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Qui som?

AAquest llibre és per a que el llegiu junts pares i fills. En ell hi

descobrireu el món de l’oceà a través d’explicacions i entreteniments,
de contes per als més petits i jocs per als més grans. Tot i que hem
intentat utilitzar un llenguatge senzill, no hem pogut resistir la temptació
d’introduir alguns conceptes marins (els trobareu en color verd). Per
això, al final del llibre hi trobareu un petit glossari que us ajudarà a
entendre millor l’argot de la ciència marina.
ICM DIVULGA - Institut de Ciències de Mar - CSIC
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Dia Mundial dels Oceans
Cada any, el dia 8 de juny, se celebra el dia mundial dels oceans!
Pensa en blau!
Els oceans són molt importants per al nostre planeta i per a les nostres
vides, encara que no ens n’adonem. Els oceans ens proporcionen aliment,
oxigen, energia i moltes coses més. També juguen un paper importantíssim
en la regulació del clima. A més, als oceans hi viuen des dels organismes
més petits fins als animals més grans que existeixen.
Juga en blau!
Al llarg d’aquestes pàgines hi trobaràs enigmes i jocs apassionants sobre
el mar i els seus habitants.
Actua en blau!
Descobreix com les accions dels humans poden afectar els oceans,
i com, fent petits canvis en els nostres hàbits de cada dia, podem
ajudar a no malmetre el nostre planeta blau.

Hola,

sóc en Calamarsó.

Jo t’acompanyaré al

llarg d’aquesta aventura

on, de la mà dels científics,
descobrirem el sorprenent
món submarí.
Som-hi!

BLAU DE MAR
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Els Oceans
Si observéssim el nostre planeta des de l’espai,
de quin color creus que el veuríem?
Doncs, de color blau!, ja que els
mars i els oceans cobreixen
gairebé les 3/4 parts de
la superfície de
la Terra.

44 BLAU DE MAR
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Tots
sabem que hi ha
corrents als
oceans... però, mira
què hi diuen els
científics.

L’aigua que ens envolta

El Sol proporciona l'energia que fa la Terra habitable. Els oceans
s'escalfen a les zones tropicals i els corrents marins porten aquesta aigua
calenta cap a altres regions, tot donant-los un clima suau i agradable.
Funciona com la calefacció d'una casa, però de dimensions enormement grans!

à
Atl

ic

ic
nt

f
cí
a
P

Índic

Al nord de l'oceà Atlàntic hi arriba aigua calenta i salada, que es barreja allí amb aigües polars molt fredes,
es fa més pesant i s'enfonsa cap als abismes. Aquesta aigua es desplaça lentament pel fons marí, puja a la
superfície anys més tard en altres regions oceàniques, i retorna als tròpics tot tancant el cicle. D'això se'n
diu la circulació termohalina dels oceans.

Sabries dir quant temps trigaria
una gota d'aigua de mar a fer
tot aquest recorregut?

a. 100 anys
b. 1.000 anys
c. 10.000 anys
(Solució al final del llibre)
BLAU DE MAR
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T’has preguntat mai per què el mar és salat? Aquest conte
popular català ens en dóna una fantàstica teoria.

El molinet màgic

En

Hi havia
una vegada, fa molts
anys, dos germans pescadors: en

R a ü l , el més

gran, era ric i avariciós.
Tenia vaixells grans, xarxes noves i una casa
bonica.

66 BLAU DE MAR

Joan,

el petit, era pobre i
bondadós; la seva barca
era petita, i les seves
xarxes, velles. Per més que
treballava, no aconseguia
prou per menjar.
Un matí en Joan va sortir a pescar. Després
de tot un dia de feina, no va poder pescar
ni un sol peix, per això va anar a casa del
seu germà per demanar-li ajut.

28/5/07
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El seu germà li va
tancar la porta als nassos
i no el va ajudar.

