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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

1.1. DESCRIPCIÓ I ECOLOGIA DEL PI ROIG

El pi roig (Pinus sylvestris L.) és un arbre perenne que pertany a la família de les
pinàcies. Pot superar els 35 m d’alçada, encara que normalment arriba a uns 25 m. El
port inicialment és cònic-piramidal, però a mesura que arriba a la maduresa es va
deformant i tornant-se més asimètric, reduint el número de branques de la part més
sotmesa als vents dominants (Galán et al., 2003).
El tronc és recte i cilíndric, principalment en boscos densos on les branques baixes
desapareixen per poda natural o autopoda (Catalán et al., 1991). L’escorça en individus
joves és d’un to grisós però al madurar, aquesta es fissura i es torna d’un color marró
grisenc a la part inferior i d’un color rogenc, com de rovell, a la part superior i a la base
de les branques (Galán et al., 2003).
La fusta és d’un color blanc groguenc pàl!lid i el duramen més o menys vermellós.
Els anells de creixement estan ben diferenciats, amb canals resinífers fisiològics de
cèl!lules epitelials primes. Els inclosos a l’albeca presenten, en la fusta primerenca,
petites gotes de resina procedents dels canals resinífers tallats transversalment. En el
duramen no existeixen aquestes gotes, ja que les cèl!lules dels canals resinífers inclosos
en ell perden la seva funcionalitat al morir. Aquesta característica es pot distingir en
arbres acabats de tallar.
Tecnològicament la fusta de pi roig és molt apreciada, els principals destins de la
fusta en roll són fusta serrada estructural (bigueria), pals de telèfon, embalatge industrial
(palet), xapa, estella per a tauler aglomerat, roll tornejat impregnat (RTI) i llenyes.
Les acícules són verd-blavoses, rígides i punxants, de 3 a 10 cm de longitud i de 1 a
1,5 mm d’amplada, es troben reunides en parells i són rectes o bé lleugerament
arquejades, distribuïdes sempre helicoïdalment. Generalment cauen al cap de tres o
quatre anys. L’arbre floreix de maig a juny i la pinya madura a la tardor següent, tot i
que es pot quedar a l’arbre un o dos anys. Els cons masculins s’agrupen a la base de les
branques més tendres, són llargament ovoides o cilíndrics, de color groc-safrà o roig i
d’entre 6 i 8 mm de llarg. Les pinyes són gairebé còniques punxegudes, de 2 a 6 cm de
llarg, no són del tot simètriques, tenen un color marró o gris quan són madures, es
troben solitàries o reunides en parells o trios sobre peduncles curts. Els pinyons són
llargament alats, ovoide-oblongs i de 4 mm de llarg. Els arbres no són fèrtils
normalment fins als 40 anys d’edat (Galán et al., 2003, López, 2006).
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El pi roig no és exigent pel que fa al tipus de sòls (Galán et al., 1998), tot i que
prefereix sòls profunds i frescals. Principalment el trobem en cambisols tant d’origen
silícic com bàsic, però pot sobreviure fins i tot en terrenys torbosos i molt humits (Galán
et al., 2003). També es troba en sòls calcícoles, inclús en sòls amb presencia de guix.
Pot arribar a viure en terrenys pobres i superficials gràcies al potent desenvolupament
de les arrels secundàries, això fa que es tracti d’una espècie que juga un paper molt
important com a protectora del sòl contra l’erosió. Tot i així, necessita un sòl
lleugerament humit, no resistint una prolongada sequera estival (López, 2006).
El sistema radical d’aquesta espècie varia en funció del sòl on es desenvolupa. En
sòls profunds i solts, sol consistir en una arrel principal llarga i gruixuda i amb petites i
abundants arrels secundàries. En canvi en sòls rocosos, l’arrel principal s’atrofia i les
arrels secundaries es desenvolupen en major mesura (Galán et al., 2003).
Prefereix àrees amb precipitacions superiors als 600 mm, encara que suporta bé
precipitacions de fins a 400 mm, si bé una part les ha de rebre a l’estiu. Als pirineus
requereix una precipitació mitjana anual superior a 600 mm, dels quals uns 200 mm han
de donar-se a l’estiu. No és exigent respecte la humitat relativa, però si ho és en quan a
la humitat del sòl (Galán et al., 2003). És resistent a gelades, vents i nevades, així com a
oscil!lacions elevades del cicle tèrmic anual (Galán et al., 1998).
El seu temperament és intolerant, necessitant llum per al seu desenvolupament,
encara que en regions continentals de la península es pot considerar de mitja llum
(Montero et al., 2008). Colonitza bé els terrenys desarborats però creix malament a
l’ombra d’altres especies (Galán et al., 2003). El pi roig ocupa una amplia varietat
d’exposicions i altituds, i en el cas de Catalunya el trobem des dels 300 m fins als 2000
m d’altitud.
Pel que fa a la seva distribució, el pi roig és l’espècie de pi amb la major àrea de
distribució natural, estenent-se per tota Europa i Àsia (Galán et al., 1998) degut a que
suporta bé la continentalitat i donada la gran amplitud ecològica que li confereixen les
seves característiques. A Catalunya el trobem distribuït geogràficament a l’àrea
pirinenca i prepirinenca i en punts culminants de la serralada prelitoral. A sis comarques
és l’espècie forestal més abundant: el Ripollès, el Berguedà, l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Montsià.
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Figura 1.1. Distribució del Pi roig a Catalunya. Localització de les parcel!les pures i mixtes
de pi roig segons el Inventari Ecològic Forestal de Catalunya.
(http://creaf.uab.es/iefc/pub/Introduccio/Especies/MapaPiRoig.htm)

1.2. DISTRIBUCIÓ FUTURA I REGIONS DE PROCEDÈNCIA
DEL PI ROIG.

1.2.1. Distribució futura

El pi roig (Pinus sylvestris L.) és un dels arbres més extensament distribuïts a la
terra. Les majors poblacions d’aquesta espècie es troben en regions boreals, però també
ocupa grans àrees en regions relativament seques al llarg de la conca Mediterrània, des
de la Península Ibèrica fins a Turquia (Barbéro et al., 1998). Aquestes poblacions,
localitzades a baixes latituds de l’àrea de distribució de l’espècie, són probables de ser
particularment sensibles als efectes de l’augment de l’aridesa (Hampe i Petit, 2005).
El clima Mediterrani de conca s’està convertint en més càlid i sec (IPCC 2007), i
diversos estudis posen en evidencia una migració del pi roig cap a altituds superiors,
afectant a la seva distribució i provocant la substitució d’espècies en un període de
temps relativament curt. La tendència és que les comunitats més termòfiles i xeròfiles
s’expandiran. Les pinedes de pi blanc i els alzinars desplaçaran rouredes i pinedes
d’altres espècies. Fora de l’àmbit pirinenc, les rouredes desplaçaran pinedes de pi roig
(per exemple. al Lluçanès) i les fagedes disminuiran la seva superfície (per exemple al
Montseny) (Catalunya forestal (www.forestal.cat) revista desembre 2009).
Els resultats obtinguts fins ara indiquen que a escala regional la mortalitat del pi roig
ve determinada sobretot per l’estructura forestal, i que aquesta és veu incrementada
!
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quan les condicions són més seques. Per tant, la gestió del bosc, amb tractaments
d’aclarida i activitats de collita sostenible podrien potencialment ser utilitzats per
mitigar els efectes de canvi climàtic en rodals d’alta densitat (Millar et al., 2007).

1.2.2. Regions de procedència

La regió de procedència és per una espècie, subespècie o una varietat determinada,
el territori o conjunt de territoris sotmesos a condicions ecològiques pràcticament
uniformes i en els que hi ha poblacions que presenten característiques fenotípiques o
genètiques anàlogues (Ordre 21-1-1989, <<BOE>> nº 33 del 8-2-89).
La delimitació de les regions de procedència del Pinus sylvestris a Espanya, s’ha
realitzat d’acord a l’anomenat mètode aglomeratiu, de la mateixa manera que amb
d’altres espècies del gènere Pinus, seguint els següents passos:
1-Distribució de l’espècie a partir del Mapa Forestal d’Espanya (Ceballos et al.,
1966).
2-Variació genètica a partir de la diferenciació en varietats o races existents.
3-Diferenciació geogràfica.
4-Variació ecològica.
La delimitació de les regions de procedència de Pinus sylvestris L. es basa en el
treball de Galera i Martin (1990), que és una modificació del realitzat per Martin i
Catalan (1989), i que en gran mesura segueix les regions diferenciades per Nicolas i
Gandullo (1969).
La consideració de factors geogràfics, climàtics i edàfics, amb la fi de buscar
uniformitat en les característiques ecològiques (tot i que per ser més precís tindria que
dir-se possible semblança genètica), ha portat a diferenciar 17 regions de procedència de
pi roig a Espanya:
1. Alto Valle del Porma.
2. Alt Ebre.
3. Pirineu Navarro.
4. Pirineu montà sec.
5. Pirineu montà humit Aragonès.
6. Pirineu montà humit Català.
7. Prepirineu Català.
8. Muntanya Soriano-Burgalesa.
9. Serra de Ayllón.
10. Serra de Guadarrama.
11. Serra de Gredos.
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12. Montes Universales.
13. Serra de Javalambre.
14. Serra de Gúdar.
15. Serres de Tortosa i Beceit.
16. Muntanyes de Prades.
17. Serres Penibéticas.
En el present treball les parcel!les analitzades pertanyen a dues regions de
procedència diferents, la 6 i la 7, clarament diferenciades geogràficament per la Serra
del Cadí que actua com a barrera geogràfica natural entre les dues regions. Aquestes
dues regions es diferencien pel clima i el substrat.

Taula 1.1. Característiques ambientals de les regions de procedència emprades en el present
estudi.
Regió de Procedència

6. Pirineu muntà humit català

7. Prepirineu català

Localització

Províncies de Lleida i Girona, Vall
d’Aran, Nord de la Serra del Cadí,
Serra de Boumort.

Províncies de Girona, Barcelona i
Lleida, Sud de la Serra del Cadí i
est del riu Segre.

Altitud

(800) 1200-1600 (1800) m

(500) 1000-1600 (1800) m

Subtipus fitoclimàtic

Oroborealoide
subnemoral
VIII(VI)
amb transició en les
zones de menor altitud a Nemoral
subestepario VI(VII).

Nemoral subestepario VI(VII) amb
tendència
a
Oroborealoide
subnemoral VIII(VI), existint a
Girona un enclavament sobre
Nemoral Genuino VI.

Tipus de sòl

Predominen sòls silicis, existeixen
en petita proporció enclavaments
calcaris. Cambisòl dístric/eutric.

Majoritàriament
sòls
calcaris.
Cambisòl calcari i Aluvisòl fèrric.

Vegetació

Les masses de P. sylvestris limiten
amb àrees de matollar de
muntanya, P. uncinata, Abies alba,
Quercus ilex, P. nigra, Quercus
rubor, Quercus petraea. Forma
masses mixtes amb A. alba, P.
uncinata, Fagus sylvatica i Betula
verrucosa.

El límit inferior P. sylvestris
s’intercala entre rouredes, alzinars i
pinars de P. nigra, ocupant
preferentment les obagues amb
millor regulació hídrica. Són
freqüents també els rodals de faig,
avet i pi negre.
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1.3. ÀREA D’ESTUDI

La zona d’estudi pertany a l’àrea de distribució del pi roig als Pirineus i Prepirineus
catalans, concretament les parcel!les mostrejades pertanyen a les comarques de l’Alt
Urgell, el Pallars Sobirà, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya.

Figura 1.2. Distribució del pi roig a les comarques del pirineu i prepirineu. Font: Mapa
d’Hàbitats de Catalunya (2007).

Els Pirineus catalans assoleixen en la part occidental la màxima altitud i la màxima
amplària del sistema muntanyós, en el límit amb Aragó; a partir d’aquí davalla i
s’aprima fins arribar al mar, on el cap de Creus constitueix l’últim accident de la
serralada.
En el territori català els Pirineus es divideixen en dues grans subunitats:
-Pirineus axials, que presenten relleus abruptes i assoleixen l’altitud màxima a
l’Aneto (3.404 m), amb altres massissos destacables com, la Pica d’Estats (3.143 m), el
pic de Comaloforno (3030 m) o el Puigmal (2.913 m), i amb sectors deprimits com la
Cerdanya, amb paisatge alpí i subalpí de gran diversitat marcat pels circs glaciars amb
llacs i estancs i amb cursos d’aigua que han excavat valls profundes.
-Prepirineus, que es caracteritzen per muntanyes i valls d’altures menors que les del
sector central dels Pirineus, amb pocs pics que superin els 2.000 m d’altitud. S’hi
distingeixen dues alineacions de muntanyes, les Serres Interiors adossades als Pirineus
axials, on destaquen el Cadí (2.642 m) o el Pedraforca (2.497 m), i les Serres Exteriors,
d’alçades més modestes com el Mont-sec, amb el pic de Sant Alís (1.688 m). Entre
aquestes dues alineacions muntanyoses trobem la depressió Mitjana Prepirinenca, d’uns
25 km d’amplària màxima, que s’estén per la Terreta (Ribagorça) i la conca de Tremp.
Els Pirineus mantenen una continuïtat i una alineació tectònica ben definida, des
d’un punt de vista geomorfològic. Pel que fa a la litologia, els Pirineus axials estan
formats per materials antics del paleozoic, on hi predominen els materials granítics i les
!

"'!

Rellevància dels factors ecològics com a determinants de
l’ús de l’aigua en pi roig (Pinus sylvestris) de l’àmbit pirinenc.

Introducció i antecedents

pissarres, a diferència dels Prepirineus formats per materials secundaris i terciaris
predominantment calcaris. Per tant a l’àrea d’estudi es troben dues àrees ben
diferenciades , la primera formada per materials silicis amb un pH àcid i l’altre formada
per materials calcaris amb un pH bàsic o neutre.
Climatològicament, dins l’àmbit Pirinenc i Prepirinenc es distingeixen els següents
climes (Bolòs, 2001).
- Clima alpí: es localitza a partir dels 2.300 m d’altitud. Es caracteritza per una
precipitació superior als 1.000 mm anuals amb un màxim a l’estiu i amb una
temperatura mitjana anual molt baixa.
- Clima subalpí: localitzat entre els 1.500 i els 2.300 m. Es diferencia del clima alpí
presentant unes temperatures més elevades i una menor precipitació.
- Clima atlàntic: es troba exclusivament a la Vall d’Aran. Es caracteritza per gaudir
de temperatures més suaus que en altres indrets dels Pirineus catalans, però sobretot
perquè té una distribució regular de la precipitació al llarg de tot l’any (Vielha 919 mm
anuals).
- Clima mediterrani d’alta muntanya: es troba als Prepirineus, la Cerdanya, el
Ripollès, el Berguedà i la Serralada Transversal, arribant fins al Montseny. Marca la
transició del clima subalpí al mediterrani, amb hiverns més suaus i estius més càlids. Els
màxims de precipitació s’enregistren a la primavera i a l’estiu, sent l’hivern l’estació
més seca de l’any.
- Clima mediterrani de muntanya mitja o baixa: localitzat en alçades superiors als
700 m, amb precipitacions menys abundants al voltant dels 800 mm anuals i amb el
mínim pluviomètric a l’estiu.
Pel que fa a la vegetació, l’àmbit Pirinenc i Prepirinenc es pot dividir en tres regions
clarament diferenciades (Bolòs, 2001).
- Regió boreo-alpina: limitada fonamentalment als nivells superiors dels Pirineus, on
compren els estatges nival, alpí i subalpí. Cal destacar l’estatge subalpí on es troben
boscos de coníferes (pi negre i avetosa), situats sota l’estatge dels prats alpins.
- Regió eurosiberiana: dues províncies eurosiberianes s’inclouen en el territori
català, l’atlàntica dels boscos humits i de les landes acidòfiles, i la submediterrània de
les rouredes seques. El bosc de fagedes i rouredes humides ocupa una extensió
extremament petita, trobant-se principalment a la Vall d’Aran. El bosc de fullatge caduc
predominant a la muntanya mitja és acusadament més sec que el bosc caducifoli
atlàntic. Aquests paratges submediterranis del vessant meridional dels Pirineus es
caracteritzen per un estatge inferior de roureda seca i un estatge superior de pineda de pi
roig.

!

"(!

Rellevància dels factors ecològics com a determinants de
l’ús de l’aigua en pi roig (Pinus sylvestris) de l’àmbit pirinenc.

Introducció i antecedents

- Regió mediterrània: La vegetació mediterrània ocupa la major part del territori
català, hi predominen els arbres i arbustos sempre verds. És divideix en tres àrees: la
boreomediterrània dels alzinars, la més extensa de Catalunya; la austromediterrània de
les màquies, que penetra poc dins el Principat de Catalunya; i la província
oromediterrània, on s’hi troben els boscos de coníferes, i que inclou la muntanya
mediterrània alta o mitja de la península, per damunt del límit superior de l’alzinar
climàcic.

