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1.- BIODIVERSITAT I ADAPTACIÓ

1.1- La biodiversitat

Si mires al teu voltant observaràs que convivim amb moltíssims éssers 
vius: arbres, ocells, granotes, insectes, peixos, etc. Amb l’ajuda d’un 
bon microscopi pots veure molts altres éssers diminuts (algues, fongs, 
bacteris, etc.) que viuen al sòl, a medis aquàtics (llacs, rius, oceans, 
etc.), a l’aire o, fins i tot, al nostre cos.
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La  grandària dels  éssers  vius  pot  variar  des  d’algunes  micres 
(bacteris) fins a més de 100 metres (sequoies).  La forma dels éssers 
vius també és molt diversa: els peixos tenen forma allargada i acaben 
en punta per nadar millor, les aus pesen poc i tenen ales per volar, les 
plantes tenen les fulles diferents per captar la llum del Sol i no perdre 
aigua, alguns animals tenen colors o formes per passar desapercebuts, 
etc. A més, trobem diferències en la seua manera d’alimentació: els 
que  fabriquen  els  seus  propis  aliments  (les  plantes)  i  els  que 
s’alimenten d’altres éssers vius (herbívors, carnívors, paràsits, etc.).

Encara que actualment es coneixen a prop de 2 milions d’espècies 
diferents d’éssers vius, els científics calculen que n’existeixen de 10 a 
30 milions. Aquesta riquesa d’espècies, que podria semblar excessiva, 
és necessària perquè tots fan falta per poder viure. En efecte, en aquest 
món cada espècie fa el seu paper, des de les plantes que donen menjar 
als  animals  herbívors,  fins  als  organismes  (bacteris,  centcames, 
escarabats, etc.) que descomponen els cadàvers en sals minerals per tal 
que les plantes puguen alimentar-se.

La diversitat de les espècies és una font de riquesa per a la humanitat 
perquè  ens  dóna:  vestits (el  cotó,  el  lli,...)  i  calçats (el  cuiro, 
l’espart,...), materials per a la construcció de vivendes, medicaments, 
oxigen, materials per a l’esport i la cultura, i energia.
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D’altra banda, les principals causes que provoquen la disminució de la 
diversitat  d’espècies  són:  la  destrucció  dels  boscos (per  obtindre 
fusta, fer carreteres i urbanitzacions), la contaminació del medi (aire, 
aigua, sòl), la sobreexplotació (per exemple, la pesca excessiva), i la 
introducció d’espècies que no són pròpies d’un lloc (fa molts anys, 
la introducció de conills a Austràlia va posar en perill la supervivència 
dels cangurs i d’altres herbívors).

1) Després de llegir el text, contesta les preguntes següents.
1a) Què és la biodiversitat?

1b) Per què la biodiversitat és important per a les persones?

1c) Per què cada vegada hi ha una menor biodiversitat a la Terra?
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 1.2.-L’adapatació

2) Quina adaptació presenten els éssers vius següents?
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Podem trobar  espècies  d’éssers  vius  per  tota  la  superfície  dels 
continents, des de les fredes zones polars fins a les càlides selves 
tropicals,  des  d’altes  muntanyes  fins  al  nivell  de  la  mar.  I 
igualment dins l’aigua: alguns viuen a prop de la costa, d’altres 
més lluny, i alguns fins i tot en les zones profundes dels oceans. 
Els óssos polars, per exemple, no poden viure a la selva; o les 
algues no poden viure fora de l’aigua. Per tant, cada espècie viu 
en el medi ambient on es pot adaptar.

3) Què és l’adaptació d’un ésser viu?
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2.- L’EVOLUCIÓ A TRAVÉS DELS FÒSSILS

2.1- Els fòssils.

El  text  següent  és  un  extracte  del  quadern  de  camp  d’un 
naturalista:

“No  m’ho  puc  explicar:  ací  mateix,  a  més  de  2.000  metres 
d’altitud  i  a  més  d’un centenar  de quilòmetres  de la  costa,  he 
trobat  les  petxines  petrificades  d’uns  animals  que  semblen 
caragols  de  mar.  Un primer  estudi  de  les  petxines  petrificades 
m’ha donat aquestes dades:

- Les petxines són molt semblants a les dels caragols de la mar.
- Estan fetes de roca, és a dir, són pedres amb forma de caragol, i 
no vertaders caragols.
- Les petxines petrificades estan unides fortament a les roques de 
la muntanya.

Les  preguntes  se  m’amunteguen  al  cap.  Són  aquestes  roques 
restes  d’animals  marins?  Què  ha  passat  per  tal  que  s’hagen 
petrificat i s’hagen quedat a l’interior d’una muntanya davall de 
capes de centenars de metres de roca?
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Una explicació possible és que aquests éssers vius hagen viscut en 
una època antiga en la qual el mar cobria aquesta zona. Quan van 
morir, van caure al fons, i s’hi van quedar soterrats per capes de 
fang marí. Després de molt de temps, les capes de fang es van 
transformar en roca, juntament amb les petxines. Una força de la 
Terra va fer que aquestes roques s’alçaren fins on es troben ara.