El pobre Joan tornava molt trist a
casa seva. De sobte, en un revolt del
camí, va trobar un ancià amb una
gran barba blanca que li va dir:

J o a n , ets un bon home

i per això t’ajudaré. Té aquest

molinet màgic que t’ajudarà

es
t
pr mol
i
eg
un net?,
tar e
n Joan.

quan ho necessitis.

u
aq
x
v
rvei
I per a què se

Si
gires la
maneta a
la dreta i
demanes un
desig, et serà
concedit.
Quan vulguis
que el molinet
s'aturi, has de dir:
"Gràcies molinet, para
de moldre." Però mai no
diguis a ningú per a què
serveix ni com funciona el
molinet.

a
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El jove pescador va donar les gràcies a l'ancià, i a partir

d'aquell moment va canviar la vida d’en

J o a n . Primer li va

demanar al molinet que li molgués una casa nova; més tard,
una barca nova, i xarxes, i menjar, i diners... I quan ja tenia
prou de cada cosa que demanava, deia:

Gràcies,

molinet, para
de moldre.

El jove pescador es va fer molt ric, i,
com que tenia bon cor, repartia aquelles
riqueses entre tots els seus veïns.

Quan en

R a ü l va assaben-

tar-se de la riquesa
del seu germà,

88 BLAU DE MAR

es va posar
vermell d'enveja i
va córrer a visitar-lo:
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Una nit va veure, a
través de la finestra, que

Estimat germà, com has
aconseguit tantes riqueses?

en

J o a n agafava el

molinet i deia:

Molinet, mol

una mica de diners per
als pescadors que han perdut
les seves barques a la
tempesta.
En

J o a n recordava el que li havia dit

l'ancià; per això, no li va dir res. Des d'aquell

dia, el malvat

R a ü l va començar a espiar el

seu germà per descobrir el seu secret.
El malvat

el

R a ü l , aprofitant

un descuit del seu germà, va robar

Molinet i va decidir embarcar-se cap a

terres llunyanes, pensant gaudir allà de la seva fortuna.

BLAU DE MAR
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Van passar molts dies de
travessa ...

El cuiner li ho va

dir a en

R a ü l i aquest,

agafant el molinet, el va
fer girar i va demanar:

Molinet,
mol una mica
de sal.

... fins que un bon dia es va
acabar la sal de la cuina.

10
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El

molinet

va començar a
moldre sal.
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Quan ja en va tenir prou,

R a ü l va exclamar: “Deixa de

moldre, ja tinc prou sal.” Però el
molinet seguia molent. En

Raül

no sabia les paraules exactes perquè s'aturés el molinet.

Però el
molinet
molia i
molia.

Deixa
ja de moldre sal,
maleït molinet!

cridava en

Raül.

Primer es va omplir
de sal la cabina; després,
la coberta.

Per últim,
el vaixell no en
va poder suportar el pes
i es va enfonsar.
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I com que ningú mai no ha dit les paraules

molinet segueix encara
molent s a l al fons del m a r .

màgiques, el

l'aigua del

I per això, diuen,

mar

és

salada.
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La sal del mar
El conte del molinet de la sal és molt bonic, però tu, què creus?
La sal del mar, prové realment d’un molinet màgic?

Mira
què hi diuen
els científics.

Per què el mar és salat?
Si observes l'etiqueta d'una ampolla d'aigua mineral, podràs veure en la seva composició
que conté una petita quantitat de sals. Aquestes sals provenen del “rentat” de les roques per les quals ha
passat l’aigua, deixant anar els seus minerals. Durant milions d'anys, l'aigua de la pluja, dels rius, i de les
fonts, com la de l'ampolla, acaben anant a parar al mar, on s’han anat acumulant les sals que contenien.
Part d’aquestes sals també provenen dels volcans submarins.

Si tenim en compte que quan s'evapora el mar l'aigua marxa però les sals es queden, podem entendre
que la concentració de sals hagi anat augmentant, any rere any, fins arribar a la salinitat actual que és,
aproximadament, d'uns 35 g (dues cullerades) de sal per litre d'aigua de mar.

14
14 BLAU DE MAR

Sabies que el mar Mediterrani es va assecar?
Ara fa uns 6 milions d’anys, el mar Mediterrani va quedar separat
completament de l’oceà Atlàntic. Al cap de poc (1.000 anys de no res)
tota l’aigua es va evaporar deixant una capa de sal de gairebé 1.000 m
d’alçada en alguns punts! Després, el nivell del mar va tornar a pujar
quan es va obrir de nou l’estret de Gibraltar (canal que uneix els dos
mars), trigant uns 100 anys en reomplir-se de nou!
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Tast de mar
Creus que tots els mars i els oceans són igual de salats?
Doncs, no! La salinitat d'un mar depèn de la seva història, de la quantitat d'aigua dolça que hi arriba, de la
intensitat d'evaporació que pateix, de la barreja amb altres mars, etc. Per exemple, el mar Bàltic rep aigua
dolça de molts rius i s'evapora poc pel seu clima; per tant, és molt menys salat que la resta de mars.

