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1. O medio dos seres vivos 

 O medio, medio natural, ou ambiente, dun ser vivo ou organismo é todo 

aquilo que o rodea e que inflúe dalgún xeito na súa vida. Está composto polo: 

o Medio físico. 

o Medio biolóxico. 

 O medio físico dun ser vivo é o conxunto de compoñentes non vivos 

(inertes) que forman o medio. Os máis importantes son: a auga, o aire, o solo. 

 Son factores do medio físico: 

o A cantidade de luz. 

o A temperatura do medio. 

o A salinidade, que é a cantidade de sales que se atopan disoltos na auga. 

2. O medio biolóxico. Os ecosistemas 

 Calquera ser vivo establece relacións con outros seres vivos. O conxunto destes 

seres vivos forma o seu medio biolóxico. 

 Unha especie é un conxunto de individuos de características semellantes que se 

poden reproducir entre eles e dar descendencia fértil, isto é, que terán a capacidade 

de se reproducir. 

 Unha poboación biolóxica é o conxunto de individuos da mesma especie que 

viven nun lugar determinado. 

 Unha comunidade biolóxica é o conxunto de poboacións que viven nun espazo 

determinado e establecen entre elas relacións de dependencia. 

 

 

 

 O conxunto formado pola comunidade biolóxica dunha área determinada e o 

medio físico da devandita área recibe o nome de ecosistema. 
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3. Descubro… A biosfera 

 A biosfera é a parte da Terra onde residen os seres vivos. É unha capa que se 

estende dende os 7000 metros de altitude ata as profundidades mariñas. 

 Ecosistemas terrestres: 

 

o Pradaría: predomina o céspede, aínda que tamén medran outras herbas e 

algunhas matas. 

o Bosque: formado por masas de árbores combinadas con zonas de 

matogueiras ou de prados. 

o Cidades: ecosistemas artificiais. 

 Ecosistemas acuáticos: 

o Litoral: límite entre os terrestres e os acuáticos mariños. 

o Charca ou poza: acumulación de auga formada de maneira natural ou 

artificial nun terreo. 

 O lugar onde pode vivir un ser vivo denomínase hábitat. 

Debe ter unhas condicións ambientais axeitadas, como abrigo, osíxeno, temperatura 

apropiada e comida, para que o organismo poida vivir nel. 

4. Como funciona un ecosistema 

 Hai diferentes tipos de relacións entre os seres vivos dun ecosistema: 

 

o Relación de alimentación: un ser vivo aliméntase doutro. 
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o Relación de competencia: dous ou máis seres vivos tratan de obter á 

vez algo que precisan, como a luz, a comida ou a parella. 

o Relación de cooperación: uns seres vivos únense para obter un 

beneficio. 

 Os seres vivos que forman o ecosistema distínguense polo seu modo de 

alimentación en: 

o Produtores. Son os seres vivos capaces de producir o seu propio 

alimento. 

o Consumidores primarios. Son todos os herbívoros. 

o Consumidores secundarios. Son carnívoros que comen herbívoros. 

o Consumidores terciarios. Aliméntanse dos consumidores secundarios. 

 

 

 Unha cadea alimentaria é a relación que se dá entre varios seres vivos 

dun ecosistema que se alimentan uns doutros. 

 En cada ecosistema existen numerosas cadeas alimentarias, e a maioría delas 

entrecrúzanse formando complicadas redes alimentarias. 

5. As alteracións dos ecosistemas 

 O ser humano modificou directamente a maioría dos ecosistemas mediante a 

caza, a pesca, a corta de árbores, etc. Tamén converteu moitos ecosistemas naturais 

en artificiais. 

 Unha das consecuencias das actividades humanas nos ecosistemas é 

a contaminación. 

 Un contaminante é unha substancia engadida ao medio que lle causa algún 

dano. 

 Existen leis que protexen o ambiente ou medio natural e que todos temos que 

cumprir. Nós podemos contribuír á súa protección con algunhas accións: 

o Nas visitas ao campo, respecta os animais e as plantas e non deixes 

refugallos. 

o Participa en campañas para limpar as nosas costas ou bosques. 
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o Leva os obxectos contaminantes (pilas, aceites, cartuchos de tinta etc.) 

aos puntos de recollida especiais para iso. 

6. Descubro… Especies en perigo de extinción 

 Co tempo, as actividades do ser humano causáronlles uns efectos prexudiciais 

aos seres vivos que comparten o seu medio con el. Un deles é a desaparición de 

moitas especies de plantas e animais ou a diminución do número de exemplares. 

