
1.EL SÒL: 

‣ DEFINICIÓ: Des d’un punt de vista geològic  podem definir el  sòl com la capa superficial disgregada que 
recobreix l’escorça terrestre procedent de la meteorització de la roca preexistent. Des  del punt de vista 
ecològic  el sòl seria la interfase entre la geosfera,  atmosfera i biosfera. Des  d’un punt de vista econòmic  el 
sòl és  un recurs no renovable indispensable per al desenvolupament de l’agricultura i  ramaderia, bases 
fonamentals de la nostra alimentació.

‣ USOS DEL SÒL: La humanitat destina el sòl per a diferent usos:
- Com a suport  per al desenvolupament dels conreus  i de les activitats ramaderes
- Com a suport  d’infraestructures: edificis, carreteres, vies de tren, ponts...
- Font de recursos minerals com el silici (arena), alumini i argila
- Ubicació de foses  sèptiques, canalitzacions  d’aigua, elèctriques  i de 

telecomunicacions
 A  més  el sòl és  l’hàbitat de moltes  espècies (llambrígols, escarabats, formigues...) 
i participa en el cicle de l’aigua.

‣ COMPOSICIÓ DEL SÒL: Al sòl coexisteixen una fase sòlida, una líquida i una 
gasosa. En un sòl equilibrat el 50% és la fase sòlida i l’altre 50%  correspon als 
porus, plens d’aire (25%) i  aigua (25%). 

➡Fase sòlida: La fase sòlida conté elements orgànics i inorgànics:
- Orgànics: Una part és  la necromassa (matèria orgànica fresca), formada per 

restes  de fulles, branques  i excrements. Una altra part és l’humus. L’humus 
és una substància orgànica de color negrós que prové de la descomposició 
de la necromassa per part de la microfauna del sòl (insectes, llambrígols, 
bacteris  i fongs).  L’humus confereix al  sòl un ph àcid i millora la seua 
productivitat.

- Inorgànics: Són els components  minerals  del sòl que procedixen de la 
meteorització de la roca mare. Es classifiquen per la seua granulometria en: 
argila < llim < arena < grava i  determinen la textura del sòl. Les  sal 
minerals   (carbonats, sulfats, nitrats)  determinen la seua riquesa. 

➡Fase líquida: Formada per aigua que ocupa part dels  porus. L’aigua porta en 
dissolució les sals minerals.

➡Fase gasosa: És l’aire del sòl el qual conté CO2 i O2

8. EL SÒL. RECURSOS DE LA BIOSFERA                                                                                      

8 EL SÒL. RECURSOS DE LA BIOSFERA

Aportacions de lʼhumus al sòl:
‣Millora propietats físiques: 
Textura, permeabilitat i 
retenció dʼaigua
‣Millora propietats 
químiques: Capacitat 
dʼintercanvi de cations i 
nutrició 
‣Millora propietats 
biològiques: Aporta 
microorganismes al sòl

‣PROPIETATS DEL SÒL: Són les característiques que determinaran els possibles usos d’un sòl‣PROPIETATS DEL SÒL: Són les característiques que determinaran els possibles usos d’un sòl

PROPIETATS 
FÍSIQUES

•Textura o granulometria: Depèn del percentatge d’argila (< 0,002 mm) , llim (0,002- 0,05 mm) i arena 
(0,05- 2 mm).  A major percentatge d’argila s’incrementa la compactació del sòl
•Estructura: Fa referència a com s’agrupen els  components del sòl per a formar agregats
•Porositat: Quantitat de buits que té un sòl
•Permeabilitat: Facilitat amb què un sòl deixa passar l’aigua

PROPIETATS 
QUÍMIQUES

•Capacitat d’intercanvi de cations (CIC) : Capacitat d’un sòl de proporcionar sals minerals (nutrients) a 
les plantes
•pH
•Matèria orgànica: Presència d’humus i necromassa
•Matèria inorgànica: Presència de nutrients minerals com el N, P, K, S, Fe, Cu...