Sabies que com més sal té un mar, més flotes?
Això és degut a que la sal fa augmentar la densitat de l'aigua. Per exemple, en alguns mars tancats com el
mar Mort, on hi ha molta evaporació, la quantitat de sal és 10 vegades més gran que la dels oceans. L'aigua
és tan densa que resulta impossible que una persona s'enfonsi!

Experimenta:
Fes un Tast de mar

Procediment:

Necessites:

2. En cada recipient hi has d'afegir: 8 g, 35 g, 39 g i 275 g
de sal, respectivament.

– 4 litres d'aigua

3. Has de remenar molt perquè et quedi la sal ben dissolta.

– 1/2 kg de sal de cuina
– 4 recipients d'1 litre
– 4 culleretes o comptagotes
– 1 balança

1. Posa 1 litre d'aigua en cada un dels quatre recipients
i numera'ls de l'1 al 4.

4. Quan tinguis la barreja feta, dónes a tastar, amb una
cullereta o un comptagotes, una gota de cada mostra als
teus amics o familiars. Dóna'ls temps a percebre'n el gust.
5. Un cop tastat, han d'endevinar a quin dels 4 mars
correspon cada gota:

g = MAR MEDITERRANI
g = MAR BÀLTIC
A mi
m’agrada
la sal!

g = MAR MORT
g = OCEÀ ATLÀNTIC
(Solució al final del llibre)
BLAU DE MAR
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Cap al fons!
A prop de la costa, el fons del mar va baixant
suaument formant el que en diem la plataforma
continental. A l’extrem d’aquesta plataforma hi ha
un pendent molt fort anomenat talús, que arriba
fins a la part més profunda del fons oceànic, la
plana abissal. És en aquesta plana on hi podem
trobar turons i muntanyes, i fins i tot volcans!

T’has preguntat mai d’on ve la sorra de
la platja o la del fons del mar? Segueix
les aventures d’aquest gra de sorra i ho
descobriràs:

1. Abans era part d’una roca dels Pirineus, però
l’aigua, el gel i el vent m’han alliberat.
2. Rodolant, rodolant fins al riu he arribat i començo
el viatge cap al mar.
3. Com en un parc aquàtic viatjo pel riu, tot saludant
la gent de la vall.
4. El final del riu em duu al mar. Caram, caram,
abans era dolç i, ara, salat.
5. A la platja un temps em quedaré per jugar amb
les ones i fer castells.
6. Els corrents marins em porten per la plataforma
continental, que és un lloc planer amb peixos,
petxines i moltes coses més.

16
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7. Socors!, que caic pel talús continental, enfilaré
pel canyó de Palamós que és com un gran
tobogan posat al fons del mar.
8. Ja sóc al glacis continental! Aquí no hi ha tant
pendent, i puc viatjar pels canals submarins, que
semblen rius, cap a la plana abissal.
9. Uf!!! Que cansat estic. El camí ha estat molt llarg
però divertit. He trigat milers d’anys en anar dels
Pirineus fins al fons del mar; abans era una roca
i ara sóc al mar, on descansaré uns quants
milions d’anys.
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Hola a tots, em presentaré, sóc el
“gra de sorra” i estic a punt de
fer un llarg viatge.

muntanyes 2.700 m

litoral
platja

riu

pla
taf
orm
ac
ont
ine
nta
“Quina
l2
8 k
fondària i quina
m
foscor. Tan pla que ja
no em puc bellugar.
Sorpresa!!, m’he trobat a
d’altres que, com jo, feren
el mateix viatge, ara fa
molt”

talús

gla
cis
con
tin
ent
al

pla
na

abi
ssa
l –
2.5
0

ventalls
submarins

0 m
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1

Després d’observar bé el dibuix de la pàgina anterior, sabries ordenar les vinyetes segons

Me’n vaig a veure món

Hola, cargol!
18
18 BLAU DE MAR
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3

2

Riu Tordera

el recorregut que fa el gra de sorra?

