
FITXA D’ESTUDI. 
FEINA 1: 
1. a) Què és un endemisme? Espècies animals i  vegetals amb una àrea de distribució geogràfica l imitada. 
b) Nomena tres endemismes vegetals de la Comunitat Valenciana. 
Thymus piperella (pebrella) ,  Galium valentium ,  Arenaria   o Clavellet de balma 
c) Nomena tres endemismes animals de la Comunitat Valenciana. 
Gambeta, gamba troglòbia, samaruc o fardatxo de les Columbretes. 
 
2. Sabries dir dos espècies en perill d’extinció a la Comunitat Valenciana. 
Samaruc i gamba troglòbia. 
 
3. A continuació et presentem les tres grans zones geogràfiques de la Comunitat Valenciana i algunes de les seues subzones . 
Digues per a cadascuna d’elles vegetals i animals característics, propis dels seus ecosistemes. 
ZONA GEOGRÀFICA ZONES INTERIORS 
SUBZONA Alzinars Pinedes Barrancs Penyals 

Vegetals: arbres 

- alzina o carrasca 
- surera 
- roure fulla menuda 
- auró 
-server 

- pi  s i lvestre 
- pi  blanc 
- pinastre 

x x 

Vegetals: arbustos 
- coscoll  
- l lentiscle 
- margalló (arboç) 

- espantallops              -  ginebre 
                                  -  savina  
                                  -  argelagues 
                                  -  coixinet de monja 
                                  -  t imó 
                                  -  romer 

Animals: - gaig - picot verd 
- trencapinyes 

- soliguer (xoriguer) 
- àguila cuabarrada 
- falcó pelegrí  
- voltor comú 

- caragol comú (vaqueta) 
- cabra salvatge 



 
ZONA 
GEOGRÀFICA ZONES HUMIDES ZONA COSTA 

SUBZONA Marenys, deltes, albuferes, deltes o 
marjals 

Costa Columbretes 

Vegetals: - ensopeguera 
- cirialera 
- juncs 
- planta amfíbia pa de 
granota (llentil la d’aigua) 

- posidònia 
- esculls de vermètids aglomerats entre 
si  per algues 

- morritort de mar 

Animals: 

- ànec collverd 
- ànec cullerot 
- boscaler mostatxut 
- fotja comú (esplugabous) 

- tortuga veda 
- peix espasa 
- nacra 
- dàtil  de mar 
- gorgònies 

- meros 
- l lagostes 
- coralls rojos 
- peix castanyola 
- peix l luna 
- baldriga cendrosa (polla 
de mar) 

 
FEINA 2: BIODIVERSITAT. 
a) Què és la biodiversitat? 
És el nombre d’espècies diferents que trobem a un ecosistema així com la seua varietat genètica. 
 
b) Per què és important la biodiversitat i la seua conservació? 
Per una banda pel seu valor econòmic, perquè és una font de recursos alimentaris,  d’obtenció de medicaments o de 
matèries primeres per a la indústria. I  per altra banda pel seu valor ètic, és a dir,  la importància de la vida en sí mateixa i  
el respecte que se l i  ha de tenir i  estètic, és a dir,  la bellesa de cadascuna de les manifestacions de la vida. 
 
 
 
 



FEINA 3: ADAPTACIÓ AL MEDI 
- ¿Per què la vegetació originaria de la Comunitat estava constituïda per alzina o carrasca? 
Perquè les característiques climàtiques i  la composició del sòl de la Comunitat Valenciana són les favorables per al seu 
desenvolupament.  
 
- ¿On trobem el boscos de surera? 
En sols de composició més sil ícia. 
 
- Quines 2 espècies d'arbres s'han adaptat a viure en sòls de composició silícia? 
Alzines i  surera. 
 
- Com són les espècies vegetals que prosperen en substrats molt pobres i pràcticament mancats de reserves d'aigua? 
Són plantes espinoses o carnoses capaces d’emmagatzemar aigua. 
 
- Quina adaptació té el trencapinyes al viure en pinedes? 
El seu bec està adaptat per a l ’extracció dels pinyons de les pinyes. 
 
- Com s’adapten molts ocells, com el falcó pelegrí o el voltor comú, a viure en barrancs de parets verticals? 
Nidificant en els seus clavil ls,  coves i  ixents. 
 
 


