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Exames selectividade Ciencias da Terra e Ambientais 
Definicións 
Acuífero.- rocha ou formación xeolóxica capaz de almacenar e transmitir auga. Esta 
satura os poros do acuífero ata o nivel freático.  
Afloramento oceánico.-ascenso de augas profundas, arrastrando con elas os nutrientes 
dos fondos. Pode ser provocado pola acción de ventos constantes ou pola mestura de 
correntes de auga de distinta densidade (circulación termohalina). O afloramento 
arrastra nutrientes cara á superficie e prodúcese unha boa mestura de auga na vertical, 
facendo que aumente a produción primaria e, en consecuencia, a pesca. 
Albedo.- porcentaxe da radiación solar reflectida do total que recibe o planeta Terra. 
O albedo varía en función da cor da superficie: canto máis clara sexa esta, maior será o 
albedo; así, as superficies cubertas de xeo ou neve teñen un alto albedo e contribúen a 
rebaixar a temperatura; é un efecto que se potencia cando hai unha glaciación: 
prodúcese un bucle de realimentación positiva que tende a baixar as temperaturas. 
Auditoría ambiental.-control periódico mediante inspeccións dos procesos, tecnoloxías 
e actividades de determinadas empresas en relación co respecto ao medio natural; cando 
a empresa é avaliada positivamente recibe un logotipo.   
Autodepuración.-procesos físicos, químicos e biolóxicos que, de modo natural, 
conducen á eliminación dos contaminantes das augas.  
Avaliación do impacto ambiental.-procedemento de predición do impacto producido 
por determinadas actuacións sobre o territorio. Consiste en facer unha análise das 
actuacións que implicaría o proxecto e un estudo do medio ao que afectaría; 
identifícanse os impactos e as posibles alternativas e medidas correctoras. Faise 
finalmente unha “declaración de impacto ambiental” que permite ou impide a 
realización do proxecto. 
Biocenose.- conxunto de seres vivos dun ecosistema. A comunidade ou biocenose está 
constituída por poboacións de distintas especies que interactúan entre elas. Xunto co 
biótopo constitúe o ecosistema. 
Biodiversidade.-variedade de especies dun ecosistema e abundancia relativa das 
mesmas; tamén podemos referirnos á biodiversidade de todo o planeta como a riqueza 
de especies da biosfera, a diversidade xenética e a variedade de ecosistemas do planeta. 
Biogás.-combustible composto por unha mestura de gases (dos  que o máis abundante é 
o metano) que se obtén da fermentación anaerobia –que se leva a cabo en dixestores- de 
residuos orgánicos biodegradables. Pode obterse a partires de residuos gandeiros, lodos 
de depuradoras, lixo doméstico,... 
Bioindicadores.-organismos que indican, coa súa presenza, cales son as condicións do 
medio en que viven. Así, os liques son bioindicadores de contaminación atmosférica 
(algunhas especies son máis sensibles ca outras á contaminación) e moitos 
invertebrados empréganse como bioindicadores da calidade das augas. 
Biótopo.-nun ecosistema o biótopo é o espazo físico que ocupa a biocenose. Os 
principais compoñentes do biótopo son o medio e os factores ambientais (temperatura, 
humidade, luz, etc)  
Calidade visual da paisaxe.-valor estético da paisaxe (a súa beleza). 
Capacidade de carga.- (K) número máximo de individuos dunha poboación que se 
poden manter en determinadas condicións ambientais. 
Capacidade de corrente.-cantidade de materiais que pode transportar un río.  
Carga dun río.-materiais transportados polo río. Cando a carga é maior que a 
capacidade, o río sedimenta. Se a carga é menor que a capacidade, o río erosiona. 
Caudal ecolóxico.- cantidade mínima de auga necesaria para manter un ecosistema 
acuático nun bo estado, preservando a súa dinámica e biodiversidade.  
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CFC.-clorofluorocarbonos. Gases inertes de orixe antrópico, utilizados como 
propelentes de aerosois e na industria do frío. Son gases de efecto invernadoiro. A súa 
baixa reactividade explica a súa longa permanencia na troposfera; na estratosfera liberan 
cloro, que destrúe ozono; considérase que son os principais causantes do buraco na capa 
de ozono. No 1987, co protocolo de Montreal acordouse a redución da súa produción.  