PROPIETATS 
BIOLÒGIQUES

•Fongs, bacteris, insectes, cucs, sangoneres: Milloren les propietats dels sòls accelerant la 
descomposició de la necromassa i facilitant la seua mineralització 

‣ESTRUCTURA DEL SÒL: Si fem un tall transversal d’un sòl podem observar el seu perfil dividit en una 
sèrie de capes anomenades horitzons. Un sòl madur conté 4 horitzons (en la realitat pot no contenir-los 
tots)

‣ESTRUCTURA DEL SÒL: Si fem un tall transversal d’un sòl podem observar el seu perfil dividit en una 
sèrie de capes anomenades horitzons. Un sòl madur conté 4 horitzons (en la realitat pot no contenir-los 
tots)

Horitzó A S’anomena horitzó A o de lixiviat per que conté poques sals minerals ja que 
aquestes són arrossegades per l’aigua en infiltrar-se (procés de lixiviat o rentatge). És 
on es troben la majoria de les arrels de les plantes i es divideix en:

- Nivell 0: Constituït per necromassa (restes de fulles caigudes i d’animals morts  
no descompostos)

- Nivell A1: De color fosc ja que predomina l’humus 
- Nivell A2: Predomina la matèria mineral i el rentatge és més intens

Horitzó B També anomenat de  precipitació. És ric en elements minerals i sol ser pobre en humus

Horitzó C Format per fragments provinent de la meteorització mecànica/química de la roca mare o 
materials que van ser dipositats en èpoques passades

Horitzó D És la roca mare o material original sobre el qual es desenvolupa el sòl
Roca 
mare
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2.PROCÉS DE FORMACIÓ D’UN SÒL:

‣El procés de formació del sòl es denomina edafogènesi:
1.La roca mare  o substrat inicial es  disgrega i modifica a  causa de la meteorització física i química formant 

una capa que constituirà l’horitzó C. Aquesta capa és 
colonitzada pels  primers éssers  vius (bacteris, líquens, 
molses, etc.),  que intensifiquen la modificació del substrat 
amb les seues activitats metabòliques. 

2.Lentament es va formant un sòl apte per a la germinació de 
llavors  i el desenrotllament de plantes  amb arrels, que van 
afavorint l'aprofundiment del sòl i la seua estructuració en 
horitzons.

3.Sobre l’horitzó C  es  va formant un horitzó A  gràcies  al 
desenrotllament dels éssers vius  que aporten matèria 
orgànica al sòl.

4.Entre estos horitzons  es van formant altres  horitzons  B, 
degut a processos físics, químics i biològics.
    

‣Els factors que intervenen en la formació d’un sòl, factors edafogenètics,  són:
• El clima: És el més important ja que intervé en la  meteorització física i química  de la roca mare. També 

condiciona la formació dels perfils  del sòl. Els components del clima més influents són:
- El balanç hídric. Si  la P>>E (predomina la precipitació) s’incrementa el lixiviat d’ions  cap als  horitzons 

inferiors del sòl. Si P<<E  (predomina l’evaporació) es  produeix l’ascens dels  ions  per capil·laritat cap a 
horitzons superiors podent arribar a aflorar formant crostes superficials.

- La temperatura: Incrementa la velocitat de les reaccions químiques i biològiques
• La topografia: El pendent condiciona l'erosió, impedint la formació de sòl nou ja que és arrossegat per la 

pluja
• Naturalesa de la roca mare: Condicionarà els components minerals del sòl 
• L’activitat biològica: Contribueix a la formació del sòl per descomposició metabòlica de la necromassa.
• El temps: És fonamental en la formació d’un sòl. Així el sòl es  considera un recurs no renovable ja que es 

regenera a una velocitat aproximada d‘1cm cada 500 anys.

3.CLASSIFICACIÓ DELS  SÒLS:

Existeixen gran varietat de sòls  diferents, però en general podem classificar-los  en sòls zonals  i sòls 
azonals :

• Sòls zonals: Són sòls madurs amb  una gran dependència del clima. Es  diferenciaran segons el  clima on 
s’han desenvolupat
- Sòls  de zones  humides  i fredes on P>E, podzols. Són rics  en humus  de descomposició molt lenta (degut 
que la temperatura baixa no afavoreix  la proliferació de descomponedors) i per això tenen un caràcter àcid. 
Típic dels boscos de coníferes (taigà) 

- Sòls  de zones  temperades  amb alternança estacional, sòls bruns (“pardos”).Típics  del bosc  caducifoli o 
esclerofil·le (conca mediterrània). En aquestos  sòls  s’acumula gran quantitat de necromassa (fulles 
mortes). En els períodes  humits P>E   predomina el lixiviat. Els períodes  secs P<E   afavoreixen l'ascensió 
d’ions  per capil·laritat (amb un horitzó A  ric en cations  i humus) convertint-los  en molt aptes  per als 
cultius. 

- Sòls  de climes àrids on P<<<E, sòls vermells. Es  produeix un elevat ascens  capil·lar amb crostes 
superficials d’algeps o sals. Són sòls pedregosos. 

- Sòls  de climes  tropicals  on P>>E, Laterites.  L’elevada temperatura i intensa precipitació afavoreixen 
l’activitat becteriana. La matèria orgànica es  descompon molt ràpidament i no s’acumula en l’horitzó A 
degut a l'intens rentatge produït per la pluja.

