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RESUM 
  
L’estudi relaciona la composició dels boscos de la Regió Metropolitana de Barcelona en relació amb la història 
de les cobertes forestals entre els anys 1956 i 2000.  Comparant la superfície forestal l’any 1956 amb la de 
l’any 2000, extreta del Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 i del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (2000), 
s’han distingit dues categories de bosc: antic (existent ja l’any 1956) i recent (guanyat entre els anys  1956 i 
2000). S’ha comparat llavors la composició específica actual d’aquests dos tipus de bosc, obtinguda de les 
dades del Tercer Inventari Forestal Nacional, i s’ha intentat determinar si la distribució i abundància de les 
diverses espècies llenyoses és a l’atzar o bé selecciona un dels dos tipus de bosc. També s’ha analitzat la 
composició dels boscos recents en relació a diverses variables climàtiques, topogràfiques i paisatgístiques, per 
tal de determinar quins factors històrics poden explicar el procés de les diverses espècies llenyoses en aquests 
boscos. Els resultats mostren que algunes espècies llenyoses són significativament més freqüents o abundants 
en algun dels dos tipus de bosc, per bé que moltes espècies es distribueixen a l’atzar. La distribució de boscos 
antics és, a més, un dels factors que contribueix a l’hora d’explicar el patró de distribució de determinades 
espècies als boscos recents. 
 

1. INTRODUCCIÓ 
El canvi dels usos del sòl i el paisatge a causa de 
l’activitat humana té efectes importants sobre la 
conservació de la biodiversitat i altres processos 
ecològics, encara no avaluats completament. 
Entendre com afecten aquestes transformacions 
del paisatge en els determinants biològics i 
ambientals del guany o pèrdua d’una espècies és 
d’especial interès per a la biologia de la conservació 
(Pino et al 2009), sobretot en una regió tant 
canviant a nivell de paisatge com la Mediterrània  
(Torras et al 2009).   
 
Molts territoris mediterranis són sotmesos 
actualment a un procés de canvi que porta a una 
certa  dicotomització del paisatge, com és el cas de 
la Regió Metropolitana de Barcelona. Per una 
banda trobem l’abandonament de conreus a les 
zones de muntanya, i per l’altra la intensificació 
d’aquests i l’augment de la urbanització a les zones 
més planes i costaneres (Pino et al. 2010). Com en 
d’altres regions de Catalunya, els processos 
d’abandonament agroramader en zones de 
muntanya i la reducció d’activitats forestals 
tradicionals han afavorit l’increment de la 
superfície forestal (Casals et al. 2005), induint a una 
certa homogeneïtzació del paisatge i una 
densificació de les cobertes llenyoses (Torras et al. 
2009).  
 
 

Aquests canvis en el paisatge afecten de manera 
diferencial a les espècies de plantes segons els seus  
requeriments ecològics. Algunes espècies 
incrementen en abundància i incrementen la seva 
distribució en situacions de canvi, mentre que 
altres prefereixen situacions més estables.  
(Jacquemyn et al. 2003). Per tant, la composició 
d’espècies d’un paisatge no només serà deguda a la 
composició d’usos del sòl i a la configuració 
espacial actuals, sinó també està relacionada amb la 
història dels canvis i els usos (Pino et al., 2009). És 
per aquest motiu que diversos autors han intentat 
investigar el paper de la riquesa d’espècies amb els 
patrons de paisatge actuals i històrics analitzant-ne 
diferents aspectes. Lindborg (2007) considerant els 
diferents trets vitals de  plantes de prats a Suècia; 
Torras et al. (2009) en indicadors de biodiversitat 
estimats a partir del Tercer Inventari Forestal 
Nacional a Catalunya; Jacquemyn et al (2003) en 
els trets vitals d’espècies forestals i la configuració 
del paisatge a Bèlgica; Butaye et al (2001) en els 
mecanismes de dispersió i la riquesa d’espècies a 
Bèlgica; i Pino et al (2009) en plantes de zones 
humides al Delta del Llobregat. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar les 
diferències en la composició específica actual dels 
boscos antics i recents, per tal de determinar  si la 
distribució i abundància de les espècies llenyoses és 
a l’atzar o depèn de l’antiguitat del bosc.  Així com, 
analitzar la composició dels boscos recents en 
relació a diverses variables ambientals i de paisatge 
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per tal de determinar quins factors històrics han 
influenciat la distribució i abundància de les 
espècies llenyoses als boscos recents. 

