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  LES	
  
ESTRATEGIES	
  DELS	
  ÉSSERS	
  VIUS	
  
Hi ha tants hàbitats o llocs on viure com éssers vius hi ha en una comunitat.
Per exemple el tronc d'un arbre, el sòl, a l'interior d'un animal, etc.
Tots els éssers vius de les comunitats s'interrelacionen entre si, i això és el que
estudiaren aquest estiu.
Hi ha relacions entre els individus de la mateixa espècie i relacions entre
individus d'espècies diferents, com la depredació, la competència, el
parasitisme, el comensalisme, el mutualisme, etc.
A més, com que és l'Any Internacional dels Esculls de Coral, estudiarem aquest
animal tan interessant, ja que té moltes relacions amb altres éssers vius del seu
entorn.

1a SETMANA, del 2 al 6 de juliol. ELS INVESTIGADORS
VERDS I EL CAS DELS CORALS
Aquesta primera setmana la dedicarem a parlar d'aquest tipus de relacions, a
conèixer-les una miqueta, però, sobretot, els corals.	
  
	
  

•

Els esculls de coral. Sabies que el corals són animals? Són molt
interessants i capaços de formar un hàbitat extraordinari, amb molta
biodiversitat, i amb moltes relacions entre organismes. Els corals
pertanyen al mateix grup que les anemones i les meduses. Recordes
Nemo, el peix pallasso que vivia en una anemone?

2a SETMANA, del 9 al 13 de juliol. ELS INVESTIGADOS
VERDS I ELS CASOS DE… MUTUALISME,
COMPETÈNCIA I PARASITISME.
•

En el MUTUALISME, dues espècies es beneficien lʼuna de lʼaltra. Com les flors
i els insectes, o els ocells que es mengen els paràsits d'alguns animals. Hi ha
casos en què les dues espècies viuen tan juntes que una no pot viure sense
l'altra, com es el cas de les micorrizes (entre fongs i plantes), els líquens o les
formigues retalladores de fulles. Farem un tall i ho veurem al microscopi per a
observar les algues verdes que viuen en els líquens (unió entre un fong i una
alga).

	
  
	
  

	
  

•

La COMPETÈNCIA es dóna quan els individus han de “lluitar” per un
recurs, com per exemple la llum en una selva tropical. Aquesta relació
ha sigut molt important en l'evolució. Aquest dia estudiarem l'hivernacle
tropical, les lianes, les plantes que viuen sota els arbres amb poca llum ,
les que tenen fulles de colors, i les plantes que viuen damunt dels
arbres i que mai no toquen el sòl de la selva, com les orquídies
tropicals.

•

El PARASITISME es dóna quan un animal es comporta com un paràsit
dʼuna altre, encara que es trobe fóra del seu cos, com és ara el cuco, un
ocell que parasita els nius d'altres ocells i fa que aquests alimenten la
seua prole tot pensant que és seus; o les tènies o altres bestioles que
es fiquen dins del cos que parasiten i s'hi alimenten. Segur que trobem
algun paràsit en alguns peixos!

3a SETMANA, del 16 al 20 de juliol. ELS
INVESTIGADORS VERDS I ELS CASOS DE…
DEPREDACIÓ, COMENSALISME I INQUILINISME

En els casos de DEPREDACIÓ, una espècie s'alimenta d'una altra.
Segur que has vist en la televisió documentals sobre la sabana africana, però a
més d'aquests casos tan coneguts en veurem dʼaltres menys coneguts, com el
de la formiga lleó, les plantes carnívores, les àguiles pescadores, les
ratapinyades, etc.
En els casos de COMENSALISME, una espècie s'aprofita d'una altra,
però a aquesta no li suposa cap perjudici, com el voltor o el trencalòs, que
s'alimenten de restes, o les rèmores que utilitzen els taurons per desplaçar-se.
LʼINQUILINISME és un altre tipus de comensalisme en el qual una
espècie utilitza una altra espècie com a refugi, com ara l'ocell picot, l'esquirol, el
cranc ermità…

4a SETMANA, del 23 al 27 de juliol.
ELS INVESTIGADORS VERDS I ELS
CASOS DE LES RELACIONS ENTRE
LES MATEIXES ESPÈCIES

	
  
	
  

	
  

LES RELACIONS
INTRAESPECÍFIQUES són aquelles
que es donen dins de la mateixa espècie.
Hi ha casos de RELACIONS FAMILIARS, per exemple el dʼuna mare sola
amb les seues cries, com les aranyes o els escorpins, o de diverses mares
amb les seues cries que s'ajunten per tenir-ne cura, com els elefants.
En els casos de GREGARISME, molts individus s'uneixen, com els esbarts
d'ocells migratoris, els bancs de peixos, etc.
En el cas de les COLÒNIES, individus que s'han originat de forma
asexual es mantenen units al llarg de tota la vida, com els pòlips dels corals.
En el cas de les SOCIETATS, els individus viuen i s'organitzen junts,
amb repartiment de tasques, fins i tot amb diferències morfològiques, com el
cas de les abelles, les formigues, etc.

La TERRITORIALITAT és una relació negativa dins de la mateixa espècie, en què els
individus competeixen per l'espai, l'aliment, la llum… Així, les plantes tenen
mecanismes de dispersió de les llavors, les quals portades pel vent ( com els
angelets), per animals o per lʼaigua no cauen al costat als pares i no han de competir
entre si.

Horari	
  de	
  les	
  activitats:	
  de	
  10	
  a	
  14	
  h,	
  amb	
  possibilitat	
  d’ampliació.	
  	
  
Horari de les activitats: de 10 a 14 h, amb possibilitat d'ampliació horària.
Guarderia de 8.30 a 10 i servei de pícnic de 14 a 16 hores, per al qual
els infants han de portar el menjar.
PREU: 95 EUROS CADA SETMANA (la inscripció és setmanal).
340 TOT EL MES. EXTRES A PART. (Guarderia 2,5 euros/dia, pícnic 3
euros/dia, guarderia i pícnic, de 8.30 a 16 hores, 5 euros). EDAT: de 3 anys (ja
escolaritzats) a 12 anys.
LLOC: Gabinet de Didàctica del JARDÍ BOTÀNIC, c/ Quart, 80, 46008 València.
MATRÍCULA I INFORMACIÓ: 963156818, gab.didactica@uv.es,

	
  
	
  

	
  

ginkgo.educacion@gmail.com
Descompte del 10% per a germans en el preu dels tallers, no en extres.