• Sòls azonals: Són sòls  immadurs  en les seues  primeres  etapes  de desenvolupament. Les característiques 
dominants  dependran del tipus de roca mare. A  les zones  més extremes (pròximes als  pols  o al desert) no 
es formen horitzons. 

8. EL SÒL. RECURSOS DE LA BIOSFERA                                                                                      

Edafogènesi

            Podzols                     Sòls bruns              Sòls vermells           Laterites              Sòls azonals

Necromassa



4.IMPACTES SOBRE ELS SÒLS

Els principals impactes que pot rebre un sòl són:
4.1.Erosió: Pèrdua del recurs sòl per desgast i transport
4.2.Desertificació: Procés  de degradació del sòl en zones  seques  degut a la confluència de factors 

climàtics i antropogènics, que suposa una degradació física, química i biològica del sòl, la qual implica 
una pèrdua parcial o total de la seua productivitat

4.3.Contaminació: Presència de substàncies  que alteren l’estat natural de sòl. La seua procedència pot 
ser: residus  urbans  , residus  agrícoles (herbicides, adobs) i ramaders, abocaments industrials (metalls 
pesants, àcids), etc

4.4.Sobreexplotació i empobriment de la seua fertilitat. Causada pel sobrepasturatge i l’agricultura 
intensiva. La seua prevenció passa per respectar els  períodes  de guaret i així permetre que el sòl 
recupere els nutrients extrets

4.5.Salinització. Acumulació de sals solubles (NaCl) per una mala qualitat de les aigües  de reg o 
afloraments d’aqüífers salinitzats.

4.6.Compactació, per trepig excessiu o ús de maquinària pesada
4.7.Pèrdua irreversible per recobriments artificials (per exemple asfaltat)

4.1.Erosió:

L’erosió del sòl  és un procés geològic natural que suposa la pèrdua del sòl per desgast i transport. L’erosió es  
pot veure intensificada per activitats  humanes, amb greus conseqüències  mediambientals  i socials. Els  agents 
erosius més importants són:

•El vent: actua per abrasió
•L’aigua: actua com a dissolvent i també per impacte i arrossegament
•Gel: s’introdueix als clavills de de roca i, en dilatar-se, la trenca
•Canvis de temperatura: Provoquen dilatacions i contraccions de la roca fins que es trenca
•L’home

‣ FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL RISC D’EROSIÓ D’UN SÒL: L’erosió depèn de factors com:
• Climatologia: La climatologia determinarà el règim de 

pluges  i la distribució de temperatures al llarg de l’any. 
Amb aquestes  dades  es pot calcular l’erosivitat,  que 
és la capacitat erosiva de l’agent geològic predominant 
(pluja, gel i vents). Permet l’elaboració de mapes 
d'erosivitat amb l’objectiu d’establir les  mesures 
preventives i correctores adequades.

• Inclinació dels pendents: Tot pendent superior al 
15% comporta risc d’erosió

• Índex de protecció vegetal: La coberta vegetal 
protegeix el sòl ja que esmorteix l’impacte de les gotes 
de pluja i frena l’escorrentia superficial.

• Susceptibilitat del terreny: Valora la textura del sòl, l’estructura i el contingut en matèria orgànica.

Aquestos  tres  últims  factors  determinen l’erosionabilitat d’un terreny (facilitat amb què és mobilitzat el sòl). 
Finalment cal afegir els  factors antròpics  que afavoreixen l’erosió: desforestació, sobrepasturatge, agricultura 
intensiva, mineria a cel obert, obres públiques i l’expansió d’àrees urbanes. 
 
‣ MÈTODES D’AVALUACIÓ DE L’EROSIÓ D’UN SÒL: L’avanç de l’erosió d’un sòl pot estudiar-se per 

observació directa de l’estat del sòl, utilitzant indicadors físics i biològics o mitjançant càlculs matemàtics:
• Indicadors físics: Avaluen l’estat del terreny a partir de l’observació de taques  (crostes  superficials que 

indiquen ascens capil·lar d’ions) o incisions en aquest 
(formades  per l’aigua quan arrossega els materials 
superficials). La profunditat de les incisions  es mesura 
amb varetes verticals. 