 En España hai moitas especies que están en perigo de extinción, isto é, a piques 

de desaparecer. Por exemplo: 

o Pardilleira 

o Drago de Gran Canaria 

o Aguia imperial ibérica 

o Oso pardo 

o Zoca da virxe 

o Sapo de Mallorca 

o Lince ibérico 

o Foca monxe 

 

 ACTIVIDADE: 

Pon o nome dun animal no buscador, baixa un pouco nos resultados da búsqueda 

ata atopar un panel que pon :”Ver en 3D”. Pulsa co botón e apunta co teléfono 

ou tablet cara un espazo concreto. 

Logo move un pouco o móvil ou tablet para situar ao animal elixido. 

Fai unha captura de pantalla e envíalla á mestra.  
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O medio dos seres vivos 

 1. Que é o medio dun ser vivo? 

 O medio, medio natural ou contorna dun ser vivo ou organismo é todo aquilo 

que o rodea e que inflúe dalgún xeito na súa vida. 

 Está composto polo medio físico e o medio biolóxico. 

 

 

                   O fondo do mar. 

2. O medio físico 

O medio físico dun ser vivo é o conxunto de compoñentes non vivos (inertes) 

que forman o medio. 

Os compoñentes máis importantes son: a auga, o aire, o solo. 

 A auga é imprescindible para todos os seres vivos acuáticos. 

Os seres vivos terrestres tamén necesitan a auga porque unha gran parte do seu corpo 

está formada por esta substancia. 

 O aire contén osíxeno, que todos os seres vivos necesitamos para respirar, 

e dióxido de carbono, que só utilizan as plantas, para obter o seu alimento. 

Ademais, todos os seres vivos que voan necesitan o aire para sosterse. 

 O solo é indispensable para as plantas terrestres porque estas se 

sosteñen nel coas súas raíces. 

Tamén obteñen do solo a auga e os sales minerais que necesitan para elaborar 

o seu alimento. 

 

A auga, o aire e o chan. 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais5ne/data/725/img_195154.jpg


Naturais                         5º 
 

3. Factores do medio físico 

Moitas das propiedades e características do aire, da auga e do solo tamén 

inflúen nos seres vivos. 

Son factores do medio físico: 

 A cantidade de luz que hai no medio, que é moi importante para as plantas 

porque a necesitan para poder fabricar o seu alimento. 

Ademais, a maioría dos animais posúen ollos cos que ven a súa contorna grazas á luz 

que lles chega. 

 

 

 A temperatura do medio, que é moi importante para a supervivencia dos seres 

vivos, xa que a maioría non poden vivir se é moi alta ou moi baixa. 

Só algúns seres vivos viven mellor en lugares moi fríos, como os osos polares, ou en 

lugares moi cálidos, como os cactos e os dromedarios. 

 A salinidade, que é a cantidade de sales que se atopan disoltos na auga. A 

maioría dos peixes do mar non poden vivir na auga doce e viceversa. 

 

                   

  

 

  

Os salmóns viven a maior parte da 

súa vida no mar e só remontan o 

río para poñer os seus ovos. 

Algúns animais, 

como o raposo do 

deserto, viven en 

lugares con 

temperaturas   moi 

elevadas. 

As plantas medran en altura en 

busca da luz do Sol, 

 xa que sen luz non poden realizar 

a fotosíntese. 
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ACTIVIDADES 

 Contesta: 

 

 Que é o medio dun ser vivo?       

            

 De que partes se compón o medio dun ser vivo?     

            

 Que é o medio físico?         

            

 Cales son os seus compoñentes máis importantes?     

            

 Cales son os gases que utilizan os seres vivos para vivir?   

            

 Explica por que a auga é imprescindible para os seres vivos, tanto 

acuáticos coma terrestres. 

            

            

            

             

 Por que son tamén importantes para os seres vivos a luz, a temperatura 

e a salinidade?          
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 Fíxate ben na fotografía do fondo do mar e fai unha listaxe dos 

compoñentes inertes e outra dos seres vivos que observes nela. 

 

            

            

            

 

 Busca en Internet canto tempo pode estar un dromedario ou un camelo 

sen beber auga e explica brevemente como poden sobrevivir. 
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 Copia e completa a seguinte táboa con nomes de animais que vivan en 

cada un dos tres compoñentes do medio físico: 

AIRE AUGA SOLO 

 

 

 

  

 

 Indica se as afirmacións seguintes son verdadeiras ou falsas: 

- O medio dun ser vivo é o aire que o rodea. 

- O medio físico é o mesmo para todos os seres vivos. 

- As plantas utilizan o dióxido de carbono.  

- Os vexetais precisan a luz do Sol para vivir. 

- Algúns peixes viven tanto en auga de mar coma en auga doce. 

            -  A auga é indispensable para todos os seres vivos.  