Ordre:
(Solució al final del llibre)

6

7

Canyó
de Palamós

8
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Un mar de vida
Quins creus que són els organismes més abundants al mar? Els peixos?
Doncs, no! Els més abundants són els virus i els bacteris, uns organismes molt petits que només es
poden veure amb el microscopi. Sorprenent, oi?
En només 1 mil·lilitre d’aigua de mar hi ha un munt d’éssers vius microscòpics molt diversos que
anomenem microorganismes. Són invisibles però essencials per a la vida al mar.
Són
els mags de
la matèria!

Per què són tan importants?

De la mateixa manera com les plantes
terrestres són capaces de produir nova matèria vegetal a
partir dels nutrients i l’energia de la llum del Sol, al mar, les
encarregades d’aquesta funció són, principalment, les algues
i alguns bacteris. Aquest procés, que anomenem fotosíntesi, és
força complicat. En ell es capta CO2, gas que prové de l’atmosfera,
i es transforma en oxigen, que passarà a l’aire. Per això són tan
importants!! D’una banda, fan de pulmó de la Terra i, de l’altra,
retenen el CO2 de l’atmosfera, un gas d’efecte hivernacle.

O2
CO2

Fotosíntesi
Nutrients

El petit crustaci de la foto mesura, en realitat, un mil·límetre. Quant creus que
mesuraria, si el virus tingués la grandària d'un gra de pols?
a. com un ratolí

b. com un nen de 4 anys

c. com un gat

(Solució al final del llibre)

En 1 mil·lilitre d’aigua de mar (mig didal) hi trobem:

10.000.000 virus

1.000 algues petites

(0,1 micròmetres)

(10 micròmetres)

20
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1 ciliat

0,1 petits crustacis

(100 micròmetres)

1.000.000 bacteris

10 algues grans

(1 micròmetre)

(50 micròmetres)

(1 mil·límetre)

1 mil·límetre = 1.000 micròmetres
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Qui es menja qui?
Des dels virus a la balena, els éssers vius s’alimenten els uns dels altres formant
una xarxa alimentària o tròfica.
Al mar, la vida s’inicia a la superfície on arriba la llum del Sol perquè les algues microscòpiques, el
fitoplàncton, puguin créixer. Com un prat d’herba, aquestes algues serveixen d’aliment als herbívors marins
(els éssers minúsculs del zooplàncton i els filtradors). I, com en terra ferma, al mar també hi trobem els
carnívors, peixos per exemple, que s’alimenten
d’aquests herbívors. I, què passa quan els éssers
vius es moren? Doncs que uns altres
ciliat
organismes, com els bacteris, transformen
aquestes restes en nutrients per a les
algues, tancant així el cicle.
algues

Quin embolic!

Ajuda el copèpode
(petit crustaci) a trobar el seu
aliment: algues i ciliats.
No t’equivoquis o serà menjat
per la larva de peix!

copèpode

larva de peix

A les següents dues pàgines trobaràs un joc de pistes per a
descobrir la xarxa tròfica marina. A veure quantes n’encertes!
(Solució al final del llibre)
BLAU DE MAR
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Som com un zoo
flotant en miniatura. Mengem
fitoplàncton i som molt importants
en la xarxa tròfica. Ens anomenen
zooplàncton.

Som petits i no se’ns veu. Ens
agrada flotar al mar. Som la base de
la xarxa tròfica del mar. Ens
anomenem fitoplàncton.

Bacteris
Som
animals que
filtrem l’aigua per a
capturar-ne l’aliment.
Podem ser de molts
tipus i formes: de
patata, de branca, amb
closca o sense, amb
plomalls, etc...

22
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1

2

Sóc un crustaci amb
moltes potes. Quan sóc petit
menjo larves que floten. Quan
sóc gran menjo animals de
les roques.

Puc ser verda,
vermella o marró.
M’alimento dels nutrients
del mar.

Detritus

3

Sóc un
peix petit.
Menjo algues
i també fulles
de Posidonia.

4

5

6

7
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Visc a prop o lluny de la
costa. Atrapo tot el que puc del mar
per a alimentar-me o per a vendre.