Si la meua explicació fóra correcta, caldrien molts anys (pot ser 
que milions) a fi que es completara aquest lentíssim procés. Això 
significa que la Terra és molt antiga i que la seua superfície no ha 
estat sempre igual que en els nostres temps.”

4a)  Subratlla  al  text  com  s’han  format  els  fòssils  de  les 
petxines.

4b) Què són els fòssils?

8



4c) De què ens informen els fòssils?

5) Explica, ara tu, el que ha passat en les vinyetes.

http://bekyta.weebly.com/el-tiempo-en-geologiacutea-y-los-foacutesiles.html
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2.2- L’evolució.

Aquesta és la línia del temps de la nostra evolució humana

6a) Fixa’t com han evolucionat els cavalls al llarg del temps

Els avantpassats dels cavalls no eren com els actuals. Les restes de cavall 
més antic que s’han trobat, que tenen una antiguitat de 58 milions d’anys, 
corresponen a un individu de 30 cm d’alçada i amb quatre dits a cada pota 
(EOHIPPUS).
Els cavalls que corrien pels prats fa 32 milions d’anys, tenien les potes més 
llargues,  tenien  tres  dits  a  les  mans  i  feien  60  cm  d’alçada 
(MERYHIPPUS).
El cavall actual fa 150 cm d’alçada, té les potes molt més llargues que els 
seus avantpassats i només té un dit a cada mà (EQUUS).

1a conclusió: 
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6b) Fixa`t com han evolucionat els pinsans al llarg del temps a 
les illes Galápagos.

Quan Darwin – un científic – va arribar a les illes Galápagos li  va 
cridar l’atenció que hi havia catorze espècies de pinsans que tenien el 
bec molt diferent segons el tipus d’aliment. Va arribar a la conclusió 
que  es  tractava  d’una  espècie  provinent  de  l’Equador,  que  es  va 
multiplicar i dispersar per les diferents illes. A cada illa només van 
sobreviure  els  individus  que  tenien  el  bec  adequat  a  l’aliment 
disponible. Les diferències es van fer tan grans fins al punt que no es 
van poder encreuar entre si. Per tan, varen aparèixer noves espècies de 
pinsans.

2a conclusió: 
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3.- LA BIODIVERSITAT VALENCIANA

Les comunitats vegetals valencianes.

El País Valencià presenta diversos paisatges, ja que s’estén de les platges 
fins al cim del Penyagolosa de 1.813 m.

7)  Quines  són  les  comunitats  vegetals  valencianes  més 
freqüents?

3.1- La mar. i 3.2- El penya-segat marí.

 i  Les algues: la posidònia.
 Els líquens (la part negra de les roques).
 El fenoll marí i el limònium.
 El romer o romaní.
 El llentiscle.
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3.3- Les dunes marines.

 Les algues: la posidònia.  El rave marí.  El lliri de mar.  
El borró.  La sempreviva borda  Els pins i l’aladern. El jonc 
marí.  La cirialera.

3.4- La marjal.

 La llentilla d’aigua.  La llengua d’oca.  La boga i el canyís. 
 Herbes.
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3.5- El prat o herbassar.

El  fenàs,  el  trèvol,  la  corretjola,  el  gram,  la  lleterola,  la  pastanaga,  l’albellatge,  el 
lletsó,...

3.6- La brolla.

El romer o romaní,el timó o farigola, el bruc d’hivern o cepell, la sàlvia, l’argelaga, la 
pebrella, l’estepa blanca,...

3.7- La màquia.

El llentiscle, el coscoll o garric, l’ullastre, l’arçot, l’aladern, el ginestó, el margalló,...
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3.8- El bosc.

 La fageda: el faig.   La roureda: el roure.   La pineda o el 
pinar: el pi.   El carrascar: la carrasca o alzina.   El bosc de 
ribera.

El bosc de ribera:  El salze.  El xop.  L’om.
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4.- CLASSIFICAR I ANOMENAR ELS ÉSSERS VIUS

Actualment  hi  ha  a  la  Terra  uns  2  milions  de  tipus  diferents 
d’éssers vius que els científics ha classificat. Però creuen que n’hi 
ha entre 10 i 30 milions d’espècies.

Com els éssers vius són tan diversos els científics els han ordenat 
o classificat  per  poder  estudiar-los  segons els  criteris  següents: 
nutrició  (autòtrofa  o  heteròtrofa),  organització  cel·lular 
(unicel·lulars o pluricel·lulars),  presència de nucli (procariota o 
eucariota) i paret cel·lular.

4.1- Els cinc regnes.