2. ÀREA D’ESTUDI 
 
La regió metropolitana de Barcelona (RMB) és una 
de les zones més urbanitzades i densament 
poblades d’Europa, amb gairebé 5 milions 
d’habitants distribuïts en uns superfície 
d’aproximadament 3.240 km² (Pino et al. 2010). 
 
És una regió relativament plana amb un 60% de la 
superfície amb pendents inferiors al 20%, i amb un 
77% de la superfície amb altituds per sota els 400 
m. Tot i així presenta un rang altitudinal bastant 
elevat, trobant valors del 0 fins als 1700 m.  
Aquesta variabilitat topogràfica, juntament amb la 
climàtica permet una elevada diversitat de 
paisatges. 
 
Figura 1. Situació de l’àrea d’estudi. 

 
 
 
 
Pel que fa a la vegetació, destaca el predomini del 
bosc mediterrani excepte en les zones més altes del 
Montseny. L’espècie forestal dominant és el pi 
blanc (Pinus halepensis), seguida de l’alzina (Quercus 
ilex) i el pi pinyer (Pinus pinea). Pel que fa a dades 
relatives a l’abundància, destaca el major nombre 
de peus per hectàrea de l’alzina. 
 
Altres  espècies poden dominar localment, com 
passa amb el cas de l’alzina surera (Quercus suber) al 
Vallès Oriental i el Maresme, i el pi roig (Pinus 
sylvestris), el faig (Fagus sylvatica) i el roure martinenc 
(Quercus humilis) al Vallès Oriental i Osona. (Buriel 
et al. 2000) 
 
 

3. MATERIAL I MÈTODES 
3.1. Obtenció de les cobertes de bosc  
 
S’ha partit de la informació proporcionada pel 
Mapa de Cobertes del Sòl de 1956-1957 de la 
província de Barcelona (en endavant MCS56) 
referent a l’àmbit de la regió metropolitana de 
Barcelona. Aquest mapa s’ha elaborat mitjançant 
un conveni entre la Diputació de Barcelona i el 
CREAF, i és el resultat de la ortocorrecció i 
fotointerpretació de les imatges de l’anomenat 
“Vol Americà”. Aquest va ser el primer vol 
fotogramètric complet de la Península Ibèrica 
realitzat a escala 1:30.000 per l’Army Map Service 
dels Estats Units d’Amèrica l’any 1956. 
 
Per extreure la informació referent a les masses 
boscoses de l’any 2000 s’ha utilitzat el Mapa de 
Cobertes del Sòl de Catalunya 2000 (en endavant 
MCSC2000), elaborat pel Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
Aquest mapa es va realitzar a partir de la 
fotointerpretació de imatges del període 2000-
2003. 
 
S’han utilitzat els retalls dels dos mapes, tant el 
MCS56 com del MCSC2000, de l’àmbit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.   

L’objecte d’estudi es centra en la superfície de 
bosc, considerant com a bosc les categories de 
bosc de ribera i boscos densos (no de ribera) de la 
llegenda del MCS56 i del MCSC2000. Es 
consideren boscos de ribera aquells boscos 
d'espècies ripícoles a la riba dels cursos d'aigua, 
sense marc de plantació. Com a boscos densos (no 
de ribera) s’han considerat aquelles cobertes amb 
fisiognomia de bosc, amb una cabuda coberta o 
recobriment arbori superior o igual al 20%. També 
s'inclou l'arbrat arrenglerat en zones rurals. Han 
quedat excloses les fileres d'arbres plantades a la 
vora de les vies de comunicació (extret de la 
llegenda del MCSC2000) 

3.2. Obtenció de la composició d’espècies 
llenyoses del bosc 
 
La composició de llenyoses del bosc s’ha obtingut 
del Tercer Inventari Forestal Nacional (en 
endavant IFN3), elaborat entre el juny de l’any 
2000 i el setembre de l’any 2001 pel CREAF. El 
mostreig de les parcel·les es realitzà cada 1 km, en 
rodals de 5 a 25 m de radi, depenent del diàmetre 
de les espècies. 
 
S’han seleccionat les dades referents a la presència 
d’espècies llenyoses en les parcel·les incloses dins 
l’àmbit d’estudi. També s’han seleccionat dades 
referents a la seva abundància, considerant l’àrea 
basal per espècies arbòries, mesurada en m2/ha  i 
per a les espècies arbustives la fracció de cabuda 
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coberta (FCC), calculada com el percentatge de 
recobriment de les capçades.     
 