Som peixos
petits i anem tots junts
per a protegir-nos.
Mengem zooplàncton.

Sóc un peix
gran. Menjo peixos
petits i de tant en tant
alguna medusa.

Sóc el cetaci més
depredador. Menjo peixos,
tortugues, calamars, d’altres
mamífers marins, i fins i tot
taurons i balenes.

Sóc
gelatinosa i em deixo
endur pels corrents. Per
això tinc un barret! Menjo
animalons molt petitons.
Si m’enfado, pico.
Sóc un rèptil
marí i puc ser molt gran.
Menjo meduses, eriçons,
peixos, cargols i plantes
marines.

Sóc
verda i tinc arrel,
tija, fulles i flors. Totes
juntes fem praderies
i som refugi de molts
animals. Em diuen
Posidonia.

8

9

Sóc el mamífer
més gran. Malgrat això,
menjo els animals més petits,
que filtro amb les meves
barbes.

10

11

12

Sóc
parent dels
peixos, i tinc els ossos
fets de cartílag. Tinc la
boca plena de dents,
que em serveixen per a
menjar peixos
i tortugues.

13

14

15
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Ho pesques?
El mar és com un gran rebost. Ja des de l'antiguitat l'home extreu els recursos del mar per a la seva
alimentació. Cada dia es pesquen tones i tones de peixos, crustacis i mol·luscs.
Però aquests recursos no són inesgotables. Per evitar la pesca abusiva és molt important saber què hi ha,
quant i a on. Per això, els científics estudien com són i com viuen aquests organismes i el seus
ecosistemes, és a dir, allà on viuen i amb qui es relacionen.
Si coneixem bé com és el cicle de vida d’un peix, podem saber en quin moment pot ser pescat perquè
tingui el temps suficient per a créixer i tenir descendència, i així mantenir la seva població.

El peix petit, ni menjat, ni pescat!
Cicle de vida d’un peix

ou

adult

larva recent
sortida de l’ou

juvenil

24
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larva d’alguns dies
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Sopa de peix
Sabries trobar els noms d’aquestes espècies comercials del Mediterrani?
(Solució al final del llibre)

Sardina

Moll

Seitó

Sonso
L

E A B L O

O N C L

E

L

I

G H E R U S B D

F A D A R O K L O

T R U Q P U E M R H N
Í
Pop

I M E R

Ç S O G A M R O S T R O T È

N W E P S V C T O R S L

L O M

O R B A T E X D T S A L

I

B S C P E R
Sípia

Besuc

Lluç

Y M I

I

U U G B A T

N O

A M G A O N Y L

A E A B T B G J B Y

I

F C Ó A F A O N A

I

C R U M P T

L

L

E

I

J

I

P O P X E S

Llenguado

I

C E T R Z E

U G N R

I

O G V D

P

I

A P U P A R

C F A A C X L

J

L

T A L B E A

L

Verat

I

Í

S O L

Llobarro

B

V S U R O L X S S L C R T A N
Bruixa

Orada

E N G U A D O T

I

Sorell

K S
Bonítol

Rèmol

Rap
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L’exploració marina
Els científics que estudien el mar
s’anomenem oceanògrafs (poden
ser biòlegs, físics, químics,
geòlegs o enginyers)
i, generalment, exploren el fons
del mar des de la superfície
usant instruments molt sofisticats.

El CTD conté un instrument
que mesura la profunditat, la
temperatura i la salinitat de
l’aigua mentre va baixant cap al
fons. Les ampolles col·locades
en cercle serveixen per a agafar
aigua a diferents fondàries,
i analitzar-les al laboratori.

El testimoni
de sediment
és un tub com
una llaça que es clava en el fons marí per a
extreure’n les primeres capes de sediment.

Aquests instruments es duen en uns
vaixells especials anomenats
vaixells oceanogràfics i
l’explora-ció marina s’organitza en
campanyes oceanogràfiques,
on els investigadors s’embarquen fins
a la zona del mar que han d’estudiar.

La trampa de sediment es
deixa al fons durant mesos
per a atrapar la pluja de
partícules que hi van caient.

El robot o vehicle
submergible amb control
remot porta una càmera que
permet explorar el fons marí
des del vaixell.

