
 
 

 

Títol: «Ecosfera casera» 

• Materials: pot hermètic (cafè soluble Marcilla), termòmetre adhesiu, gambeta herbívora 

d’aigua dolça (Caridina japonica), molsa de Java, Sera Aquatan, Sera Bio Nitrivec, aigua potable 

i grava d’aquari rentada. 

• Persones que hi participen:  

Alumnat: Pablo Barreda Bellés, Andrea Bilaniuc, Andreu Conde Boira, Joel Garcés Julve, 

Ariadna Ribés Moliner i Diego Solsona Ostal de l’IES Cabanes. 

 -Professor: Vicent Aparici Seguer. 

• Fonament teòric:  

La Terra és l’ecosistema més gran que coneixem.  

 

Es tracta d’una xicoteta roca on sols entra l’energia del Sol. Aquest sistema tancat sobreviu en 

l’espai.  

 

Podem generar un xicotet ecosistema simple, amb uns pocs elements que interactuen, i fer-lo 

durar en el temps?  

 

La NASA ja ho va fer, i com a fruit d’aquesta experiència va sorgir la comercialització de les 

caríssimes Ecosferes.  

 

Hem fet construït una simulació d’un hàbitat aquàtic confinat que funciona amb l’única 

aportació de la llum solar.  

 

L’ecosistema és autosuficient i representa una cadena alimentària prou completa amb 

organismes fotosintètics, consumidors primaris i descomponedors. 

 

• Explicació detallada de l'experiment:  

Preparem una marraixa d’aigua potable i hi afegim els mil·lilitres indicats dels productes 

Sera Aquatan i Sera Bio Nitrivex segons la quantitat d'aigua que tenim.  

 

Ho deixem reposar un parell de dies. 

 

Sera Aquatan aporta a l’aigua aquestes característiques: elimina immediatament el clor i la 

cloramina; aglutina els metalls pesants tòxics, com ara el coure, el zinc o el plom; evita la 



 
 

 

contaminació de l'aigua per amoníac; la seua fórmula no afecta el pH i combinat 

amb Sera Bio Nitrivex descompon biològicament les restes de menjar, l'amoni i el nitrit; ofereix 

superfície d'assentament als bacteris útils i crea un espai vital biològicament actiu.  

 

Retem bé la grava i la col·loquen al fons del pot i apeguem el termòmetre per fora del pot.  

 

Passats dos dies, hi afegim l’aigua, un grapat de molsa de Java, una gambeta i ho tanquem.  

 

Anotem en el tap la data i observem quants mesos pot sobreviure la gamba, en un lloc ben 

il·luminat però evitant la llum directa del sol (que escalfaria perillosament l’aigua). 

 

 

El funcionament és molt senzill.  

 

1. La llum del sol fa créixer les algues.  

2. Les algues produeixen oxigen i aliment per a la gambeta.  

3. La gambeta s’alimenta de les algues i respiren l'oxigen.  

4. La gambeta produeix deixalles com el diòxid de carboni (respiració) i excrements 

(alimentació de bacteris).  



 
 

 

5. Els bacteris s'alimenten de les deixalles de la digestió de la gambeta, i els 

descomponen en nutrients inorgànics.  

6. Les algues utilitzen els nutrients inorgànics i el diòxid de carboni (i l'energia 

lluminosa) per a fer la fotosíntesi i tornar a créixer, perquè la gambeta tinga menjar 

una altra vegada.  

7. I així continua el cicle per a la vida de la gambeta i de l'alga, que pot durar molts 

mesos!  

8. Sempre que res pertorbe aquest equilibri (com ara massa calor o massa poca llum), 

tot viu en harmonia, tal com succeeix a la Terra. 

 

• Connexió de l'experiment amb la vida quotidiana:  

En els futurs i llargs viatges interplanetaris caldrà portar amb nosaltres espècies vives en 

entorns segurs. Aquestes espècies hauran de créixer i reproduir-se en un ambient el més 

paregut al seu entorn natural. Si no entenem el seu funcionament, el fracàs serà segur.  

 

Terraformació de nous planetes. Si hem de colonitzar altres planetes, hi hem de crear les 

condicions necessàries per a la vida. Caldrà transportar ecosistemes per a colonitzar altres 

planetes com Mart. 

 

Ecosistema sostenible. A més de la seua part didàctica, explica les interrelacions entre 

diferents espècies en l'àmbit tròfic i també el cicle de la matèria. 

 

 