1.4. ELS ISÒTOPS ESTABLES: UNA EINA PER L’ECOLOGIA

Els elements més abundants a la biosfera són el carboni, l’oxigen i l’hidrogen,
coincidint també amb els tres elements principals de la fusta, i tots tres presenten més
d’un isòtop estable. Els isòtops són àtoms d’un mateix element que difereixen en el
número de neutrons, aquests es divideixen en radioactius (inestables) i no radioactius
(estables). Aquests últims són els que es coneixen com isòtops estables (Ferrio et al.,
2005a) i són els de major interès en ecologia, especialment en zones àrides i semiàrides,
degut a la seva importància en l’estudi de les relacions planta-aigua.
Dins els isòtops estables, els més pesats es solen trobar sempre en concentracions
inferiors respecte als més lleugers, degut a la diferència de massa atòmica, que produeix
que l’isòtop pesat es difongui o reaccioni a menor velocitat que el lleuger. Aquestes
transformacions fan que alguns compostos naturals s’enriqueixin per la incorporació
d’una major proporció de l’isòtop pesat, mentre que d’altres s’empobreixen, sent la
proporció d’isòtop lleuger més important. Aquest fenomen s’anomena fraccionament
isotòpic. Com a conseqüència d’aquest fraccionament, la composició isotòpica d’un
element determinat varia considerablement entre les diferents regions de la Terra. De
fet, la proporció també varia en les diferents parts d’un mateix organisme. D’aquesta
manera, la abundància isotòpica relativa d’un teixit vegetal es pot relacionar, a través de
fraccionaments teòrics, amb les característiques que condicionen les transformacions
experimentades pel vegetal en el moment durant el qual es van dipositar els isòtops
(Mateo et al., 2004).
L’estudi de la composició isotòpica aporta informació essencial sobre multitud de
processos fisiològics de la planta, i és especialment útil com a mesura integradora de les
respostes de la planta a les condicions ambientals. La composició isotòpica ($NX) d’una
substancia, mesurada per espectrometria de masses, s’expressa :
$NX(‰) = ( (R mostra/ R estàndard -1)*1000
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A on $NX és la composició isotòpica de l’isòtop més pesat en referència a un
estàndard, expressada en tant per mil. R mostra i R estàndard representen les proporcions
isotòpiques absolutes de l’isòtop NX respecte l’isòtop majoritari (es refereix al rati entre
la quantitat d’isòtop més pesat i la quantitat d’isòtop més lleuger, de la mostra i de
l’estàndard, respectivament). Aquesta composició varia substancialment entre els
diferents compartiments de la biosfera degut al fraccionament isotòpic, que està
provocat per efectes isotòpics o factors de fraccionament (#) que tenen lloc durant el
trencament o formació de enllaços atòmics, així com d’altres processos dependents de la
massa atòmica, com la difusió. D’aquesta manera, algunes substàncies es veuen
enriquides en l’isòtop minoritari (generalment el més pesat), mentre que altres resulten
empobrides (es tornen més lleugeres) ( Ferrio et al., 2005a).

Taula 1.2. Estàndards, notació, abundància, rang observat en plantes i error analític mitjà en
els isòtops estables utilitzats en el present estudi (Mateo et al., 2004 elaborada a partir de dades
de Ehleringer i Rundel, 1988; Farquhar et al., 1989).
Parell d’isòtops
13

C/12C

18

O/16O

Estàndard

PDBb

SMOWc

Notació diferencial

%13C

%18C

1.1

0.2

-35 fins -5

-30 fins +5

0.1

0.05 - 0.2

Abundància mitjaª(%)
Rang observat $(‰)
d

Error analític (‰)
a

Abundàncies per a l’isòtop pesat respecte al total de l’element.
PDB, Pee-Dee Belemnite (Calcària): ja desaparegut, s’utilitzen estàndards secundaris.
c
SMOW, Standar Mean Ocean Water, Valor mig de l’aigua oceànica.
d
Precisió analítica total (error estàndard: preparació de la mostra + error intern de
l’espectròmetre de masses).
b

1.4.1. Els isòtops de carboni (13C/12C) i utilitat de la discriminació isotòpica del
13
C (!13C)

En la naturalesa es troben presents dos formes isotòpiques estables de carboni (12C i
C), sent l’isòtop més lleuger (12C) el més abundant d’elles (98,9%), el qual està
present en l’aire en forma de molècules de CO2. L’isòtop més pesat (13C) està present en
una proporció del 1,1% del carboni total de la biosfera.
13

La concentració mitjana actual de la $13C atmosfèrica és del -8‰, però si ens
remuntem a l’any 1956 era del -6,69‰. Aquest valor incrementa anualment, tornant-se
més negatiu (aproximadament 0,02-0,03‰/any) com a conseqüència de l’ús de
!
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combustibles fòssils i de la desforestació (Keeling et al. 1979, McCarroll i Loader,
2004). La vegetació terrestre incorpora CO2 durant la fotosíntesi, tot discriminant en
contra de les molècules més pesades i mostrant preferència pel 12C davant del 13C. Com
a conseqüència, les plantes contenen una menor proporció de 13C que el carboni del CO2
atmosfèric i per tant, la $13C dels seus teixits és més negativa que la de l’aire. Les fulles
i la fusta dels arbres presenten valors als voltants de -30‰ i -20‰ respectivament. Això
demostra que els arbres estan empobrits pel que fa a 13C en comparació amb l’aire
(McCarroll i Loader, 2004). Les taxes de discriminació són dependents dels nivells de
CO2 a l’atmosfera, sent més elevades quan les concentracions de CO2 són més altes.
Els principals factors que determinen la discriminació isotòpica del
dos, un fraccionament físic i un de químic.

13

C (%13C) són

a) Fraccionament físic:
És la difusió gasosa de CO2 des de l’atmosfera, a través de les capes límit (capa
límit de la coberta i de la fulla) i a través de l’estoma, fins a l’espai intercel!lular on té
lloc la carboxilació. El 13C, al ser més pesat, es difon més lentament a través dels
estomes que el CO2 que conté l’isòtop lleuger del carboni. D’aquesta manera l’aire
intercel!lular està empobrit en 13C respecte l’aire ambiental. El fraccionament entre
13
CO2 i 12CO2 durant la difusió del CO2 a través dels estomes és del 4,4‰ segons el
model proposat per Farquhar et al. (1982).
b) Fraccionament químic:
El CO2 és utilitzat per l’enzim fotosintètic rubisco (RuBP carboxilasa), que és
l’enzim principal encarregat de la fixació del carboni en plantes C3. La rubisco tendeix a
utilitzar preferentment 12C davant 13C, perquè el primer resulta més reactiu. Aquesta
discriminació del 13CO2 per part de la rubisco va ser estimada en un 27‰
aproximadament per Farquhar i Richards (1984).
Els dos factors que determinen el valor de la discriminació final es conjuguen en un
senzill model (Farquhar et al., 1989) en el que la discriminació es relaciona de manera
lineal amb la relació entre la concentració de CO2 en l’atmosfera (ca) i els espais
intercel!lulars (ci) segons:
% (‰) = a + (b-a)*(ci/ca)
On:
%13Cplanta= ($13Caire- $13Cplanta)/(1+( $13Cplanta/1000))
a: És el fraccionament entre 13CO2 i 12CO2 degut a la difusió del CO2 en els espais
intercel!lulars, estimada en 4,4 ‰.
b: És el fraccionament durant la carboxilació degut a l’activitat de la Rubisco
(27‰).
!
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ca i ci : representen la pressió parcial del CO2 en l’aire i la càmera subestomàtica
(espai intercel!lular).
Per tant, la % de les plantes C3 depèn de quin d’aquests dos processos
(fraccionament físic o químic) és el factor més limitant (Mateo et al., 2004). En
condicions òptimes per la planta, els estomes estan oberts i el CO2 es difon fàcilment
cap a la càmera subestomàtica; això produeix que ci s’aproximi a ca. En aquest cas, la %
s’aproxima al valor de b (27‰), degut a que l’activitat de Rubisco no es veu limitada
per la concentració intercel!lular (ci) de CO2 i per tant, la discriminació (a favor del
12
CO2) té lloc sobretot durant la carboxilació. Així doncs, en ambients humits, la $13C
estarà controlada per la taxa fotosintètica, que està relacionada amb el flux de fotons i la
temperatura.
En el cas contrari, en condicions d’estrès hídric, la conductància estomàtica (gs, grau
d’obertura dels estomes) disminueix, i per tant el flux de CO2 es redueix, essent la seva
concentració intercel!lular (ci) significativament menor que la de l’aire (ca). Com a
conseqüència, la Rubisco no pot discriminar tanta quantitat de 12CO2 davant el 13CO2,
perquè hi ha menys quantitat de CO2 en la càmera subestomàtica. En aquest cas, el
factor limitant de la fotosíntesi és la conductància estomàtica i adquireix major
importància el fraccionament degut a la difusió de CO2, com a conseqüència la %
s’apropa el valor de a (4,4‰) (Mateo et al., 2004). És a dir, en ambients secs, la $13C
estarà dominat per la conductància estomàtica que està relacionada amb la humitat
relativa de l’aire i les precipitacions. Aquests dos valors extrems en la natura no es
donen mai, generalment en plantes C3 la $13C oscil!la entre -22,5‰ i -34,5‰, amb el
que per a una $aire=-8‰ equival a una %13C entre 14,8 i 27,5 ‰ (Vogel, 1993).
Per tant, les variacions en la discriminació isotòpica del carboni són degudes al
balanç entre la taxa fotosintètica (A) i la conductància estomàtica (gs), paràmetres que a
més a més, indiquen l’eficiència intrínseca en l’ús de l’aigua de la planta (WUEi, relació
entre el carboni fixat i l’aigua transpirada a nivell d’estoma) (Ferrio et al., 2005a). Les
plantes reaccionen al dèficit hídric augmentant la seva eficiència en l’ús de l’aigua
(WUEi) mitjançant el tancament estomàtic, originant un descens en la taxa fotosintètica
(A) i afectant en major mesura a la conductància estomàtica (gs), produint per tant una
disminució del valor de % 13C (Farquhar et al., 1989) és a dir, valors alts de $13C.
Condicions de dèficit hídric = !%13C= "A⁄gs= "WUEi.
Finalment, la $13C producte de la fixació del CO2 es reflexa, en major o menor
mesura, en la fusta en formació, que crearà un anell de creixement. Per tant, la
distribució radial de la $13C dins l’anell pot manifestar diferents condicions ambientals
al llarg del període vegetatiu anual de l’arbre. En definitiva, la $13C de diferents teixits
de l’arbre, en concret de la fusta, és capaç d’integrar la influència de diversos factors
ambientals en els processos d’intercanvi de CO2 entre la planta i l’atmosfera, factors que
alhora afecten a la disponibilitat hídrica, com la radiació, la humitat relativa o la
evapotranspiració (Korol et al., 1999; Warren et al., 2001; Ferrio et al,. 2003).
!
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1.4.2. Els isòtops d’oxigen

L’oxigen comprèn una amplia família isotòpica, incloent tres isòtops estables ( 18O,
17
O i 16O), si bé la relació 18O/16O és l’única que se sol utilitzar en estudis fisiològics
(Mateo et al., 2004). Durant el cicle hidrològic la composició isotòpica de l’oxigen de
l’aigua pateix diferents fraccionaments (Fig. 1.3).

Figura 1.3. Principals etapes del fraccionament i valors típics de la composició isotòpica de
l’oxigen (18O) en zones de clima temperat. $18OSMOW, valor mig de l’aigua oceànica; $18Ov,
$18Op, i $18OLW, $18O en el vapor d’aigua, la precipitació (ja sigui pluja o neu) i aigua de la fulla,
respectivament. VPD, dèficit de pressió de vapor, gs, conductància estomàtica (Ferrio et al.,
2005a; informació original de IAEA/WMO, 2001 i Saurer et al., 1997a).

Durant l’evaporació, l’isòtop més lleuger (16O) s’evapora més ràpidament que el
més pesat (18O), com a conseqüència el vapor d’aigua de l’atmosfera resulta empobrit
en 18O respecte l’aigua en estat líquid que pot obtenir la planta. El cas contrari passa
durant les pluges, on l’isòtop més pesat és selectivament precipitat a través de la
destil!lació. La quantitat de fraccionament que es produeix durant la precipitació varia
d’acord amb la temperatura i l’altitud, de manera que la composició isotòpica del 18O en
la precipitació es troba correlacionada positivament amb la temperatura ("Temperatura
= "$18Op) i negativament amb l’altitud ("Altitud = !$18Op) (Ferrio et al., 2005a).
Tot i que sembla que no existeix un fraccionament en el moment que les arrels
absorbeixen l’aigua del sòl (Dawson i Ehleringer, 1991), sí que es coneixen els diferents
fraccionaments produïts en les fulles. La variació de $18O en el teixit de les plantes es
reflexa a partir de: (1) la composició isotòpica dels recursos hídrics que obté la planta
(variable en funció dels valors de la precipitació, però també de la profunditat
d’extracció d’aigua), (2) l’enriquiment per evaporació de l’aigua de les fulles degut a la
transpiració, i (3) el fraccionament bioquímic durant la síntesi de matèria orgànica
(Yakir, 1992). L’enriquiment isotòpic de les fulles (augment de proporció de 18O
respecte 16O) depèn de la taxa de transpiració (a més transpiració, com que s’evapora
!
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primer el 16O al ser més lleuger, més enriquiment de 18O) i per tant, la $18O de la fulla
esterà afectada tant per la conductància estomàtica (gs), com pel dèficit de pressió de
vapor (VPD) (Dongmann et al., 1974, Barbour i Farquhar, 2000):
18

" VPD o ! g s = ! E (transpiració) = " $ OL (FULLA)

S’espera que les plantes que creixent sota un baix VPD presentin un menor grau
d’enriquiment en 18O, degut a que la demanda hídrica per part de l’atmosfera no és gran
i aquestes no es veuen forçades a tancar estomes; de la mateixa manera, sota condicions
idèntiques ambientals, les plantes amb una alta gs també tindran menor grau
d’enriquiment. La senyal de l’aigua en la fulla es transferida a les molècules orgàniques
que es formen mitjançant l’intercanvi d’àtoms d’oxigen (Yakir, 1992).
Per altre banda, en la cel!lulosa del tronc la major part de la senyal d’enriquiment
que s’hi enregistra prové de l’intercanvi amb l’aigua del xilema que es produeix durant
la biosíntesi de cel!lulosa (la formació de la fusta) en el metabolisme heterotròfic
(Roden et al., 2000). Per tant, és molt important el grau d’enriquiment previ que té
l’aigua que l’arbre utilitzarà per formar la fusta. Aquest fet és determinant per la relació
observada entre el $18O de la cel!lulosa (que contenen els anells de creixement dels
arbres) i la temperatura, ja que millora la senyal de l’aigua suavitzant l’efecte de
l’enriquiment, que s’ha comentat que succeeix en les fulles (Saurer et al., 1997a;
McCarroll i Loader, 2004; Ferrio et al., 2005a).

1.4.3. Aplicacions

La utilització dels isòtops estables en els estudis d’ecologia vegetal ha crescut
exponencialment en els últims anys gràcies a la seva capacitat d’integrar els processos
que esdevenen a la planta al llarg del temps. Això es particularment interessant si
l’objectiu de l’estudi es determinar les respostes dels arbres davant les diferents
condicions ambientals a les que han estat exposats.

Detecció de canvis en les condicions ambientals a curt i mig termini.
Varis estudis realitzats sobre coníferes han demostrat que la composició isotòpica de
les capes consecutives de la fusta reflexa les condicions ambientals del període en el
qual aquesta es va formar (Warren et al., 2001, Barbour et al., 2002, Jäggi et al., 2003).
Per aquest motiu, poden distingir-se les diferències que existeixen en la composició
isotòpica de la fusta, entre els anells de creixement o inclús dins del mateix anell,
perquè es formen en moments diferents, a on les condicions ambientals també són
!

#$!

Rellevància dels factors ecològics com a determinants de
l’ús de l’aigua en pi roig (Pinus sylvestris) de l’àmbit pirinenc.

