
BLOCS TEMÀTICS 
5é i 6é primària 
1. EL CLIMA, EL PAISATGE I EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA 
 

1.1 El temps i el clima 

El clima fa referència a l'estat de les condicions de l'atmosfera que influeixen sobre una 

determinada zona (s'estableixen recollint les observacions realitzades dia a dia en les 

diverses estacions meteorològiques durant una sèrie d'anys que, almenys, n’han de ser 

trenta). En general, es vincula a la temperatura, la humitat, la pressió, la pluja, el vent i 

uns altres que són els elements del clima o fenòmens meteorològics que es produeixen 

en l'atmosfera i expliquen tant el temps com el clima d'un lloc.  

El climograma és un gràfic que serveix per a representar la distribució de les 

temperatures i les precipitacions d'una zona determinada al llarg de l'any. 

Els factors que influeixen en el clima són relleu, altitud, latitud i proximitat al mar. El 

relleu és la forma que té el terreny. En els llocs més muntanyencs les precipitacions són 

més freqüents. La latitud és la distància a l'equador; com més gran siga, les 

temperatures seran més baixes. Quant a la proximitat al mar o la distància a la costa, en 

els llocs costaners les temperatures són més suaus. Finalment, l'altitud és l'altura des 

del nivell del mar; com més gran siga, més baixa serà la temperatura.  

Quant al temps, ens referim a les condicions atmosfèriques en un lloc i moment 

determinat. 

El clima del Clot de Galvany és el Mediterrani costaner o litoral, que en general es 

caracteritza per tindre unes temperatures suaus a l'hivern i calor a l'estiu. A més, les 

precipitacions són molt escasses, sobretot a l'estiu, i es concentren a la tardor i a la 

primavera. 

Concretament, pel que fa a les temperatures, el Clot de Galvany se situa en la zona litoral 

o inferior, amb temperatures mitjanes anuals majors a 15°C i, en relació amb les 

precipitacions, se situa en una zona semiàrida, amb pluges entre 200 i 350 mm o litres 

per metre quadrat a l'any. 

1.2 Agents mediambientals 

Els agents o factors ambientals són els components del medi ambient que actuen 

directament sobre els éssers vius. L'ambient i els éssers vius estan en relació i 

s'influeixen mútuament. La forma en què tots dos s'influencien o condicionen es 

denomina factors o condicionants ambientals. Aquests factors poden ser abiòtics o 

biòtics. Els abiòtics poden ser físics (llum solar, temperatura, altitud, latitud, clima) o 

químics (el sòl, l'oxigen, el diòxid de carboni, els nutrients). Els biòtics són aquells que 

tenen vida: animals, vegetals i microorganismes. 

 

 



1.3 El paisatge 

El paisatge es defineix com tot allò que es veu des d'un punt. Es pot classificar en dos 

tipus: paisatges naturals i paisatges artificials. Els paisatges naturals són els que no han 

sigut modificats per les persones, mentre que en els artificials sí que hi ha hagut 

intervenció humana com, per exemple, les ciutats. 

El Clot de Galvany compta amb una gran diversitat de paisatges diferents, la majoria 

naturals i alguns en què s'observa la interacció humana. 

Podem trobar paisatges naturals com les platges i dunes, un dels sistemes dunars millor 

conservats de la Comunitat Valenciana, íntimament lligat al LIC (Lloc d'Interés 

Comunitari) de l'illa de Tabarca, una de les figures de protecció a nivell europeu més 

coneguda; monts i llomes, que suposen un paisatge totalment diferent on predominen 

els pendents escarpats, els matolls i alguna pineda de repoblació; saladars, que ens 

ofereixen un paisatge molt particular on es pot observar la presència d'un sòl carregat 

de sals (aquestes característiques determinen la presència d'una flora i fauna adaptada 

a aquestes condicions salines); i zones humides amb diverses tolles naturals i artificials 

que conformen l'ecosistema més visitat del paratge per la seua àmplia població d'ocells 

aquàtics. 

També podem observar paisatges modificats com a zones de cultiu i bancals, on destaca 

la presència d'arquitectura en pedra seca (murets de les antigues terrasses), a més 

d'alguns altres elements com séquies que servien per a la gestió de l'aigua de reg en les 

zones més pròximes a l'aula de la naturalesa. És important ressaltar, a més, tots els 

edificis que envolten el paratge que conformen un paisatge urbà. 

 

1.4 Muntanyes i depressions 



Les muntanyes són elevacions del terreny que poden formar serralades i serres. Les 

llomes del Carabassí, les llomes dels Arenals, el Cabeçó i la serra de Santa Pola són alguns 

dels elements muntanyencs que existeixen en el paratge i el seu entorn. La part més 

elevada del paratge és el cim del Cabeçó que només té uns 45 metres d'altura. 

Les depressions, al contrari, són zones del relleu afonades a una altura inferior que les 

regions circumdants. Aquestes poden ser de tamanys i orígens molt diferents, i poden 

donar lloc a zones humides i llacs, com és el cas del Clot de Galvany. 

En el paratge, la depressió més important és la que alberga la tolla central. Com que és 

una zona més afonada, es troba més prop del nivell freàtic del sòl i connectada a l'aqüífer 

subterrani. La tolla central és una de les tolles naturals del paratge per la qual cosa el 

seu nivell varia en funció de les pluges i del nivell a què es trobe l'aigua del subsòl. Aquest 

nivell es veu afectat per l'extracció il·legal d'aigua que es realitza en pous i excavacions 

no autoritzades. En els últims anys, a més, se li està aportant cabal d'aigües regenerades 

des de la Depuradora dels Arenals del Sol amb la intenció que puga mantindre's tot l'any 

amb aigua i evitar que arribe a assecar-se. Això és possible gràcies a la col·laboració de 

l'Ajuntament d'Elx i d’Aigües d’Elx amb les diferents administracions responsables de la 

gestió dels recursos hídrics. 

 

1.5 El cicle natural de l'aigua i cicle integral de l'aigua  

1.5.1 El cicle natural de l'aigua 

La hidrosfera és el nom que rep l'embolcall de la superfície terrestre formada per totes 

les aigües de la Terra: oceans, mars, rius, llacs, glaceres i aigües subterrànies. Segons la 

seua concentració de sals i la composició de l'aigua, diferenciem entre aigües salobres i 

aigües dolces. La major part de l'aigua del planeta és salada. 