 

 

 Indica se se trata, ou non, de factores do medio físico: 

 

 

Auga. →  

  

Aire. →  

  

Cantidade de luz. →  

  

Salinidade. →  
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Solo. →  

 

Temperatura. →  

 

 Define, coas túas propias palabras, estes conceptos. Se é necesario, 

consulta un dicionario: 

o medio:         

           

o medio físico:        

           

o inerte:         

           

o solo:         

           

o salinidade:        

           
 

3. O medio biolóxico. Os ecosistemas 

Un ser vivo non se atopa só no medio onde habita senón que vive con outros seres vivos 

cos que establece relacións. O conxunto destes seres vivos forma o seu medio biolóxico. 

1. Os ecosistemas 

 
 

Os desertos. 

 

O medio físico e o conxunto de seres vivos que viven nel (medio biolóxico) 

forman un ecosistema. Son ecosistemas un bosque, un deserto, unha lagoa, un 

río, unha poza... 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais5ne/data/725/img_270992.png
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Os seres vivos dun ecosistema dependen uns doutros para poderen 

alimentarse, reproducirse e protexerse. 

Os ecosistemas pódense clasificar en dous grandes 

grupos: terrestres e acuáticos. Estes últimos poden ser ecosistemas de auga 

doce ou salgada. 

 

 

 Lagoa: ecosistema acuático de auga doce. 

 

 Bosque: ecosistema terrestre. 

 

 Fondo mariño: ecosistema acuático de auga 

salgada. 
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 Devesa: ecosistema terrestre. 

 

 

4. As alteracións dos ecosistemas 

1. As accións directas 

Por diversas causas, o ser humano modificou directamente a maioría dos ecosistemas 

mediante a caza, a pesca, a corta de árbores, etc. 

Por exemplo, para protexerse eliminou case todos os animais carnívoros grandes 

como o lobo e o oso. 

Doutra banda, o ser humano converteu moitos ecosistemas naturais, como os bosques, 

en ecosistemas artificiais, como as terras de cultivo ou as poboacións. 

Estes ecosistemas con frecuencia sofren problemas como a erosión do solo ou 

a desertificación. 

 

  A desertificación é a transformación 

dun territorio en deserto, pola destrución da súa vexetación e a conseguinte erosión do solo. 

2. As accións indirectas 

Unha das consecuencias das actividades humanas nos ecosistemas é 

a contaminación por medio de contaminantes. 



Naturais                         5º 
 

Un contaminante é unha substancia engadida ao medio que causa algún mal. 

Os principais contaminantes do aire son gases que os automóbiles e as 

fábricas desprenden cando se queiman combustibles, como a gasolina ou o 

carbón. 

Os contaminantes máis comúns da auga do mar, de ríos e lagos, son as 

augas de sumidoiro das cidades e das fábricas, os produtos químicos usados 

en agricultura e o petróleo vertido ao mar por accidente. 

O solo contamínase cos pesticidas e outros produtos químicos usados en 

agricultura, coa vertedura das augas residuais e co lixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. A protección do medio 

Existen leis que protexen o medio e que todos temos que cumprir. A 

protección dos ecosistemas, e do medio natural en xeral, é responsabilidade de 

todos os cidadáns. 

Nós podemos contribuír á súa protección con algunhas accións: 

A CHUVIA ÁCIDA 

Algúns contaminantes do aire, cando se combinan co vapor 

de auga da atmosfera, forman substancias ácidas. 

Se sobre un bosque chove auga que ten unha pequena 

cantidade destas substancias, as follas dánanse e as árbores 

poden chegar a morrer. 

 

Os bosques máis prexudicados pola chuvia ácida atópanse preto de 

grandes núcleos industriais. 
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 Infórmate sobre se hai unha organización ecoloxista na que poidas colaborar, por 

exemplo, en campañas para limpar as nosas costas ou bosques. 

 Nas visitas ao campo, respecta os animais e as plantas: non arranques plantas nin 

parte delas, non molestes os animais nin lles deas ningún tipo de alimento. Os 

restos e outros refugallos telos que recoller e depositar nos lugares indicados. 

 Leva os obxectos contaminantes (baterías, aceites, cartuchos de tinta, etc.) 

aos puntos de recollida especiais para iso. 

 

ACTIVIDADES 

 

o Explica o que é un ecosistema. Que elementos o forman? 

 

 

 

o Pon tres exemplos de ecosistemas terrestres e dous de ecosistemas acuáticos. 

 

 

 

 

o Que tipos de relacións se establecen entre os seres vivos? 

 

 

o En que tipo de relación saen beneficiados todos os seres vivos implicados? 

 

 

o Cres que os animais e as plantas dun ecosistema mariño poderían vivir nun 

lago? 
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o Os seres vivos que viven nun deserto, poderían vivir nun bosque? Por que? 

 

 

o Explica que é unha cadea alimentaria. Por que as plantas son as primeiras? 

 

 

o Define, coas túas propias palabras, estes conceptos. Se é necesario, 

consulta un dicionario: 

 

- medio biolóxico:       

         

          

 

- ecosistema:        

         

          
 

 

 

 


