
 
Exercicis sobre relacions causals. 
 
1. Si considerem la població d’una espècie (nombre d’individus) com una variable dins d’un 

sistema, podem establir relacions causals entre les poblacions de distintes espècies d’un 
ecosistema.  

 
a. Estableix les relacions d’aquest tipus que poden donar-se entre les poblacions de les 

següents espècies: mosca (Musca domestica), granota (Rana perezi), colobra de 
ferradura (Coluber hippocrepis) i òliba (Tyto alba). 

 
b. Explica i justifica el tipus de relació causal que has establert. Hi ha algun tipus de 

regulació en aquest sistema? 
 
 
2. La teoria de sistemes ens permet entendre el funcionament de molts processos geològics i 

les seues interaccions amb les activitats humanes. 
 

a. Estableix relacions causals entre les següents variables: urbanització del sòl, risc 
d’inundació i infiltració d’aigua al sòl (les variables no tenen per què estar ordenades).  

 
b. Suposa que en el aquest sistema, com major és el risc d’inundació del terreny, menor 

és el seu grau d’urbanització (cosa que sembla raonable), i viceversa, és a dir, les dues 
variables són inversament proporcionals. Si afegeixes aquest factor al teu esquema, 
davant de quin tipus de relació causal ens trobaríem? Trobem cap tipus de regulació en 
aquest sistema? Explica-ho.  

 
 
3. Considera un sistema format per les següents variables: erosió, pendent, velocitat de 

l’aigua, risc d’esllavissades. Estableix les relacions causals més lògiques entre aquestes 
variables.  

 
a. Quin tipus de relacions causals has obtingut? Quin és el signe d’aquestes relacions? 
 
b. Introdueix la variable quantitat de vegetació en el sistema que acabes de crear. Digues 

sobre quines variables influeix i de què manera. 
 
 
4. Un dels efectes positius dels embassaments és que permeten regular el cabal d’aigua 

d’una conca. Si considerem el risc d’inundació d’una conca com una variable que podem 
mesurar, estableix relacions causals entre les següents variables: 

 
a. Aigua alliberada per la pressa. 
 
b. Aigua continguda a l’embassament. 
 
c. Risc d’inundació de la conca. 

 
 
 

 

 