• Indicadors biològics: La vegetació serveix com a 
indicador de l’estat del sòl: Grau nul=Vegetació densa 
i sense arrels  descobertes. Grau baix=Vegetació 
aclarida amb lleugera exposició de les  arrels. Grau 
mitjà=Arrels exposades i pedestals  d’erosió d’1  a 5 
cm. Grau alt= Arrels  molt exposades  i  pedestals 
d’erosió de 5-10  cm. Grau molt alt= presència de 
barrancs

• Mètodes ind i rectes : U t i l i t zen equac ions 
matemàtiques les  quals  inclouen els  valors  dels 
índexs  estudiats  en els  punts  anteriors. L’expressió 
més utilitzada és l’Equació universal de la pèrdua de 
sòl.
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Índexs emprats en lʼestudi de lʼerosivitat 

 

Sòl erosionat: aparició de xaragalls i arrels al descobert



‣ RISCOS DERIVATS DE L’EROSIÓ D’UN SÒL: Les conseqüències de l’erosió d’un sòl, són:
• Pèrdua de sòl fèrtil: contribuint a la desertització
• Agreujament de les  inundacions: Degut a l’arrossegament de materials  solts  que incrementa la força 

agressiva
• Deteriorament d’ecosistemes  fluvials  i costaners: Per acumulació excessiva de sediments (Per exemple la 

desforestació dels boscos tropicals  incrementa l'erosió del sòl, produint un arrossegament de sediments 
que arriben a la costa i afecten els escuts  de corall  ja que s’incrementa la terbolesa  de l’aigua i no els 
arriba la llum solar)

• Rebliment dels embassaments, amb la conseqüent disminució de la capacitat d’acumular aigua
• Acumulació de graves i arenes a les planes fèrtils, dificultant el seu conreu

‣ CONTROL I RECUPERACIÓ DE ZONES EROSIONADES: 
• Terres conreades: En el cas de terres conreades la millor forma de controlar l’erosió és:

- Ordenació del territori: Destinant 
cada terreny, segons  les seues 
característiques, al tipus de 
conreu més adequat (amb més 
cobertura)

- Fomentar la rotació de conreus 
per assegurar una producció alta 
i sostenible en el temps

- Disminuir l’acció erosiva del vent 
instal·lant barreres  tallavent 
vegetals o artificials

- Fomentar la conservació del bosc 
autòcton

Per a la recuperació de zones erosionades 
es poden adoptar mesures com:

- Transformació de conreus ,en 
zones especialment sensibles a 
l’erosió,  en pastures  per a 
ramaderia, però sempre  evitant 
el sobrepasturatge

- Evitar l’escorrentia superficial 
llaurant seguint les corbes de nivell del terreny o fer terrasses amb murs que impedisquen l’erosió

- Reforestar conreus abandonats
• Construcció d’obres: Les  construccions lineals (carreteres, vies  de tren) provoquen talls en els  vessants 

de les muntanyes  i donen lloc a la formació de  xaragalls (regueres  que excava l'aigua en circular per 
terra) i esllavissades (moviments  de terres en pendent). Per evitar aquestos  riscos  es  poden adoptar 
mesures com:
- Construcció adaptada a la geomorfologia del territori
- Construcció de cunetes i drenatges
- Repoblació dels talussos

4.2.Desertificació:

Una altra definició de  desertificació: 
Degradació de la qualitat física, química i 
biològica dels  sòls  de les zones  àrides  i 
semiàrides, provocada per un conjunt de 
factors  geològics, climàtics, biològics  i humans 
que posen en perill la biodiversitat i la 
supervivència de les  comunitats  humanes. És 
un greu problema ambiental global que afecta 
a la tercera part del planeta. El nostre país  té 
un alt risc de desertificació per erosió dels 
sòls. Aquest procés  es  veu agreujat com a 
conseqüència de: 

- Un relleu acusat amb forts pendents
- Clima mediterrani (alternança de sequeres 

i pluges torrencials)
- Terrenys argilosos de difícil drenatge
- Mala gestió dels recursos hídrics
- Inadequades  polítiques  forestals  i agràries 

(sobrepasturatge, conreus en zones amb 
pendents...)
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Prevenció i recuperació de sòls erosionats

Mapa de risc de desertificació



- Incendis que deixen el sòl desprotegit front l’erosió

La Comunitat Valenciana té un 80% del territori amenaçat per desertificació, amb un 35% en situació greu i un 
6%  amb situació irreversible. Una de les principals causes és l’elevada pressió demogràfica (sobretot a la costa) 
que ha generat una sobreexplotació dels aqüífers  i  la salinització d’aquestos. El reg amb aigües  de baixa 
qualitat ha provocat la salinització dels sòls. Els incendis  forestals  (molts d’ells provocats) també han col·laborat 
en la degradació dels sòls. 