Introducció i antecedents

diferents (Ferrio et al., 2005a). Tot i així, Kagawa et al., (2005) mostrà, en un
experiment de marcació de 13CO2, que el carboni podia ser incorporat en la cel!lulosa
que forma la fusta del tronc varies setmanes després de la seva fixació, el què semblaria
reduir el temps màxim de resolució dels anells del arbre a aproximadament un mes. A
més, les espècies caducifòlies recorrent freqüentment a les reserves de carbohidrats de
la planta per la formació parcial de la fusta de primavera, el que provoca variacions
inesperades en 13C en aquesta fusta (Helle y Schleser, 2004). Per portar a terme aquests
estudis, s’han desenvolupat noves tècniques per obtenir una alta resolució en la
determinació del 13C dels anells dels arbres mitjançant l’acoblament al espectròmetre de
masses d’un dispositiu làser que realitza els talls, el que ofereix un futur prometedor per
l’estudi dels efectes climàtics a curt termini sobre els arbres (Schulze et al., 2004),
especialment per les especies de creixement lent on les làmines de fusta han de ser
bastant fines per obtenir una resolució temporal acceptable.
La majoria dels estudis d’isòtops estables en els anells dels arbres realitzats fins el
moment s’han realitzat en ambients temperats i boreals, on les baixes temperatures són
el principal factor limitant pel creixement (Ferrio et al., 2005a). Per això, les variacions
del rati 13C/12C en els anells dels arbres sovint s’ha relacionat amb fluctuacions
tèrmiques (Stuiver y Braziunas, 1987; Anderson et al., 1998). No obstant, segons la
teoria actual sobre la discriminació del carboni de la planta, no és esperable quasi cap
efecte directe de la temperatura, i la majoria d’estudis han trobat relacions més sòlides
amb altres variables, com la humitat relativa (Stuiver i Braziunas, 1987) o la
precipitació (Anderson et al., 1998). Per tant, aquests resultats són probablement
derivats de relacions indirectes entre la temperatura i l’estat hídric de la planta (Ferrio et
al., 2005a). De fet, el rati 13C/12C en els anells dels arbres ha mostrat estar íntimament
relacionat amb el model de balanç d’aigua al sòl, amb la precipitació i amb la
evapotranspiració (Dupouey et al., 1993, Korol et al., 1999, Warren et al., 2001, Ferrio
et al., 2003a). Aquestes relacions es limiten als climes estacionals secs, mentre que en
altres contexts, la irradiància, l’altitud i la disponibilitat de nutrients semblen ser els
principals factors responsables de la variacions isotòpiques (Warren et al., 2001). La
magnitud d’aquestes relacions depèn de les especies, variant segons les estratègies
particulars d’adaptació davant la sequera. Per exemple, les especies amb baixa
dependència del control estomàtic (mitjançant estratègies de tolerància o d’escapament,
com uns sistemes radicals profunds) tendeixen a mostra poca variació en el rati 13C/12C
en resposta als canvis en l’aridesa (Picon et al., 1996, Ferrio et al., 2003a).
Els primers estudis sobre els ratis 2H/1H i 18O/16O en els anells dels arbres
demostraren que son isòtops fortament relacionats amb els canvis en la temperatura
mitjana, associació que s’atribueix al fraccionament isotòpic que es realitza en la
precipitació. No obstant, en ambients secs aquesta relació es troba parcialment
enfosquida per l’acció d’altres factors ambientals. Per exemple, Ferrio i Voltas (2005)
van trobar que, al llarg de un gradient geogràfic d’aridesa i temperatura, l’isòtop 18O de
la fusta de Pinus halepensis L. es troba poc relacionat amb la temperatura, i pel contrari
està estretament vinculat a la força motriu de la transpiració (el dèficit de pressió de
!
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vapor, VDP) i en menor mesura, a la precipitació. Així doncs, els factors ambientals
que es reflecteixen en 18O són semblants als que afecten a 13C en condicions
mediterrànies. Donat que els processos fisiològics subjacents a les relacions entre
ambdós isòtops i les variables climàtiques són diferents, s’ha arribat a la conclusió de
que ambdós isòtops proporcionen informació complementaria sobre la planta en la seva
reacció davant els canvis ambientals (Ferrio et al., 2005a).
En concret, si s’observa un descens de %13C ("$13C) es pot deduir que es deu a un
descens de la conductivitat estomàtica (gs), o bé a un augment de la taxa fotosintètica
(A). Per resoldre aquesta ambigüitat, es pot observar què succeeix amb $18O. Si aquesta
augmenta és que també ho fa la gs de la planta, i per tant es pot pensar que en el període
de formació de la fusta de la mostra van existir unes condicions d’estrès hídric que
obligaren a la planta a tancar estomes. Si %13C disminueix ("$13C) i la $18O també es
veu reduïda o es manté constant, el desens de %13C es deu a un augment en la A de la
planta i no a un descens de la gs, el que indueix a pensar que la planta no pateix estrès
hídric. Per altra banda, si els valors de %13C augmenten indiquen unes bones condicions
hídriques per la planta, llevat que els valors de $18O també incrementin (Saurer et al.,
1997b i Scheidegger et al., 2000).

Detecció de la font d’aigua utilitzada per les plantes.
L’ús dels isòtops estables per estudiar la font d’aigua utilitzada per les plantes és una
aplicació àmpliament emprada en ecologia terrestre (Ehleringer i Dawson, 1992;
Williams i Ehleringer, 2000; Ogle et al., 2004). Dins d’un perfil edàfic es pot observar
una composició isotòpica diferent de $H i $18O, degut a que en les capes superficials es
dóna un enriquiment isotòpic, a més les pluges que cauen durant l’estació freda tenen
una composició isotòpica diferent que les que cauen a l’estació càlida. Aquestes últimes
s’evaporen més ràpidament, mentre que les primeres tendeixen a percolar per sòl en
profunditat.
Excepte les plantes de pantans costers que presenten una estratègia d’ultrafiltració
de sals (Lin i Sternberg, 1993), els isòtops estables d’oxigen i d’hidrogen no són
fraccionats durant l’absorció d’aigua per les arrels (White et al., 1985; Ehleringer i
Dawson, 1992). Per tant, la proporció d’aquests en el xilema és una mesura directa de la
font o de les fonts d’aigua utilitzades en el moment per la planta (Ehleringer et al.,
1991; Ehleringer i Dawson, 1992; Flanagan et al., 1992; Phillips i Ehleringer, 1995;
Thorburn i Ehleringer, 1995; Lin et al., 1996; Farrington et al., 1996). D’altra banda, la
transpiració des de les fulles i els talls verds, o la evaporació cuticular des de les tiges
no suberitzades, pot incrementar els valors de $2H i $18O (Dawson i Ehleringer, 1991;
Thorburn et al., 1993). En un treball pioner a Xile, Aravena i Acevedo (1985) van
demostrar que Prosopis tamarugo, espècie pròpia de la Pampa de Tamarugal (Desert
d’Atacama), estava utilitzant només aigua subterrània, refusant la boirina com a
potencial font d’aigua.
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Els isòtops de l’aigua també han estat utilitzats per entendre la dinàmica de com
l’aigua és emprada per diferents espècies dins d’una mateixa comunitat, particularment
per avaluar quina espècie pot i quina està competint per l’aigua. Ehleringer et al. (1991)
van mostrar per a una comunitat desèrtica a l’oest de Nord Amèrica que totes les
espècies perennes (herbàcies, llenyoses i suculentes) utilitzaven l’aigua caiguda durant
l’hivern. No obstant, al caure pluges intenses d’estiu, només les espècies anuals i
suculentes de la comunitat van respondre i van utilitzar exclusivament aquestes
precipitacions. Les espècies perennes herbàcies i llenyoses van utilitzar barreges d’aigua
caiguda durant l’hivern i l’estiu.

Altres aplicacions
Els isòtops estables també permeten profunditzar en l’efecte fisiològic sobre els
arbres davant de certes pràctiques realitzades en la gestió forestal com les aclarides, que
en principi redueixen la competència i permeten una major disponibilitat d’humitat del
sòl. Aquest efecte pot ser confirmat mitjançant els isòtops de carboni (Ferrio et al.,
2005a). Per exemple, McDowell et al. (2003) van analitzar el rati 13C/12C en els anells
dels arbres abans i després d’una aclarida en un rodal de Pinus ponderosa. A més
permeten estudiar paràmetres com l’eficiència en l’ús de l’aigua en relació a
l’adaptació, genètica i creixement de les espècies forestals.
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2. OBJECTIUS
!

A partir de l’anàlisi de la composició isotòpica (13C/12C, 18O/16O) en els anells de
creixement d’un nombre important d’individus de Pinus sylvestris mostrejats en l’àmbit
pirinenc, el present treball pretén:

1) Determinar la presència de variabilitat en eficiència en l’ús de l’aigua en masses
forestals de pi roig procedents de l’àmbit pirinenc i prepirinenc mitjançant indicadors
indirectes d’aquest paràmetre ($13C) i de les pèrdues d’aigua per transpiració ($18O).

2) Quantificar el mèrit o importància relativa d’un conjunt de variables ecològiques
i dasomètriques procedents d’un seguit de parcel!les de pi roig de l’àmbit pirinenc i
prepirinenc de Catalunya sobre les possibles diferències en l’ús de recursos hídrics per
part de l’espècie.
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3. MATERIALS I MÈTODES

3.1. PRESA DE MOSTRES
3.1.1. Condicions dels rodals seleccionats

Els rodals seleccionats pertanyen a boscos públics de l’àmbit pirinenc i prepirinenc
per tal d’obtenir informació viable sobre la gestió en el passat, assegurant que l’estrat
dominant i codominant no ha estat alterat. Els rodals havien de complir les
característiques següents:
# Rodals purs de pi roig.
# Rodals regulars.
# Situats entre 800 i 1600 m d’altitud .
# Fracció de cabuda coberta superior al 60%.
# Àrea basimètrica superior als 20 m2/ha.
# Edat superior els 45 anys.
# Gestionats amb una silvicultura on no s’haguessin practicat tallades de selecció
diamètrica.
D’aquests rodals es van seleccionar 32 parcel!les circulars amb un radi de 8m (en
projecció ortogonal), per tant amb una superfície total aproximada de 200 m2, que
contenien individus majors de 45 anys.
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3.1.2. Distribució i localització de les parcel"les

Figura 3.1. Distribució de les parcel!les.

A continuació es mostra la localització de cada parcel!la mostrejada (taula 3.1) on
s’indica el municipi i la comarca a la que pertany, les coordenades UTM i l’altitud
respecte el nivell del mar.
Taula 3.1a. Ubicació de les parcel!les mostrejades.

Municipi

Comarca

UTM X

UTM Y

Altitud

Alàs i Cercs

Alt Urgell

377169

4686842

1130

Alàs i Cercs (2)

Alt Urgell

379033

4685852

1391

Alp

Cerdanya

408664

4691440

1356

Alp (2)

Cerdanya

414321

4689951

1468

Castellà n'Hug

Berguedà

420465

4679885

1314

St. Llorenç de Morunys

Solsonès

380129

4666190

1300

Espot

Pallars Sobirà

344922

4714656

1324

Estamariu

Alt Urgell

377585

4695844

1609

Estamariu (2)

Alt Urgell

377408

4695073

1558

Fontanals de Cerdanya

Cerdanya

413200

4690554

1702

Fontanals de Cerdanya (2)

Cerdanya

414633

4691430

1265

!
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Taula 3.1b. Ubicació de les parcel!les mostrejades.

Municipi

Comarca

UTM X

UTM Y

Altitud

Gisclareny

Berguedà

398793

4679505

1405

Gisclareny (2)

Berguedà

402781

4679335

1082

Gombrèn

Ripollès

421548

4679504

1242

Guils del Cantó

Alt Urgell

359317

4691105

1463

Guixers

Solsonès

392876

4668357

1523

Guixers (2)

Solsonès

391616

4666737

1112

Poble de l’Illet

Berguedà

411693

4677028

818

Poble de l’Illet (2)

Berguedà

411915

4676752

803

Queralbs

Ripollès

429764

4686221

1552

Rialb

Pallars Sobirà

351053

4701023

1671

St. Llorenç de Morunys

Solsonès

381881

4665271

1075

Soriguera

Pallars Sobirà

342635

4690406

954

St. Joan de les Abadesses

Ripollès

437398

4674103

921

St. Joan de les Abadesses (2)

Ripollès

437273

4676368

999,5

Vallfogona de Ter

Ripollès

442013

4686339

1407

Valls de Valira

Alt Urgell

370543

4696949

1357

Valls de Valira (2)

Alt Urgell

370554

4697218

1451

3.1.3. Variables mesurades a cada parcel"la

Les variables mesurades a cada parcel!la s’han extret del treball pràctic tutorat
“Relació entre els factors ecològics i la producció forestal en pi roig en l’àmbit
Pirinenc” de M. Sala (2009). Les variables utilitzades en el present treball son les
següents:
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1) Dades d’identificació de la parcel!la: número de parcel!la, data de la presa de dades,
la seva localització i les seves coordenades UTM, mitjançant el GPS.
2) Variables de la fisiografia de la parcel!la.
# Altitud
#

Pendent

#

Orientació segons Sun et al. (2008)

#

Posició fisiogràfica segons la classificació del relleu a camp (Annex 1).

3) Variables i paràmetres dasomètrics.
# Diàmetre mig.
# Altura dominant: calculada com la mitjana dels dos arbres més gruixuts per
parcel!la.
# Edat: calculada a partir dels testimonis (cores) extrets a cada parcel!la.
# Creixement mig anual: calculat a partir dels cores extrets en cada parcel.la.
# Fracció de cabuda coberta.
# Àrea basimètrica.
# Número de peus per hectàrea.
# Índex d’estació (SI): calculat a partir de les corbes de Palahí et al. (2004),
mitjançant l’equació següent:
SI= 100/(3,119+0,186269-0,03119&F2-(18,6269/F2)+(F2/E2))
On F2= edat parcel!la i E2= altura dominant.
4) Variables edàfiques
# Profunditat efectiva d’arrelament, entenent per aquesta la profunditat fins el
material original, horitzó compacte, graves o qualsevol capa que impedeixi la penetració
de les arrels.
# Reacció de carbonats. La presència de carbonats s’establia mitjançant l’aplicació
d’àcid clorhídric de concentració al 11% en volum damunt d’una mostra de sòl (FAO,
2006). La classificació es va realitzar segons la efervescència del CO2 i el soroll que es
desprenia (taula 3.3).
# Percentatge d’elements grossos: estimació basat en la classificació elaborada per
la FAO (2006).
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# Percentatge d’afloraments rocosos.
5) Variables ecològiques
# Climàtiques: obtingudes a partir de l’Atles Climàtic Digital de Catalunya
(Ninyerola et al., 2000).
# Àmbits bioclimàtics: determinats per Moré et al. (2005).
Pel posterior anàlisi d’aquest conjunt de variables com a potencialment explicatives
de les composicions isotòpiques, s’han dividit aquestes en qualitatives i quantitatives.
Els factors qualitatius són els que no prenen forma numèrica, sinó categòrica o
atribut. Aquests són: l’àmbit bioclimàtic (Moré et al., 2005), la posició fisiogràfica, el
rang de carbonats, l’orientació (Sun et al., 2008) i la regió de procedència.
Els factors quantitatius són els que s’expressen numèricament. A més dels
esmentats, s’han afegit altres variables que també podien ser rellevants en la variació de
la composició isotòpica. A continuació es representen gràficament totes les variables
numèriques emprades a partir de diagrames de caixa, on es mostra la variabilitat de
valors dels factors quantitatius en funció de l’estació.
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3.1.3.1. Factors qualitatius

La taula 3.2 presenta els àmbits bioclimàtics de Moré et al. (2005).
Taula 3.2. Àmbits bioclimàtics

Àmbits
bioclimàtics

Descripció

1

Temperatura molt alta a l’estiu i mitjana al hivern. Precipitació molt
baixa. Radiació alta.

2

Temperatura alta a l’estiu i mitjana al hivern. Precipitació baixa.
Radiació mitjana.

3

Temperatura mitjana. Precipitació mitjana. Radiació alta.

4

Temperatura alta. Precipitació mitjana en l’estació humida i molt
baixa en l’estació seca. Radiació alta.

5

Temperatura moderadament baixa. Precipitació mitjana. Radiació
alta.

6

Temperatura alta. Precipitació molt alta en l’estació humida i
mitjana en l’estació seca. Radiació mitjana.

7

Temperatura mitjana. Precipitació molt alta en l’estació humida i
alta en l’estació seca. Radiació alta.

8

Temperatura molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt alta.

9

Temperatura molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt
baixa.
Relació entre els factors ecològics i la producció forestal en pi roig de l’àmbit Pirinenc.

Figura 3.2. Àmbits bioclimàtics de Catalunya (Moré et al., 2005)

Figura 6: Àmbits bioclimàtics de Catalunya (Moré et al, 2005)
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D’altra banda es va utilitzar una classificació del relleu realitzada per GARRIDO
$&!
et al (2008). Per realitzar aquest anàlisi del relleu es va partir del Model Digital del
Terreny (MDT) en format ràster de 30x30 metres. La classificació es va basar en
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Les estacions estudiades pertanyen únicament als àmbits bioclimàtics 3, 5, 8 i 9.
La posició fisiogràfica segons la classificació a camp es mostra a la taula 3.3.
Inicialment les estacions es van classificar en 4 posicions fisiogràfiques diferents, però a
causa de no disposar de prou individus mostrejats amb edats superiors a 45 anys, es van
haver d’unir parcel!les d’un mateix rodal però de diferent posició fisiogràfica per tal
d’obtenir un mínim de dos arbres mostrejats en cada una de les zona i així poder
realitzar l’anàlisi corresponent. Així doncs, el nombre final de posicions representades
ha estat de 6.
Taula 3.3. Posició fisiogràfica segons classificació a camp.
Relleu
Classificació
1
Divisòria
2
Divisòria i part alta vessant
3
Part alta de vessant
4
Mitja vessant
5
Mitja i baixa vessant
6
Part baixa de vessant

La reacció dels carbonats es va classificar segons la taula 3.4.

Taula 3.4. Reacció de carbonats.

% en volum de
carbonats
>20%
5-15%
<5%
0%

Efervescència
Bombolles grans formant una espuma alta
Bombolles petites formant una espuma baixa
No bombolles
No bombolles

Reacció
audible
Si
Si
Si
No

La classificació de l’orientació de cada estació es va realitzar segons Sun et al.
(2008) (taula 3.5).

