentals amb 2 tipus 
d’ecosistemes:
- Lòtics o d’aigües en moviments: Els rius 
i torrents tenen una renovació constant de 
l’aigua que flueix en direcció al mar. Els rius 
poden tenir zones afòtiques (sense llum) ja 
que els grans rius del planeta arrosseguen 
molta quantitat de sediments, que amb el 
moviment de l’aigua queden en suspensió, 
fent que en algunes zones no arribi llum al 
fons del riu. En aquestes zones afòtiques 
els organismes són consumidors o 
descomponedors i s’alimenten de la matèria 
orgànica que cau de la zona més superficial
- Lèntics o d’aigües estancades: els llacs, 
llacunes i aiguamolls sovint contenen 
masses d’aigua, més o menys estratificada. 
La temperatura de l’aigua en determina la 
densitat i condiciona la circulació interna i 
l’estratificació, que alhora determina la 
distribució dels éssers vius. 

Bioma marí
Els bioma marí comprèn 2 zones:

-Zona pelàgica, amb 2 ambients:

- Ambient nerític o costaner influenciat pel continent del que rep nutrients i 
matèria orgànica. Té un règim eutròfic, sobretot a les zones d’aflorament. És un 
aigua molt oxigenada per les onades i amb molta llum amb una gran producció
primària. Inclou els esculls, les plataformes continentals i zones literals.

- Ambient oceànic o de mar obert, allunyat de la plataforma continental. 
Només hi ha producció primària a la zona fòtica. A la zona afòtica hi ha 
consumidors i descomponedors. La biomassa és baixa  ja que està dispersa.

- Zona abissal: amb 3 tipus d’ecosistemes:

- Fons abissals: amb poquíssima biomassa, sense producció, on van a parar 
els detritus de matèria orgànica procedent de la zona fòtica.

- Dorsals oceàniques: amb producció primària dels bacteris quimiosintètics 
dels sofre que manté petits ecosistemes amb poca biomassa i gran biodiversitat. 
Oxiden compostos expulsats per les fumaroles.

- Fosses abissals: sense producció primària i escassa biomassa. Abunden els 
sediments impregnats de matèria orgànica. El regim compressiu d’aquestes 
zones provoca l’expulsió d’hidrocarburs i la formació de sortidors de matèria 
orgànica. Hi ha consumidors i descomponedors.



Bioma marí
Els organismes que habiten als ecosistemes aquàtics es classifiquen en:

- Plàncton: suspesos en l’aigua arrossegats passivament pels corrents

- Nècton: Neden activament

- Bentos: Viuen al fons fixos al substrat o enterrats, o es desplacen pel 

fons.

La biodiversitat
És la varietat de formes de vida en totes les manifestacions i 
interrelacions. Es fan estimacions mitjançant diversos índexs:

- Índex de biodiversitat específica: nombre d’espècies que es 
troben en una mostra, o nombre d’espècies que poblen un lloc 
determinat.

Els 2 ecosistemes amb més biodiversitat són els coral·lígens i les 
selves. 

“Diversitat biològica: variabilitat d’organismes vius de qualsevol 
font, inclosos, entre d’altres, els ecosistemes terrestres i marins 
i altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics dels 
quals formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, 
entre les espècies i dels ecosistemes”.

La diversitat biològica actual és la conseqüència de més de 3.000 
milions d’anys d’evolució, que ha propiciat l’aparició d¡un gran 
nombre d’organismes, i alhora l’extinció de molt altres.



La biodiversitat
La diversitat genètica intraespecífica és el conjunt de gens i 

de combinacions genètiques d’una població. Hi ha una certa 
variabilitat genètica deguda a mutacions i a recombinació.

La diversitat específica o nombre total d’espècies que habiten 
una àrea concreta. Cal preservar les espècies vulnerables, 
de poblacions petites, fàcilment extingibles; les indicadores
de pertorbacions, les paraigua, que requereixen zones 
àmplies i diverses. Les claus connectades amb molt altres i 
les emblemàtiques,utilitzades com a símbols. 

La diversitat d’ecosistemes descriu tant la varietat interna dels 
ecosistemes com la d’ecosistemes en una àrea i depèn dels 
nombre d’espècies presents, de la demografia i de les 
interaccions entre elles i el medi abiòtic. Les successions 
ecològiques són processos lents i continus que condueixen a 
un augment de la diversitat en els ecosistemes. 

Biodiversitat

Les zones més riques són les que 
es troben als països 
megadiversos afins. 

La biodiversitat manté l’estabilitat 
en els ecosistemes i, per tant, 
la qualitat de l’aire i de l’aigua, 
i el control de malalties i 
plagues. 



El paisatge
El paisatge, o territori percebut des d’un punt determinat, és un escenari 
constituït per un conjunt d’elements, resultat de factors naturals i 
antròpics, que ens ofereix la natura més o menys transformada.
Els elements fonamentals que defineixen un paisatge són:

- Els plans del paisatge: superfícies imaginàries que depenen de 
l’observador
- Els elements geomòrfics: components estructurals físics (topografia, 
litologia, formes geològiques, presència d’aigua)
- Els components biòtics: flora, fauna.
- Els efectes de l’activitat humana: boscos, explotació forestal (fusta, 
senderisme, ramats)
- Els elements perceptius: forma de les figures i volums, colors 
predominants, la línia que segueix la vista de l’observador.
- Els elements sonors i olfactius:
- La coberta vegetal:
- Les construccions humanes. :

L’agricultura i l’agrosistema. 
La silvicultura

L’agricultura és el conjunt  d’activitats humanes de transformació
de l’entorn natural per fer-lo més apte per al creixement 
d’espècies seleccionades. 
La preparació del biòtop i de la biocenosi per al creixement 
d’espècies escollides va seguida de la retirada d’una part o 
totalitat de la producció de l’ecosistema.
L’agroecosistema és l’ecosistema modificat per l’ésser humà, és 
més productiu però d’escassa diversitat i s’ha aturat en l’estat 
inicial de la successió.