Les conseqüències  negatives  de la desertificació són extremadament greus  per a les  poblacions pobres dels 
països  en desenvolupament, on la disminució de la productivitat del sòl,  porta a una intensificació de 
l’explotació dels recursos, agreujant-se més el problema:

- Deteriorament de les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl
- Major vulnerabilitat dels sòls a l'erosió eòlica i hídrica
- Menor productivitat dels sòls: ocasiona un increment en l’ús d’adobs químics, més ús d’aigua
- Pèrdua de la vegetació natural. 
- Pèrdua de biodiversitat.
- Reducció del nivell de les capes freàtiques
- S’agreuja l'impacte de les catàstrofes climàtiques (sequeres)
- Emigració de la població cap a les ciutats
- Fam
- Increment dels conflictes  polítics (guerres)

5.ELS RECURSOS FORESTALS

Els  recursos  forestals  fan referència als  boscos  i a tots  els  béns  i matèries  primeres que s’hi poden obtenir, així 
com dels beneficis mediambientals que aporten: 

‣ BENEFICIS DELS BOSCOS:
• Són un gran magatzem de CO2

• Creen sòl i el protegeixen de l’erosió, sobretot en els pendents
• Moderen el clima i redueixen l’amplitud tèrmica
• Controlen les inundacions
• Emmagatzemen aigua ( retenen l’aigua de pluja i  una part, la retornen per transpiració). Eviten les 

sequeres
• Són una font de  biodiversitat (allotgen la major part d’espècies vivents del planeta)
• Són una font de matèries  primeres: Llenya, cautxú, paper, suro, fruits, espècies, productes per a obtenir 

medicaments, tints...
• A més tenen una utilitat com a zones d’oci i turisme

‣ CAUSES DE LA DESFORESTACIÓ: La desforestació es  un procés que suposa la pèrdua de superfície de 
boscos. Les seues causes són:
• Extensió de les zones conreades i pastures (la causa més important)
• Sobreexplotació per a l’obtenció de fusta i producció de paper
• Tala il·legal
• Incendis (alguns provocats, per a afavorir usos posteriors  diferents)
• Desenvolupament urbanístic

‣ ÚS SOSTENIBLE DELS BOSCOS: 
• Millorar l'eficiència de la indústria de la fusta i el paper evitant que es desaprofiten recursos
• Disminuir l’ús del paper i incrementar el seu reciclatge
• Promocionar la plantació de boscos com a sistema de fixació del diòxid de carboni (Protocol de Kyoto)
• Lleis d’ordenació del territori que protegisquen les zones de boscos

A  Espanya tenim un cas de gestió sostenible dels  boscos  com és  la devesa. La devesa és  un ecosistema creat 
per l’home a partir del bosc  mediterrani d’alzines, sureres i roures. Aquestos proporcionen aliment per als 
porcs, vaques  i ovelles  , en forma de bellotes i pastures. El sòl es  cultiva en xicotetes  parcel·les amb cereals 
durant 2 anys i el pasturatge posterior evita el creixement de males herbes i garantix el seu adob natural. 

6.ELS RECURSOS AGRÍCOLES I RAMADERS

Tradicionalment l’agricultura i la ramaderia han sigut dues activitats que s’han desenvolupat conjuntament. 
Aquest sistema formava un cicle tancat on no es  produïen pràcticament residus  i la despesa energètica era 
mínima. No calien herbicides, ja que els  animals  remugants s’alimentaven de les herbes  i matolls no aptes  per 
al consum humà i els seus excrements servien d’adob natural per a les plantes.

‣ L’AGRICULTURA: 
Fins el segle XX l’increment de la producció agrícola estava unit a l’augment de la superfície cultivada. Però a 
partir dels  anys  cinquanta, no hi havia possibilitat d’augmentar aquesta superfície i  la necessitat d’aliments 
era tan gran que es va haver d’augmentar la rendibilitat de les  terres. Això es va poder dur a terme amb 
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noves  llavors  manipulades  genèticament (dacsa, soja, arròs, blat) i gràcies a l’ús  de fertilitzants, herbicides  i 
plaguicides. En aquestos moments  podem dir que l’agricultura s’ha convertit en un nou sector industrial. En 
l’actualitat poden distingir entre:

• Agricultura tradicional o de subsistència: Correspon amb el 75%  de les  terres  conreades  al món 
(especialment als països en vies  de desenvolupament). Es basa en el treball humà i animal, produeix 
xicotetes  collites  per a la subsistència familiar i un xicotet excedent per a la venda. Generalment va 
combinada amb la ramaderia.