Més del 70% de la superfície del planeta és aigua. El 97% del total és aigua salada (en els 

mars) i només el 3% restant és aigua dolça. Podem trobar-la de forma natural en tres 

estats diferents: sòlid, líquid i gasós. Sòlid, en forma de gel o neu a les muntanyes i 

casquets polars; líquid, en mars, oceans, rius, llacs i aqüífers; i gasós, formant els núvols 

en l'atmosfera. Això significa que podem trobar-la distribuïda en totes les capes o 

subsistemes del planeta: hidrosfera, biosfera, geosfera i atmosfera. 

El Sol és el principal motor del cicle de l'aigua. L'aigua dels rius, mars i llacs s'evapora a 

poc a poc per l'acció del Sol formant vapor d'aigua, fent que puge cap amunt i formant 

els núvols. L'aigua, per tant, passa de la hidrosfera a l'atmosfera mitjançant l'evaporació, 

i passa de l'estat líquid al gasós. També es pot donar un procés anomenat sublimació, 

on l'aigua en estat sòlid passa a gasós sense passar per l'estat líquid.  

Cal destacar, a més, els processos de transpiració realitzats per la biosfera, que també 

aporten vapor d'aigua a la atmosfera. Es tracta d'un procés mitjançant el qual les plantes 

desprenen vapor d'aigua a la atmosfera com a resultat dels seus processos biològics. 

Això també ocorre en la resta d'éssers vius, però a menor escala.  

Quan el vapor d'aigua s'eleva, l'expansió de l'aire provoca el seu refredament i es 

produeix la condensació i la formació de núvols. Mitjançant la precipitació, l'aigua és 

retornada en forma de pluja o neu/gel a la superfície de la Terra.  

L'aigua que precipita en la superfície de la Terra pot seguir diversos camins: pot formar 

part de l'aigua d'escolament superficial que es desplaça cap a zones més baixes formant 

rius i llacs (en el cas del Clot les tolles naturals), que poden desembocar en mars i oceans; 

pot quedar retinguda en els sòls depenent de la capacitat d'absorció d’aquests i de 

l'aprofitament que els éssers vius puguen fer-ne, especialment les arrels de les plantes; 

o pot infiltrar-se incorporant-se a les aigües subterrànies formant aqüífers. 

Qualsevol pertorbació en aquest cicle tindria conseqüències en l'equilibri ecològic del 

planeta i en l'aprofitament de l'aigua com a recurs per a les activitats humanes. 

1.5.2. El cicle integral de l'aigua 

D'altra banda, el cicle integral de l'aigua comprén la captació, potabilització i tractament, 

la distribució de l'aigua potable, la recollida de les aigües usades en pobles i ciutats i la 

seua posterior depuració i devolució al medi natural. 

La recollida o captació de l'aigua es realitza des de diferents entorns (aigua del mar, 

dessaladores, pous, galeries, preses, embassaments etc.). 

Després té lloc el transport de l'aigua cap a les plantes i estacions de tractament 

(depuradores, potabilitzadores). 

Tercera etapa és aquella en què l'aigua es tracta mitjançant processos físics i ajudats 

amb productes químics, i se la dota de les garanties sanitàries òptimes per al consum. 

Quarta etapa és la del subministrament i la distribució de l'aigua a la població 

(habitatges, hotels, negocis, hospitals etc.). 



Cinquena etapa és la de recollida de l'abocament de les aigües ja utilitzades per la 

població a través de la xarxa de clavegueram. 

Sisena etapa és aquella en què, mitjançant les estacions de bombament i estacions 

primàries, s'impulsa l'aigua utilitzada o residual cap a les Estacions Depuradores 

d'Aigües Residuals, EDAR. 

Setena etapa, l'aigua residual és tractada en les estacions depuradores per a la seua 

reutilització en l'agricultura, jardins, usos industrials o la seua devolució al mar. En el cas 

del Clot de Galvany, l'aigua de la depuradora dels Arenals del Sol es reutilitza en part per 

a finalitats mediambientals. 

 

2. ECOSISTEMES 

2.1 Els ecosistemes 

Un ecosistema és un sistema natural format per un conjunt d'éssers vius (animals i 

vegetals), el medi físic on habiten, i totes les relacions que hi ha entre ells. El medi físic 

té unes condicions ambientals determinades (temperatura, llum, disponibilitat d'aigua, 

sòl, etc.). Un ecosistema pot ser tan xicotet com una gota d'aigua o tan gran com un 

desert. Aquestes relacions establides entre els éssers vius i el seu medi poden arribar a 

ser molt complexes, i requereixen d'un estudi molt exhaustiu per a conéixer el seu 

funcionament. És imprescindible conéixer i estudiar els ecosistemes per a observar-hi 

qualsevol canvi o desequilibri i dissenyar les mesures necessàries per a la seua 

recuperació. 

Tot i ser un paratge de xicoteta extensió, en el Clot de Galvany podem trobar gran 

varietat d'ecosistemes:  

-Saladar: els saladars ens ofereixen un paisatge molt particular on es pot observar una 

zona plana generalment i la presència d'un sòl carregat de sals. Aquesta característica 

determina la presència d'una flora i fauna adaptada a aquestes condicions salines. 

Algunes de les adaptacions per a suportar l'alta salinitat consisteixen a engrossir les 

seues fulles diluint la sal o acumulant-la en els àpexs de les seues fulles, que acaben 

assecant-se i caient a terra. Aquest és el cas de la sosa alacranera. 



 

-Monts i llomes: representen les àrees més elevades del paratge, presenten un relleu a 

vegades escarpat i amb un sòl rocós. Encara que es poden observar moltes espècies 

diferents de flora, l'espècie més típica de muntanyes en el paratge és l'espart, donat el 

seu ús tradicional en la zona per a la fabricació de calçat, cistelles i altres productes.  

