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1. Ecologia microbiana 
Desenvolupament historic. L' escola de Delft. Beijerinck i el cultiu d'enriquiment. 
Ubiqüitat i diversitat dels microorganismes. Ecologia i microorganismes. Perspectives 
futures de l'ecologia microbiana. 

METODES 

2. Metodes d' estudi in situ 
Tecniques de camp. Problematica de l'estudi ecologic dels microorganismes. Presa de 
mostres. Determinació de les variables físicoquímiques: llum, temperatura, pH, oxigen, 
sulfhídric, potencial redox, pressió. Microelectrodes. 

3. Metodes de laboratori 
El cultiu d'enriquiment. Tecniques per al cultiu de microorganismes fototrofics: 
aerobis i anaerobis. Tecniques per al cultiu de microorganismes litotrbfics. Técniques 
per al cultiu de microorganismes respiradors anaerobics. Conservació de les soques. 
Col leccions de cultius. 

4. Metodes per identificar i auantificar microor~anismes 
Identificació de microorganismes .11 &I Tecniques microscbpiques. Metodes de 
recompte. Metodes per estimar la biomassa i l'activitat dels microorganismes. 
Tecniques amb isbtops radioactius. Tecniques moleculars: preparació de sondes. 
Problematica en la identificació i caracterització de microorganismes d'ambients 
naturals. 

AMBDENTS TERRESTRES 1 AQUATICS 

5. Microbiolo~ia del s01 
Composició del sol. Condicions fisicoquímiques. Comunitats microbianes. Substrats 
utilitzats per al creixement microbih. ~ l i x  eneig&tic. Relacions antagoniques. 

6. Microbiologia de l'aigua 
Ambients aquatics: rius, Ilacs, l'ocea. Poblacions eucaribtiques i procaribtiques. 
Adaptacions dels microorganismes a les baixes temperatures. Biodiversitat dels bacteris 
vacuolats. 

7. Els sediments 
Metodes d'estudi especials. Microorganismes. Perfils fisicoquímics. Els sediments com 
a trampes de nutrients. Interaccions entre els cicles biogeoquímics en sediments marins. 



CICLES BIOGEOQUIMICS 

8.Cicles del carboni, del nitro~en i del sofre 
Cicle del carboni. Metanogenesi. Reservoris de carboni a la natura. Cicle del nitrogen. 
Bacteris desnitrificants i nitrificants. Cicle del sofre. Microorganismes 
sulfatoreductors, litotrofs i fototrofs. 

9. Altres cicles bioeeoauímics 
Cicle del calci. Cicle de l'hidrogen. Microorganismes oxidadors de I'hidrogen. Cicle del 
ferro. Thiobacillus com a oxidador de ferro i sofre. Cicle del fosfor. Cicles dels metalls 
pesants. 

10. El repistre fissil microbih 
Importancia dels estromatolits. Metodes d'estudi. Mktodes d'isotops pesants. Distribució 
geografica. Morfogenesi. Paper dels estromatolits en la mineralització. Causes de la 
seva extinció. Els estromatolits i la historia de la Terra. 

11. AmbienQ extrems: Fonts termals 
Fonts termals. Gradients de temperatura. Microorganismes termofils. Comunitats 
microbianes. Fonts termals dels fons oceanics. Els arqueobacteris. La simbiosi com a 
mecanisme de subsistencia. Productors primaris no habituals. Els límits per a la vida. 
Aplicacions biotecnologiques dels microorganismes termofils. 

12. Ambients extrems: Salins e hipersalins 
Mantells microbians. Interes ecologic i evolutiu. Distribució i caracterització. 
Estructura i funció de les comunitats microbianes bentoniques. Les salines. 
Mecanismes d'adaptació dels microorganismes a condicions arnbientals extremes. 

13. Ambients extrems: Psicrhfils 
Habitats. Vida bacteriana a baixes temperatures. Característiques dels bacteris 
psicrofils. Metodes de creixement. Estabilitat enzimatica. Importancia biotecnologica. 

14. Ambients extrems: Acidhfils 
Habitats. Vida bacteriana a baix pH. Característiques dels bacteris acidofils. Mktodes 
de creixement. Acidofils moderats i acidofils estrictes. Importancia biotecnologica. 

15. Ambients extrems: Alcalhfils 
Biodiversitat dels microorganismes alcalofils. Característiques. Requeriments per a la 
mobilitat. Propietats dels components 
cel.lulars. Aplicacions biotecnologiques dels microorganismes alcalofils. 

16.Ambients extrems: Vida microbiana en les profunditats de les roanes 
Introducció. Diversitat i distribucio dels bacteris en les roques granítiques subterdnies. 
Processos biogeoquímics. Microrganismes hidrogen-depenents. Significat evolutiu de la 
vida sense fotosíntesi. 



17. Ambients extrems: Bacteris magnetotactics 
Estructura i composició del magnetosoma bacteria. Diversitat dels bacteris 
magnetotactics. Ecologia dels bacteris magnetotactics. Importancia en els processos de 
biomineralització i en els cicles biogeoquímics. Funció de la magnetotaxi. 

ASSOCIACIONS ENTRE MICROORGANISMES 

18. Relacions entre microoreanismes 
Concepte de simbiosi. Relacions neutres entre microorganismes: mutualisme. 
Relacions antagbniques: predació, parasitisme, competició, amensalisme. Relacions 
beneficioses: comensalisme, mutualisme. Relacions entre poblacions. Sinergisme. 

19. Associacions entre protists i procariotes 
Caracterització e identificació dels microorganismes endosimbionts. Tecniques 
morfometriques i moleculars. Associació entre bacteris y flagel.lats. Associació entre 
bacteris y ciliats. Importancia evolutiva. 

20. Associacions entre plantes i microoreanismes 
Ecologia dels microorganismes fixadors de nitrogen. Factors bibtics i abiotics que 
afavoreixen la fixació de nitrogen. Interaccions entre plantes i microorganismes: 
rizosfera i filosfera. Mecanismes de resistencia de les plantes. 

21. Associacions entre animals i microorganismes 
Microbiologia de les superficies externes. El sistema intestinal dels invertebrats. L' 
intestí dels termits. El m e n .  Bacteris lurniniscents: característiques, hiibitat, regulació 
de l'emissió de llurn. Importancia evolutiva. Simbiosis en el cos huma. 

TEMES RELACIONATS 

22. Introducció a la microbiologia ambiental 
Exemples del paper dels rnicroorganismes en: la biomineralització; la solubilització 
dels metalls; la recuperació del petroli; la utilització d'hidrocarburs; el control biologic. 
Els rnicroorganismes com a font d'aliment. Els microorganismes com a productors de 
plbtics biodegradables. 

23. Ecologia dels virus 
Diversitat estructural dels virus. Metodes d'identificació dels virus en aigiies. 
Transmissió vertical i horitzontal dels virus. Persistencia dels virus en el medi ambient. 
Paper dels virus en el control de les poblacions de microorganismes naturals. 
Transferencia de material genetic en ambients naturals. 