Taula 3.5. Classes d’orientació segons la classificació realitzada per Sun et al. (2008)

Classe
1
2

Orientació
Obaga (316-135º)
Solana (136-315º)

Per últim, també es va tenir en compte la regió de procedència a que pertanyia cada
estació (taula 3.6).
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Taula 3.6. Regions de procedències

Regió de procedència
6 Pirineu muntà humit català
7 Prepirineu català

3.1.3.2. Factors quantitatius

!
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En la figura 3.3 es mostra la variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus
climàtic en funció de l’estació, representats gràficament a partir de diagrames de caixa.
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Figura 3.3. Variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus climàtic.
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De les gràfiques anteriors se n’extreu que:
a) La temperatura mitjana anual es troba compresa entre els 6 i els 11,5ºC, la
temperatura màxima anual entre 11 i 18ºC, i la temperatura mínima anual es
troba entre els 0 i 5ºC.
b) La precipitació anual oscil!la entre els 617 i els 1100 mm anuals.
c) El dèficit hídric anual, o precipitació anual dividida per la ETP anual, es
troba comprès entre 0,6 i 1,3, mentre que el dèficit hídric estival (Pestiu/
ETPestiu) oscil!la entre 0,42 i 1,1. Aquests dos últims paràmetres indiquen
que les estacions amb valors inferiors a 1 pateixen cert estrès hídric en algun
moment de l’any.
d) L’índex d’estacionalitat de pluges (Pestiu/ Panual) oscil!la entre 0,27 i 0,41 i
el dèficit de pressió de vapor es troba compres entre els 997 i 1600 Pa.
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En la figura 3.4 es mostra la variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus
fisiogràfic en funció de l’estació, representats gràficament a partir de diagrames de
caixa.
!
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Figura 3.4. Variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus fisiogràfic.

S’observa que l’altitud de les estacions es troba compresa entre els 800 i els 1700 m
d’altitud, confirmant que la zona d’estudi es troba dins l’àrea de distribució de l’espècie,
ja que el pi roig ocupa una amplia varietat d’altituds, trobant-lo en el cas de Catalunya
des dels 300 m fins als 2000 m (Galán et al., 1998).

Pel que fa al pendent, hi ha una gran variabilitat, des d’estacions amb pendents
pròxims al 0% a estacions amb quasi el 100% de pendent, però la majoria es troben
entre un 30% i un 50%.

En la figura 3.5 es mostra la variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus
edàfic en funció de l’estació, representats gràficament a partir de diagrames de caixa.
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Figura 3.5. Variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus edàfic.

!
En els gràfics anteriors s’observa que la profunditat d’arrelament oscil!la entre els
24 i 80 cm, el rang d’elements grossos és variable entre 0 i 65%, tot i que la majoria
d’estacions es troben en un tant per cent moderat, i pel que fa als afloraments rocosos a
la majoria de casos es troben entre un 0 i un 5%, encara que algunes estacions superen
àmpliament aquest rang.
En la figura 3.6 es mostra la variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus
dasomètric en funció de l’estació, representats gràficament a partir de diagrames de
caixa.
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Figura 3.6. Variabilitat de valors dels factors quantitatius de tipus dasomètric.

!
De les gràfiques anteriors se n’extreu que:
a)

La densitat de les estacions (nºpeus/ha) oscil!la els 500 i 2500 peus/ha, tot i
que la majoria presenten densitats entre 700 i 1600 peus /ha, mentre que l’àrea
basimètrica es troba compresa entre 23 i 70 m2/ha.

b)

La fracció de cabuda coberta presenta valors entre 65% i 80%, excepte una
estació (Estamariu) que presenta una FCC del 32%. L’índex d’estació (SI)
varia entre 12,5 i 27, presentant la majoria d’estacions valors entre 17 i 22.

c)

L’altura dominant de la majoria d’estacions oscil!la entre els 12 i 20 m, i
l’edat mitjana de la majoria d’estacions es troba compresa entre els 48 i 76
anys, exceptuant cinc estacions que tenen més de 80 anys.

d)

El creixement mig anual varia entre 0,5 i 1,9 mm, excepte l’estació de
Gombrèn, que presenta un creixement mig anual de 2,5 mm. El diàmetre mig
presenta valors entre 13,5 i 37,5 cm, no obstant la majoria prenen valors entre
19 i 26 cm.

Per l’estudi de la composició isotòpica de l’oxigen, s’ha considerat important afegir
la variable fisiogràfica $18OR (composició isotòpica d’oxigen mitjana anual de la pluja)
estimada a partir de la temperatura anual, la precipitació anual i l’altitud de cada estació
(Ferrio et al., 2005). Els resultats obtinguts en cada estació es representen gràficament a
la figura 3.7 a partir del diagrama de caixa.
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Figura 3.7. Valors de $18OR de les estacions.
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3.1.4. Mostreig

Per l’anàlisi d’isòtops estables de carboni (13C/12C) i oxigen (18O/16O) es van
extreure les mostres o cores mitjançant barrina de Pressler petita (5 mm de diàmetre) a
un metre i mig d’altura (Fig. 3.7) , situant la barrina perpendicular a la línia de màxim
pendent i evitant zones de fusta de compressió, nusos o altres alteracions dels dos arbres
més gruixuts per parcel!la, per tal d’obtenir mostres d’individus majors de 45 anys. Un
cop s’extreia el core es realitzava un recompte aproximat dels anys per comprovar que
el testimoni obtingut tenia més de 45 anys, sí no era així s’havia de barrinar un altre
arbre donat que la mostra obtinguda no era vàlida. Així ens asseguràvem que, un cop al
laboratori a on realitzàvem el recompte d’anys detingudament, obtinguéssim un mínim
de dos arbres per parcel!la amb les condicions desitjades.
En quatre parcel!les es van extreure varis testimonis de fusta o cores addicionals per
així comprovar el grau de representativitat del resultats obtinguts a partir de dos arbres a
les parcel!les on només es disposava d’aquesta xifra d’individus mostrejats.

Figura 3.8. Extracció d’un testimoni amb la barrina de Pressler.
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Un cop extretes les mostres es van col!locar en tubs de plàstic ben identificats
(numero de parcel!la i arbre) i es van traslladar al centre on es van posar a assecar en
estufa durant 48 hores a 60ºC per impedir l’emergència de fongs.
En el conjunt de totes les parcel!les mostrejades es van obtenir 98 mostres útils, és a
dir, que pertanyien a individus majors de 45 anys.

3.2. PROCESSAT DE LES MOSTRES
3.2.1. Determinació del període d’estudi

De cada un dels 98 testimonis de fusta extrets es realitzà l’anàlisi d’isòtops estables
de carboni (13C/12C) i oxigen (18O/16O) pel període comprès entre l’any 2000 i 2007,
ambos inclosos (8 anys).
Es va seleccionar aquest període per tal d’evitar l’efecte juvenil dels arbres sobre els
valors isotòpics del carboni, que podria interferir en la interpretació dels resultats.
Nombrosos estudis han determinat que durant la joventut el valor de la composició
isotòpica del carboni va incrementant-se fins que l’arbre arriba a la maduresa i pren
valors més constants (Loader et al., 2007).

3.2.2. Datació i quantificació del creixement

Per realitzar la datació dels testimonis primerament es va procedir a fotografiar cada
testimoni, de la part que millor es distingien els anells de creixement mitjançant un
equip multimèdia consistent en ordinador, software especialitzat (Leica Application
Suite V 3.1.0) per capturar imatges i lupa binocular (Leica MZ8) amb càmera integrada
(Leica DFC320), que captura les imatges als augments desitjats (10X).
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Figura 3.9. Anells de creixement de dos testimonis o cores.

Amb aquestes imatges i mitjançant el software de tractament d’imatges Image J
(1.40g, Wayne Rasband, Research Services Branch, NIMH, Bethesda, Maryland, USA)
es va procedir a identificar i marcar els anells de creixement del període d’estudi. Un
cop marcats, es va calcular el creixement mig anual d’aquest 8 anys. Els passos
realitzats en aquest procés van ser els següents:
Primerament es va marcar l’inici de cada anell de creixement del període 2007-1999
per tal d’obtenir la distancia entre els anells des de l’inici del 2000 fins al final del 2007.
Un cop identificat l’inici de cada anell anual el programa ens va permetre calcular la
distància (mm) entre els 8 anys, i així obtenir el creixement mig anual d’aquests 8 anys
per cada arbre.

#++(!
#+++!

Figura 3.10. Testimoni o core amb la datació efectuada.

3.2.3. Preparació prèvia de les mostres a l’extracció

Un cop identificats els anells de creixement corresponents el període 2000-2007 i
calculat el creixement mig, es va procedir a tallar la porció de core corresponent
únicament al creixement dels 8 anys seleccionats, sobre els quals es realitzà l’analítica.
La separació d’aquest anells es va realitzar amb l’ajuda d’un bisturí, una lupa binocular
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(Leica zomm 2000) i amb les fotografies dels testimonis realitzades anteriorment on
havíem datat els anells de creixement pertanyents als 8 anys.
Separada la fracció de core corresponent als 8 anys, es va procedir a tallar aquests
segments a làmines tant fines com fos possible, per tal d’assegurar que en el procés
d’extracció de #-cel!lulosa els reactius poguessin actuar completament sobre la mostra i
accelerar al màxim el procés d’extracció. Cada mostra es va col!locar en tubs Eppendorf
degudament identificats.
Seguint el protocol d’extracció conegut com Brendel, Modified Brendel and WaterModified Brendel (Gaudinski et al., 2005) es va agafar cada una de les mostres dels tubs
Eppendorf i es van dividir en varies mostres que tinguessin un pes entre 27-32 mg,
introduint-se en vials roscats de 2 ml degudament identificats. Un cop realitzat aquest
pas les mostres estaven a punt per iniciar l’extracció.
Les mostres que tenien la meitat o menys del pes desitjat també es van col!locar en
vials roscats de 2 ml i es van reservar apart, on en el moment de l’extracció es van
afegir la meitat de reactius descrits en el protocol.
Aquest pas previ a l’extracció és necessari, a més de per disposar de totes les
mostres amb els pesos homogenis i així utilitzar la mateixa quantitat de reactius a tots
els vials, degut a la necessitat de que el pes en cada vial sigui aproximadament igual pel
funcionament correcte de la centrífuga, on el pes ha d’estar equilibrat pel seu òptim
funcionament.
Finalment es van obtenir 328 vials roscats de 2 ml de capacitat a punt per iniciar
l’extracció de l’#-cel!lulosa.

Figura 3.11. Mostres de cores tallades a làmines fines contingudes en els vials roscats de 2
ml a punt per iniciar l’extracció.

3.2.4. Extracció de l’#-cel"lulosa

La metodologia utilitzada en el procés d’extracció de l’#-cel!lulosa va ser igual per
tot el conjunt de mostres, seguin el protocol Brendel, Modified Brendel and Water!
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Modified Brendel (Gaudinski et al., 2005). L’única variació es va realitzar a les mostres
que contenien la meitat del pes descrit pel protocol, on es va aplicar la meitat de la
quantitat necessària de reactius per l’extracció.
Aquest procés es va dur a terme en grups de 20 mostres, procurant que cada grup
contingues vials de pesos aproximadament iguals, degut a que la capacitat de
l’escalfador de blocs analògic i la microcentrífuga només permetia processar 20 mostres
per extracció.
El procés d’extracció realitzat en cada un dels vial roscat que contenia la mostra de
core tallada a làmines fines va ser el següent:
Pas 1
S’afegeixen 400µl d’àcid acètic al 80% i 40µl d’àcid nítric al 69% en cada un dels
vials roscats. Un cop omplerts, es col!loquen a l’escalfador de bocs analògic de la marca
VWR Internacional (Fig. 3.12a) durant 45 minuts a 120ºC.
Pas 2
Un cop passat aquest temps, es treuen les mostres de l’escalfador i es deixen
refredar durant 5 minuts; a continuació, s’afegeixen 500µl d’etanol al 99%.
Pas 3
Un cop afegits els reactius es passen les mostres durant uns segons per l’agitador
vòrtex (VWR Internacional) (Fig. 3.12b), per tal d’aconseguir una barreja homogènia, i
seguidament es posen les mostres a la microcentrífuga (Sigma 1-14) (Fig. 3.12c) durant
10 minuts a una velocitat de 14000 rpm. Un cop centrifugades les mostres s’extreu el
líquid dels vials roscats per decantació mitjançant una pipeta (Fig. 3.12f).
Pas 4
Un cop extret tot el líquid s’afegeixen 1000µl d’etanol al 99% a cada mostra, i a
continuació es torna a repetir el pas 3.
Pas 5
S’afegeixen 1000µl d’aigua bidestil!lada (DDI) i de nou es repeteix el pas 3.
Pas 6
S’afegeixen 1000µl de NaOH al 17% utilitzant pipetes d’un sol ús, i a continuació es
deixen reposar les mostres durant 10 minuts abans de tornar a realitzar el pas 3.
Pas 7
S’afegeixen 1000µl DDI en cada vial roscat i es torna a repetir el pas 3.
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Pas 8
S’afegeixen 880µl de DDI i 120µl d’àcid acètic al 80%, i un cop omplerts tots els
vials es torna a realitzar el pas 3.
Pas 9
S’afegeixen 1000µl de DDI i es torna a repetir el pas 3.
Pas 10
S’afegeixen 1000µl d’etanol al 99% i es torna a realitzar el pas 3.
Pas 11
Per últim, s’afegeixen 1000µl de acetona al 99,5% i es repeteix el pas 3.
Finalment es posen els vials amb el tap obert dins del dessecador (Fig. 3.12d) 12h
per acabar d’evaporar les restes de líquids extrets per decantació, i seguidament
s’introdueixen a l’estufa durant 22h a 50ºC on s‘assequen les mostres. Passat aquest
temps s’extreuen les mostres de l’estufa i es deixen refredar. A continuació es tapen i es
reserven al dessecador.

%"#
!"#

$"#
&"#

'"#

e)

Figura 3.12. a) Escalfador de blocs analògic; b) Agitador vòrtex; c) Microcentrifugadora; d)Dessecador;
e)Conjunt de pipetes i reactius utilitzats en el procés d’extracció; f) Decantació mitjançant una pipeta.
!
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3.2.5. Homogeneïtzació de les mostres

Un cop finalitzada l’extracció de #-cel!lulosa de totes les mostres es van agafar les
mostres que pertanyien al mateix testimoni o core i es van posar en el mateix tub de
polipropilè de 10 ml per realitzar el procés d’homogeneïtzació de la mostra.
Aquet procés es divideix en dues fases: la primera part del procés consisteix en la
utilització de l’aparell d’ultrasons (Sonifier 250); la segona consisteix en liofilitzar les
mostres.
Abans d’introduir les mostres a l’aparell d’ultrasons (Sonifier 250) s’afegeix 1ml
aigua destil!lada a les mostres (en aquelles que la quantitat de mostra era molt elevada
s’hi afegeix aigua destil!lada fins que es cobreixi tota la mostra). Posteriorment es posen
a la nevera durant 24 hores, degut a la necessitat de que les mostres estiguin fredes per
realitzar aquest procés que genera un escalfament i així evitar que les mostres arribin a
elevades temperatures, causant la seva desaparició.
Un cop refredades les mostres s’introdueixen una per una a l’aparell d’ultrasons
durant uns segons, fins observar una textura esponjosa (en vàries ocasions va ser
necessari afegir més aigua destil!lada degut a que quedava una massa molt compacta).
L’aparell d’ultrasons provoca en el líquid o material sòlid sotmès a so unes vibracions
que generen diferències de pressió d’alta freqüència, que condueixen a la formació de
bombolles de vapor minúscules (cavitacions). La implosió d’aquestes alhora provoca un
fort moviment de les molècules, produint l’homogeneïtzació de la mostra.
Per últim es porten les mostres a liofilitzar. El liofilitzador fa el vuit a la mostra i la
congela a una temperatura de -80ºC. Això produeix que s’evapori l’aigua, garantint
l’assecat complet de la mostra.

Figura 3.13. Tubs de polipropilè de 10 ml amb la cel!lulosa extreta de cada core.
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3.2.6. Encapsulat de les mostres previ a l’anàlisi

Les mostres de cada tub de polipropilè es van encapsular en dos capsules diferents,
una per determinar la composició isotòpica del carboni ($13C) (utilitzant càpsules
d’estany) i l’altre per determinar la composició isotòpica de l’oxigen ($18O) (utilitzant
càpsules de plata).
Mitjançant una balança de precisió (± 0.001mg) es pesa la quantitat de mostra
necessària per cada càpsula (Fig. 3.14a), dins l’interval de pes que exigeix el laboratori
d’anàlisi: per les càpsules d’estany ($13C), el pes ha d’oscil!lar entre 0,900 mg i 1,100
mg; per les de plata ($18O), entre 0,35 mg i 0,45 mg. Amb el pes de mostra adequat en
la càpsula, es procedeix a tancar-la, de manera que no quedi aire a dins i procurant que
durant el procediment de tancament no es perdi mostra, emprant dues pinces (Fig.
3.14b). Aquest procés consisteix en aplanar la capsula primer de dalt i després de baix;
així s’assegura que no surti mostra. A continuació es doblega la càpsula en forma de S i
es torna a aplanar (així s’obté un rectangle), i finalment es doblega sobre ella mateixa,
de manera que la càpsula acaba presentant una forma cúbica.
Cada càpsula s’introduïa en una cel!la numerada d’una bandeja de plàstic, i cada
bandeja contenia càpsules d’un tipus o l’altre exclusivament.
a)

b)

!
Figura 3.14. a) Balança de precisió. b) Procés d’encapsular les mostres.

3.2.7. Identificació i enviament de les mostres
Les safates es van enviar a un laboratori extern (Stable Isotope Facility, UC Davis,
California) a on, mitjançant espectrometria de masses (Thermo Finnigan DeltaPLUS XP
Continuous Flow Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer), es van obtenir les
composicions isotòpiques per cada element químic (13C i 18O).
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Figura 3.15. Safates de plàstic on es van dipositar les càpsules.