Circulación termohalina.-correntes mariñas profundas que circulan debido a 
diferenzas de densidade das augas, como consecuencia de diferenzas de temperatura 
e/ou salinidade. As augas máis frías e/ou salgadas son máis densas que as quentes e/ou 
menos salgadas, ás cales fan ascender. 
Chorro polar.-corrente de vento que circula por enriba da fronte polar, a nivel da 
tropopausa, de oeste a leste 
Chuvia ácida.-precipitacións cun pH anormalmente ácido (inferior a 5,6) causadas pola 
emisión de óxidos de xofre e nitróxeno á atmosfera. No aire reaccionan coa auga dando 
lugar a ácidos. As emisións débense a combustións, especialmente de combustibles 
fósiles; destacan pola súa contribución á chuvia ácida as centrais térmicas de carbón. 
Ciclo bioxeoquímico.- percorrido que fai a materia nos ecosistemas. Os átomos de cada 
elemento van pasando polos distintos subsistemas terrestres (atmosfera, hidrosfera, 
xeosfera e biosfera). Así, podemos describir os ciclos bioxeoquímicos do carbono, 
nitróxeno, fósforo,... 
Ciclo do nitróxeno- é un ciclo bioxeoquímico; trátase do percorrido do nitróxeno a 
través dos subsistemas terrestres (atmosfera, biosfera, xeosfera, hidrosfera). A maior 
parte do N atópase na atmosfera en forma de N2. Neste ciclo son importantes os 
procesos de fixación biolóxica, nitrificación e desnitrificación, nos que interveñen 
bacterias e algúns fungos. Algunhas actividades humanas –combustións, fixación 
industrial, abonado- causan alteracións neste ciclo. 
Coadas de barro.-tipo de movemento de ladeira; consiste no fluxo rápido dunha 
corrente de barro que descende por unha ladeira. 
Competencia.-relación que se establece entre organismos que comparten o mesmo 
recurso. Pode ser intraespecífica (entre organismos da mesma especie) ou 
interespecífica (entre organismos de distintas especies). Neste caso, unha das especies 
poden eliminar á outra (exclusión competitiva) cando ten algunha vantaxe na obtención 
do recurso.  
Combustible fósil.-chamamos así a carbóns, petróleo e gas natural. A súa composición 
é orgánica e formáronse pola acumulación de materia orgánica nos sedimentos e a súa 
fermentación bacteriana en condicións de anaerobiose. Son fontes de enerxía non 
renovables. 
Comensalismo.-relación interespecífica entre seres vivos que comparten o mesmo 
recurso alimenticio; un deles encárgase de conseguilo e o outro o obtén sen esforzo. 
Este último benefíciase da relación, mentres que o outro non resulta beneficiado nin 
prexudicado. Exemplo: grandes carnívoros e voitres. 
Compostaxe.-degradación bioquímica da materia orgánica dos residuos para formar 
compost ou mantillo. Normalmente faise de xeito aerobio e interveñen bacterias e 
fungos. O compost emprégase como fertilizante ou mellorante para os solos. 
Corga.-= “rambla” : torrente ou leito que permanece seco durante a maior parte do 
ano, agás cando ocorren precipitacións de gran intensidade. Son típicas da rexión 
mediterránea. 
Corrente de deriva.- corrente mariña litoral de dirección aproximadamente paralela á 
costa provocada pola incidencia oblicua da ondada sobre a costa, debido a ventos de 
dirección constante. Provocan erosión costeira nalgunhas zonas (antes dos obstáculos) e 
sedimentación noutras (despois dos obstáculos) 
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Deforestación.-proceso continuado de eliminación de bosques, a escala planetaria, 
ocasionado principalmente polo ser humano. É un problema medioambiental moi grave 
que repercute no ciclo da auga, clima, relevo, solo, (sobre todo coa erosión) e seres 
vivos. A deforestación natural pode ser debida a incendios forestais e factores 
climáticos, como a seca. Entre as causas antrópicas está a substitución de bosques por 
cultivos e zonas urbanas, os incendios, a tala abusiva e problemas de contaminación 
como a chuvia ácida  
DBO.- demanda biolóxica de osíxeno (ver seguinte definición) 
Demanda biolóxica de osíxeno.- parámetro para medi-la calidade das augas; é a 
cantidade de osíxeno necesaria para que os microorganismos degraden a materia 
orgánica. Polo tanto, canto maior é a DBO, maior é a cantidade de materia orgánica 
biodegradable presente na auga. 