8)  En  quins  5  regnes  es  classifiquen  els  éssers  vius?  Posa 
exemples representatius de cada regne.
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4.2- La classificació taxonòmica.
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Home i dona
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Família Gènere i espècie                     Nom popular.
Equidae Equus caballus                                            / 

Equus asimus                                               /
      
Equus zebra                      

Cànids Canis lupus                     
  
Canis familiaris                 
Canis latrans                   
   
Canis aureus                      

Fèlids Felis catus                         

Felis silvestris                    

Fèlids Panthera leo                      

Panthera tigris                    
Panthera pardus                 
 
Panthera onca                     

Pinàcies Pinus sylvestris                   
Pinus halepensis                
  
Pinus mugo                         
Pinus nigra                         
  
Pinus pinaster                     
  
Pinus pinea                           
Pinus canariensis          
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9) Què és una espècie?

10) Com s’anomena un ésser viu?

11) Cerca el nom científic dels éssers vius següents.
Girafa:                                                          
Tauró blanc:  
Tauró pelegrí:                                            
Llentiscle: 
Esclata-sang: 
Pebràs:
Taronger:

21



5.- LES CLAUS DICOTÒMIQUES PER CLASSIFICAR 
ÉSSERS VIUS

Les claus dicotòmiques es basen en el  fet  que un individu pot 
tenir o no una propietat, i serveixen per esbrinar una espècie.
12a)  Aplica  la  clau  dicotòmica  per  esbrinar  el  nom  de 
palmeres següents.

1. Fulles de tres a set metres de llargària, en forma de palmó. 2
    Fulles en forma de ventall. 3

2. Palmera alta i esvelta, de tronc prim i flexible. Els seus fruits, els 
dàtils, són comestibles. Palmera de dàtils (Phoenix dactylifera)
    Palmera  de  tronc  més  curt  i  gruixut,  de  dàtils  rodons  i  no 
comestibles. Palmera de Canàries (Phoenix canariensis)

3. Palmera molt alta. Les fulles, en forma de ventall, tenen els extrems 
filosos.  Flors  xicotetes,  blanquinoses  i  agrupades en tires.  Fruit  no 
comestible. Washingtònia (Washingtonia filifera)

     Palmera xicoteta, acostuma a fer rebrots des de la base, fet que li 
dóna un aspecte arbustiu. Fulles molt xicotetes si es comparen amb les 
altres  palmeres.  Exemplars  femenins  amb  fruits  no  comestibles.

Margalló (Chamaerops humilis)
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12b) Aplica la clau dicotòmica per esbrinar el nom dels arbres 
següents.

1. Fulles amb forma d’agulla. Pi
Fulles que no tenen forma d’agulla. 2

2. Fulles simples. 3
Fulles compostes. 8

3. Fulles amb la vora serrada o amb espines. 4
Fulles amb la vora llisa. 7

4. Fulles amb espines. 5
Fulles sense espines. Grèvol

5. Fulles lobulades. Arç blanc
Fulles no lobulades. 6

6. Fulles de forma triangular i base simètrica. Bedoll
Fulles de forma ovalada i base asimètrica. Om

7. Fulles lobulades. Roure
Fulles no lobulades. Faig

8. Fulles palmades. Castanyer d’Índies
Fulles oposades al llarg del nervi central. Fleix o freixe
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12c)  Aplica  la  clau  dicotòmica  per  esbrinar  el  nom  de  les 
espècies d'insectes –dibuixades més avall- en funció de les ales, 
les potes i les pinces.

1. Ales visibles.................................................................3
   Ales no visibles.............................................................2

2. Tres cues peludes..................................      Peixet de plata
 Cua en forma de pinces............................................Tisoreta

3. Dos parells d'ales..........................................................4
   Un parell d'ales..............................................................5

4. Ales ben iguals..................................................Damisel·la
    Ales desiguals................................................................6

5. Potes més llargues que els cos.................................Típula
    Potes més curtes que el cos....................Mosca domèstica

6. Ales més llargues que el cos...............................Papallona
    Ales més curtes que el cos.........................................Vespa

Font: 
http://issuu.com/mcunille/docs/recull_d_alguns_exercicis_de_claus_d_identificaci_#/si
gnin
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12d)  Aplica  la  clau  dicotòmica  per  esbrinar  el  nom de  les 
espècies vegetals –dibuixades més avall- en funció de les fulles.

1. Fulles compostes de falses fulles o folíols.........Argelaga negra
    Fulles simples.......................................................................2

2.  Fulles  com  a  mínim  tres  vegades  més  llargues  que 
amples............................................................................Eucaliptus
   Fulles que no són tres vegades més llargues que amples.......3

3. Fulles amb lòbuls......................................................Auró negre
    Fulles sense lòbuls.................................................................4

4. Fulles amb els marges llisos..............................Xuclamel negre
    Fulles dentades o serrades......................................................5 

5. Fulles amb espines o punxes afilades als marges.............Grèvol
  Fulles  amb marges  dentats,  però  sense  espines...........Tell  de 
fulla petita

Font: 
http://issuu.com/mcunille/docs/recull_d_alguns_exercicis_de_claus_d_iden
tificaci_#/signin
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