Degut a l’IFN3 considera bosc tota aquella 
superfície on el percentatge de recobriment arbori 
és superior o igual al 5% (incloent plantacions 
d’arbres i zones arbrades dins de plantacions), s’ha 
hagut de filtrar aquestes parcel·les, escollint només 
aquelles pertanyen a la categoria de boscos densos 
(no de ribera) i boscos de ribera. Aquest filtratge 
s’ha realitzat per tal d’equiparar la selecció de les 
parcel·les de l’IFN3 amb la categoria de bosc 
definida per a l’estudi. S’ha realitzat una 
combinació analítica de capes entre la capa ràster 
de bosc de l’any 2000 (el procediment d’obtenció 
d’aquesta capa s’esmenta en l’apartat següent) i el 
vector de punts de l'IFN3 corresponent a l’àmbit 
d’estudi, posteriorment s’ha realitzat una selecció 
de les parcel·les incloses dins la categoria de bosc 
de l’any 2000. 

Una vegada seleccionades les parcel·les que s’han 
inclòs a l’estudi, s’han creat dues taules diferents. 
Una amb les dades referents a la presència-
absència de les espècies, on les espècies estan 
representades en les columnes. Els camps 
corresponents s’han omplert amb 1 i 0, segons la 
presència o absència de l’espècie en la parcel·la 
corresponent, mitjançant el mòdul de gestió de 
bases de dades de MiraMon (GestBD). Llavors 
s’ha creat una taula d’abundància per a les espècies 
arbòries i una altra per a les espècies arbustives. 
S’han generat utilitzant el mateix procediment 
utilitzat en la taula de presència d’espècies, però en 
aquest cas omplint els camps amb l’àrea basal o la 
FCC corresponent.   

De les 980 parcel·les totals de la RMB, s’han 
seleccionat 855 parcel·les en l’estudi. En aquestes 
parcel·les s’han descrit un total de 153 espècies, de 
les quals 55 eren arbòries i 98 arbustives. Només 
s’han inclòs en les anàlisis aquelles espècies que es 
troben en 20 o més parcel·les. També s’han 
eliminat aquelles espècies que presentaven dubtes 
en la seva classificació. Finalment, s’han considerat 
com a objecte d’estudi 45 espècies, de les quals 10 
són arbòries i 35 arbustives. S’han considerat 668 
parcel·les com a  bosc antic i 187 parcel·les com a 
bosc recent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Situació de les parcel·les en l’àmbit d’estudi. 

 
 
3.3. Obtenció de la superfície de bosc antic i recent 
 
Per tal d’obtenir la superfície de bosc s’han 
seleccionat les categories de bosc de ribera i boscos 
densos (no de ribera), corresponents al nivell 2 de 
llegenda, del MCS56 i del MCS2000. 
 
S’han generat dues capes de polígons una per a 
boscos del 1956 i una altra per a boscos del 2000. 
S’ha utilitzat el format vectorial per a generar 
aquestes capes, ja que posteriorment és necessari 
per a calcular la distància a boscos antics de més 
d’1 ha. S’han reclassificat les dues categories de 
bosc per tal de tenir només l’atribut bosc. 
Mitjançant l’eina CICLAR de MiraMon s’ha 
realitzat un reciclat selectiu per tal d’eliminar els 
arcs entre polígons de bosc de ribera i bosc dens 
(no de ribera) de cada fitxer. S’han incorporat dos 
camps nous a la base de dades dels fitxers de 
polígons (BOSC56 i BOSC00) en que s’especifica 
si el bosc seleccionat pertany a una categoria o a 
l’altra mitjançant un 1. 

Posteriorment, amb els polígons de bosc de cada 
data s’han generat dos ràsters amb el mateix àmbit 
i d’1 m de costat de píxel, BOSC56 i BOSC00, 
mitjançant l’eina TIRAVEC de MiraMon. Aquests 
ràsters se’ls assignà el valor 1 als píxels de bosc i 0 
als de no-bosc. Llavors s’ha realitzat una 
combinació analítica de les dues capes ràster, 
mitjançant el mòdul COMBICAPA de MiraMon. 
A partir d’aquesta combinació s’ha pogut 
seleccionar el bosc antic, present el 1956 i el 2000 
(valor dels píxels igual a 1 a BOSC56 i BOSC00) 
del bosc recent, és a dir, absent el 1956 (valor 0 a 
BOSC56) i present el 2000 (valor 1 aBOSC00).  