• Agricultura industrialitzada o intensiva: Es  basa en la implantació d’extensos  territoris amb un sol 
tipus de conreu (monocultius) , els quals necessiten grans  quantitats  d’aigua, energia (maquinària), 
fertilitzants, herbicides i plaguicides. La ramaderia s’estableix al marge d’aquesta i també és  de tipus 
industrial. El conreu en hivernacles  és el màxim exponent de l’agricultura intensiva. Un dels  aspectes  més 
controvertits  de l’agricultura intensiva és l’ús  de plantes transgèniques. Aquestes són espècies 
modificades genèticament, a les  què se’ls ha introduït un gen d’una altra planta, animal o 
micororganisme. Els avantatges de l’ús de transgènics són:
- Major resistència a les plagues, sequera, salinitat dels sòls
- Resistència a herbicides (soja resistent al glifosat, de la multinacional Monsanto)
- Creixement ràpid inclús en condicions adverses
- Possibilitat d’alimentar a una major quantitat de població
- Bioremediació: eliminació de productes tòxics del medi amb espècies resistents

 No obstant les organitzacions  ecologistes  i molts  científics  mostren una forta desaprovació de l’ús  dels 
 transgènics pels següents motius:

- No hi cap estudi que demostre que aquestes espècies són inofensives per a  la salut
- Possibilitat de trencar l’equilibri ecològic en introduir una espècie nova en un ecosistema
- Monopolització del mercat: Les  patents  estan totes  en mans  de multinacionals (la majoria Nord- 

americanes)  amb un sol interès econòmic, els  quals controles  les  llavors i els  herbicides  corresponents. 
Els  agricultors  no poden guardar les llavors  d’un any per a l’altre, estan obligats  a pagar-les  cada any. 
La possibilitat de disminuir la fam  als països pobres queda desestimada.

• Agricultura sostenible: Segueix els  principis  del desenvolupament sostenible, és  econòmicament viable, 
socialment justa i ecològicament segura. Per a aconseguir aquest objectiu cal:
- Cultivar espècies adaptades  al clima (per estalviar aigua) i de temporada (així no cal utilitzar 

hivernacles)
- Estalviar aigua instal·lat sistemes de degoteig
- Utilitzar adobs orgànics naturals (fems o compost obtingut a partir de residus de conreus)
- Evitar herbicides  i plaguicides  químics. Substituir-los per altres  naturals  o per sistemes biològics 

(espècies que són depredadores naturals de la plaga)
- Aplicar mesures per a lluitar contra l’erosió
- Rotació de cultius per evitar la sobreexplotació
- Evitar la generació de residus i emprar energies renovables en tot el procés

 En l’àmbit de les  agricultures  alternatives apareix l’agricultura biològica que evita completament 
 l’ús  de productes  químics en el seu procés i que pot obtenir una etiqueta de certificació amb finalitats 
 comercials

‣ LA RAMADERIA: 
En els temps actuals conviuen:

• El pasturatge nòmada: En el que els animals canvien de territori buscant noves pastures.
• Ramaderia extensiva: Consisteix en una ampla zona de pastura on els  animals  tenen espai suficient per 

a aconseguir el seu aliment i on els excrements fan la funció d’adobs
• Ramaderia intensiva: Igual que passa amb l’agricultura, es  tracta de convertir la cria d’animals  en un 

procés industrialitzat. Característiques:
- La característica econòmica més  rellevant és l’elevada productivitat d’aquest tipus de granges que 

aconsegueixen produir grans quantitats de carn, ous i llet a preus mínims.
- Molts  boscos  s’han transformat en camps per a la producció de gra per a alimentar el bestiar. En llocs 

com Amèrica Llatina s’ha perdut una gran superfície de boscos  on es produeix un gra que no alimentarà 
la seua  població ja que va destinat a les granges del primer món.  

- Els animals es crien en espais reduïts (molts d’ells perden la capacitat de caminar)
- Se’ls fa engreixar ràpidament amb pinsos  artificials  (de vegades  els pinsos  contenen restes de carn 

quan s’està alimentant animals herbívors)
- S’acumulen excrements i orins al sòl de la granja, produint-se lixiviats  que filtren cap a les capes 

freàtiques
- L’amuntegament d’animals  provoca que les  malalties  s’estenguen ràpidament, per això es  necessita 

administrar antibiòtics que s’incorporen a la carn que consumim
 Si volem col·laborar en una Terra sostenible, els  habitants  del primer món hauríem de reduir la ingesta 
 de carn i substituir-la per llet, ous i productes vegetals.
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7.ELS RECURSOS DELS ECOSISTEMES MARINS I COSTANERS

Els  ecosistemes marins  i costaners  tenen un elevat valor ecològic: actuen com a interfase entre dos 
ecosistemes molt distints  (terrestre i aquàtic) i reben la influència dels  dos, a més, són zones  molt productives  i  
serveixen de refugi a nombroses espècies d’animals tant aquàtics com terrestres. 