3.3 ANÀLISI ESTADÍSTICA
3.3.1 Anàlisis de la variància (ANOVA)

Per quantificar la rellevància dels diferents factors causants de variació de $13C i
$18O es va dur a terme un anàlisi de variància mitjançant el paquet estadístic SAS/STAT
(1999). Els factors presents en els diferents models van ser els següents:
- Estació
- Àmbit bioclimàtic
- Posició fisiogràfica
- Reacció als carbonats
- Orientació
- Regió de procedència
Es va considerar que un factor era significatiu si presentava un nivell de significació
inferior el 5%. Als factors que van resultar significatius es va aplicar un test de
comparació múltiple de Tukey-Kramer.
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3.3.2 Regressions

L’anàlisi de regressió lineal simple va utilitzar com a variables independents les
variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques i dasomètriques representades a les
figures 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. El llindar de significació va ser del 5%.
Els coeficients de determinació de les regressions lineals entre la composició
isotòpica tant de carboni com d’oxigen i les diferents variables van ser calculats
utilitzant dades per estació. A més, es va analitzar la relació entre la composició
isotòpica ($13C o $18O) i l’edat, el creixement o el diàmetre a nivell d’arbre individual.
El paràmetre $18OR només s’ha utilitzat per determinar la seva relació amb $18O,
degut a que aquest paràmetre només pot explicar la variació de $18O i no de $13C.
També s’han realitzat regressions lineals múltiples per etapes independentment per
les variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques o dasomètriques. Per últim, s’ha
realitzat una regressió múltiple conjunta amb la composició isotòpica ($13C o $18O) com
a variable independent i utilitzant tots els factors anteriors. S’ha utilitzat el llindar de
probabilitat del 0,20, per tal de relaxar el criteri d’entrada/sortida de factors en els
diferents models.
Aquestes regressions múltiples s’han realitzat a través del procediment PROC REG
de SAS, fen servir l’estratègia “Stepwise”. Els gràfics es van crear mitjançant
SigmaPlot (SigmaPlot 9.0, 2004).
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4. RESULTATS

4.1 ANÀLISIS DE LA VARIÀNCIA

Tant en el cas del carboni com en el de l’oxigen s’ha realitzat l’anàlisi de variància
considerant tres situacions diferenciades: a) incloent-hi totes les estacions mostrejades
(28 estacions); b) excloent les estacions amb mostreig intensiu (24 estacions); i 3) per
les estacions on s’havia efectuat un mostreig d’arbres més intensiu i es disposava, per
tant, d’un nombre d’arbres superior a tres (4 estacions).

4.1.1. Composició isotòpica del carboni (! 13C).

A les taules següents es mostren els resultats de l’anàlisi de la variància unifactorial
de les composicions isotòpiques del carboni com a funció única de les estacions
mostrejades.
La taula 4.1 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !13C considerant la
totalitat de les estacions mostrejades.
Taula 4.1. Anàlisi de variància de $13C (‰) en totes les estacions mostrejades.

27

Suma de
quadrats
36,29

Quadrats
mitjans
1,344

65

22,32

0,343

Font de Variació

GL

Estacions
Error intra-parcel!la

Valor F

Probabilitat>F

3,91

<.0001

R2=0,62; CV=-2,49‰

La taula 4.2 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !13C considerant
totes les estacions excepte les estacions amb mostreig intensiu.
Taula 4.2. Anàlisi de variància de $13C (‰) excloent les estacions amb mostreig intensiu.

Font de Variació

GL

Suma de
quadrats

Quadrats
mitjans

Valor F

Probabilitat>F

Estacions

23

21,40

0,930

2,90

0,0037

Error intra-parcel!la

29

9,32

0,321
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R2=0,69; CV=-2,39‰

La taula 4.3 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !13C considerant les
estacions amb un nombre d’arbres analitzats superior a tres.
Taula 4.3. Anàlisi de variància de $13C (‰) en les estacions amb mostreig intensiu.

3

Suma de
quadrats
12,38

Quadrats
mitjans
14,127

36

13,01

0,361

Font de Variació

GL

Estacions
Error intra-parcel!la

Valor F

Probabilitat>F

11,42

<.0001

R2=0,49; CV=-2,57‰

A la Figura 4.1 es presenta la variació de l’error intra-parcel!la en funció del número
d’arbres mig mostrejats en cada estació, derivat de l’anàlisi de la variància, d’acord a les
tres situacions abans comentades.

Figura 4.1. Error experimental expressat en funció del número d’arbres mostrejats en l’anàlisi
de la variància per $13C en les tres situacions analitzades.

En els tres anàlisis s’han detectat diferències significatives del valor de $13C
depenent de l’estació. Com es pot observar (taula 4.1, 4.2 i 4.3) el valor de l’estadístic F
augmenta en augmentar el número d’individus mig mostrejat en cada estació. Per això,
quan analitzem només les quatre estacions on s’ha realitzat un mostreig intensiu el valor
de F augmenta considerablement. Pel que fa a l’error experimental (figura 4.1) aquest
no disminueix en augmentar el número d’individus mostrejats en cada estació. Això
indica que un nombre relativament petit de mostres permet estimar adequadament
l’error intra-parcel!la, tot i que la precisió amb que s’estimen les mitjanes per estació
incrementarà a l’augmentar el nombre de repeticions aplicades a cada parcel!la.
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La figura 4.2 mosta els valors mitjans per cada estació. L’estació Estamariu (2) és la
que presenta valors més alts i l’estació Vallfogona els més baixos. Els valors mitjans
per estació han estat força diferents, amb una diferència entre valors extrems
(Vallfogona i Estamariu (2)) de 2,77‰, i que equival a un valor relatiu de 12,3% .

Figura 4.2. Representació dels valors mitjos de la $13C en cada estació.

4.1.2 Composició isotòpica de l’oxigen ($ 18O).

La taula 4.4 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !18O considerant la
totalitat de les estacions mostrejades.
Taula 4.4. Anàlisi de variància de $18O (‰) en totes les estacions mostrejades.

27

Suma de
quadrats
17,79

Quadrats
mitjans
0,659

62

32,61

0,526

Font de Variació

GL

Estacions
Error intra-parcel!la

Valor F

Probabilitat>F

1,25

0,2294

R2=0,35; CV=2,09‰

La taula 4.5 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !18O considerant les
estacions amb un nombre d’arbres analitzats inferior o igual a tres.
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Taula 4.5. Anàlisi de variància de $18O (‰) excloent les estacions amb mostreig intensiu.

Font de Variació

GL

Suma de
quadrats

Quadrats
mitjans

Valor F

Probabilitat>F

Estacions

23

11,06

0,480

1,38

0,2053

Error intra-parcel!la

28

9,73

0,350

R2=0,53; CV=1,69‰

La taula 4.6 presenta els resultats de l’anàlisi de la variància per !18O considerant
totes les estacions excepte les estacions em mostreig intensiu.

Taula 4.6. Anàlisi de variància de $18O (‰) en les estacions amb mostreig intensiu.

3

Suma de
quadrats
6,357

Quadrats
mitjans
2,119

24

16,239

0,676

Font de Variació

GL

Estacions
Error intra-parcel!la

Valor F

Probabilitat>F

3,13

0,0443

R2=0,28; CV=3,37‰

A la Figura 4.3 es presenta la variació de l’error intra-parcel!la en funció del número
d’arbres mig mostrejats en cada estació, derivat de l’anàlisi de la variància, d’acord a les
tres situacions abans comentades.

Figura 4.3. Error experimental expressat en funció del numero d’arbres mostrejats en l’anàlisi
de la variància per $18O en les tres situacions analitzades.

A les tres anàlisis anteriors només s’han detectat diferències significatives del valor
$ O depenent de l’estació en analitzar les quatre estacions on s’ha realitzat un mostreig
18
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intensiu, i on el valor de l’estadístic F augmenta considerablement (taula 4.6). Això
suggereix que per caracteritzar les diferències de $18O no és suficient analitzar de dos a
tres mostres per estació. Tot i això, l’error experimental no disminueix en augmentar el
número d’individus mostrejats per estació.
Tot i no haver diferències geogràfiques significatives de $18O, a la figura 4.4 es pot
observar la variació d’aquest paràmetre, on l’estació d’Alp és la que presenta valors més
alts i l’estació Fontanals de Cerdanya, els més baixos. Els valors mitjans per estació han
estat poc diferents, amb una diferència entre valors extrems (Alp i Fontanals de
Cerdanya) de 2,05‰, equivalent a un 6,1%.

Figura 4.4. Representació dels valors mitjos de la $18O de cada estació.

4.2 RELACIONS ENTRE ISÒTOPS ESTABLES DE CARBONI I
OXIGEN
4.2.1 Relació entre les mitjanes dels isòtops per estació.

A la figura 4.5. es presenta la relació dels valors mitjans dels isòtops estables ($13C,
$18O) per cada estació. S’observa com no existeix una relació significativa entre $13C i
$18O.
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Figura 4.5. Relació entre $13C i $18O per cada estació.

4.2.2 Relació entre valors isotòpics individuals.

A la figura 4.6. es presenta la relació existent entre els valors $13C i $18O de cada
arbre mostrejat, sense tenir en compte l’estació on pertanyen. En aquest cas, tampoc
s’ha apreciat cap relació entre els valors dels dos isòtops.

Figura 4.6. Relació entre $13C i $18O per cada una de les mostres.

Tanmateix si no es té en compte la dada atipica (representada amb color taronja)
s’observa una certa relació positiva, amb una r de 0,206 i amb un nivell de significació
pròxim el 5% (p= 0,0669).
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4.3. RELACIONS ENTRE $13C I VARIABLES QUALITATIVES I
QUANTITATIVES

4.3.1. Factors qualitatius. Anàlisis de la variància.
4.3.1.1. Àmbit bioclimàtic

A continuació (taula 4.7) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $13C en funció dels diferents àmbits bioclimàtics (5) als que pertanyen
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.7. Anàlisi de variància en funció dels àmbits bioclimàtics de $13C(‰).
Suma de Mitja de
Font de variació
GL
Valors F
Probabilitat> F
quadrats quadrats
Àmbit bioclimàtic
4
7,65
1,91
5,57
0,0006
Estació (àmbit bioclimàtic)

23

20,75

0,90

Error intra-parcel!la

65

22,32

0,34

2,63

0,0012

R2=0,62; CV=-2,486‰

L’anàlisi indica que hi ha diferencies significatives del valor de $13C depenent de
l’àmbit bioclimàtic. També s’observen diferències significatives de $13C entre les
diferents estacions de cadascun dels àmbits bioclimàtics existents.
A la taula 4.8 es presenten les diferencies en la $13C entre els àmbits bioclimàtics a
partir del test de comparació múltiple de Tukey-Kramer.
Taula 4.8. Test de separació de mitjanes de Tukey-Kramer
Àmbits
Descripció
bioclimàtics
3
Tº mitjana. Precipitació mitjana. Radiació alta

!

Nº
estacions
1

$13C
(‰)
-23,12

Test
a

8

Tº molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt
alta.

6

-23,38

a

7

Tº mitjana. Precipitació molt alta estació humida i
mitjana estació seca. Radiació alta.

3

-23,50

a

5

Tº moderadament baixa. Precipitació mitjana.
Radiació baixa.

17

-23,72

a

9

Tº molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt
baixa.

1

-25,33

b

'+!

Rellevància dels factors ecològics com a determinants de
l’ús de l’aigua en pi roig (Pinus sylvestris) de l’àmbit pirinenc
!

Resultats

En base als resultats s’observa que l’àmbit bioclimàtic 9 (Tº molt baixa, precipitació
molt alta i radiació molt baixa) mostra diferències significatives amb la resta d’àmbits.
Aquests no mostren diferències entre ells. La diferència entre l’àmbit bioclimàtic amb
$13C més elevada (l’àmbit 9) i més baixa (l’àmbit 3) és força important (2,23 ‰),
Com s’ha comentat, l’àmbit bioclimàtic 9 divergeix de la resta d’àmbits, presentant
un valor més baix, tot i que només existeix una estació que pertanyi a l’àmbit
bioclimàtic 9; per això, és difícil determinar si la variació de la $13C és deguda a l’àmbit
bioclimàtic o està causada per altres característiques de l’estació.

4.3.1.2. Posició fisiogràfica

A continuació (taula 4.9) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $13C en funció de les diferents posicions fisiogràfiques (6) on es troba
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.9. Anàlisi de variància de $13C (‰) en funció de la posició fisiogràfica.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F
Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Posició fisiogràfica
5
4,41
0,88
2,57
0,0351
Estació (posició fisiogràfica)

22

28,11

1,28

Error intra-parcel!la

65

22,32

0,34

3,72

<.0001

R2=0,619 CV=-2,486‰

L’anàlisi mostra que hi ha diferencies significatives del valor de $13C depenent de la
posició fisiogràfica. També s’observen diferències significatives de $13C entre les
diferents estacions de cadascuna de les posicions fisiogràfiques existents.
A la taula 4.10 es presenten les diferencies en la $13C entre les posicions
fisiogràfiques a partir del test de comparació múltiple de Tukey-Kramer.
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Taula 4.10. Test de separació de mitjanes de Tukey-Kramer
Nº
Posició fisiogràfica
$13C (‰)
estacions

Test

Divisòria i part alta vessant

-22,89

1

a

Mitja vessant

-23,59

10

ab

Part baixa de vessant

-23,62

6

ab

Part alta de vessant

-23,71

9

ab

Divisòria

-24,18

1

ab

Mitja i baixa vessant

-24,35

1

b

En el test s’observa que la posició fisiogràfica ‘divisòria i part alta de vessant’
mostra diferències significatives amb la posició de ‘mitja i baixa vessant’. La resta de
posicions fisiogràfiques no mostren diferències entre elles, ni entre les dues abans
esmentades. La diferència entre la posició fisiogràfica amb $13C més elevada (divisòria i
part alta vessant) i més baixa (mitja i baixa vessant) és de 1,46 ‰,
La posició fisiogràfica divisòria i part alta de vessant divergeix de la resta,
presentant un valor més elevat que les altres, tot i que només tenim una estació que
pertanyi a aquesta posició fisiogràfica; per això és difícil determinar si la variació de la
$13C és degut a la posició fisiogràfica o a causa d’altres característiques de l’estació.
Igual succeeix en el cas de la posició fisiogràfica de mitja i baixa vessant però en cas
contrari, presentant uns valors més baixos que la resta.

4.3.1.3. Carbonats

A continuació (taula 4.11) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $13C en funció dels diferents rangs de carbonats (4) als que pertanyen
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.11. Anàlisi de variància de $13C(‰)en funció del percentatge de carbonats.
Mitja de
Font de variació
GL
Suma de quadrats
Valors F Probabilitat> F
quadrats
Carbonats
3
1,45
0,48
1,41
0,2474
Estació (carbonats)

24

27,47

1,14

Error intra-parcel!la

65

22,32

0,34

3,33

<.0001

R2=0,62; CV=-2,48‰
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L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $13C depenent
del percentatge de carbonats. Sí que s’observen diferències significatives de $13C entre
les diferents estacions de cadascun dels rangs de carbonats existents.
A la taula 4.12 es presenten els valors promig de $13C en funció del rang de
carbonats.
Taula 4.12. Valors promig de $13C (‰) en funció dels carbonats
Rang de carbonats
Nº estacions
$13C (‰)
>20% de carbonats
7
-23,43
5-15% de carbonats

6

-23,67

0% de carbonats

11

-23,73

<5% de carbonats

4

-23,85

S’observa que existeix una variació escassa dels valors mitjans de $13C dels
diferents rang de carbonats. La diferència entre el rang de carbonat amb $13C més
elevada (>20% de carbonats) i més baixa (<5% de carbonats) és només de 0,3 ‰.

4.3.1.4. Orientació

A continuació (taula 4.13) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $13C en funció de les diferents classes d’orientació (2), segons la
classificació realitzada per Sun et al. (2008), a que pertanyen cadascuna de les estacions
mostrejades.
Taula 4.13. Anàlisi de variància de $13C (‰) en funció de l’orientació.
Suma de
Font de variació
GL
Mitja de quadrats Valors F
quadrats
Orientació
1
0,25
0,25
0,74
Estació (orientació)

26

35,48

1,36

Error intra-parcel!la

65

22,32

0,34

3,97

Probabilitat> F
0,3918
<.0001

R2=0,619; CV=-2,486‰
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L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $13C depenent de
l’orientació. Sí que s’observen diferències significatives de $13C entre les diferents
estacions de cadascuna de les classes d’orientació existents.
A la taula 4.14 es presenten els valors promig de $13C en funció de les dues
orientacions.
Taula 4.14. Valors promig de $13C (‰) en funció de l’orientació
Orientació (Sun et al 2004) Nº estacions
$13C (‰)
Obaga (316-135º)
16
-23,60
Solana (136- 315º)

12

-23,73

La diferència entre l’orientació amb $13C més elevada (Obaga) i més baixa (Solana)
és només de 0,13‰.