-Antigues terrasses de cultiu: aquestes àrees s'utilitzaven antigament com a terrenys de 

cultius. Localitzades tant en les parts planes com en alguns vessants, on s'observen 

restes de l'arquitectura en pedra: murets de les antigues terrasses o séquies destinades 

a la gestió de l'aigua de reg en les zones més pròximes a l'aula de la naturalesa. És 

l'hàbitat preferit per a animals com el conill. La flora més característica d'aquest 

ecosistema forma part de les espècies que es cultivaven en la zona com oliveres, 

magraners, garroferes i palmeres. Aquests cultius, en ser abandonats, el seu sòl va 

quedar desproveït de la coberta vegetal natural, per la qual cosa són zones on realitzem 

repoblacions amb espècies autòctones perquè recupere la seua vegetació potencial. 

 



 

 

-Tolles: Són zones inundables que presenten una làmina d'aigua. En el paratge podem 

trobar tolles naturals, que mantenen el seu nivell gràcies a les pluges i als depòsits 

d'aigua subterranis, i tolles artificials, construïdes per a afavorir la vida dels ocells 

aquàtics. Aquestes últimes s'omplen amb aigua procedent de la Depuradora d'Aigües 

Residuals dels Arenals del Sol (Elx), es tracta, per tant, d'aigües que han sigut tractades 

després del seu ús domèstic. Les tolles i zones humides són uns dels ecosistemes més 

rics i importants per al manteniment de la biodiversitat. Es tracta d'uns dels ecosistemes 

més productius del planeta, que actuen a més com a filtres verds de contaminants.  

-Dunes i platges: les dunes i platges de l’Altet, els Arenals del Sol i el Carabassí són un 

ecosistema molt especial i delicat que conforma la transició entre la terra i el mar. Les 

dunes són muntanyes d'arena procedent de l'erosió de les muntanyes pròximes que és 

transportada al mar pels rius, rambles i els barrancs d'Aigua Amarga i d'Alacant (barranc 

de les Ovelles). Aquests barrancs estan secs quasi tot l'any però, a causa del règim de 

precipitacions torrencials natural de la nostra regió, i en travessar vessants desboscats, 

arrossega i transporta cap al mar l'arena i els materials erosionats. En el mar, les ones 

l'empenten cap a fora i el vent s'encarrega de modelar-la formant les dunes. Les espècies 

de flora i fauna que habiten en platges i dunes presenten adaptacions que els permeten 

viure sota les condicions presents en aquest ecosistema: alta salinitat del sòl, substrat 

arenós poc estable, dèficit hídric, canvis bruscos de temperatura entre el dia i la nit, 

erosió eòlica, desenterrament d'arrels… Podem distingir diversos tipus de dunes: des de 

les embrionàries, que apareixen en les ribes; les dunes mòbils en constant canvi per 

l'acció del vent; i les dunes fixes, on la vegetació és prou densa com per a subjectar 

l'arena i mantindre-la en el lloc. Existeix, a més, un altre tipus de dunes que es poden 



observar en el paratge, es tracta de les dunes fòssils. Són dunes que han sigut 

compactades al llarg de milers d'anys formant arenisques en les quals han quedat 

atrapats diversos organismes fossilitzats. 

 

 

-Fons marins: Els fons marins són zones submergides sota el mar que també estan 

incloses en l'àrea de protecció del paratge, de fet estan catalogats com LIC (Lloc d'Interés 

Comunitari) compartint aquesta figura de protecció amb Tabarca. El mar Mediterrani és 

un dels mars més rics en diversitat d'espècies amb més de 17.000 espècies descrites 

entre flora i fauna. També és un dels ecosistemes més castigat quant a la contaminació. 

Continus abocaments de deixalles contaminants estan comprometent el manteniment 

d'aqueixa biodiversitat tan àmplia.  

2.2 Ecosistemes terrestres i aquàtics 

Una de les classificacions més bàsica d'ecosistemes consisteix a diferenciar-los entre 

ecosistemes aquàtics i terrestres. 

Els ecosistemes aquàtics són els que es desenvolupen sota l'aigua, entre els quals podem 

distingir els marins, presents en els oceans, i els dulciaqüícoles (o d'aigua dolça), com 

són rius i llacs continentals. L'intercanvi de matèria i d’energia en aquest tipus 

d'ecosistemes es realitza a través dels materials dissolts en l'aigua i la temperatura.  

Els ecosistemes terrestres comprenen tots els éssers vius que habiten en el sòl i en l'aire. 

Això engloba moltíssims ecosistemes diferents que difereixen en els factors abiòtics que 

presente cadascun d'ells, i en els quals habitaran diferents éssers vius tots ells adaptats 



a les condicions presents. Alguns exemples d'ecosistema terrestre són: deserts, estepes 

i prades, sabanes, taigà, boscos tropicals i selves.  

Al Clot de Galvany tenim com a exemple d'ecosistemes aquàtics les tolles i els fons 

marins, i quant a ecosistemes terrestres en el paratge podem trobar ecosistemes de 

saladar, muntanyes i llomes, terrasses de cultius i dunes i platges.

 

 
2.3 Principals ecosistemes de la Comunitat Valenciana 

Els principals ecosistemes que podem trobar en la Comunitat Valenciana són tres: 

- Ecosistema de clima mediterrani humit: es troba a l'interior nord de Castelló i nord de 
València on es produeixen fortes pluges a la tardor, moderades a l'hivern i primavera i 
quasi nul·les a l'estiu. Solen superar-se els 400 l/m2 anual.  
- Ecosistema de clima mediterrani subhumit: podem trobar-lo a l'interior i sud de 
València i nord de Castelló. Es caracteritza per fortes pluges a la tardor, escasses a 
l'hivern i primavera i pràcticament nul·les a l'estiu. Les dades de precipitació recollides 
en aquestes zones no solen superar els 400 l/m2. 
- Ecosistema d'aiguamolls i marjals: solen ser zones de transició entre les aigües 
continentals i el mar que generen una gran biodiversitat. Podem trobar-los en llocs 
pròxims a la costa. Alguns exemples són: l'Albufera de València, la Marjal de Pego-Oliva, 
el Fondo d'Elx, les Salines de la Mata i Torrevella i, encara que menys extens, el Clot de 
Galvany. 
 