La quantitat total de bosc recent s’ha calculat a 
partir de la selecció per atributs del fitxer resultant 
de la combinació analítica de capes, seleccionant 
aquells píxels que tinguin un 0 al camp BOSC56 i 
un 1 al camp BOSC00. Com a fitxer resultant s’ha 
obtingut una capa ràster amb el bosc guanyat al 
llarg d’aquests 44 anys.  
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3.4. Obtenció de les variables ambientals 

Les variables ambientals que s’han considerat per a 
l’anàlisi inclouen informació topogràfica, climàtica, 
espacial, de pertorbació antròpica i de paisatge 
(taula 10). 
Les variables topogràfiques s’han obtingut de 
l’IFN3, i s’han tingut en compte dades referents a 
l’altitud, el pendent i l’orientació de cada parcel·la.  

Les variables climàtiques s’han obtingut a partir de 
l’Atles Climàtic Digital de Catalunya (Ninyerola et 

al. 2000). S’han considerat les variables següents: la 
temperatura mitjana al mes de gener, la 
temperatura mitjana al mes de juliol, la temperatura 
mitjana anual, la precipitació mitjana al mes de 
gener, la precipitació mitjana al mes de juliol, la 
precipitació mitjana anual i la radiació solar mitjana 
anual. S’han seleccionat aquestes variables ja que 
poden ser rellevants a l’hora de predir el procés de 
les diverses espècies llenyoses en els boscos 
recents.

 

Figura 3. Superfície de bosc de l’any 2000 en l’àmbit d’estudi.       Figura 4. Superfície de bosc de l’any 1956 en l’àmbit d’estudi. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Superfície de bosc recent en l’àmbit d’estudi.                    Figura 6. Superfície de bosc antic en l’àmbit d’estudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’expressió cartogràfica d’aquestes variables té 
una resolució de 180 m i les unitats són dècimes 
de grau centígrad per a les dades de temperatura, 
dècimes de mm per a les dades de precipitació i 
10 kJ*m-2*dia-1 per a les dades de radiació solar 
real. 

La variable distància a la costa s’ha generat a partir 
del vector de la línia de la costa de l’any 2005, 
mitjançant el mòdul BUFDIST de MiraMon. S’ha 
seleccionat un costat de cel·la de 25 m. 

 La distància a vies de comunicació de l’any 1956 
s’ha generat amb el mateix procediment, però 
utilitzant el vector de vies de comunicació com a 
entitat diana. Aquest vector s’ha obtingut a partir 

de la selecció per atributs de la categoria del nivell 
3 de la llegenda, carreteres i vies de ferrocarril. 

S’ha reclassificat i posteriorment reciclat per tal 
d’obtenir un fitxer de polígons amb l’atribut vies 
de comunicació. En la capa ràster resultant s’ha 
seleccionat un costat de cel·la de 25 m. 

Com a mesures de pertorbació antròpica s’han 
utilitzat dues variables: 

• Distància mínima a superfícies urbanes 
de l’any 1956 majors de 10ha. 



• Percentatge de superfícies urbanes de 
l’any 1956 majors de 10ha en un radi 
concèntric de 500 m, 1000m i 2000m. 

Figura 7. Precipitació mitjana anual 

 

Per calcular la superfície urbana de l’any 1956 
s’han seleccionat les següents categories del nivell 
2 de la llegenda del mapa MCS56: 

Taula 8. Categories del nivell 2 i 3 de la llegenda del MCS56 
que s’han tingut ven compte a l’hora de calcular la superfície 
urbana de l’any 1956. 

 
Nivell 2 Nivell 3 
Zones urbanitzades Urbà residencial compacte 
 Urbà residencial lax 
 Zones industrials i comercials 
 Cementiris 
 Zones verdes urbanes 
 Granges 
  Preses 
Zones esportives i 
lúdiques 

Càmpings 

 Camps de golf 
  Altres zones esportives i 

lúdiques 
Sòls nus urbans Sòls nus urbans 

 

Com que els polígons resultants estaven molt 
fragmentats s’ha rasteritzat el fitxer de polígons 
resultat de la selecció i s’ha realitzat un filtre de 
convolució per tal de suavitzar el resultat. S’ha 
aplicat una generalització indiscriminada aplicant 
un filtre per moda i amb un costat de finestra de 
5, mitjançant el mòdul FILTRES de MiraMon. El 
resultat de la generalització s’ha vectoritzat 
mitjançant l’eina RASTOP de MiraMon i 
posteriorment s’han seleccionat les àrees de més 
de 10ha. Finalment, s’ha tornat a rasteritzar el 
fitxer amb les àrees urbanes de l’any 1956 iguals o 
majors de 10ha, obtenint una capa anomenada 
URBA56_10ha de 25 m de resolució. 