Deposición húmida.-retorno ó chan de certos contaminantes arrastrados pola auga da 
chuvia. Así, a chuvia ácida son as precipitacións cun pH inferior a 5,6 a causa de ácidos 
sulfúrico ou nítrico.  
Desenvolvemento sostible.-actividade económica que satisfai as necesidades das 
xeracións presentes sen afectar á satisfacción das necesidades das xeracións futuras. 
Baséase nun equilibrio entre o desenvolvemento económico e a preservación do medio 
natural, de maneira que exista unha sostibilidade ecolóxica, económica e social. Na 
explotación dos recursos, a taxa de consumo será igual ou inferior á taxa de renovación; 
así mesmo, a taxa de emisión de contaminantes será inferior á taxa de asimilación 
natural dos mesmos.  
Desertización.- perda da capacidade produtiva do solo. Pódese producir por perda do 
solo (erosión) e por procesos químicos como a contaminación do solo, físicos como a 
compactación, ou biolóxicos como a perda de materia orgánica. A desertización pode 
deberse a causas naturais ou a actividades humanas. 
Diapiro.-pregamento das rochas causado polo ascenso de materiais de baixa densidade 
(rochas salinas), que deforman as rochas que hai sobre elas; os diapiros acostuman ter 
forma de cúpula ou de cogomelos e constitúen un risco xeolóxico ao causar 
inestabilidade ás construcións situadas sobre eles ou afundimento (subsidencia) por 
disolución. 
DQO.-demanda química de osíxeno; é a cantidade de osíxeno necesaria par a 
degradación química da materia orgánica por axentes químicos oxidantes.  
Ecosistema.- sistema natural integrado por compoñentes vivos (biocenose) e non vivos 
(biótopo) que interactúan entre si. 
Edafoxénese.-procesos de formación do solo. Este orixínase a partires da alteración ou 
meteorización “in situ” das rochas. Os factores que inflúen na edafoxénese son o 
material orixinal (rocha nai), clima, topografía, seres vivos e tempo. 
Efecto Coriolis.- desviación da traxectoria dos fluídos que se moven sobre a Terra a 
causa do movemento de rotación do planeta. No hemisferio norte, é unha desviación á 
dereita e no sur á esquerda. Consecuencias: na circulación atmosférica xeral, a 
existencia de tres células convectivas en lugar dunha por hemisferio; xiro do aire en 
sentido horario en torno a anticiclóns e antihorario en torno ás borrascas (no hemisferio 
norte, no sur ó contrario); tamén explica os xiros das correntes oceánicas superficiais. 
El Niño.- fenómeno que se debe ao excesivo quecemento das augas do Pacífico nas 
costas de Perú. Sucede cando os ventos alisios amainan e non arrastran a auga da 
superficie cara ao oeste; cesa entón o afloramento que ocorre nestas costas cando a 
situación é normal. As consecuencias son unha diminución da pesca e un aumento das 
precipitacións en Perú; pola contra, na zona occidental do Pacífico será un ano 
anormalmente seco. Este fenómeno tamén se coñece como Oscilación Meridional 
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(ENSO) e pode afectar ao clima doutras rexións moi afastadas. O seu máximo é no 
Nadal (de aí o nome de El Niño) e pode durar varios meses, producíndose cada 3 a 5 
anos. 
Emisión.- cantidade de contaminantes que un foco emisor verte á atmosfera nun 
período de tempo determinado. 
Endemismo.-especie exclusiva dun lugar, que presenta un área de distribución 
reducida. A existencia de endemismos está relacionada co illamento; illas e outras zonas 
illadas (por exemplo de montaña) presentan endemismos. 