3. CADENES ALIMENTÀRIES 
 
3.1 Cadenes alimentàries  
La cadena alimentària assenyala les relacions alimentàries entre productors, 

consumidors i descomponedors. En altres paraules, la cadena reflecteix qui es menja a 

qui (un ésser viu s'alimenta del que el precedeix en la cadena i, alhora, és menjat pel que 

el segueix).  



La cadena alimentària comença per les plantes fotosintètiques, que creen matèria 

orgànica a partir d'inorgànica a través de l'energia dels raigs del Sol. Són els productors 

primaris i, per tant, la base de la cadena alimentària. Solen ser plantes, algues o 

cianobacteris, totes elles autòtrofes. Són l'aliment de la següent baula.  

La següent baula de la cadena són els consumidors primaris, són heteròtrofs incapaços 

de fabricar el seu propi aliment. Per a obtindre l'energia necessària consumeixen 

vegetals, per la qual cosa són herbívors. Per exemple, un rosegador que s'alimenta de 

les llavors de les plantes.  

Després dels consumidors primaris estan els secundaris. Són carnívors (també poden ser 

omnívors) que s'alimenten dels consumidors primaris. Per exemple, la rabosa que 

s'alimenta de qualsevol rosegador.  

Si continuem avançant en la cadena ens trobem amb els consumidors terciaris, que són 

carnívors que s'alimenten al seu torn d'altres carnívors. S'alimenten, per tant, dels 

consumidors secundaris.  

Existeix encara un altre grup de consumidors denominats superdepredadors o 

quaternaris, que són capaços de depredar els consumidors terciaris. Per exemple, els 

abellerols serien consumidors quaternaris o supredepredadors en la següent seqüència: 

el llagostí s'alimenta d'herba, l'aranya llop depreda el llagostí, la vespa de l’arena 

depreda l'aranya llop i l'abellerol depreda  la vespa de l’arena. 

I finalment, els descomponedors que són organismes que viuen en els sòls capaços de 
degradar la matèria orgànica morta i descompondre-la, transformant-la en matèria 
aprofitable pels productors primaris per al seu desenvolupament. D'aquesta manera el 
cercle es tanca. 

 
Papamosques gris amb xitxarra capturada 

 

 



3.2 Carnívors, omnívors i herbívors 

Segons la seua alimentació, els animals es poden classificar en carnívors, herbívors o 

omnívors. 

Un herbívor, per definició, és un animal que s'alimenta exclusivament de plantes, encara 

que esporàdicament puga alimentar-se d'alguna proteïna animal com ous, per exemple. 

Es tracta d'animals pacífics defensius. La seua dentadura és plana sense ullals, 

especialitzada a tallar i moldre els vegetals. És per això que la seua mandíbula es mou 

de forma lateral o de darrere cap avant. Dins del grup dels herbívors hi ha alguns que es 

denominen frugívors, perquè només s’alimenten de fruits; o folívors, perquè només 

s’alimenten de fulles. Segons el seu sistema digestiu podem distingir entre remugants, 

herbívors d'estómac simple i d'estómac compost. Els remugants són molt característics 

pel seu estómac, ja que es troba dividit en quatre compartiments: panxa, reticle, llibre i 

quall. L'herbívor més comú en el Clot és el conill, però n’hi ha molts altres com: les 

tortugues leproses, llagostins, erugues, xitxarres, entre altres. 

 

Els animals carnívors són aquells que s'alimenten de carn. En general són animals 

agressius, amb les qualitats necessàries per a l'atac. La seua dentadura presenta grans 

ullals per a agarrar la presa i els seus molars tenen ixents punxeguts per a estripar la carn 

amb facilitat. Poden ser depredadors com els lleons o carronyers com els voltors. En el 

Clot es troba la rabosa, la geneta, l'àguila calçada, el xoriguer, el capsigrany… 

Els omnívors són animals que poden menjar tota classe d'aliment, tant vegetals com 

carns, per la qual cosa la seua alimentació és molt variada. D'aquesta manera poden 

sobreviure en qualsevol medi i tenen menys possibilitats d'extinció. La seua dentició 

reflecteix l'evolució fruit de la seua variada dieta, i tenen alguns aspectes comuns amb 



la dentadura pròpia tant de carnívor com d'herbívor. L'exemple per excel·lència d'animal 

omnívor és l'home, encara que n’hi ha molts altres com l'ós o el senglar; aquest últim, 

podem observar-lo en el paratge.  

 

4. FLORA 

4.1 Tipus de plantes 

Hi ha diverses maneres de classificar els tipus de plantes que existeixen. Vegem-ne 

algunes. 

Segons la grandària, podem diferenciar aquests tres tipus de plantes: 

-Arbres: Són les plantes de major grandària. Hi ha diferents formes i grandàries. 

Posseeixen una única tija, dura i llenyosa. Hi ha arbres de fulles caduques, les perden a 

l'hivern per a evitar el congelament; i n'hi ha de fulla perenne, que renoven les seues 

fulles al llarg de l'any, sense perdre-les a l'hivern, per exemple: el pi. Poden ser molt 

longeus. En el Clot destaquen: l'olivera, el magraner, la garrofera, l'àlber, entre altres. 

 

Garrofera 



-Arbustos: Són més xicotets que els arbres. Les seues branques naixen des del sòl. 

Posseeixen diverses tiges, algunes llenyoses i altres no. Poden ser de fulla caduca o 

perenne. Hi ha una gran varietat d'espècies. Tenen una vida mitjana. En el Clot hi ha una 

gran varietat d'arbustos, i hi destaquen el llentiscle, la coscolla i l'arç negre. 

 
Llentiscle 

 
-Herbes: Són xicotetes plantes que sobreïxen a penes del sòl. La seua tija és blana i 

flexible. En general són de curta vida. Les herbàcies són cultivades per l'home amb 

diverses finalitats, com aliment o adorn. Al Clot destaquen el timó, la camamil·la, el 

mantell de la verge, l’agret i l'ungla de gat. 

 

 

Ungla de gat 



També podem diferenciar-les per espècies de plantes sense flor o amb flor: 

-Plantes sense flor: aquestes plantes es reprodueixen mitjançant espores. Se suposen 

els vegetals més antics amb estructures molt primitives. Exemples de plantes sense flor 

són les falagueres, les molses i les algues. Totes elles necessiten molta humitat per a 

viure. 