4.3.1.5. Regió de Procedència

A continuació (taula 4.15) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $13C en funció a les diferents regions de procedència (2) a les que
pertanyen cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.15. Anàlisi de variància de $13C (‰) en funció de la regió de procedència.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Regió de procedència
1
0,16
0,165
0,48
0,4907
Estació (regió de procedència)

26

35,76

1,375

Error intra-parcel!la

65

22,32

0,34

4,01

<.0001

R2=0,619; CV= -2,486‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $13C depenent de
la regió de procedència. Sí que s’observen diferències significatives de $13C entre les
diferents estacions de cadascuna de les regions de procedència existents.
A la taula 4.16 es presenten els valors promig de $13C en funció de la regió de
procedència.
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Taula 4.16. Valors promig de $13C (‰) en funció de la regió de procedència.
Regió de procedència
Nº estacions
$13C (‰)
6 Pirineu muntà humit català

14

-23,61

7 Prepirineu català

14

-23,71

La diferència entre la regió de procedència amb $13C més elevada (Pirineu muntà
humit català) i més baixa (Prepirineu català) és només de 0,1‰.

4.3.2 Factors quantitatius

A continuació s’ha realitzat un anàlisi de regressió lineal simple utilitzant com a
variables independents les variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques i
dasomètriques que apareixen a les figures (3.2-3.5), per tal de determinar si alguna
d’aquestes es troba relacionada amb la variació observada en $13C.

4.3.2.1 Relació entre $13C i els factors climàtics

A la taula 4.17 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables climàtiques anuals.
Taula 4.17. Relacions entre els factors climàtics i $13C.
T (ºC)
T (ºC)
T (ºC)
P(mm)
I.P*
anual
max
min
anual
R2
0,050
0,037
0,032
0,007
0,033

0,038

0,028

0,005

probabilitat

0,338

0,420

0,761

0,252

0,322

0,364

0,961

0,376

DH**

VPD$

P/ETP

*I.P: Índex de precipitació estival = Pestiu / P anual
**DH: Dèficit hídric a l’estiu = Pestiu / ETP estiu
$VPD (Dèficit de pressió de vapor) = VPsat – VP
L’anàlisi de regressió lineal simple no proporciona cap resultat significatiu entre la
composició isotòpica i les variables climàtiques examinades, presentant totes les
relacions un nivell de significació superior al 10%.
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4.3.2.2. Relació entre $13C i els factors fisiogràfics

A la taula 4.18 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables fisiogràfiques.
Taula 4.18. Relacions entre els factors fisiogràfics i $13C.
Pendent (%)

Altitud (m)

R2

0,029

0,001

probabilitat

0,385

0,867

L’anàlisi de regressió lineal simple tampoc proporciona en aquesta ocasió cap
resultat significatiu entre la composició isotòpica i els factors fisiogràfics examinats,
presentant un nivell de significació superior al 10%.

4.3.2.3. Relació entre $13C i els factors edàfics

A la taula 4.19 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i els factors edàfics.
Taula 4.19. Relacions entre factors edàfics i $13C.
Profunditat
Elements grossos
d’arrelament (cm)
(%)
R2
0,466
0,011
probabilitat

<.0001

0,591

Afloraments
rocosos (%)
0,002

Reacció
carbonats (%)
0,041

0,801

0,299

A l’anàlisi de regressió lineal simple s’observa una relació negativa entre $13C i la
profunditat d’arrelament, amb una R2 de 0,47 i un nivell de significació <.0001.
A la figura 4.7 es representa la relació entre la composició isotòpica i la profunditat
d’arrelament.
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Figura 4.7. Composició isotòpica del carboni en funció de la profunditat d’arrelament (cm)
per cada estació.

S’observa una clara tendència negativa, és a dir, a més profunditat d’arrelament,
menys $13C.

4.3.2.4. Relació entre la $13C i els factors dasomètrics

S’ha realitzat regressions lineals entre $13C i els factors dasomètrics de cada estació.
A més, s’ha analitzat la relació entre $13C i el creixement, l’edat i el diàmetre a nivell
d’arbre individual.

4.3.2.4.1. A nivell d’estació

A la taula 4.20 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i els factors dasomètrics.
Taula 4.20. Relacions entre els factors dasomètrics i $13C.
AB
Dm
Ho
Densitat
Creixement
(m2/ha)
(cm)
(m)
(peus/ha)
R2
0,007
0,050
0,043
0,074
0,009
Probabilitat

!

0,666

0,251

0,286

0,1609

0,615

0,047

Edat
(anys)
0,001

FCC
(%)
0,004

0,266

0,898

0,744

SI
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L’anàlisi de regressió lineal simple no proporciona cap resultat significatiu entre la
composició isotòpica i les variables dasomètriques. Si de cas, destacar la relació
positiva entre $13C i la densitat, amb un llindar de significació proper al 15%, però en
qualsevol cas amb un ajust molt baix.

4.3.2.4.2. A nivell d’arbre

A la taula 4.21 es mostren els coeficients de determinació de les regressions lineals

obtinguts entre la composició isotòpica i els factors dasomètrics de cada arbre analitzat.
Taula 4.21. Relacions entre els factors dasomètrics i $13C.
Edat (anys)
Creixement (mm)

Diàmetre (cm)

R2

0.037

0.002

0.004

Probabilitat

0,0772

0,6674

0,5436

A l’anàlisi de regressió lineal simple s’observa certa relació negativa entre $13C i
l’edat, amb un nivell de significació <10% encara que amb una R2 molt baixa (0,037).
A la figura 4.8 es representa la relació entre la composició isotòpica i l’edat a nivell
d’arbre individual.

-21
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$13C= -5,88e-3x-23,15

$13C (‰)

-22

-23

-24

-25

-26
40

!

!

60

80

100

Edat (anys)

120

140

160

!

Figura 4.8. Composició isotòpica en funció de l’edat (anys) de cada arbre.

S’observa una lleugera tendència negativa, a més edat menys $13C, tot i la dispersió
13
tant elevada en $ C que caracteritza als arbres d’edat inferior.
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4.4 RELACIONS ENTRE $18O I VARIABLES QUALITATIVES I
QUANTITATIVES

4.4.1. Factors qualitatius. Anàlisi de variància.
4.4.1.1. Àmbit bioclimàtic

A continuació (taula 4.22) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $18O en funció dels diferents àmbits bioclimàtics (5) als que pertanyen
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.22. Anàlisi de variància de $18O (‰) en funció dels àmbits bioclimàtics.
Font de variació

GL

Suma de
quadrats

Mitja de
quadrats

Valors F

Probabilitat> F

Àmbits bioclimàtics

4

1,96

0,489

0,93

0,4520

Estació (àmbits bioclimàtics)

23

16,54

0,729

1,37

0,1653

Error intra-parcel!la

62

32,61

0,526

R2=0,15; CV= 1,34‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $18O depenent de
l’àmbit bioclimàtic. Tampoc s’observen diferències significatives de $18O entre les
diferents estacions de cadascun dels àmbits bioclimàtics existents.
A la taula 4.23 es presenten els valors promig de $18O en funció dels àmbits
bioclimàtics.
Taula 4.23. Valors promig de $18O ‰ en funció dels àmbits bioclimàtics.
Àmbits bioclimàtics
Descripció

!

Nº estacions

$18O (‰)
35,10

3

Tº molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt baixa.

1

7

Tº moderadament baixa. Precipitació mitjana. Radiació
baixa.

3

5

Tº mitjana. Precipitació molt alta estació humida i mitjana
estació seca. Radiació alta.

17

8

Tº molt baixa. Precipitació molt alta. Radiació molt alta.

6

34,62

9

Tº mitjana. Precipitació mitjana. Radiació alta

1

34,08

34,91
34,87
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Tot i no mostrar diferències significatives, la diferència (escassa) entre els àmbits
bioclimàtics amb $18O més elevada (l’àmbit 3) i més baixa (l’àmbit 9) és de 1,02‰,

4.4.1.2. Posició fisiogràfica

A continuació (taula 4.24) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $18O en funció de les diferents posicions fisiogràfiques (6) on es troben
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.24. Anàlisi de variància de $18O (‰) en funció de la posició fisiogràfica.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Posició fisiogràfica

5

0,50

0,10

0,19

0,9651

Estació (posició fisiogràfica)

22

16,25

0,74

1,40

0,1488

Error intra-parcel!la

62

32,61

0,53

R2=0,353; CV=2,087‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives dels valor de $18O depenent
de la posició fisiogràfica. Tampoc s’observen diferències significatives de $18O entre les
diferents estacions de cadascuna de les posicions fisiogràfiques existents.
A la taula 4.25 es presenten els valors promig de $18O (‰) en funció de les
posicions fisiogràfiques.
Taula 4.25. Valors promig de $18O ‰ en funció de les posicions fisiogràfiques.
Posició fisiogràfica
Nº estacions
$18O (‰)

!

Mitja i baixa vessant

1

35,03

Divisòria

1

34,95

Mitja vessant

10

34,87

Part baixa de vessant

6

34,76

Divisòria i part alta vessant

1

34,73

Part alta de vessant

9

34,71
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La diferència entre les posicions fisiogràfiques amb $18O més elevada (mitja i baixa
vessant) i més baixa (part alta de vessant) és només de 0,32 ‰.

4.4.1.3. Carbonats

A continuació (taula 4.26) es mostren els resultats en l’anàlisi de variància dels
valors de $18O en funció dels diferents rangs de carbonats (4) que pertanyen cadascuna
de les estacions mostrejades.
Taula 4.26. Anàlisi de variància de $18O (‰) en funció del percentatge de carbonats.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Carbonats

3

1,90

0,63

1,20

0,3164

Estació (carbonats)

24

14,99

0,62

1,19

0,2882

Error intra-parcel!la

62

32,61

0,53

R2=0,353; CV=2,087‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $18O depenent
del rang de carbonats. Tampoc s’observen diferències significatives de $18O entre les
diferents estacions de cadascun dels rangs de carbonat existents.
A la taula 4.27 es presenten els valors promig de $18O en funció dels rangs de
carbonats.
Taula 4.27. Valors promig de $18O ‰ en funció dels carbonats.
carbonats
Nº estacions
$18O (‰)
>20% de carbonats

7

35,01

5-15% de carbonats

6

34,93

0% de carbonats

11

34,65

<5% de carbonats

4

34,63

La diferència entre el rang de carbonat amb $18O més elevada (>20% de carbonats) i
més baixa (<5% de carbonats) és de només 0,38 ‰.

!

("!

Rellevància dels factors ecològics com a determinants de
l’ús de l’aigua en pi roig (Pinus sylvestris) de l’àmbit pirinenc
!

Resultats

4.4.1.4. Orientació

A continuació (taula 4.28) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $18O en funció de les diferents classes d’orientació (2) segons la
classificació realitzada per Sun et al (2008) als quals pertanyen cadascuna de les
estacions mostrejades.
Taula 4.28. Anàlisi de variància de $18O (‰) en funció de l’orientació.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F
Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Orientació

1

0,019

0,019

0,04

0,8474

Estació (orientació)

26

17,55

0,675

1,28

0,2096

Error intra-parcel!la

62

32,61

0,53

R2=0,353; CV=2,01‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $18O depenent de
la classe d’orientació. Tampoc s’observen diferències significatives de $18O entre les
diferents estacions de cadascuna de les orientacions existents.
A la taula 4.29 es presenten els valors promig de $18O en funció de les classes
d’orientació.
Taula 4.29. Valors promig de $18O‰ en funció de l’orientació.
Orientació Sun et al.(2008) Nº estacions
$18O (‰)
Obaga (136- 315º)

16

34,82

Solana (316-135º)

12

34,78

Tot i no mostrar diferències significatives s’observa que la diferència entre les dos
classes d’orientació amb $18O més elevada (Solana) i més baixa (Obaga) és només de
0,035‰,
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4.4.1.5. Regió de procedència

A continuació (taula 4.30) es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi de variància
dels valors de $18O en funció de les diferents regions de procedència (2) a que pertanyen
cadascuna de les estacions mostrejades.
Taula 4.30. Anàlisi de variància de $18O (‰) en funció de les regions de procedències.
Suma de
Mitja de
Font de variació
GL
Valors F Probabilitat> F
quadrats
quadrats
Regió de procedència

1

0,06

0,057

0,11

0,7414

Estació (regió de procedència)

26

17,47

0,672

1,28

0,2136

Error intra-parcel!la

62

32,61

0,526

R2=0,353; CV=2,087‰

L’anàlisi indica que no hi ha diferències significatives del valor de $18O depenent de
la regió de procedència. Tampoc s’observen diferències significatives de $18O entre les
diferents estacions de cadascuna de les regions de procedències existents.
A la taula 4.31 es presenten els valors promig de $18O en funció de les regions de
procedència.
Taula 4.31. Valor promig de $18O (‰) en funció de les regions de procedència.
Regió de procedència
Nº estacions
$18O ( ‰)
7 Prepirineu català

14

34,77

6 Pirineu muntà humit i català

14

34,83

Tot i no mostra diferències significatives, s’observa que la diferència entre les
regions de procedència amb $18O més elevat (Prepirineu català) i més baixa (Pirineu
montà humit i català) és només de 0,06‰.

4.4.2 Factors quantitatius

A continuació s’ha realitzat una anàlisi de regressió lineal simple utilitzant com a
variables independents les variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques i
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dasomètriques que apareixen a les figures (3.2-3.6), per tal de determinar si alguna
d’aquestes es troba relacionada amb la variació en $18O.

4.4.2.1 Relació entre $18O i els factors climàtics

A la taula 4.32 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables climàtics anuals.
Taula 4.32. Relacions entre els factors climàtics i $18O.
T (ºC)
T (ºC)
T (ºC)
P(mm)
anual
R2
Probabilitat

anual

I.P*

DH**

VPD

P/ETP

max

min

0,074

0,037

0,045

0,007

0,026

0,021

0,035

0,008

0,1757

0,322

0,277

0,662

0,435

0,495

0,363

0,672

*I.P: Índex precipitació =Pestiu/P anual
**DH= Pestiu/ETP estiu
$VPD= VPsat – VP
L’anàlisi de regressió lineal simple entre la composició isotòpica i els factors
climàtics no ha proporcionat cap resultat significatiu. Destaca la relació positiva entre
$18O i la temperatura anual, amb un llindar de significació proper al 15%.

4.4.2.2. Relació entre $18O i els factors fisiogràfics

A la taula 4.33 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables fisiogràfiques.
Taula 4.33. Relacions entre els factors fisiogràfics i $18O.

!

Pendent (%)

Altitud (m)

R2

0,056

0,043

Probabilitat

0,225

0,288

(%!
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L’anàlisi de regressió lineal simple entre la composició isotòpica i els factors
fisiogràfics no proporciona cap resultat significatiu, totes presentant un nivell de
significació superior al 10%.

4.4.2.3. Relació entre $18O i la composició isotòpica de l’aigua de pluja ($18OR)

A la taula 4.34 es presenta el coeficient de determinació de la regressió lineal entre
la composició isotòpica mitjana per estació i $18OR.
Taula 4.34. Relació entre $18OR i $18O.
$18OR (‰)
R2

0,058

Probabilitat

0,235

L’anàlisi de regressió lineal simple entre la composició isotòpica i $18OR no
proporciona cap resultat significatiu, presentant un nivell de significació superior al 5%.

4.4.2.4. Relació entre $18O i els factors edàfics

A la taula 4.35 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables edàfiques.
Taula 4.35. Relacions entre factors edàfics i $18O.
Profunditat
Elements grossos
d’arrelament (cm)
(%)

Afloraments
rocosos (%)

R2

0,013

0,032

0,053

probabilitat

0,561

0,365

0,239

L’anàlisi de regressió lineal simple entre la composició isotòpica i els factors
fisiogràfics no proporciona cap resultat significatiu, totes presentant un nivell de
significació superior al 5%.
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4.4.2.5. Relació entre la composició isotòpica i els factors dasomètrics

S’ha realitzat regressions lineals entre $18O i els factors dasomètrics de cada estació.
A més, s’ha analitzat la relació entre $18O i el creixement, l’edat i el diàmetre a nivell
d’arbre individual.

4.4.2.5.1. A nivell d’estació

A la taula 4.36 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i els factors dasomètrics.
Taula 4.36. Relacions entre els factors dasomètrics i $18O.
AB
Dm
Ho
Densitat
Creixe(m2/ha)
(cm)
(m)
(peus/ha)
ment

SI

Edat
(anys)

FCC
(%)

R2

0,001

0

0.0001

0,046

0,0005

0,0005

0,009

0,013

Probabilitat

0,862

0,946

0,545

0,272

0,901

0,902

0,629

0,557

L’anàlisi de regressió lineal simple entre la composició isotòpica i els factors
dasomètrics no ha proporcionat cap resultat significatiu, doncs totes les relacions han
presentat un nivell de significació superior al 5%.

4.4.2.3.2. A nivell d’arbre

A la taula 4.37 es presenten els coeficients de determinació de les regressions lineals
entre la composició isotòpica i les diferents variables dasomètriques de cada arbre
analitzat.
Taula 4.37. Relacions entre els factors dasomètrics i la $18O.
Edat (anys)
Creixement (mm)

!

Diàmetre (cm)

R2

0.081

0.090

0.003

Probabilitat

0,0088

0,0055

0.637
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!A l’anàlisi de regressió lineal simple s’observa una relació negativa entre $18O i
l’edat i també entre $18O i el creixement mitjà anual, amb una R2 de 0,08 i 0,09
respectivament i amb un nivell de significació <5%. A la figura 4.9 es representen la
relacions entre la composició isotòpica d’oxigen i l’edat i el creixement. !
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Figura 4.9. Composició isotòpica de l’oxigen ($18O (‰))en funció de a) l’edat de l’arbre (anys)
i b) del creixement mitja anual (mm) de cada arbre analitzat.