A partir d’aquesta capa s’ha calculat la distància a 
superfícies urbanes de l’any 1956 de més de 10 ha, 
utilitzant-la com a entitat diana en el mòdul 
BUFDIST de MiraMon. S’ha seleccionat un 
costat de cel·la de 25 m. 

Figura 9. Superfícies urbanes de l’any 1956 de més  de 10ha 
en l’àmbit d’estudi. 

 

Per tal de calcular el percentatge de superfícies 
urbanes de l’any 1956 de més de 10ha en un radi 
concèntric de 500 m, 1000m i 2000m, s’han 
generat buffers d’aquestes tres mides de costat per 
a cadascun dels punts de l’inventari per separat. 
Per crear el vector de  punts per separat s’ha 
utilitzat el mòdul GestBD de Miramon, a partir de 
la cap de punts de parcel·les de l’IFC3. Per 
realitzar els buffers s’ha utilitzat el mòdul 
BUFDIST de MiraMon utilitzant com a entitats 
diana s’ha utilitzat el fitxer de punts per separat de 
les parcel·les de l’inventari. Una vegada realitzats 
aquests dos procediments, s’ha procedit a realitzar 
una combinació analítica de capes entre la capa 
URBA56_10ha  i cada buffer.  

Prèviament, s’han creat 6 camps nous a la base de 
dades del vector de punts de totes les parcel·les de 
l’inventari, on es considerava la moda i el 
percentatge de la moda per a cada mida del 
buffer, sent els camps MODA_URBA_500, 
%MODA_URBA_500, MODA_URBA_1000, 
%MODA_URBA_1000, MODA_URBA_2000 i 
%MODA_URBA_2000. 

Per tal de calcular el percentatge de la superfície 
urbana en cada punt, s’ha seleccionat la moda i el 
percentatge de la moda de cada vector de 
polígons resultant de la combinació analítica de 
capes i mitjançant el mòdul de gestió de bases de 
dades de MiraMon (GestBD) s’han omplert els 
camps corresponents de la taula.  

S’ha traslladat el resultat de la taula enriquida amb 
les dades de la combinació analítica de capes a 
l’EXCEL, i s’ha extret el percentatge de superfície 
urbana inclosa en cada buffer. Finalment, s’ha 
obtingut una taula amb els camps corresponents 
al percentatge de superfícies urbanes de l’any 1956 
majors de 10ha en un radi concèntric de 500 m, 
1000m i 2000m. 
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Taula 10. Variables explicatives 

Variables Abreviatura 

Temperatura mitjana del mes de gener * TGEN 
Temperatura mitjana del mes de juliol * TJUL 
Temperatura mitjana anual  TANU 
Pluviositat mitjana al gener * PGEN 
Pluviositat mitjana al juliol * PJUL 
Pluviositat mitjana anual PANU 
Radiació solar mitjana anual RADIACIO 
Altitud mitjana * ALTITUD 
Orientació ORIENTAC 
Pendent PENDENT 
Distància mínima a la costa DCOSTA 
Distància mínima a vies comunicació  DVIES 
Distància mínima a superfícies urbanes de l’any 1956 majors de 10ha. DURBA 
Percentatge de superfícies urbanes de l’any 1956 majors de 10ha en un radi concèntric de 500 m %URBA500 
Percentatge de superfícies urbanes de l’any 1956 majors de 10ha en un radi concèntric de 1000 m* %URBA1000 
Percentatge de superfícies urbanes de l’any 1956 majors de 10ha en un radi concèntric de 2000 m* %URBA2000 
Distància mínima a superfícies urbanes de l’any 1956 majors de 10ha DBOSC 
Percentatge de superfície de bosc antic major de 1 ha. en un radi concèntric de 500 m %BOSC500 
Percentatge de superfície de bosc antic major de 1 ha. en un radi concèntric de 1000 m %BOSC1000 
Percentatge de superfície de bosc antic major de 1 ha. en un radi concèntric de 2000 m %BOSC2000 
Coberta arbòria dominant per Pinus COBERPI 
Coberta arbòria dominant per Quercus * COBERQUE 
Ús agrícola de la parcel·la l’any 1956 * US_CONREU 
Ús forestal de la parcel·la l’any 1956 US_FORES 
Coordenada X UTM_X 
Coordenada X UTM_Y 

* variables eliminades de l'anàlisis ja que presenten elevada correlació (|r|>0,75) amb les altres variables 
 

Com a variables de mesura de la font de dispersió 
s’han utilitzat les variables: 

• Distància mínima a boscos antics majors 
de 1 ha. 