-Plantes amb flor: en aquest grup es troben la majoria de les plantes. Els seus òrgans 

reproductius es troben en les flors on es formen les llavors i els fruits. Al seu torn, es 

divideixen en dos grans grups: gimnospermes i angiospermes. 

Les gimnospermes tenen les flors xicotetes i simples i les llavors no estan protegides per 

un fruit. Les coníferes són el grup més gran de gimnospermes, amb exemples com els 

avets, els pins i els xiprers. 

 

 
Pi 
 
 

Les angiospermes són plantes més evolucionades. Les seues llavors estan protegides per 

fruits i les seues flors són més complexes i cridaneres. Els arbres fruiters com la pomera 

o la perera són exemples d'angiospermes. 

 

 



4.2 Nutrició de les plantes (Fotosíntesi) 

Les plantes fabriquen el seu propi aliment, són autòtrofes i no necessiten alimentar-se 

d'altres éssers vius per a sobreviure. El procés mitjançant el qual produeixen el seu propi 

aliment es diu fotosíntesi. La fotosíntesi es realitza en les fulles que, en orientar-se cap 

a la llum, aprofiten l'energia solar per a realitzar el procés. La clorofil·la de les fulles 

atrapa la llum del Sol. A partir de la llum del Sol i el diòxid de carboni, es transforma la 

saba bruta (aigua, sals minerals…) en saba elaborada, que constitueix l'aliment de la 

planta. A més, la planta produeix oxigen que és expulsat per les fulles. Per aquest motiu 

és un procés tan important, ja que gran part de l'oxigen que respirem és aportat per la 

fotosíntesi que realitzen les plantes i, a més, capten contaminants com el CO₂. 

És cert que, com tots els éssers vius, les plantes també respiren. Necessiten l'oxigen per 

a descompondre la glucosa i produir energia per a realitzar totes les nostres activitats. 

Durant la respiració es capta l'oxigen necessari de l’atmosfera i s'expulsen diòxid de 

carboni i vapor d'aigua. Aquest procés es duu a terme a tota hora i en totes les parts de 

la planta, al contrari que la fotosíntesi, que només es produeix durant el dia amb la llum 

del Sol i només en les fulles. Es pot dir que la fotosíntesi i la respiració són processos que 

es complementen. Afortunadament per a nosaltres, les plantes consumeixen menys 

oxigen en la respiració del que produeixen en la fotosíntesi.  

 

4.3 Reproducció de les plantes 

Hi ha diversos tipus de reproducció en les plantes però, principalment, podem distingir-

ne dos: la reproducció vegetativa o asexual i la reproducció per llavors o sexual.  

La reproducció asexual no implica la unió de cèl·lules i en ella els individus es 

desenvolupen per a donar altres idèntics a ells a partir de parts de la planta mare, 

mentre que la reproducció sexual implica la unió de cèl·lules germinals especials, els 

gàmetes (òvuls i pol·len), i sí que generen una mescla genètica procurant individus 

diferents als inicials.  

Tots dos tipus de reproducció es poden apreciar entre les plantes del Clot de Galvany. 

4.3.1 Reproducció sexual 

En la reproducció sexual o per llavor, les llavors són els òvuls fecundats en l'interior dels 

quals trobem una xicoteta planta en miniatura, també dita plàntula, envoltada en les 

reserves energètiques i nutritives necessàries per a la seua germinació i supervivència 

en les primeres etapes de la seua vida.  

Per a l'obtenció de la llavor és necessari que es produïsca una fecundació. Aquest procés 

es duu a terme en les flors. Les flors són els òrgans reproductors de les plantes, i la 

majoria estan formades per l'òrgan reproductor masculí, que són els estams on es 

troben els sacs de pol·len, i l'òrgan reproductor femení, que és el pistil, on estan els 

òvuls. A més, envoltant el pistil i els estams hi ha una corol·la de pètals i sèpals.  



Quan el pol·len que es troba en els estams cau dins del pistil, s'uneix a l'òvul i forma una 

llavor. De cada llavor ix una planta nova. Algunes plantes posseeixen flors molt atractives 

perquè els insectes hi acudisquen, i així transporten el pol·len d'una flor a una altra 

afavorint la fecundació d'altres flors, per exemple: les del romer o el tomaní (cantueso). 

 
Romer 

 
4.3.2 Reproducció asexual 

La reproducció asexual o vegetativa consisteix a obtindre noves plantes, idèntiques a la 

planta mare, a partir de qualsevol part d'aquesta. És a dir, es reprodueixen mitjançant 

fulles, tiges o arrels de la planta mare. Per exemple, si plantem un tros de creïlla, es 

formarà la planta completa a partir d'aquest tros. Existeixen, a més, cèl·lules 

reproductives asexuals que desenvolupa el propi individu com les espores en els fongs, 

molses i falagueres. En el Clot de Galvany es poden trobar alguns d'aquests exemples de 

fongs o bolets en les zones d'ombria. Per desgràcia, també tenim exemples de la 

reproducció asexual vegetativa en la majoria d'espècies exòtiques invasores detectades 

en el paratge, com per exemple el carpobrotus o ungla de lleó. 

 
Ungla de gat 



5. FAUNA 

 

5.1 Mamífers i aus 

Els mamífers són animals vertebrats de sang calenta, vivípars (en la seua majoria) de 

fecundació interna. Posseeixen glàndules mamàries amb les quals alimenten les seues 

cries. Constitueix un dels grups d'éssers vius més divers a causa de les adaptacions que 

han adquirit al llarg dels milers i milers d'anys d'evolució. És per això que han sigut 

capaços de colonitzar tot tipus d'hàbitats en els tres mitjans: terra, mar i aire.  

Els mamífers més habituals que podem trobar en el Clot són: conills, llebres, esquirols, 

ratolins, rates, raboses, senglars, ratapinyades, eriçons… 

 
Rabosa 

 

Les aus són també animals vertebrats, de sang calenta. Caminen sobre les seues 

extremitats posteriors mentre que les extremitats anteriors estan modificades formant 

ales que utilitzen per al vol. El seu cos està cobert de plomes i presenten un pic corni. 

Posen ous per a reproduir-se i els incuben fins a la seua eclosió. 