Flotadors que sostenen
aparells de mesura a una
fondària determinada.
Sondes acústiques
per a mesurar la
fondària.
La xarxa de plàncton s’arrossega
lentament dins l’aigua per a
capturar els organismes
més petits.
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Joc: Anem de campanya!
El joc el trobaràs al final de llibre.

Jugadors:

2 o més

Necessites:

una fitxa cadascun i un dau

Objectiu del joc:

guanya qui arriba primer a la casella d’arribada a port

Com s’hi juga:

es tira el dau i comença qui treu la puntuació més alta. S’avança seguint l’ordre
de les caselles des de “Salpem!” fins a l’arribada, al cap de la tortuga. Fixa’t
que les potes també compten. Per a acabar el viatge cal treure un nombre exacte.

Caselles especials:
Núm. 4: Albires dofins, senyal de bon temps.
Torna a tirar.
Núm. 5: Trobes una tortuga atrapada en una xarxa.
Perds un torn per a alliberar-la.
Núm. 7: Recuperes una trampa de sediment
antiga. Torna a tirar.
Núm. 9: Has obtingut suficients exemplars per a la
mostra. Avança fins la casella 12 per
a analitzar-los.
Núm. 14: La preparació del
testimoni de sediment
et fa esperar un torn.
Núm. 16: Llences els aparells
de mesura amb els
flotadors que restaran
6 mesos a l’aigua.
Torna a tirar.
Núm. 18: Les sondes acústiques
fan un mapa del fons.
Esperes un torn.
Núm. 20: Es trenca l'hèlix del
vaixell. Torna
a començar.

Núm. 22: El llançament del CTD et fa esperar un
torn.
Núm. 24: El fort vent t’impedeix utilitzar els aparells.
Perds dos torns.
Núm. 25: Perds el robot i l’has de localitzar amb el
radar. Retrocedeix a la casella 10.
Núm. 27: La preparació de la xarxa de plàncton et fa
esperar un torn.
Com a daus podeu fer
servir 6 monedes o 6
petxines, les tireu sobre
la taula i conteu les que
cauen d’una banda.
Per fitxes podeu fer
servir monedes, petxines,
botons, pedretes, pasta,
cigrons... O bé les podeu
dibuixar en un envàs
de cartró, les pinteu i
les retalleu.
BLAU DE MAR
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Els oceans i nosaltres
Molts científics que estudien els mars i oceans ja fa temps que estan una mica preocupats per la seva salut
ambiental. Com a conseqüència dels excessos dels humans, el mar pateix seriosos problemes.

El mar diu prou!

Esgotament dels recursos pesquers
Si continuem pescant com fins ara, en
trenta anys ens podríem quedar
sense cap peix que puguem
menjar!

Pèrdua de la biodiversitat
De les 126 espècies de
mamífers marins, 88 estan
a punt de desaparèixer.

Hàbitats en perill
Més de la quarta part
dels esculls de corall
han estat destruïts.

Canvi climàtic
L’augment de la
temperatura amenaça
l’equilibri oceànic.

Contaminació
Els metalls tòxics són
invisibles.

Residus
Cada any es recullen
4 tones de residus per Km
de costa, les 3/4 parts dels
quals són plàstics!
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Actua en blau!
Els oceans són tan grans que resulta fàcil creure que no podem fer res per a millorar la seva salut
ambiental. Però, no és així! Tan sols fent petits canvis en els nostres hàbits de cada dia podem
aconseguir-ho.

Què hi pots fer tu?
Aquí tens algunes idees:

