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     Introducció 
Les condicions climàtiques desfavorables han condicionat el desenvolupament d’adaptacions fenotípiques i conductuals què permeten la supervivència de les espècies. 

Tot i això, el marge de tolerància dels organismes és molt estret sent la plasticitat fenotípica l’únic mètode evolutiu capaç de permetre la supervivència dels organismes als canvis ambientals. 
L’objectiu és analitzar el fenotip adaptatiu adquirit per aus i mamífers en aquests ambients, així com determinar les diferències en les adaptacions als diferents biomes. 
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Disminució de les temperatures corporals gràcies a un 
sistema circulatori a contracorrent. 

•   Heterotèrmia Facultativa (Hipotèrmia) 

Plomes denses i superposades esteses per tot el cos. Presenten bombolles d’aire què confereixen el 

80% de l’aïllament tèrmic, i una capa de teixit adipós què permet l’emmagatzematge de nutrients 
durant la incubació 

•   Plomatge 

Eichhorn, et. Al. 2011 

•   Resistència al dejú 
Reducció  de la taxa metabòlica i el catabolisme proteic gràcies a l’augment de l’adipositat a valors del 

34% i 18% en cries i adults, respectivament. 
L’àcid acrílic conserva els aliments intactes i permet la supervivència de la cria però condiciona que el 
mascle es sotmeti a un dejú on el 93% de l’energia utilitzada prové de les reserves subcutànies. 
L’hivern impedeix l’alimentació de les cries les quals es sotmeten  a 5 mesos de dejú i  
les  reserves   queden reduïdes al 25%. 
 
•   Conducta 
La incubació representa un període d’abstinència en l’alimentació. 
La separació entre la font d’aliment i les colònies és la principal 
restricció per a l’alimentació de la cria. 
Les cries s’agrupen en rotllanes, originant calor i protecció 
 

Constituïda per dues capes què proporcionen aïllament 
i permeten el manteniment de la calor corporal. 
Capa de pèls què cobreix el musell i manté la temperatura en introduir el 
cap sota la neu en cerca d’aliments. Els pèls nasals redueixen el gradient 
tèrmic gràcies a l’escalfament de l’aire abans de la inhalació cap a 
l’epiteli pulmonar. 
 
La porció de l’urpa en contacte amb el sòl presenta coixins què varien en 
funció de l’època estacional permetent els desplaçaments en tot tipus de 
sòls. 
 

•   Pell 

•   Heterotèrmia facultativa 
Disminució de les temperatures de 
les extremitats.   
 
La circulació a contracorrent evita 
l’hipotèrmia. 

•   Anastomosis dels vasos sanguinis.  
Protecció en front el refredament cerebral i corporal  

Adquisició d’una letargia voluntària induïda per canvis en el 
fotoperíode (Resignació Àrtica) gràcies a la disminució del 20% 
de la taxa metabòlica basal i l’activitat motora. 
 
Moviments migratoris cap al Sud i zones boscoses. 

•   Conducta 

Willmer, et. Al. 2005 

Plomes suaus què proporcionen aïllament als canvis diaris de 
les temperatures. Les plomes dorsals permeten el moviment 

d’aire i el refredament convectiu. Sacs aeris amb funció 
termoreguladora gràcies al panteix.  

•   Plomatge 

Reducció de les pèrdues d’aigua a través de la disminució en el  
gradient Ta – Tc .Augment en 4ºC de la temperatura superficial 

gràcies a l’acumulació del 75% de la calor generada. 
 
 

•   Heterotèrmia Facultativa  (Hipertèrmia) 

Absència de moviments de reabsorció i modificacions  
post-renals.  

•   Adaptacions Renals -  Concentració de l’orina 
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•   Resistència hídrica 
 Sistema digestiu adaptat a l’obtenció d’aigua i nutrients a 

través del consum de vegetals.  

Recuperació del 35% de l’aigua en l’aire inspirat i exhalen 
aire al 85% d’HR.  

•   Conducta 
La   coloració   blanca   dels   ous   minimitza   el sobreescalfament 

però augmenta la susceptibilitat als depredadors què s’elimina per la 
vigilància de les femelles i la resistpencia de la closca a ser fracturada. 

Permet el refredament cerebral per mitjà de l’aire inhalat. 

Prim i de coloració clara per evitar el sobreescalfament i l’evaporació 
a través de la superfície. S’amplifica a la gepa i a la zona pectoral on 

proporciona un mecanisme d’aïllament. 
 

•   Pelatge 

•   Heterotèrmia 
Dissipació nocturna de la calor gràcies al desenvolupament d’anastomosis arteriovenoses què 

faciliten un flux de circulació sanguínia epitelial elevat. 
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Manteniment de l’homeostasi per retenció de la màxima quantitat d’aigua possible. 
El gruix de la medul·la renal és 4 vegades superior al del còrtex i està ocupada per 

nanses de Henle i tubúls col·lectors què permeten una elevada filtració i l’obtenció 
d’orina hiperosmòtica. 

•   Adaptacions Renals 

•   Resistència hídrica 

Suporten pèrdues del 30% en les reserves hídriques tissulars. 
Aigua procedents dels aliments i ingesta de plantes halòfiles què 
provoquen el desplaçament del flux d’aigua per gradient osmòtic 

cap a l’interior cel·lular per mantenir l’homeòstasi. 
 

•   Conducta 
L’augment de les temperatures comporta un augment en la dilució làctica  

què compensa la pèrdua per evaporació.  
Adquisició d’estratègies de refredament (cerca de la brisa, ombra...) 

 
 

Els principals processos termoreguladors 
responsables de la supervivència dels homeoterms són 

l’heterotèrmia facultativa, l’anastomosis i l’aparició de rete caròtide. 
 

En els organismes desèrtics el principal condicionant és el 
balanç hídric – termal la importància del qual augmenta 

amb les temperatures. L’absència d’aigua ha condicionat la reducció 
de les pèrdues hídriques a través de la concentració d’orina i la 

incorporació d’elevades quantitats d’aigua sense produir alteracions 
osmòtiques. 

L‘alimentació ha comportat moviments migratoris i l’adaptació 
a llargs períodes de dejú 

 
L’augment massiu de les temperatures promogut pel canvi climàtic 

dificulta la supervivència dels organismes a causa de l’absènci 
 dels mecanismes evolutius necessaris per fer front als canvis 

 L’única adaptació possible és  per mitjà de la 
plasticitat fenotípica 

pròpia de cada espècie. 

Conclusions 
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 FREDS i CÀLIDS  
    Irene Castillo Llorens       

 

•    Rete caròtide 