Les aus més habituals en el paratge són les espècies aquàtiques: ànec collverd, morell 

de cap roig, ànec cullerot, xarxet comú, sivert, gallineta, fotja, cabusset, cames llargues, 

ànec capblanc, i les espècies marines com: gavines, corbs marins, remena-rocs, 

mascarells…; a més de moltes altres espècies no aquàtiques com: pit-roig europeu, 

rossinyol bord, merla comuna, estornell negre, estornell vulgar, tórtora europea, puput, 

torlit, cogullada, oroneta comuna, cuaenlairat , mussol, mallerenga… 



 

 
Parella de morell de cap roig 

 
5.2 Els peixos, amfibis i rèptils 

Els peixos són vertebrats aquàtics que respiren a través de brànquies. Existeixen més de 

21.000 espècies descrites que habiten tant aigües dolces com salobres. Poden ser 

vivípars, ovípars i ovovivípars. I, quant a la seua alimentació, poden ser: carnívors, 

herbívors, omnívors o limívors (s'alimenten de vegetals, deixalles i organismes vius). 

En el Clot són els fons marins els que alberguen la diversitat d'espècies de peixos de tot 

el paratge. En les tolles s'ha introduït el fartet, un xicotet peix que es troba en perill 

d'extinció. Es van alliberar més de mil exemplars, tenint constància de la seua 

supervivència i adaptació a les tolles del paratge. 

Els amfibis van ser els primers animals a colonitzar la terra. Es tracta d'animals vertebrats 

amb ectotèrmia, la qual cosa significa que la seua temperatura corporal varia segons la 

del medi ambient, ja que no tenen mecanismes reguladors. Tenen una pell molt fina i 

humida. La seua reproducció és majoritàriament ovípara i de fecundació externa o 

interna. Es caracteritzen per créixer passant per fases de metamorfosi en les quals es 

produeixen importants canvis en el seu organisme. Generalment tenen una fase larvària 

en què la seua respiració és branquial i, la fase adulta, on la respiració és pulmonar. El 

seu primer cicle de vida es desenvolupa en l'aigua i, en arribar a la fase adulta, poden 

portar una vida semiterrestre encara que continuaran depenent del mitjà aquàtic. El 

grup dels amfibis està representat en el paratge per dues espècies; la granota comuna i 

el gripau corredor. 



 
Granota comuna 

 

Els rèptils són animals vertebrats amb ectotèrmia igual que els amfibis. La seua activitat 

depén de la temperatura ambiental i per això solen buscar zones càlides. Estan recoberts 

d'escates més o menys rugoses, depenent de l'espècie. La forma de reproducció dels 

rèptils és ovípara, de fecundació interna. La femella sol enterrar els ous que faran eclosió 

quan arribe el moment, i les cries seran totalment independents de la mare. La seua 

respiració és pulmonar, excepte algunes espècies que presenten doble sistema de 

respiració (tortugues). Els rèptils més habituals en el Clot són: dragons, fardatxos, 

sargantanes, colobres, tortugues… 

 
Colobra d'escala 

 
5.3 Animals invertebrats 

Els invertebrats són tots aquells animals que no tenen columna vertebral ni esquelet 

intern articulat. Es tracta d'un grup molt extens que representa el 95% de totes les 



espècies animals que existeixen en l'actualitat. Es divideixen en dos grups principals: 

invertebrats amb protecció corporal i invertebrats sense protecció corporal. 

- El grup d'invertebrats amb protecció corporal es classifica al seu torn en artròpodes, 

mol·luscos i equinoderms.  

o Els artròpodes es caracteritzen per tindre potes articulades i el cos dividit en 

parts diferenciades, generalment cap, tòrax i abdomen. Són capaços d'habitar en 

tot tipus de medis. Dins d'aquest grup es troben els insectes, aràcnids, 

miriàpodes i crustacis.  

o Els mol·luscos tenen el cos bla protegit per una closca calcària dura de simetria 

bilateral. Es divideixen en cefalòpodes, bivalves i gasteròpodes.  

o Els equinoderms viuen en el mar. Tenen el cos aspre amb simetria radial amb 

dos costats ben diferenciats: la part superior sol ser dura, mentre que la part 

inferior, on té la boca, és més blana. Un exemple d'equinoderm és l'estrela de 

mar, formada per cinc braços disposats al voltant d'un disc central. Aquests 

braços es regeneren fàcilment si es trenquen. 

- El grup d'invertebrats sense protecció corporal es divideix en cucs, porífers o esponges 

i celenterats.  

o Els cucs tenen el cos bla i allargat. Es desplacen per reptació. Es divideixen en 

tres grans grups: anèl·lids, nematodes i platihelmints.  

o Els porífers o esponges viuen subjectes a roques sota el mar. Es caracteritzen 

per tindre tot el seu cos replet de porus i orificis xicotets. Es tracta dels 

invertebrats més primitius ja que no tenen òrgans. S'alimenten capturant 

partícules presents en l'aigua que travessa els seus porus.  

o Finalment, el grup dels celenterats està representat per meduses i pòlips. Les 

meduses solen ser més o menys transparents i amb forma de paraigua, floten en 

els mars. Tenen tentacles amb cèl·lules urticants anomenades nematocistos que 

els serveixen com a defensa o com a atac a l'hora de capturar les seues preses. 

Els pòlips, contràriament, tenen forma de sac i viuen subjectes a les roques amb 

una espècie de ventosa. Atrapen les seues preses amb tentacles que presenta en 

l'extrem. 

En el Clot de Galvany en podem trobar gran varietat. Poden ser terrestres com: caragols, 

cucs de terra, centpeus, aranyes llop, escorpins; o marins: estreles de mar, eriçons, 

meduses, anemones, pòlips, esponges de mar, polp, calamar, sèpia, nacres i petxelines. 



 
Aranya llop 

 
 
5.4 Els insectes 
 
Els insectes són animals invertebrats dins del grup dels artròpodes. Es tracta del grup 
d'animals més divers del planeta amb més d'un milió d'espècies identificades, i són 
capaces de viure en qualsevol hàbitat. El seu cos està diferenciat en tres seccions: cap, 
tòrax i abdomen, totes tres recobertes per un exosquelet. Solen presentar un parell 
d'antenes, tres parells de potes i dos parells d'ales, encara que això pot variar en algunes 
espècies. La gran varietat d'espècies d'insectes fa molt complicada la seua classificació, 
i existeixen més de 15 grups diferents. Els grups més abundants són: odonats, blatodeus, 
ortòpters, ftiràpters, coleòpters, himenòpters i dípters. 
 