• Percentatge de superfície de bosc antic 
major de 1 ha. en un radi concèntric de 
500 m, 1000m i 2000m. 

Per calcular la distància a boscos antics de més d‘1 
ha s’han seleccionat les àrees de bosc antic de més 
d’aquesta superfície de la capa de polígons de  
BOSC56, i s’ha rasteritzat a 25 m de costat de 
píxel mitjançant l’eina TIRAVEC de MiraMon. A 
partir d’aquesta capa ràster  anomenada 
BOSCANTIC_1ha s’ha calculat la distància a 
boscos antics de més d’ 1 ha., mitjançant el mòdul 
BUFDIST de MiraMon. S’ha seleccionat un 
costat de cel·la de 25 m. 

Per tal de calcular el percentatge superfície de 
bosc antic major de 1 ha. en un radi concèntric de 
500 m, 1000m i 2000m s’ha realitzat una 
combinació analítica de capes entre la capa 
BOSCANTIC_1ha i els fitxers dels buffers de 
cada punt i de tres mides de radi generats en el 
procediment anterior de càlcul del percentatge de 
superfícies urbanes. S’han creat 6 camps nous a la 
base de dades del vector de punts de totes les 

parcel·les de l’inventari, on es considerava la 
moda i el percentatge de la moda per a cada mida 
del buffer, sent els camps MODA_BOSC_500, 
%MODA_BOSC_500, MODA_BOSC_1000, 
%MODA_BOSC_1000, MODA_BOSC_2000 i 
%MODA_BOSC_2000. S’ha procedit igual que 
en el procés anterior, i finalment s’ha obtingut una 
taula amb els camps corresponents al percentatge 
de boscos antics igual o majors a 1 ha en un radi 
concèntric de 500 m, 1000m i 2000m.  

Una altra variable que s’ha tingut en compte és 
l’espècie arbòria dominant per a cada parcel·la de 
bosc recent, informació obtinguda de l’IFN3. 
S’han reconegut en total 15 espècies arbòries 
diferents en la coberta arbòria dominant. Les 
espècies arbòries dominants més representades 
han estat Pinus halepensis, Pinus pinea i Quercus ilex 
(taula 11). S’han reclassificat en dues variables: 
coberta de Pinus i coberta de Quercus, creant els 
camps  S’han creat aquests 2 camps nous a la taula 
principal: COBERPI i COBERQUE La coberta 
de Pinus representa un 77,0% del total i la de 
Quercus un 19,25%, mentre que altres espècies 
estan representades en un 3,74%. 
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Taula 11. Representativitat de les espècies de la coberta 
arbòria dominant. 

Espècie arbòria dominant % 
Fagus sylvatica 1,07
Fraxinus excelsior 0,53
Olea europaea 0,53
Pinus halepensis 51,87
Pinus nigra 0,53
Pinus pinaster 2,14
Pinus pinea 20,32
Pinus radiata 0,53
Pinus sylvestris 1,60
Populus alba 0,53
Pseudotsuga menziesii 1,07
Quercus faginea 0,53
Quercus ilex 14,97
Quercus petraea 0,53
Quercus suber 3,21

Per a les parcel·les de bosc recent, s’ha obtingut 
també la coberta de 1956, mitjançant una 
combinació analítica de capes del  MCS56 i del 
vector de punts de bosc recent. S’ha reclassificat 
en dues categories: terrenys forestals i conreus. En 
la taula principal s’ha creat dos camps nous 
anomenats US_FORES i US_CONREU en que 
s’especifica amb 1 i 0, l’ús forestal o agrícola de la 
parcel·la l’any 1956. 

Finalment també s’ha considerat com a variable 
espacial, les coordenades UTM de cada punt 
obtingudes a partir de l’IFN3. 

Mitjançant successives combinacions analítiques 
de capes s’ha enriquit el fitxer de punts amb 
cadascuna de les variables ambientals suara 
esmentades. 