Enerxía renovable.-fonte de enerxía que, ou ben é inesgotable (como a solar ou a 
eólica) ou ben ten unha taxa de renovación igual ou superior á taxa de consumo (como a 
enerxía da biomasa). Outros exemplos de enerxías renovables: hidráulica, mareomotriz. 
Erosión.-mobilización de materiais previamente meteorizados. É un dos procesos de 
modelado do relevo debido ós axentes xeolóxicos externos. Dende o punto de vista 
medioambiental, o termo erosión refírese especialmente á perda do solo, arrastrado a 
favor da gravidade; a erosión un dos principais procesos causantes da desertización. 
Erosionabilidade.-susceptibilidade do terreo a ser erosionado. Depende da pendente, 
cobertura vexetal e tipo de sustrato. Así, terán maior erosionabilidade os terreos con 
forte pendente, sen cuberta vexetal e con rochas pouco coherentes ou solubles. 
Especie estenoica.-especie cunha valencia ecolóxica estreita; isto significa que non 
soporta amplas variacións dos factores ambientais respecto aos valores óptimos. Pódese 
cualificar como especialista, posto que require condicións ambientais moi concretas 
para desenvolverse. Por exemplo, especies estenotermas, con límites de tolerancia 
estreitos para a temperatura; vexetais acidófilos, que precisan solos con pH ácido,... 
Especie eurioica.-especie cunha valencia ecolóxica ampla; é xeneralista, posto que 
pode desenvolverse en condicións ambientais variadas. Por exemplo, as especies 
euritermas soportan un intervalo amplo de temperaturas. 
Eutrofización.-contaminación das augas por exceso de nutrientes (especialmente 
fósforo e nitróxeno) nas mesmas. Isto fai que aumente a produción primaria; ao 
proliferar as algas aumenta a turbidez e morren algas das augas máis profundas; 
aumenta a cantidade de bacterias descompoñedoras, primeiro aerobias, e ante o 
consumo de osíxeno, despois anaerobias. Morren peixes por falta de osíxeno e as augas 
adquiren mal color e olor a causa dos gases resultantes das fermentacións. 
Filtro verde.- sistema de depuración branda das augas residuais. Consiste en facer  o 
vertido de augas residuais nun terreo cuberto de vexetación (por exemplo chopos)  para 
que o solo elimine os contaminantes da auga mediante procesos físicos, químicos e 
biolóxicos.  
Fonte de enerxía renovable.-fonte de enerxía que, ou ben é inesgotable (como a 
enerxía solar ou eólica) ou ben é reposta polos procesos naturais a unha velocidade igual 
ou superior á taxa de consumo (como a enerxía da biomasa). Outros exemplos: 
hidroeléctrica, mareomotriz 
Fraxilidade visual da paisaxe.-susceptibilidade dunha paisaxe ós cambios. Depende 
dos compoñentes bióticos e abióticos (vexetación, relevo), dos factores de visualización 
(amplitude da conca visual), da accesibilidade e de factores histórico-culturais (presenza 
de monumentos,...) 
Fronte polar.-serie de frontes cálidas, frías e ocluídas que rodean a Terra e constitúen a 
zona de contacto de masas de aire frío, ao norte, e cálido, ao sur. Nela converxen os 
ventos do SO (westerlies) e do nordés (de levante polares) 
Gota fría.-fenómeno meteorolóxico local que pode causar precipitacións torrenciais. 
Prodúcese cando hai unha masa de aire frío polar en altura, inestabilidade en superficie 
(baixas presións) e unha elevada temperatura, especialmente na superficie mariña. O 
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vapor de auga ascende e condénsase formando unha masa de nubes de tipo tormentoso, 
que desencadea a precipitación. Esta situación é común na área mediterránea, 
especialmente no outono. 
Gradiente xeotérmico.-incremento da temperatura coa profundidade, debido á enerxía 
interna da Terra. Nos primeiros quilómetros da codia, é de 1ºC cada 33 m de 
profundidade. 