Els odonats es consideren els insectes més primitius. La seua metamorfosi no és 
completa i la seua característica principal és que no poden plegar les ales cap a 
l'abdomen. En aquest grup trobem les libèl·lules i els cavallets del diable. 

 
Libèl·lula 



En el grup dels blatodeus es troben les paneroles. Omnívores amb dos parells d'ales, cos 

aplanat, ulls compostos i metamorfosi incompleta. Poden arribar a mesurar 7 cm. 

Els ortòpters destaquen per tindre un tercer parell de potes adaptades per al salt. En 

aquest grup podem trobar grills, llagostins i llagostes.  

Els ftiràpters són els polls. Insectes paràsits sense ales que s'alimenten de sang, pell o 

plomes dels animals que parasiten de manera externa com els mamífers o les aus. 

El grup dels coleòpters inclou els escarabats. És un dels grups més extens, amb infinitat 

d'espècies descrites, adaptades a tota mena d'hàbitat. 

Entre els dípters trobem les mosques, mosquits i taves. La seua principal característica 

és comptar amb un sol parell d'ales funcionals, l'altre parell està reduït i compleix 

funcions de manteniment de l'equilibri.  

El grup dels lepidòpters comprén papallones i arnes. La seua metamorfosi és completa i 

al seu estat larvari se'l coneix com eruga. La majoria tenen hàbits nocturns.  

El grup d'himenòpters comprén gran varietat d'insectes com  formigues, abelles i vespes. 

Moltes espècies d'himenòpters són solitàries, però la majoria són socials i habiten nius 

amb una jerarquia social establida. N’hi  d’obrers, de soldats i de reines.  

En el paratge habiten infinitat d'insectes diferents dels quals encara queden molts per 

identificar. Alguns dels més comuns són: mosquits, papallones, libèl·lules, cavallets del 

diable, formigues, escarabats, abelles, vespes, pregadeu…  

 

6. CONSERVACIÓ DEL MEDI 

6.1 Causes de l'extinció d'espècies 

Al llarg de la història de la vida en la Terra milions d'espècies han sorgit, i es diferencien 

al llarg de les eres amb l'evolució. Encara que la biodiversitat del planeta és immensa en 

l'actualitat, al llarg de l'existència de la vida es calcula que més del 99% de les espècies 

han desaparegut, s'han extingit per diversos motius. Les causes de l'extinció d'espècies 

poden ser de diversa índole: causes naturals o causes antròpiques (a causa de l'home). 

Hi ha estudis que suggereixen que actualment estem en procés d'iniciar una de les 

temiblement conegudes com “extincions massives”. Aquests estudis es basen en el 

ritme de desaparició d'espècies actual comparant-lo amb el ritme de desaparició en els 

períodes d'extincions passades. 

També podem establir una relació directa entre l'acceleració en l'extinció d'espècies i 

l'augment exponencial de les poblacions humanes. Per tant, podem establir una relació 

de responsabilitat entre la humanitat i l'extinció massiva que podria produir-se durant 

els pròxims anys. 

La principal causa d'extinció d'espècies és la contaminació, a més de la sobreexplotació 

dels recursos, la destrucció d'hàbitats, la introducció d'espècies exòtiques, la introducció 



de nous predadores o competidors, la caça, la recol·lecció directa d'espècies de flora i 

fauna en perill d'extinció, entre altres… 

Per això té gran la importància les tasques de conservació que es realitzen en el Clot del 

Galvany en el qual habiten algunes espècies en perill d'extinció com el xarxet marbrenc 

i l'ànec capblanc. 

 
Mascle d'ànec capblanc 

 
6.2 Accions de conservació dels ecosistemes 

Atés que els éssers humans som una de les principals causes de la degradació dels 

ecosistemes, hem d'adquirir consciència de la nostra responsabilitat. Hem de dur a 

terme accions per a conservar i protegir el nostre medi ambient.  

Algunes de les actuacions que podem realitzar per a contribuir a millorar el nostre 

entorn són: reciclar, no malgastar l'aigua, estalviar energia, no contaminar mars ni rius, 

plantar arbres, no tirar fems, utilitzar productes reciclables… 

El Clot de Galvany és un paratge natural amb una enorme riquesa ecosistèmica; no 

obstant això, té una enorme pressió antròpica, això és, una enorme pressió per la gran 

quantitat de gent que viu a escassos metres del seu perímetre. 

Per això és molt important complir les normes de comportament, per a protegir els 

nostres ecosistemes respectant l'ús de camins i passarel·les per a no trepitjar plantes i 

animals, caminant en silenci per a no molestar la fauna, no passejar a les nostres 

mascotes pel paratge, no fer foc ni caçar o recollir cap planta o animal. A més, es pot 

participar també en activitats de conscienciació ambiental, neteja de fems o 

repoblacions. 



 

6.3 Reciclatge, reforestació i preservació del medi ambient 
 
Des de l'inici de l'aparició de l'ésser humà, la humanitat ha fet ús dels recursos naturals 
disponibles en el medi per a sobreviure i desenvolupar-se. El ritme al qual avança aquest 
desenvolupament ha anat augmentant exponencialment juntament amb l'augment 
demogràfic de la població. Això està generant una sobreexplotació dels recursos sense 
tindre en compte la seua taxa de renovació, i compromet la seua existència en el futur.  
 
La gestió dels recursos cada vegada més limitats ens força a buscar formes de 
desenvolupament sostenible. El desenvolupament sostenible es defineix com el 
desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els 
recursos i les possibilitats de les futures generacions. 
 
Atés que els recursos són finits, no és suficient amb reduir el ritme de consum, és 
imprescindible que el balanç final quede equilibrat. El reciclatge ideal és el que deixa 
cero residus. Hui en dia existeix tecnologia per a reciclar pràcticament qualsevol material 
i és urgent continuar investigant per a trobar i millorar mètodes de reciclatge.  
 
