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10. Glossari i acrònims

Al·lòcton/a

Espècie o organisme fora del seu territori originari. Generalment són
introduïts per l’acció de l’home, accidental o intencionadament.

Amfibi

Animal vertebrat amb quatre potes i de vida semiaquàtica.

Anur

Amfibi sense cua en estat adult.

ARA

Índex d’Adequació per a la Reproducció d’Amfibis.

Aquàtic

Que es desenvolupa o viu en l’aigua.

Biòtop

Espai ocupat per una comunitat d’organismes, relacionats i condicionats
mútuament.

Capgròs

Larva d’un anur.

Cinyell

Cinturó de vegetació que es troba inundat en èpoques de màxima inundació
de la cubeta d’aigua.

Ciprínids

Família de peixos petits, de cos curt, rabassut i cobert d’escates cicloides
grans.

Connectivitat

Presència de connectors ecològics i paisatgístics que permetin els
desplaçaments i la dispersió dels organismes i els fluxos de matèria i
d’energia.

Crepuscle

Període de temps que transcorre poc abans i després de la posta de sol.

Crepuscular,
activitat

Desenvolupament de les activitats vitals durant el crepuscle.

Depredador

Animal que en captura d’altres per nodrir-se.

Deshidratació

Pèrdua d’aigua.

Dispersió

Moviments naturals d’un grup d’organismes en un territori per satisfer els
seus requeriments ecològics (aliment, reproducció, refugi...).

Eclosió

Trencament i sortida de l’ou per part d’un animal.

Ecologia

Ciència biològica que estudia les interrelacions entre els éssers vius i el
medi on habiten.

Ecosistema

Unitat funcional constituïda per un biòtop i els organismes que l’habiten.

Embrió

Organisme viu a partir de la fecundació, fins que arriba a l’estat adult.

Endemisme

Organisme localitzat únicament en un àrea determinada.

Espècie

Taxó fonamental en l’estudi de la diversitat dels éssers vius.

Espècie invasora

Espècies al·lòctones, la introducció de les quals en un territori causa
impactes negatius en el medi natural, en l’economia i en la salut humana.

Esperó

Apèndix que presenten alguns animals a les extremitats.

Espiracle

Orificis respiratoris dels capgrossos.
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Estadi

Període en el desenvolupament d’un animal.

Extremitats

Part dels vertebrats que serveixen normalment per a desplaçar-se i agafar.

Fenologia

Branca de l’ecologia que descriu i estudia les relacions entre els factors
climàtics i les manifestacions estacionals o periòdiques (reproducció, …).

Hàbitat

Medi natiu o entorn específic on s’hi ha desenvolupat sempre un organisme
(vegetal o animal). L’hàbitat inclou els factors físics i biològics.

Hidròfits estrictes

Plantes aquàtiques estrictes que viuen en la làmina d’aigua, arrelades al
fons o surant en la superfície.

Hidrologia

Estudi de les característiques químiques i físiques de l’aigua i les
fluctuacions d’aquesta en un medi aquàtic.

Helòfits

Plantes que creixen amb la base coberta d’aigua però i que tenen les seves
fulles fora de l’aigua bona part de l’any.

Herpetologia

Branca de la zoologia que estudia els amfibis i rèptils.

Hèrptils

Nom amb el que es denomina el conjunt d’espècies d’amfibis i rèptils.

Hibernació

Letargia hivernal d’alguns animals per reduir el seu metabolisme en les
èpoques desfavorables.

Invertebrat

Animal que no posseeix columna vertebral.

Larva

Estadi en el qual un animal es desenvolupa fora de l’ou o del cos dels
progenitors, fins que arriba a l’estat adult.

Macroinvertebrats Grans invertebrats, visibles a simple vista o mitjançant una lupa. Mosquits,
escarabats...
Metamorfosi

Transformació física en la qual es produeixen els canvis necessaris en
l’organisme per passar de l’estadi larval a l’estadi adult.

Metapoblació

Poblacions que es troben connectades entre elles.

Paisatge en
mosaic

Paisatge constituït per diverses comunitats que es reparteixen el terreny en
forma de claps.

Permeabilitat

La permeabilitat ecològica es pot entendre com la capacitat d’un territori per
permetre el flux d’individus i espècies, entre les diferents cel·les, i oferir una
continuïtat paisatgística entre aquestes.

Poiquiloterm

Animal que per regular la seva temperatura interna necessita la del medi..

Postmetamòrfic

Individu resultant de la metamorfosi de l’estat larvari.

Punt de
reclutament

Massa d’aigua idònia per a la reproducció dels amfibis, on poden dipositarhi els ous després de l’aparellament i la fecundació

Punt negre

Tram on el nombre d’atropellaments supera clarament la mitjana d’altres
carreteres de característiques i localització similars.

Regressió

Procés de recular o tirar enrere.

Respiració
cutània

Respiració a través de la pell.

Terrestre

Que es desenvolupa o viu a terra, fora de l’aigua.
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Tetràpode

Que té quatre potes.

Urodel

Amfibi amb potes i cua.

Vertebrat

Animal amb columna vertebral.
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