Hidrograma.- representación gráfica do caudal dun río ou torrente en función do 
tempo. Pode ser anual cando o tempo se representa en meses (e reflicte os tempos de 
crecida e estiaxe) ou ben de crecida, representando o tempo en horas (reflicte a resposta 
ante precipitacións torrenciais). Os hidrogramas son in instrumento par a prevención de 
inundacións. 
Horizonte dun solo.- cada unha das capas máis ou menos horizontais que se atopan nun 
perfil  dun solo; de arriba a abaixo: horizontes A, B e C (este último situado sobre a 
rocha nai).  
Humidade atmosférica.-cantidade de vapor de auga no aire. Pódese expresar como 
humidade absoluta (cantidade de vapor de auga nun volume determinado de aire) ou 
como humidade relativa (% de vapor de auga en relación á máxima cantidade que 
podería conter o aire á temperatura á que se atopa) 
Illa térmica = illa de calor.- fenómeno que consiste en que a temperatura do centro das 
cidades é maior que a da periferia; débese á emisión de calor polas combustións 
(calefaccións, tráfico) e polo efecto dos  materiais de edificios e pavimento (que fan 
diminuír o albedo). A súa consecuencia é a formación dunha cúpula de contaminantes 
sobre a cidade, xa que se producen brisas urbanas coa circulación cíclica do aire. 
Impacto ambiental.-efecto da actividade humana sobre o medio ambiente. 
Intrusión mariña.-fenómeno que consiste na substitución de auga doce dun acuífero 
por auga salgada do mar; prodúcese cando se sobreexplota o acuífero extraendo unha 
cantidade de auga que supera á súa capacidade de recarga. 
Inmisión.- cantidade de contaminantes que hai na atmosfera nun lugar e tempo 
determinado. Normalmente os niveis de inmisión mídense a nivel do chan. Os niveis de 
inmisión dependen das emisións, da evolución dos contaminantes  e das condicións 
xeográficas e meteorolóxicas 
Inversión térmica.- situación na cal a temperatura do aire aumenta coa altura en lugar 
de diminuír; cando hai inversión térmica o gradiente vertical de temperatura é negativo. 
Licuefacción.- perda repentina da cohesión entre arxilas cando se produce un 
movemento debido a un corremento de terras ou a un terremoto  
Límite de carga.- Ver capacidade de carga 
Magnitude sísmica.- enerxía liberada por un terremoto. Mídese coa escala logarítmica 
de Richter (de 1 a 10 graos). É un bo indicador da perigosidade dos  sismos, aínda que 
non reflicte factores como a súa duración ou a profundidade do hipocentro. 
Marea vermella.-proliferación masiva de microalgas vermellas do fitoplancto, o que da 
lugar a coloracións ás que alude o seu nome e causa problemas pola posible 
acumulación de toxinas en moluscos como o mexillón, que non se poden consumir. É 
un fenómeno que se ve favorecido polo exceso de nutrientes nas augas, especialmente 
no verán. 
Meteorización mecánica.-alteración das rochas que se atopan en contacto coa 
atmosfera debido a procesos físicos (cambios de temperatura, descenso da presión, 
conxelación da auga nas fendas, crecemento das raíces ou de cristais de sales) 
Monocultivo.- implantación de grandes campos de cultivo dunha soa especie vexetal. 
Adoita manterse con agricultura mecanizada, o que implica un grande gasto de enerxía 
(combustibles fósiles), fertilizantes químicos, herbicidas e praguicidas.  
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Movementos gravitacionais de ladeira.-procesos erosivos que afecta ós materiais 
resultantes da meteorización e consisten no desprazamento dos materiais dunha ladeira 
a favor da gravidade, polo seu propio peso. Hai varias modalidades: creep, coadas de 
barro, solifluxión, esvaramentos, desprendementos, avalanchas. 
Mutualismo.- relación interespecífica que implica un beneficio mutuo para os 
organismos implicados. Por exemplo, a relación establecida entre plantas con flores e 
insecto polinizador 
Nicho ecolóxico.-papel que desempeña unha especie nun ecosistema; o nicho inclúe un 
conxunto de circunstancias, relacións co ambiente, relacións tróficas e funcións 
ecolóxicas. 