Aconsegueix
el teu passaport
de Ciutadà de l’Oceà en
el Dia Mundial dels Oceans!
Pots enviar els teus suggeriments a:
icmdivulga@icm.csic.es
Els penjarem al web!
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Qui s’amaga darrere els punts?
Uneix els punts amb un llapis i descobriràs dos
simpàtics animalons.
(Solució al final del llibre)
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Treure’n l’aigua clara
Abissal: relatiu a les grans profunditats oceàniques.
Biodiversitat: varietat de vida en totes les seves
formes, nivells i combinacions, inclosa la diversitat
d'ecosistemes, la diversitat d'espècies i la diversitat
genètica.
Bacteri: microorganisme d’una sola cèl·lula amb el
material genètic no tancat dins d’un nucli.
Canyó submarí: vall submarina estreta i de secció
en V excavada al talús continental.
Ecosistema: unitat funcional constituïda per un
hàbitat i els éssers vius que hi habiten, amb totes
les seves relacions i els intercanvis de matèria
i energia que hi tenen lloc.
Efecte hivernacle: fenomen que consisteix en
l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva
transparència a la radiació solar i la seva capacitat
d'absorbir la radiació terrestre.
Fotosíntesi: procés pel qual els vegetals (i alguns
bacteris) poden fabricar el seu propi aliment a partir
de llum solar, sals dissoltes en l’aigua, CO2 i aigua.
Gas d’efecte hivernacle: component gasós de
l'atmosfera que permet que la radiació solar penetri
cap a la superfície de la Terra i que absorbeix la
radiació infraroja que n'emana, i que contribueix
d'aquesta manera a l'efecte de calentament climàtic.
Ho són el vapor d'aigua, el diòxid de carboni, el
metà, l'ozó, l'òxid nitrós i els clorofluorocarbonis.

Hàbitat: lloc on viu un organisme, o comunitat
d'organismes, amb unes condicions ambientals
particulars.
Organisme: tot ésser viu, d’una o més cèl·lules,
animal o vegetal, capaç de fer un cicle de vida
complet (néixer, créixer i reproduir-se).
Salinitat: concentració de sals continguda en
l'aigua de mar.
Termohalina: relativa als corrents marins generats
per variacions de salinitat i temperatura de l’aigua.
Tròfica: relativa a la ingesta d’aliment.
Virus: estructura al límit de la vida que només es
pot desenvolupar dins d’una altra cèl·lula.
BLAU DE MAR
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Solucions
Pàgina 5:

1.000 anys

Pàgina 15: Mar Mediterrani 39 g
Mar Bàltic 8 g
Mar Mort 275 g
Oceà Atlàntic 35 g

Pàgina 25: Solució sopa de peix
L E A B L O I G H E R U S B D
O N C L E L F A D A R O K L O
T R U Q P U E M R H N I M E R
Í Ç S O G A M R O S T R O T È
N W E P S V C T O R S L L O M
O R B A T E X D T S A L
B S C P E R

Pàgina 19: Ordre de les vinyetes:
5, 3, 4, 7, 2, 6, 8, 1

I N O

I A M G A O N Y L

Y M I A E A B T B G J B Y I

B

U U G B A T F C Ó A F A O N A
V S U R O L X S S L C R T A N

Pàgina 20: Com un nen de 4 anys

I C R U M P T
L L E

I

I C E T R Z E

J I U G N R

P O P X E S

Í

P

I

I O G V D

I A P U P A R

C F A A C X L J L T A L B E A
S O L L E N G U A D O T

Pàgina 21: Quin embolic!
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Pàgina 22 i 23: Qui es menja qui?
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Qui som?
L’Institut de Ciències del Mar (ICM) és un dels centres de recerca marina més gran d'Espanya i un
dels més importants de la regió mediterrània. És un centre d’investigació del CSIC (Consell Superior
d’Investigacions Científiques) que acull més de 150 persones especialistes en recerca oceanogràfica (físics,
químics, geòlegs i biòlegs). Tots junts, estudiem el mar i els efectes derivats de l’impacte humà sobre
aquest medi.

ICM

On som?
Som a Barcelona, al costat de la platja!
Al Passeig Marítim de la Barceloneta núm. 37-49

On treballem? Què estudiem?
Treballem molt de temps al mar. Recollim mostres, analitzem processos, prenem dades. També treballem
als laboratoris, analitzem el que hem recollit i fem experiments. Finalment, els nostres resultats acaben als
llibres, a les revistes i en mans dels polítics, per ajudar-los a prendre decisions en favor del medi ambient.

Científic al laboratori

34
34 BLAU DE MAR

Campanyes oceanogràfiques

Feines sota el mar
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Aquest llibret s’emmarca dins el projecte:
L’Oceà com a nexe entre la investigació
i la ciutadania: Celebració del Dia Mundial
dels Oceans, concedit pel Ministeri
d’Educació i Ciència dins el Pla Nacional
de I+D+I 2004-2007.

En memòria del nostre amic
i company Francesc Pagès,
oceanògraf.
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