S’observa (fig. 4.9a) una tendència negativa entre $18O i l’edat (a més edat, menys
composició isotòpica d’oxigen). En canvi, s’observa (fig.4.9b) una tendència positiva
entre $18O i el creixement (a més creixement mitja anual, més composició isotòpica
d’oxigen).
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Aquests resultats poden ser explicats per la relació negativa existent entre l’edat i el
creixement, amb una R2=0,17 i un nivell de significació <0,01%.

4.5. REGRESSIONS LINEALS MÚLTIPLES PER ETAPES

4.5.1. Composició isotòpica del carboni ($13C)
4.5.1.1. Factors climàtics

La regressió per etapes ajustades per les variables climàtiques (Tanual, Tmax, Tmin,
Panual, I.P, DH, VPD, P/ETP i àmbits bioclimàtics) no ha trobat cap variable
significativa pel llindar de probabilitat emprat.

4.5.1.2. Factors fisiogràfics

La regressió per etapes ajustada pels factors fisiogràfics (pendent, altitud, posició
fisiogràfica i orientació segons Sun et al., 2008) tampoc ha trobat cap variable
significativa pel llindar de probabilitat utilitzat.

4.5.1.3. Factors edàfics

La única variable explicativa detectada per la regressió lineal múltiple ha estat la
profunditat d’arrelament. El model d’ajust es presenta a la taula 4.38.
Taula 4.38. Influència dels factors edàfics sobre la $13C.
Paràmetre
Variable
DF
estimat (β)
Profunditat d’arrelament (cm)

27

-0,029

Error estàndard

Probabilitat> F

0,0065

0.0001

R2= 0,43
y=0,0291' -22,28
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Aquests resultats ens indiquen que la variació de la $13C ve explicada en un 43% per
la profunditat d’arrelament, sent aquesta relació negativa. Això significa que per cada
increment en cm de profunditat d’arrelament, la $13C disminueix un 0,03‰.

4.5.1.4. Factors dasomètrics

Per últim, a la regressió lineal múltiple per etapes ajustada per les variables
dasomètriques ( AB, Ho, densitat, creixement, SI, edat i diàmetre) l’única variable
detectada ha estat la densitat. El model d’ajust es presenta a la taula 4.39.
Taula 4.39. Influència dels factors dasomètrics sobre la $13C.
Paràmetre estimat
Variable
DF
Error estàndard
(β)
Densitat (peus/ha)

27

0,00031

0,000216

Probabilitat>F
0,1609

R2= 0,074
y=0,0003'-24,045

Aquests anàlisi indica que la variació de la $13C és explicable en un 7,4% per la
densitat de peus de l’estació, sent aquesta relació positiva.

4.5.1.5. Model general

Finalment s’ha realitzat una regressió múltiple conjunta amb $13C com a variable
independent utilitzant tots els factors analitzats anteriorment. S’ha observat una relació
significativa amb la profunditat d’arrelament, com havíem vist en la regressió per
etapes, però a més s’ha detectat una relació significativa amb l’índex de precipitació.
El model d’ajust es presenta a la taula 4.40.
Taula 4.40. Resultat regressió múltiple: Influència dels factors sobre la $13C.
Paràmetre
Variable
DF
Error estàndard
estimat (β)

Probabilitat>F

Profunditat d’arrelament (cm)

27

-0,03004

0,00629

<.0001

Índex precipitació

27

-4,65

2,71293

0,0987

R2=0,49
y=-0,03'1-4,65'2-20,734
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L’anàlisi indica que pràcticament el 50% de la variació de la $13C és explicada per
la profunditat d’arrelament i l’índex de precipitació. En ambdós casos les relacions son
negatives amb la $13C.

4.5.2. Composició isotòpica de l’oxigen ($18O)
4.5.2.1. Factors climàtics

La regressió per etapes ajustada per les variables climàtiques (T anual, T max, T
min, P anual, I.P, DH, VPD, P/ETP i àmbits bioclimàtics), només ha detectat una
relació significativa amb els àmbits bioclimàtics. El model d’ajust es presenta a la taula
4.41.
Taula 4.41. Influència dels factors climàtics sobre la $18O.
Variable
DF
Paràmetre estimat (β)
Error estàndard
Àmbits bioclimàtics

27

-0,09748

0,05765

Probabilitat>F
0,1028

R2=0,099
y=-0,097' + 35,38

L’anàlisi indica que la variació de la $18O ve explicada en un 9,9% per els àmbits
bioclimàtics, essent aquesta relació negativa. No obstant, aquest resultat s’ha
d’interpretar amb molta precaució doncs la variable ‘àmbit bioclimàtic’ s’ha tractat com
a ordinal a l’anàlisi, essent més aviat una barreja entre variable nominal i ordinal.

4.5.2.2. Factors fisiogràfics

La regressió per etapes ajustada per els factors fisiogràfics (pendent, altitud, posició
fisiogràfica i orientació segons Sun et al., 2008), ha detectat una relació significativa
amb el pendent. El model d’ajust es presenta a la taula 4.42.
Taula 4.42. Influència dels factors fisiogràfics sobre la $18O.
Variable
DF Paràmetre estimat (β)
Error estàndard
Pendent (%)

27

0,0063

0,00428

Probabilitat>F
0,155

R2=0,0761
y=0,0063'+34,55
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L’anàlisi indica que el 7,6% de la variació de la $18O ve explicada parcialment pel
pendent, sent aquesta relació positiva. Això significa que per cada increment en % del
pendent, la $18O augmenta un 0,0063‰.

4.5.2.3. Factors edàfics

La regressió per etapes ajustada per els factors edàfics (profunditat d’arrelament, %
elements grossos, afloraments rocosos i reacció als carbonats), ha detectat una única
relació significativa amb la reacció als carbonats. El model d’ajust es presenta a la taula
4.43.
Taula 4.43. Influència dels factors edàfics sobre la $18O.
Variable
DF
Paràmetre estimat (β)
Carbonats (%)

27

0,1275

Error estàndard

Probabilitat>F

0,06924

0,0770

R2=0,115
y=0,127'+34,50

Aquests resultats ens indiquen que la variació de la $18O ve explicada en un 11,5%
per la presència de carbonats en el sòl en %. La $18O augmenta 0,127‰ per cada
increment en % de carbonats.

4.5.2.4. Factors dasomètrics

La regressió per etapes ajustada per els factors dasomètrics (AB, Ho, densitat,
creixement, SI, edat i diàmetre) no ha trobat cap variable significativa pel llindar de
probabilitat utilitzat.

4.5.2.5. Model general

Per últim s’ha realitzat una regressió múltiple conjunta amb $18O com a variable
independent i utilitzant tots els factors analitzats anteriorment. S’han observat relacions
significatives amb els carbonats i amb els àmbits bioclimàtics, igual que en la regressió
per etapes, amb la diferència que en la conjunta el pendent no és significatiu. Una
possible interpretació és que aquest està relacionat amb els carbonats.
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El model d’ajust es presenta a la taula 4.44.
Taula 4.44. Resultat regressió múltiple: Influència dels factors sobre la $18O
Paràmetres estimat
Variables
DF
Error estàndard
(β)

Probabilitat>F

Carbonats (%)

27

0,129

0,0664

0,0634

Àmbits bioclimàtics

27

-0,099

0,0548

0,0834

R2=0,22
y=+0,13'1-0,098'2+35,09

L’anàlisi indica que el 22% de la variació de la $18O és explicada per la variació en
el % de carbonats i en el canvi d’àmbit bioclimàtic de les estacions, essent la relació
positiva entre la $18O i el % carbonats i negativa amb els àmbits bioclimàtics.
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5. DISCUSSIÓ

5.1. VARIABILITAT ENTRE ESTACIONS PELS ISÒTOPS
ESTABLES DE CARBONI I OXIGEN
5.1.1. Intensitat de mostreig i detecció de diferències en isòtops estables entre
estacions

Per determinar una possible relació entre intensitat de mostreig per estació (nombre
d’arbres mostrejats) i detecció de diferències estadístiques significatives entre estacions
es va realitzar l’anàlisi de variància pels isòtops de carboni i oxigen considerant tres
situacions: a) incloent-hi totes les estacions mostrejades (n=28 estacions); b) excloent
les estacions amb mostreig intensiu (n=24 estacions); i 3) per les estacions on s’havia
efectuat un mostreig més intensiu i es disposava d’un nombre d’arbres superior a tres
(n=4 estacions).Com a resultat, es van detectar diferències significatives en totes tres
situacions pel cas de la composició isotòpica del carboni. No obstant, a l’augmentar la
intensitat de mostreig disminueix la probabilitat associada a la hipòtesi nul!la d’igualtat
de mitjanes entre estacions, a conseqüència de que el valor de l’estadístic F augmenta en
augmentar el número d’individus mig mostrejat en cada estació. Això indica que la
precisió amb que s’estimen les mitjanes per estació incrementa a l’augmentar el nombre
de repeticions aplicades a cada parcel!la. En relació a l’error experimental, aquest no va
disminuir en augmentar el número d’individus mostrejats per estació, indicant que un
nombre relativament petit de mostres permet estimar adequadament la variabilitat intraparcel!la en !13C. En l’anàlisi de les composicions isotòpiques de l’oxigen com a funció
única de les estacions mostrejades, només es van detectar diferències significatives en
analitzar les quatre estacions on s’havia realitzat un mostreig intensiu. A diferència de la
composició isotòpica del carboni, això suggereix que per caracteritzar possibles
diferències de !18O entre estacions de pi roig no és suficient analitzar de dos a tres
mostres per estació, incrementant notablement la precisió de les estimes de mitjanes per
estació a l’emprar més de 2-3 mostres per parcel!la. Coincidint amb els resultats de
l’anàlisi de la !13C, l’error experimental tampoc disminueix en augmentar el número
d’individus mostrejats per estació.
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5.1.2. Naturalesa de les diferències en isòtops estables entre estacions

En comparar els valors mitjans de !13C per cada estació s’ha observat una diferència
força elevada entre valors extrems, equivalent aproximadament al 3‰. Aquesta
diferència és comparable amb els resultats obtinguts en Pinus halepensis (Ferrio et al.,
2003a), on el rang entre estacions també va ser aproximadament del 3‰. A més, els
valors absoluts de !13C van ser semblants en totes dues espècies tot i tractar-se, en el cas
de P. halepensis, d’una espècie d’ambients més mediterranis, amb menor disponibilitat
d’aigua i, per tant, més adaptada a l’escassetat de recursos hídrics que P. sylvestris.
S’esperaria que els valors de !13C en P. halepensis fossin menys negatius (o més
elevats, en el cas de -"$./ que en pi roig, com a conseqüència que P. halepensis redueix
dràsticament l'ús de l'aigua durant la sequera mitjançant el tancament dels estomes
(Borghetti et al., 1998), produint per tant una disminució del valor de % 13C (Farquhar et
al., 1989) és a dir, valors elevats de $13C. Això suggeriria que P. sylvestris presenta un
grau de sensibilitat a la disponibilitat hídrica similar al de l’espècie més xèrica P.
halepensis, la qual cosa és relativament inesperada donat l’origen eurosiberià del pi
roig.
Els resultats del present treball també son comparables amb l’estudi realitzat per
Eilmann et al. (2010), on compara valors de $13C de la fusta del pi roig d’arbres regats i
no regats, obtenint-ne una diferència entre ells de 2‰. Per tant, en comparació amb
aquests dos estudis prèviament esmentats podem afirmar que el rang de valors obtinguts
de $13C entre les estacions és més elevat del que es podia preveure.
El rang de valors mitjans obtinguts de $18O en cada estació (fig. 4.4) no és tan acusat
com pel cas de $13C, ja que la diferència entre valors extrems és només de 2‰, un rang
molt baix per aquest isòtop al comparar-ho amb l’obtingut amb d’altres estudis com ara
Ferrio et al. (2005) en P. halepensis, on es va observar una diferència entre estacions de
5,5‰. Aquest fet corrobora la necessitat de augmentar el mostreig per caracteritzar
adequadament les diferències de la $18O degut al canvi d’estació.

5.2. RELACIONS ENTRE ISÒTOPS ESTABLES DE CARBONI I
OXIGEN

La relació entre les mitjanes dels dos isòtops per estació va resultar no significativa
(Fig. 4.5). De tot el conjunt d’estacions caracteritzades destaquen: 1) l’estació de
Vallfogona de Ter, que pren valors molt baixos d’ambdues composicions; aquests
resultats, segons varis autors, suggereixen bones condicions hídriques (Saurer et al.,
!
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1997b i Scheideffer et al., 2000); 2) l’estació de Fontanals de Cerdanya, que pren un
valor alt en $13C i el valor més baix en $18O de totes les estacions analitzades; una
possible interpretació d’aquesta elevada $13C (a diferència de Fontanals de Cerdanya
(2)) és que aquesta estació al tenir un sòl poc profund i estar exposada a l’erosió, degut
a que es troba en la part alta de la vessant, té menys disponibilitat d’aigua, tot això
s’agreuja al tractar-se d’una massa densa i situada a una elevada altitud que podria
restringir el cicle del creixement, incrementant l’efecte de la sequera estival. Pel què fa
el valor de la $18O té sentit que doni valors lleugerament més baixos que Fontanals de la
Cerdanya (2), donat que és troba a més alçada i la composició isotòpica del 18O en la
precipitació es troba correlacionada negativament amb l’altitud, i encara més si és en
forma de neu (Ferrio et al., 2005a); 3) les estacions d’Alp i Guils del Cantó, que
presenten els valors més elevats de $18O; això suggereix un elevat control de les pèrdues
d’aigua pels arbres mostrejats en aquests dues estacions.
Valors alts de $13C indiquen o bé una alta taxa fotosintètica o bé una baixa
conductància estomàtica, o ambdues alhora (Saurer et al., 1997b i Scheideffer et al.,
2000). El fet de no existir una relació significativa entre les dues composicions
isotòpiques pot indicar que el grau d’obertura dels estomes (gs) no intervé de forma
rellevant en l’explicació de diferències en eficiència en ús de l’aigua entre estacions, i
per tant, aparentment l’elevada $13C és deguda a una elevada taxa fotosintètica. No
obstant, la presència de diferències significatives en !18O entre estacions al incrementar
la intensitat de mostreig suggeriria que les diferències entre estacions per aquest isòtop
hi son presents, tot i que el nombre d’arbres mostrejats en la major part de casos no ha
estat suficient com per fer-les evidents. Una altra possible explicació de la poca
correlació entre $13C i !18O és que part de la variabilitat de !18O pot respondre a
variacions en la font d’aigua en lloc del que passa a nivell de fulla, i això podria haver
afegit soroll a la relació entre $13C i !18O.
La relació entre els valors de $13C i de $18O utilitzant valors per arbre mostrejat
tampoc va ser significativa; tanmateix com s’observa a la figura 4.6, si no es té en
compte una única dada força atípica s’observa una certa relació positiva, amb un nivell
de significació pròxim al 5% (p=0,0669), suggerint que els arbres van patir cert estrès
hídric en major o en menor mesura durant el període de formació del anell que els va
dur a controlar les pèrdues d’aigua mitjançant control estomàtic. L’explicació és que
valors simultàniament alts de $13C i de $18O sorgeixen com el resultat de la regulació
estomàtica davant a les pèrdues d’aigua per estrès hídric (Saurer et al., 1997b i
Scheideffer et al., 2000). Si pel contrari, a valors de $13C baixos li corresponen valors
de $18O baixos o inclús constants, això suggereix que en aquest període hi van haver
bones condicions hídriques (Saurer et al., 1997b i Scheideffer et al., 2000).
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5.3. RELLEVÀNCIA DEL FACTORS ECOLÒGICS EN ELS
CANVIS EN $13C
5.3.1. Factors qualitatius

En l’anàlisi de variància de $13C en funció dels factors qualitatius es detectaren
diferències significatives (p<0,05) depenent de l’àmbit bioclimàtic i la posició
fisiogràfica. Tot i les diferències clarament significatives s’ha de tenir certa precaució
en ambdós casos, degut a que els valors extrems estan molt poc representants en termes
de nombre d’estacions.
S’esperava que els àmbits bioclimàtics amb més precipitació tinguessin els valors
més baixos de $13C, símptoma de bones condicions hídriques. En comparar les mitjanes
obtingudes (taula 4.8) s’ha observat que no hi ha una relació clara entre els àmbits
bioclimàtics amb més precipitació i els valors de $13C, tot i així l’àmbit bioclimàtic 9
que correspon a l’àmbit amb més precipitació i menys temperatura, ha mostrat un valor
significativament inferior en $13C al de la resta d’àmbits bioclimàtics. Tot i això, només
existeix una estació que pertanyi a l’àmbit bioclimàtic 9; per tant, és difícil determinar si
la variació de la $13C és deguda estrictament a l’àmbit bioclimàtic o bé està causada per
altres característiques de l’estació.
En l’anàlisi de variància de $13C en funció de la posició fisiogràfica s’esperava que
els valors més baixos corresponguessin a les parts baixes de vessant, sent aquesta la
zona amb més profunditat del sòl i per tant amb més capacitat de retenció d’aigua,
adquirint millors condicions pel desenvolupament dels arbres (a diferència de les parts
altes i divisòries, amb menor profunditat del sòl degut a l’erosió). Els resultats obtinguts
només mostren una diferència clara entre la posició fisiogràfica “divisòria i part alta
vessant” i la posició de “mitja i baixa vessant”, més o menys d’acord al resultat esperat.
Tot i mostrar diferències, s’ha de tenir en compte que les dues posicions fisiogràfiques
significativament diferents només estan representades per una estació, i per tant és
difícil determinar si la variació de $13C és degut a la posició fisiogràfica o bé causada
per d’altres característiques de les estacions implicades.
Pel contrari, no s’han trobat diferències significatives del valor de $13C depenent del
percentatge de carbonats, ni de l’orientació, i tampoc s’han obtingut diferències
significatives entre les diferents regions procedències, símptoma que les variacions de
$13C no son a causa de diferències genètiques sinó degudes a factors ambientals.
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5.3.2. Factors quantitatius