Niño (el).- ver El Niño 
Nivel freático.-nivel ó que chegan as augas dun acuífero. Por debaixo del prodúcense 
movementos da auga na horizontal e por enriba na vertical (infiltración e evaporación) 
Núcleos de condensación.-partículas sólidas suspendidas no aire (partículas de po, 
fume, NaCl, ...) que  actúan como condensadores para a auga ou xeo, favorecendo a 
unión dunhas gotas a outras e, polo tanto, as precipitacións. 
Oligotrófico.-aplícase este termo a lagos ou encoros cun baixo contido en nutrientes; 
son pouco produtivos, con elevada concentración de osíxeno, transparentes e profundos. 
Ósmose inversa.-sistema de desalgamento de augas a través de membranas. Faise pasar 
a auga a través dunha membrana semipermeable da disolución máis concentrada (auga 
salgada ou salobre) á máis diluída (en contra de gradiente). Isto conséguese aplicando 
unha presión maior ca presión osmótica. 
Parasitismo.-relación interespecífica entre dous seres vivos de forma que un deles 
benefíciase e o outro resulta prexudicado. O parasito pode ser externo (ectoparasitismo) 
ou interno (endoparasitismo)   
Perfil edáfico.- perfil do solo. Estrutura do corte transversal do solo. Nel atópanse unha 
serie de capas chamadas horizontes. De arriba a abaixo, os horizontes son A (o máis 
rico en materia orgánica procedente dos vexetais), B (que acostuma presentar unha 
estrutura característica con agregados ou “terróns”) e C (formado pola meteorización da 
rocha nai), este último situado sobre a rocha nai. Non tódolos solos presentan tódolos 
horizontes, xa que o perfil depende do grao de madurez do solo. Así, un solo inmaduro 
pode presentar un horizonte A  sobre o horizonte C. 
Perigosidade.-factor de risco que se define como a probabilidade de ocorrencia dun 
evento potencialmente daniño.  
Pirámide ecolóxica.- representación gráfica dos niveis tróficos dos ecosistemas con 
rectángulos de lonxitude proporcional ó nº de individuos, biomasa ou ben de enerxía de 
cada nivel, segundo sexan de números, biomasa ou enerxía. 
Porosidade do solo.-porcentaxe de ocos que ten o solo en relación ao seu volume total.   
Potencial biótico.-taxa máxima á cal pode medrar unha poboación cando non existen 
limitacións ó seu crecemento. Segundo o seu potencial biótico, clasifícanse as especies 
en r estrategas e K estrategas, con alto e baixo potencial biótico, respectivamente. 
Precipitación.-caída de auga líquida ou sólida sobre a superficie terrestre. Pode ser en 
forma de chuvia, sarabia ou neve. 
Produción.-Cantidade de enerxía que flúe por un ecosistema ou nivel trófico. Mídese 
en unidades de biomasa (ou o seu equivalente enerxético) referidas á unidades de tempo 
e superficie (ou volume en ecosistemas acuáticos). Hai que distinguir entre produción 
bruta e neta, sendo o gasto respiratorio a diferenza entre elas: PN =PB - R 
Produtividade.-taxa de renovación. Relación entre produción neta e biomasa dun nivel 
trófico ou dun ecosistema. Representa a velocidade á que se renova a biomasa. Canto 
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maior é a produtividade, menos tempo se necesita para renova-la biomasa deste 
ecosistema ou nivel trófico. 
Recurso enerxético non renovable.- fonte de enerxía da cal a taxa de consumo é 
superior á súa taxa de renovación, de modo que pode esgotarse. Por exemplo, os 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) 
Reserva mineral.- cantidade dun recurso mineral que foi descuberta e con explotación 
economicamente rendible. 
Resistencia ambiental.-conxunto de condicións ambientais desfavorables que impiden 
ós seres vivos reproducirse de forma ilimitada segundo o seu potencial biótico. Algúns 
dos factores de resistencia ambiental son a presenza de depredadores, parasitos ou 
competidores, escaseza de alimentos, cambios do clima, amoreamento por aumentar a 
densidade de poboación, ... 