La silvicultura és el conreu i l’explotació de boscos. La cura i la 
reproducció dels arbres té com objectiu l’obtenció de fusta, suro, 
olis essencials, fruits i altres.



L’agricultura i l’agrosistema
Els tipus bàsics d’agricultura són:

- de subsidència: petites extensions familiars per al consum propi. 
Són policultius (productes variats).
- intensiva: té com objectiu produir grans quantitats d’aliments en el 
mínim de temps i d’espai i l’obtenció de grans beneficis comercials.
- ecològica o biològica: respectant les característiques 
ecològiques de la zona, la distribució natural de les espècies, i 
mantenint l’equilibri ecològic, sense utilitzar adobs industrials ni 
plaguicides.
- extensiva: en grans superfícies, basada en tècniques de rotació
de conreus, l’ús de fertilitzants d’origen natural i poca maquinària 
pesant, afavoreix l’equilibri de nutrients en el sòl, n’augmenta la 
porositat, en facilita la regeneració i en disminueix l’erosió. 

La ramaderia i la caça
La ramaderia és el conjunt d’activitats de cria d’animals que té com a 

objectiu l’aprofitament d’aquests i dels productes derivats. Hi ha 
diversos tipus:
- Ramaderia de subsistència: típic d’ambients rurals criant pocs 
animals per al consum propi.
- Ramaderia extensiva: Cria de ramats en extenses àrees de pastures, 
que els animals contribueixen a regenerar. Sovint forma part d’un 
agroecosistema. Una variant és la ramaderia sostenible, perdurable 
en el temps i que manté un nivell de producció sense perjudicar 
l’entorn. 
- Ramaderia intensiva: Obté el màxim de producció per inversió en el 
mínim de temps possible. Insostenible per la contaminació
i l’energia que gasta.

La caça en algunes cultures 
és la font més important 
d’alimentació, i en altres és
un esport.



La pesca
La pesca segueix un model clàssic de 

depredador/pressa. 

L’esforç de pesca és la població de pescadors 

que es dedica a l’activitat pesquera. Tipus de pesca:

- Pesca de subsistència o artesana: captura de poca 
exemplars amb aparells senzills.

- Pesca litoral amb vaixells de a prop de la costa. Les xarxes 
d’arrossegament destrueixen el fons marí i capturen espècies no 
aptes pel consum humà. El palangre es fa amb hams i esquers.

- Pesca d’altura molt agressiva, feta a mar obert i sistemes de 
teledetecció o sonar.

Una alternativa és la aqüicultura en piscifactories:

- els estany: a terra ferma

- gàbies flotants: al mar

Els recursos energètics de la biosfera
Els recursos energètics de la biosfera són utilitzats pels humans. 
La biomassa i la necromassa poden ser fonts d’energia 
renovable, alternativa als combustibles fòssils, si l’ús s’adequa a 
la producció. Trobem:

- Combustibles sòlids: la fusta per cremar (residus forestals 
o de silvicultura). I carbó vegetal (carbonització de fusta en 
medi anòxic).

- Combustibles líquids: biocarburants (no contenen sofre), 
com el bioetanol (molt produït al món a partir de productes 
rics en glúcids (blat de moro, blat, remolatxa, civada)),  i 
biodièsel (a partir d’olis vegetals (palma, colza). 

- Combustibles gasosos: biogàs (degradació anaeròbia de 
residus biodegradables en digestors, fet de metà, diòxid de 
carboni, hidrogen, sulfur d’hidrogen).



Riscos relacionats amb la biosfera
Els sistemes complexos com la biosfera poden evolucionar cap 
a situacions inestables que suposen un risc.

- Riscos directes derivats de la mateixa biosfera: 
- Incendis: acumulació de resines als boscos.
- Extinció d’espècies: els canvis climàtics i la interacció
amb altres espècies.
- Creixement incontrolat de les poblacions d’insectes i 
rates, que poden provocar canvis dràstics en el seu entorn.
- Descomposició de molta matèria orgànica que general 
l’alliberament massiu de gasos que poden fer erupció.
- Producció i alliberament massiu de pol·len a 

l’atmosfera.

Riscos relacionats amb la biosfera
- Riscos induïts per la espècie humana alterant l’estructura u la 

dinàmica de la biosfera.
- Epidèmies i pandèmies: facilitada per la mobilitat de l’espècie 
humana.
- Alimentaris: introducció de substàncies als pinsos animals que han 
provocats malalties en humans.
- Biotecnològics: manipulació genètica dels éssers vius origina 
nous espècimens, que, en interactuar en els ecosistemes, els 
modifiquen irremeiablement.
- Infeccions nosocomials o hospitalàries
- Derivats de qualsevol impacte a l’atmosfera, hidrosfera i geosfera 
com la capa d’ozó, la pluja àcida, l’augment de l’efecte hivernacle...
- Creixement incontrolat de les poblacions d’insectes
- Bioacumulació de pesticides i contaminants
- Introducció d’espècies desequilibrant les xarxes tròfiques.
- Resistències a antibiòtics.