Per analitzar si la variació observada en la $13C es trobava relacionada amb factors
quantitatius es va realitzar una anàlisi de regressió lineal simple utilitzant com a
variables independents les variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques i
dasomètriques.
A nivell d’estació, només s’ha trobat una relació negativa entre $13C i la profunditat
d’arrelament, és a dir, a més profunditat d’arrelament menys $13C, resultats
conseqüentment esperats ja que, a més profunditat d’arrelament, el sòl reté més aigua, el
potencial hídric de la planta esdevé menys negatiu i per tant, es generen millors
condicions pel desenvolupament dels arbres, registrant-se en ells una baixa $13C.
Aquesta regressió va mostrar un percentatge d’explicació de la variabilitat total en !13C
força important (proper al 50%), i confirma aquest factor com la principal causa de
variació en eficiència en ús de l’aigua entre estacions de pi roig del Pirineu. Donat que
les diferències entre estacions per !13C van ser força importants, això indicaria que els
arbres presenten diferències importants en estrès hídric no tan degut a causes
estrictament climàtiques (veure més avall), sinó a factors edàfics lligats a la capacitat de
retenció d’aigua del sòl. Aquest resultat es rellevant de cara a interpretar i anticipar
possibles incidències de fenòmens de decaïment en pi roig com a conseqüència del
canvi climàtic.
En analitzar els factors dasomètrics a nivell d’arbre, es va observar certa relació
negativa entre $13C i l’edat, encara que amb una R2 molt baixa (R2=0,037 i p<10%) i
amb una elevada dispersió dels valors de $13C dels arbres d’edat inferior (Fig. 4.8). Per
tant, aparentment els arbres joves son més sensibles a la disponibilitat hídrica, aquest fet
pot ser a causa de que els arbres joves es troben en masses més denses, amb més
competència pels recursos que en les masses d’arbres d’edats superiors o degut a la
sensibilitat intrínseca de l’arbre en les seves etapes juvenils.
El no mostrar cap relació significativa entre la composició isotòpica del carboni i les
variables climàtiques i fisiogràfiques suggeriria que el pi roig en el Pirineu i Prepirineu
esta més limitat per altres factors no estrictament climàtics, com les condicions
edàfiques, a diferència d’altres estudis on han relacionat el clima com a factor limitant
pel seu desenvolupament (Eilmann et al., 2010). L’explicació podria ser que degut a
que les estacions analitzades reben una precipitació anual superior als 600 mm
(requeriment mínim per l’espècie), però en algun moment pateixen cert estrès hídric
segons els paràmetres calculats (dèficit hídric anual o estival), el factor que condiciona
més la supervivència en aquestes condicions és la profunditat de sòl, que possibilita que
l’estació pugui conservar o no la humitat necessària per resistir certa sequera estival.
Aquests resultats coincideixen amb l’estudi realitzat en les mateixes parcel!les per Sala
(2009) on es va evidenciar que la profunditat efectiva d’arrelament és un factor clau en
la configuració de la qualitat d’estació.
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5.4. RELLEVÀNCIA DEL FACTORS ECOLÒGICS EN ELS
CANVIS EN $18O
5.4.1. Factors qualitatius

L’anàlisi de variància dels valors de $18O en funció dels factors qualitatius no ha
donat cap diferència significativa. Aquests resultats eren esperats ja que com s’ha
comentat anteriorment (apartat 5.1) la variació dels valors mitjans de $18O entre les
estacions és molt baix, fet que dificulta trobar diferències.

5.4.2. Factors quantitatius

En l’anàlisi dels factors qualitatius en relació a la variació de $18O s’han observat
certes tendències amb la temperatura mitjana anual, el pendent (%) i $18OR, però en tots
els casos lluny del llindar de significació (5%). La dèbil relació obtinguda entre $18O i
$18OR coincideix amb els resultats obtinguts per Ferrio et al. (2005) amb P. halepensis i
Saurer et al. (1997a) amb Fagus sylvatica en ambients secs. Això suggereix que pel pi
roig, l’enriquiment transpiratiu en els estomes amaga la senyal de l’aigua font. Pel
contrari, altres autors han trobat bona relació entre aquests dos paràmetres en estudis
amb espècies no adaptades a l’estrès hídric, el que indicaria que $18O pot utilitzar-se en
aquestes espècies com a indicador de la composició isotòpica de l’aigua font (Saurer et
al., 1997a, Anderson et al., 1998). La $18O s’utilitza com a indicadora de les relacions
hídriques de la planta, i en concret es troba molt relacionada amb la regulació
estomàtica producte del grau de sequera atmosfèrica (dèficit de pressió de vapor). El no
trobar-se cap relació significativa amb aquest factor indicaria, contràriament al que s’ha
esmentat anteriorment, que els factors limitants per l’espècie en aquestes estacions no
son els factors climàtics. Aquesta incertesa del paper dels factors climàtics, amb
resultats contradictoris si examinem la relació amb la $18OR, podria resoldre’s amb una
millor caracterització estacional dels valors de !18O.
En analitzar els factors dasomètrics a nivell d’arbre es va observar una relació
negativa entre $18O i l’edat i una relació positiva amb el creixement. La relació negativa
entre $18O i l’edat, juntament amb la relació d’aquesta amb la $13C, suggereix que els
arbres més grans presenten un millor estat hídric i, com a conseqüència, no han de
regular les pèrdues d’aigua, el que es tradueix en valors baixos de $18O. A partir de la
relació negativa entre l’edat i el creixement podem determinar que els arbres joves
creixen més i presenten valors més alts de $18O, i aquests valors alts de $18O indiquen
baixes taxes de transpiració. El fet que la $18O sigui elevada al mateix temps que la $13C
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es pot interpretar com el resultat de la regulació estomàtica davant les pèrdues d’aigua
resultants de l’estrès hídric (Saurer et al., 1997b i Scheidegger et al., 2000). A més
l’elevat valor de la $18O dels arbres joves també pot ser deguda a una menor profunditat
de les arrels i per tant l’origen de l’aigua utilitzada per aquests és més superficial, i més
enriquida en 18O a causa d’una major evaporació.

!

5.5. MODELS EXPLICATIUS DE LA VARIACIÓ EN ISÒTOPS
ESTABLES EN PI ROIG DE L’ÀMBIT PIRINENC
5.5.1. Composició isotòpica del carboni

Les regressions lineals múltiples per etapes, realitzades independentment per les
variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques o dasomètriques, van detectar com a
úniques variables explicatives la profunditat d’arrelament i la densitat de la massa.
Concretament, els resultats indiquen que la variació de $13C ve explicada en un 43% per
la profunditat d’arrelament, sent la relació negativa. Això significa que per cada
increment en centímetre de profunditat d’arrelament, el model prediu una disminució en
la $13C equivalent a 0,03‰. Al ser aquesta la única variable edàfica identificada en la
regressió per etapes, aquest resultat lògicament concorda amb l’obtingut en la regressió
lineal simple, on també es va observar una relació significativa negativa entre aquests
dos paràmetres. La densitat de peus de l’estació també va explicar la variació de la $13C,
però en aquest cas únicament en un 7,4%, significant que per cada augment unitari de la
densitat (peus/ha) augmenta la $13C en un 0,0003‰. Tot i tenir poc pes, aquest resultat
confirma els resultats obtinguts en la relació entre la $13C i l’edat, on aparentment els
arbres joves eren més sensibles a la disponibilitat hídrica, essent un possible causant
l’elevada densitat de les masses joves. Per tant, en masses denses els arbres haurien de
regular més les pèrdues d’aigua tancant estomes degut a la major competència hídrica,
provocant un augment de la $13C.
Finalment, en la regressió múltiple conjunta amb tots els factors analitzats
anteriorment s’ha observat una relació significativa amb la profunditat d’arrelament,
com s’havia vist anteriorment, però a més s’ha de detectat una relació significativa amb
l’índex de precipitació. Conjuntament, aquests factors expliquen pràcticament el 50%
de la variació de la $13C. Aquests resultats, en termes d’ajust del model final, son
semblants a l’estudi realitzat per Ferrio et al. (2003a), on el 42% i el 67% de la variació
de %13C entre estacions de mostreig era explicada per la variació en el rati entre
precipitació i evapotranspiració anual per Q. ilex i P.halepensis, respectivament. Al
present estudi, no obstant, sembla ser que la variabilitat de la $13C produïda per l’estrès
hídric ve determinada principalment per la profunditat d’arrelament i no estrictament
pel clima, el que apunta a la importància del balanç hídric particular de cada estació tot i
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l’existència d’algun factor de tipus climàtic que intervé en aquesta variació, tal i com és
detecta en la regressió múltiple.

5.5.2. Composició isotòpica de l’oxigen

Les regressions lineals múltiples per etapes realitzades independentment per les
variables climàtiques, fisiogràfiques, edàfiques o dasomètriques van detectar com
úniques variables explicatives els àmbits bioclimàtics, el pendent i el tant per cent de
carbonats. Concretament, s’ha detectat que la variació de $18O ve explicada en un 9,9%
pels àmbits bioclimàtics, aquesta relació negativa estableix que com més elevat és el
valor ordinal assignat a la classificació de l’àmbit bioclimàtic, més disminueix la $18O.
No obstant, aquesta relació s’ha d’interpretar amb precaució doncs la variable “àmbit
bioclimàtic” s’ha tractat com a ordinal a l’anàlisi, tractant-se en realitat d’una variable a
mig camí entre variable nominal i ordinal. Tot i això, el resultat obtingut sembla fins
cert punt lògic, ja que com més elevat és el número assignat a l’àmbit bioclimàtic, més
disponibilitat hídrica té l’estació, traduint-se a valors baixos de la $18O en els arbres.
Per altra banda, la relació positiva amb el pendent explica el 7,6% de la variació de
la $ O, indicant que per cada increment unitari en % del pendent, la $18O augmenta un
0,0063 ‰. Segons aquests resultats, podem establir que en augmentar el pendent els
processos d’erosió incrementen, provocant una disminució de la profunditat del sòl i
exposant a l’arbre a unes condicions més dures degut a la baixa retenció d’aigua,
causant un augment de la $18O deguts als processos de regulació estomàtica davant les
pèrdues d’aquesta. Un altra explicació podria ser el possible efecte sobre la $18O de la
font d’aigua, a causa de que els sòls amb més erosió també poden patir més evaporació,
i això fa augmentar la $18O de l’aigua
18

La presència de carbonats en el sòl explica un 11,5% de la variació de la $18O,
augmentant el valor en un 0,127 ‰ per cada increment unitari en % de carbonats.
Aquests resultats recolzarien la coneguda preferència d’aquesta espècie pels sòls àcids,
suggerint que els sols bàsics li produeixen cert estrès, en aquest cas traduït en una major
regulació estomàtica. L’estudi realitzat per Alquézar et al. (2008) sobre masses de P.
sylvestris va observar una deficiència de calci en les acícules dels arbres que es trobaven
en sols calissos (on, en principi, no s’hauria de donar deficiència d’aquest nutrient), i es
va concloure que aquesta observació podria ser deguda a unes baixes taxes de
transpiració d’aquests exemplars. Aquest fet podria indicar que aquests arbres estan
sotmesos a un estat d’estrès hídric prolongat en el temps (Turtola et al., 2003), el que
provocaria una disminució crònica de la conductància estomàtica en consonància amb
els valors elevats de $18O trobats en el present estudi.
Per últim, en l’ajust de la regressió múltiple utilitzant el conjunt de totes les
variables simultàniament també es van observar relacions significatives amb els
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carbonats i amb els àmbits bioclimàtics. Aquests factors explicaven el 22% de la
variació de la $18O. En aquest cas el pendent no ha format part del model final,
segurament perquè presenta certa redundància amb les dues variables esmentades i que
conformen el model final. En qualsevol cas, cal incidir en el fet de que la variabilitat
explicada pel model conjunt en el cas de $18O ha estat força inferior a la corresponent a
$13C, reflectint probablement la manca de diferències evidents entre estacions pel cas
dels isòtops estables de l’oxigen. Això aconsellaria interpretar les relacions obtingudes
amb factors del medi amb certa precaució.
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6. CONCLUSIONS

1) Per detectar variació significativa en $13C entre estacions ecològiques ha estat
suficient amb disposar de dos a tres arbres mostrejats per estació. Per contra, per a
detectar diferències significatives entre estacions de mostreig en $18O ha estat necessari
incrementar notablement la intensitat de mostreig a causa de la variabilitat entre arbres
d’una mateixa estació i la baixa magnitud de les diferències entre valors mitjans
estacionals.
2) No s’ha trobat una relació clara entre els valors mitjans estacionals de $13C i $18O, en
principi suggerint que el grau d’obertura dels estomes no intervé de forma rellevant en
l’explicació de les diferències en l’eficiència en l’ús de l’aigua entre estacions. No
obstant, en analitzar la relació utilitzant els valors de $13C i $18O a nivell d’arbre
individual s’ha observat una certa relació positiva, pròxima al nivell de significació,
suggerint que els arbres efectivament van patir cert estrès hídric durant el període de
formació de l’anell obligant-los a controlar les pèrdues d’aigua mitjançant control
estomàtic.
3) S’han detectat diferències del valor de $13C en funció dels diferents àmbits
bioclimàtics; no obstant, aquests resultats son qüestionables degut a la baixa
representativitat de estacions que pertanyen a l’àmbit bioclimàtic significativament
diferent.
4) La posició fisiogràfica “Divisòria i part alta de vessant” mostra diferències del valor
de $13C amb la posició “Mitja i baixa vessant”. Tot i així, s’ha de tenir en compte que
ambdues posicions només estan representades per una estació.
5) La profunditat d’arrelament ha explicat en un percentatge força important (proper al
50%) la variabilitat total en $13C, i confirma aquest factor com la principal causa de
variació en l’eficiència en l’ús de l’aigua entre estacions de pi roig del Pirineu.
6) Els factors dasomètrics a nivell d’arbre han influït en la variació de la composició
isotòpica ($13C i $18O), produint diferències en la disponibilitat i l’ús dels recursos
hídrics. Concretament, s’ha detectat que els arbres de més edat presenten un millor estat
hídric que els més joves, a causa que aquests han de regular més les pèrdues d’aigua,
possiblement a causa d’una major competència pels recursos hídrics.
7) En l’anàlisi conjunt de totes les variables edàfiques es va tornar a detectar com a
única variable explicativa de la variació de la $13C la profunditat d’arrelament. També
es va detectar la densitat de la massa com a única variable dasomètrica que podia
explicar la variació de la $13C.
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8) En l’anàlisi conjunt de les variables climàtiques només es va detectar els àmbits
bioclimàtics com a variable explicativa de la variació en $18O. Dels factors fisiogràfics,
sembla ser que el pendent és l’únic que pot explicar part de la variació de la $18O, i
finalment dels factors edàfics es va obtenir que la presència de carbonats influïa en la
variació de la $18O, recolzant la coneguda preferència d’aquesta espècie pels sòls àcids.
9) En analitzar conjuntament tots els factors estudiats s’han obtingut com a variables
explicatives de la variació de la $13C (R2=50%) la profunditat d’arrelament i l’índex de
precipitació (rati de Precipitació estiu respecte a Precipitació total), i com a variables
explicatives de la $18O (R2=22%) el contingut de carbonats del sòl i l’àmbit bioclimàtic.
10) Per tant, es conclou que les variables edàfiques, principalment la profunditat
d’arrelament i amb menys mesura els carbonats, son els factors que poden condicionar
més el desenvolupament dels arbres en termes d’ús de recursos hídrics, produint
diferències en l’eficiència en l’ús de l’aigua entre estacions de pi roig del Pirineu i
Prepirineu. Tot i així, les diferències climàtiques també juguen un paper rellevant, tot i
més secundari, en la resposta dels arbres d’aquesta espècie a l’estrès hídric.
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ANNEX 1: CLASSIFICACIÓ DEL RELLEU A CAMP

Classificació del relleu a camp

Classificació dels elements topogràfics:

Part superior de vessant (Shoulder (SH)): zona alta del pendent que s’inicia just a
l’acabar la cresta. Perfil de curvatura convexa. En la figura podem observar la forma de
les corbes de nivell, que ens serà útil per identificar-ho sobre un mapa.

Mitja pendent ( Backslope (BS)): zona mitja del pendent que comunica la zona alta i
la zona baixa del mateix. Perfil de curvatura lineal. El seu gradient serà superior a 3o.
En la figura podem observar la forma de les corbes de nivell, que ens serà útil per
identificar-ho sobre un mapa.
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Part inferior del vessant (Footslope (FS)): zona baixa del pendent que porta cap al
fons de vall o a zones planes. Perfil de curvatura còncau. En la figura podem observar la
forma de les corbes de nivell, que ens serà útil per identificar-ho sobre un mapa.

!

Cresta: zones convexes i que no poden rebre aigua per causa de la seva topografia. Un valor
d’acumulació d’aigua <1, és a dir no hi ha cap zona de la qual pugui rebre aigua.
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