Per seleccionar les parcel·les incloses dins del 
bosc recent s’han seleccionat aquells punts de 
l’inventari que pertanyen a la categoria de bosc 
recent, fent una selecció per atributs al camp 
BOSCRECENT, creant així una taula per els 
punts inclosos dins de les àrees considerades com 
a bosc recent. 

3.5. Anàlisis estadístiques 

Totes les dades s’han basat en les dades de 
presència-absència de les espècies que apareixen 
en 20 o més parcel·les. Per tal de veure si hi havia 
diferències en la composició d’espècies de boscos 
antics i recents s’ha realitzat un test 
d’homogeneïtat amb les dades de presència-
absència, i  s’ha realitzat una anàlisi ANOVA amb 
les dades referents a l’abundància. 

 A l’hora d’avaluar l’efecte de les variables 
ambientals sobre la composició de llenyoses dels 
boscos recents s’ha realitzat a través d’una anàlisi 
multivariant, Anàlisi Canònica de 
Correspondències (CCA) utilitzant el programa 
CANOCO 4.5 for Windows (Cajo J.F. ter Braak 
and Petr Šmilauer). 

S’han realitzat tres anàlisis un a nivell de 
presència-absència de les espècies (n=45), un 
considerant l’Àrea Basal de les espècies arbòries 
(n=10), i un altre utilitzant la FCC de les espècies 
arbustives (n=35). Per tal de realitzar l’anàlisi 
CCA és necessari que totes les variables siguin 
numèriques, és per això que variables categòriques 
com podrien ser la coberta arbòria dominant i l’ús 
antic de la coberta, s’han inclòs com a variables 
dummy, de valors 0 i 1, rebutjant una de les 
categories de cada variable per evitar colinearitat. 
En l’anàlisi s’ha inclòs COBERPI i 
US_FORESTAL. 

Per detectar les variables significatives, s’ha fet 
servir l’opció Automatic forward analysis i un test 
Monte Carlo amb 499 permutacions. 

Prèviament a l’anàlisi s’ha realitzat una matriu de 
correlacions de Pearson entre totes les variables 
explicatives amb la finalitat d’eliminar problemes 
de colinearitat.  El valor utilitzat per determinar la 
redundància entre les variables és un coeficient de 
correlació de |r|>0,75. Les anàlisis estadístiques 
s’han generat utilitzant el programa 
STATGRAPHICS Plus Versió 5.0. 

4. RESULTATS I DISCUSIÓ 

4.1. Diferències en la composició d’espècies de 
plantes en boscos antics i recents 
 
La superfície total de boscos de la Regió 
Metropolitana de Barcelona l’any 1956 era de 
109625.2 ha, l’any 2000 de 123485.6 ha, i 
finalment el percentatge de boscos recents és de 
39631.8 ha (el 32,10%) i el de boscos antics és de 
83853.8 ha (67,90%). 

Aquest guany en la densificació i el recobriment 
de la vegetació de la RMB, esmentat també en 
altres estudis (Guirado, M. 2005;  Banqué, M. 
2008), es deu en bona part als processos 
d’abandonament de les zones rurals, amb el 
conseqüent descens de les activitats tradicionals, 
així com les polítiques conservacionistes 
impulsades sobretot a partir dels anys 70 que van 
portar a la declaració de la xarxa de parcs naturals 
de la RMB (Casals et al. 2005). 

Les espècies arbòries que més destaquen per ser 
més freqüents en les àrees de boscos antics són 
Arbutus unedo, Quercus ilex, Pinus sylvestris, Quercus 
humilis i Quercus suber. (figura 12). Aquestes 
espècies són significativament més freqüents als 
boscos vells  segons el test d’homogeneïtat 
(P<0,01, aplicant la correcció de Bonferroni) 
(taula 16). 
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Com a espècies amb una distribució 
significativament més importants als boscos 
recents apareixen Pinus halepensis i Pinus pinea. 
 
Figura 12.  Composició d’espècies arbòries de boscos 
antics i recents. S’han considerat només aquelles espècies que 
apareixen en més de 20 parcel·les. En color blau es mostren 
les espècies amb distribucions significativament diferents de 
l’atzar (p<0,01).   
 

 
 
Figura 13.  Composició d’espècies arbustives de boscos 
antics i recents. S’han considerat només aquelles espècies que 
apareixen en més de 20 parcel·les. Es mostren només les 
espècies amb distribucions significativament diferents de 
l’atzar (p<0,01). 
 