‣ USOS DE LA COSTA:Les  zones costaneres 
són les  més  densament poblades del 
planeta, ja que aquesta proporciona 
nombrosos  recursos  i possibilitats  per al 
desenvolupament. Els  principals  usos  de les 
zones costaneres són: 
• Desenvolupament urbanístic
• Turisme
• Desenvolupament industrial (aprofita les 

possibilitats de comunicació per via 
marítima)

• Agricultura (cultius com l’arròs)
• Comunicació i transport  marítim
• Pesca i aqüicultura

‣ PESCA I AQÜICULTURA: En l’actualitat 
s’utilitzen tres arts de pesca, les  quals  no 
són massa selectives  i incrementen les 
captures involuntàries.
• Palangres: Llarg cordell del qual pengen altres cordells acabats en amets. 
• Arrossegament: Xarxes en forma de sac que s’arrosseguen pel fons i la superfície del mar
• Tresmall: Xarxes que es mantenen prop de la superfície  mitjançant flotadors

Com que la sobreexplotació amenaça l’esgotament de les  reserves, s’han pres mesures  internacionals   q u e 
regulen les  quotes de pesca (límits  anuals   de captures  d’una determinada espècie) i les  parades 
biològiques (permeten la recuperació d’una població)

La pesca sostenible és  aquella que pot mantenir-se indefinidament sense comprometre l’equilibri dels 
ecosistemes. Els principis de la pesca sostenible són:

• Està centrada en la preservació de l'ecosistema
• Ajuda a protegir espècies i hàbitats sensibles (per exemple els esculls de coral)
• Manté les poblacions de totes les espècies en un nivell adequat
• Utilitza mètodes de pesca selectius (L’arrossegament quedaria fora d’aquesta)
• Minimitza el consum d'energia, productes químics i residus

L’aqüicultura és la cria d’espècies aquàtiques (animals  i vegetals)  en captivitat, emprant aigua dolça, salobre 
o salada. És  un sistema molt eficient que permet satisfer l’elevada  demanda de peix i  marisc  (actualment 
representa quasi el 50% del peix destinat a consum en el  món). Són exemples  d'espècies cultivades , les 
clòtxines, ostres, salmons, truites,  dorades i lubines. Els sistemes de producció són variats: 

• Cultius sobre plataformes en el mar (És el cas dels cultius de clòtxines a les ries galegues)
• Gàbies flotants situades dins del mar
• Cultius en aquaris  aïllats  del medi aquàtic. Requereixen de majors  inversions  en infraestructura i 

manteniment que els anteriors. 
Els principals problemes ambientals derivats de l’aqüicultura són:

• Desaparició d’espècies marines utilitzades  per elaborar farines amb les què alimentar les piscifactories
• Contaminació  de les aigües per residus orgànics (eutrofització) i antibiòtics  utilitzats en el procés
• Desforestació: és  el cas dels  manglars  que han anat perdent superfície arbòria per a dedicar l’espai al cultiu 

de llagostins

‣ IMPACTES SOBRE LES ZONES COSTANERES: 
• Excés d’urbanització: Ocupació massificada del sòl i sobreexplotació de l’aigua
• Salinització dels aqüífers per la seua sobreexplotació
• Eutrofització: I altres formes de contaminació de les aigües
• Elevada generació de residus (especialment en zones turístiques, durant la temporada alta)
• Modificació del corrent de deriva litoral, (el qual influeix en la dinàmica de la costa, la formació i 

desaparició de platges), degut  a la construcció de ports marítims i altres infraestructures.
• Bioinvasions: Provocades  per l’abocament d’aigua dels   vaixells  que prové d’altres  zones  (aquesta aigua 

conté espècies no autòctones com el musclo zebra o l’alga assassina, originària de Xina i Japó, la qual 
posa en perill la posidònia pròpia del nostre fons marí)
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Tècniques (arts) de pesca: (1) Palangre (2) Arrossegament (3) Tresmall . El 
número (4) representa una  piscifactoria en gàbia flotant.