Risco.-condición, situación, proceso, acontecemento, que poida causar danos de 
calquera tipo. 
Simbiose.-relación interespecífica entre dous seres vivos, de forma que existe un 
beneficio mutuo. É un caso especial de mutualismo, no que a relación entre ambos seres 
vivos é íntima. Exemplos: liques (simbiose entre fungos e algas), micorrizas (simbiose 
entre fungos e raíces das plantas) 
Sistema kárstico.-fenómenos de erosión, transporte e sedimentación efectuados sobre 
rochas que, pola súa escasa consistencia ou gran capacidade de erosión (en especial se 
son solubles en auga) orixinan covas e afundimentos no terreo. O karst propiamente dito 
é o karst calcario (en rochas carbonatadas, como as calcarias), pero tamén se chama 
sistema kárstico ó modelado sobre rochas como xesos, sal xema ou conglomerados. 
Solifluxión.-movemento de ladeira que consiste na combinación da reptación de cada 
partícula da ladeira e o fluxo de materiais plásticos como arxilas. 
Smog.-néboa contaminante, manifestación local típica da contaminación urbana. 
Segundo as condicións meteorolóxicas e os contaminantes presentes, pode ser sulfuroso 
ou fotoquímico. 
Smog fotoquímico.-néboa contaminante composta por unha mestura de contaminantes 
entre os que destacan oxidantes fotoquímicos (ozono, PAN, aldehidos); orixínase en 
situacións anticiclónicas, con forte insolación, cando no aire hai óxidos de nitróxeno e 
hidrocarburos. 
Solos expansivos.- solos nos que abundan as arxilas expansivas, que experimentan 
variacións de volume segundo a cantidade de auga que haxa neles. Ó mollarse, inchan e 
cando secan forman fendas de retracción. Constitúen un risco por desestabilizar as 
construcións que se fan sobre eles 
Sucesión ecolóxica.-evolución  dos ecosistemas ó longo do tempo. É un proceso que 
comeza con estadios iniciais inmaduros e continua coa paulatina substitución dunhas 
comunidades por outras, tendendo a comunidades complexas con maior diversidade e 
estabilidade (comunidade clímax), en equilibrio coas condicións ambientais. 
Taxa de  renovación.-ver produtividade 
Termoclina.-zona que separa as auga superficiais (máis quentes) das profundas (máis 
frías); cando existe esta termoclina nos ecosistemas acuáticos a produtividade acostuma 
ser baixa, xa que os produtores (na superficie) reciben un escaso aporte de nutrientes 
dos fondos. Nas zonas de afloramento rómpese a termoclina e hai unha boa mestura de 
augas na vertical. 
Textura do solo.-composición granulométrica do solo; é dicir, proporción de arxilas, 
limos e areas do solo. Segundo a súa textura os solos poden se areosos, arxilosos, 
francos,... É unha propiedade que inflúe noutras características do solo, como a súa 
estrutura, porosidade, ... 
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Tsunami.- onda xigante producida por un terremoto submarino; unha posible causa é o 
afundimento do edificio volcánico cando se forma unha caldeira nunha illa. 
Valencia ecolóxica.-amplitude ou intervalo de tolerancia que ten unha especie ante 
variacións dun factor determinado. Segundo a súa valencia, as especies poden ser 
eurioicas ( de valencia ampla) ou estenoicas (de valencia estreita). gráfica 
Ventos alisios.-na circulación atmosférica xeral chámanse así aos ventos que circulan 
entre os anticiclóns subtropicais e as borrascas ecuatoriais (zona de converxencia 
intertropical); son ventos de compoñente leste, do NL no hemisferio norte e do SL no 
hemisferio sur. 
Vulnerabilidade.-factor de risco. Defínese como a porcentaxe de perdas (mortes, 
perdas económicas) respecto do total de persoas ou bens expostos. As medidas de 
prevención e predición de riscos permiten reducir a vulnerabilidade, incluso en zonas de 
alta perigosidade. 
Xelivación.-rotura das rochas a causa da conxelación da auga nas fendas. 
 