D'igual manera és també important la reforestació. La tala excessiva d'arbres i els 
incendis provocats han reduït considerablement la superfície forestal mundial. Els 
boscos absorbeixen el CO₂ de l'atmosfera i emeten l'oxigen que respirem. Una forma 
d'intentar accelerar la recuperació dels boscos perduts és la reforestació. Cada any, en 
el Clot de Galvany, durant el mes de novembre, centenars de persones voluntàries hi 
acudeixen per a col·laborar en les reforestacions. És una autèntica demostració de 
compromís i devoció pel medi ambient. 
 



 
 

A més d'aquestes dues accions, pots cuidar el medi ambient de moltes maneres: utilitzar 

racionalment l'aigua, evitar els aerosols que contenen CFC i que són causants de la 

destrucció de la capa d'ozó, o altres gasos que també contribueixen a aquest efecte 

hivernacle, aprofitar el paper, utilitzar el transport públic… 

6.4 Relació ésser humà, animals i la seua cura 

L'ésser humà és un animal més i, per tant, ha vingut relacionant-se amb la resta 

d'animals des del seu origen. No obstant això, aquestes relacions han anat evolucionant 

al llarg de centenars de milers d'anys. Una de les fites més rellevants que va marcar un 

abans i un després en la relació humà-animal va ser el pas de societats caçadores-

recol·lectores a societats d'agricultors i ramaders.  

Fins al descobriment de la ramaderia, les relacions amb la resta d'animals eren 

fonamentalment relacions de caçador i presa, encara que se sospita que la domesticació 

del llop fins a la seua transformació en gos, va començar encara abans de formar-se les 

societats sedentàries. 

La humanitat té, per tant, un nivell de complexitat en les relacions interespecífiques amb 

pocs precedents en la història de l'evolució, són milers les espècies domesticades i 

moltes més les varietats i races creades per selecció antròpica. 

D'altra banda, és també una forma de relació, encara que en aquest cas negativa, la 

manera en què l'ésser humà altera els ecosistemes. En el cas del Clot, és notable apreciar 

com la urbanització excessiva i poc respectuosa afecta el paisatge, i com la densitat 

poblacional de la zona, sobretot a l'estiu, pot alterar la vida dels animals del Clot. 

És per això necessari prendre consciència de com és de delicada  la situació del Clot. Una 

de les normes de comportament en el paratge és que l'entrada d'animals domèstics està 



prohibida per diversos factors que afecten els animals, per exemple els milers de rastres 

olorosos que deixarien provocarien canvis en el comportament dels animals salvatges.  

6.5 Agricultura: estudi i cultiu d'espècies vegetals 

La paraula agricultura prové del llatí ager, agris que significa 'camp' i cultura, que 

significa criança. Consisteix, per tant, en les accions, les tècniques i la tecnologia 

utilitzades en el cultiu de la terra, fonamentalment d'espècies vegetals. N’hi ha, 

principalment, dos tipus: agricultura intensiva i agricultura extensiva. 

El principal objectiu de l'agricultura intensiva és el rendiment, és a dir, obtindre la major 

quantitat de producte per unitat de superfície i temps. Per a això, utilitza tot tipus de 

tecnologies i químics per a maximitzar l'eficiència. Aquesta agricultura és més agressiva 

amb el medi ambient. Per exemple, els insecticides eliminen de la cadena tròfica una 

quantitat considerable d'aliment per a altres espècies, cosa que altera els equilibris 

naturals. A més, alguns dels abonaments i fertilitzants solen ser molt contaminants. Si 

bé és cert que, a causa de la seua alta productivitat, és capaç d'alimentar grans 

poblacions. 

L'agricultura extensiva, no obstant això, produeix en menor quantitat, en superfícies 

més extenses, amb mètodes més respectuosos amb el medi ambient. En molts casos, 

aquesta agricultura, més tradicional, ha desenvolupat durant milers d'anys un equilibri 

natural amb els ecosistemes, i és fins i tot indispensable per a moltes espècies que s'hi 

han adaptat. No oblidem que l'ésser humà forma part també dels cicles naturals en els 

ecosistemes. 

L'ésser humà porta milers d'anys seleccionant les millors genètiques en les plantes amb 

l'objectiu d'augmentar el seu tamany, triar les més saboroses o les que millor s'adapten 

a les condicions específiques d'aigua, llum i temperatura. Aquest ha sigut un procés 

progressiu, lent i gradual. Hui en dia, a més, es modifiquen genèticament algunes plantes 

introduint en laboratori gens que provenen fins i tot d'espècies animals. Són els 

coneguts com cultius transgènics, i aquest tipus de modificació genètica comporta més 

riscos als ecosistemes a causa de la velocitat amb la qual es produeixen els canvis i a la 

incertesa que això provoca. 

En el Clot de Galvany es poden observar restes d'antics cultius on es cultivaven de forma 

tradicional espècies de secà com oliveres, magraners i garroferes. El fet que es trobaren 

les ruïnes d'una vila romana ens fa veure que l'agricultura tradicional ve produint-se des 

de fa mil·lennis. Aquests cultius van ser abandonats i es crearen espais en què la 

vegetació és més escassa. És en aquestes zones on centrem el nostre esforç, en les 

repoblacions que tenen l'objectiu de recuperar la vegetació natural. En aquestes 

activitats plantem espècies autòctones, adaptades a les condicions de la zona. Algunes 

d'aquestes espècies són: margalló, trompetera, ginebre, savina negra, cambronera, 

ullastre, ginestó, llentiscle, coscolla, arç negre i romer, que es produeixen en el viver del 

Clot de Galvany a partir de llavors recol·lectades en el paratge. 
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7 CONCLUSIÓ (Resum) 

Al Clot podem gaudir de diferents paisatges que constitueixen els principals ecosistemes 

mediterranis. El paratge ofereix una important biodiversitat tant de flora com de fauna 

i, a través de la seua gestió, l'Ajuntament d'Elx i Aigües d’Elx intenten minimitzar els 

impactes de l'activitat humana en el paratge, i fomentar l'educació ambiental a través 

del coneixement del Clot i la participació en les diferents activitats que s'hi organitzen. 

 