‣ PRINCIPALS ECOSISTEMES COSTANERS: 

• AIGUAMOLLS: Un aiguamoll és  un terreny de sòl  impermeable inundat 
d’aigua de poca profunditat, on creixen herbes, joncs i algunes  plantes 
llenyoses. Els aiguamolls són àrees  d’especial protecció ja que es tracta 
d’ecosistemes amb un elevat valor econòmic i ecològic: 
- Són estacions de pas de les aus migratòries
- Serveixen de refugi a espècies d’aus, rèptils, amfibis i mamífers
- Presenten un gran nombre d’espècies  de fauna i flora endèmiques 

(Són vertaderes  fonts de biodiversitat )
- Són àrees de nidificació de moltes aus i de reproducció d’espècies 

aquàtiques, que busquen la protecció que els  ofereix aquest 
ecosistema.

- Protegeixen les zones costaneres

La Convenció sobre els  Aiguamolls, anomenada la Convenció de 
Ramsar, és un tractat intergovernamental que serveix de marc  per a 
l'acció nacional i  la cooperació internacional en pro de la conservació i l'ús 
racional dels aiguamolls i els seus recursos. Tipus d’aiguamolls:

- Maresmes o marjals: Es tracta d’aiguamolls  costaners  propis  de les 
zones temperades, coberts  quasi totalment per vegetació. Tenen un 
elevat valor ecològic  i econòmic  (cultius com l’arròs). Ex: Parc  Natural 
del Marjal de Pego- Oliva

- Albuferes: Són llacunes litorals  d'aigua salada o salobre, separades 
del mar per una llengua d'arena però en comunicació amb aquest per 
un o més punts. La seua formació sol deure's al rebliment d'una 
antiga badia per les aportacions  de sediments  marins  o fluvials. 
Ex:Parc Natural de l’Abufera de València.

- Salines: Una salina és  una bassa poc  fonda feta per l’ésser humà per 
a extraure sal. Disposa de canals per on entra l’aigua del mar durant 
la marea alta. Les salines, a més  del seu valor econòmic,  
proporcionen llocs  de descans i nodriment per a un gran nombre 
d’aus aquàtiques, algunes d’elles en perill d’extinció. 

- Manglars: Són boscos  pantanosos propis de climes 
tropicals,  que creixen en aigues salobres  (on conflueix 
l’aigua dolça d’un riu i la salada del mar) i pobres  en 
oxigen. Els  arbres  que els constitueixen són els mangles, 
les  seues arrels  formen xarxes intricades, que a més de 
captar l'oxigen, subjecten l'arbre contra l’empenta de les 
corrents. Els  manglars donen refugi a moltes espècies 
(cocodrils, garses, flamencs, tortugues  marines  i pelicans) 
frenen l'erosió costanera (protegint així els esculls  de coral 
pròxims) i proporcionen nombrosos  recursos vegetals 
(fusta, alcohol, gomes, medicines, etc.). Encara que estan 
protegits, segueixen desapareixent per diverses causes, 
com: Tala per a obtenir fusta, contaminació de les costes, 
tala per a establir aqüicultura de llagostins.

• DELTES: Són un dipòsits  de sediments formats  en la desembocadura dels  rius.  Constitueixen importants 
àrees  de nidificació d’aus  i són punts de parada  dels  moviments  migratoris. Com que l’aigua del riu 
aporta molts  nutrients, la pesca és abundant. Les maresmes  que es formen són ideals  per al  cultiu de 
l’arròs i altres espècies.

• ESCULLS DE  CORAL: Són ecosistemes  propis de les  zones tropicals, es  desenvolupen en aigües 
transparents i temperatures superiors a 20ºC. Els  pòlips  coral·lins  viuen dins  d'un esquelet calcari que 
segreguen. S’alimenten filtrant els  nutrients de l'aigua amb els  seus  tentacles. Viuen en simbiosi amb 
unes  algues unicel·lulars  (les  zooxantel·les), que aprofiten les  seues  deixalles com a abonament i generen 
oxigen que el pòlip utilitza per a respirar. L’escull de coral es forma per acumulació d'esquelets buits  dels 
pòlips  coral·lins. Els  esculls de  coral són l'ecosistema més biodivers  del planeta, encara que més del 50% 
està en perill per causes antròpiques: 
- Excés de sediments que obstrueix i asfixia els pòlips (a causa de la desforestació i tala de manglars). 
- Contaminació de les aigües per abocaments. 
- Enterboliment  de les aigües per algues oportunistes en abocaments rics en nutrients. 
- Excessiu turisme de busseig i destrucció per les àncores dels vaixells. 
- Furtivisme i comerç il·legal de coral i altres espècies. 
- Tècniques pesqueres agressives: arrossegament
- Possible mort de les  zooxantel·les per un augment en la temperatura de l'aigua a causa del canvi 

climàtic. 
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Imatge satèl·lit de lʼAlbufera de València

Marjal Pego- Oliva

Imatge dʼun manglar