 
 
 
En el cas de les espècies arbustives destaquen les 
espècies Erica arborea, Ruscus aculeatus, Hedera helix, 
Rosa sp., Phillyrea angustifolia, Calluna vulgaris, Daphne 
laureola i Viburnum tinus com a espècies que es 
troben en major freqüència en àrees de bosc antic 
que de bosc recent, sent ambdues significatives 
estadísticament (P<0,01) (taula 17). Com a 
espècies significativament més freqüents als 
boscos recents Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Asparagus acutifolius, Quercus coccifera, Erica 
multiflora, Thymus vulgaris, Bupleurum frutiscescens, 
Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, Globularia 
alypum i Clematis vitalba (Figura 13). És interessant 
destacar les diferències en la distribució de les 
espècies Erica arborea i Erica multiflora, sent pròpies 
de boscos antics i recents respectivament.  
 

Figura 14.  Composició d’espècies arbòries de boscos 
antics i recents segons la seva àrea basal. S’han considerat 
només aquelles espècies que apareixen en més de 20 parcel·les. 
En color blau es mostren les espècies amb distribucions 
significativament diferents de l’atzar (p<0,01).   
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Figura 15. Composició d’espècies arbustives de boscos 
antics i recents segons el seu recobriment (FCC), 
representades a escala logarítmica. S’han considerat només 
aquelles espècies que apareixen en més de 20 parcel·les. En 
color blau es mostren les espècies amb distribucions 
significativament diferents de l’atzar (p<0,01).   
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Si tenim en compte l’abundància en les espècies 
arbòries, Pinus halepensis, Pinus pinea i Pinus pinaster 
són més abundants en àrees de bosc recent 
(Figura 13). Mentre que Quercus ilex, Quercus suber, 
Quercus humilis, Pinus sylvestris i Arbutus unedo 
presenten major àrea basal en boscos antics. Totes 
les espècies arbòries, tenint en compte 
l’abundància, excepte Pinus nigra i Quercus petraea 
mostren diferencies significatives entre tipus de 
bosc (p<0,01; vegeu taula 18).  
 
En el cas de les espècies arbustives, tenint en 
compte l’abundància (taula 18), les espècies que 
mostren distribucions significativament diferents 
de l’atzar amb p-valor <0,01 són : Cistus 
monspeliensis, Daphne gnidium, Hedera helix, Lonicera 
implexa, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscos, Quercus 
coccifera, Rosmarinus officinalis, Rubus ulmifolius, 
Spartium junceum, Thymus vulgaris, Ulex parviflorus i 
Viburnum tinus. Com a espècies arbustives amb 
major abundància en boscos antics destaca 
principalment Viburnum tinus, mentre que en 
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boscos recents destaquen Pistacia lentiscus  i 
Phillyrea angustifolia. 
 
Taula 16. Resultats del test d’homogeneïtat amb dades de 
presència/absència de les espècies arbòries als boscos antics i 
recents. Significació de les variables aplicant la correcció de 
Bonferroni: ns, no significant; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 
Espècies Abreviacions χ²   
Arbutus unedo ARB_UNE 26,28 *** 
Pinus halepensis PIN_HAL 9,56 *** 
Pinus nigra PIN_NIG 0,45 ns 
Pinus pinaster PIN_PINA 2,53 ** 
Pinus pinea PIN_PINE 0,16 ** 
Pinus sylvestris PIN_SYL 8,56 ** 
Quercus humilis QUE_HUM 10,35 ** 
Quercus ilex QUE_ILE 11,27 ** 
Quercus petraea QUE_PET 0,00 ns 
Quercus suber QUE_SUB 6,39 ** 

 
S’han detectat 7 espècies que mostren diferències 
significatives en llur distribució i abundància entre 
els dos tipus de bosc: Daphne laureola, Hedera helix, 
Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscos, Quercus coccifera, 
Thymus vulgaris i Viburnum tinus. Així doncs, 
aquests resultats suggereixen que la presència i 
l’abundància d’aquestes espècies està influenciada 
pel temps d’establiment del bosc.  
 
Taula 17. Resultats del test d’homogeneïtat amb dades de 
presència/absència de les espècies arbustives als boscos antics 
i recents. Significació de les variables aplicant la correcció de 
Bonferroni: ns, no significant; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
Espècies Abreviacions χ²  
Asparagus acutifolius ASP_ACU 2,16 ** 
Bupleurum fruticosum BUP_FRUM 0,36 * 
Bupleurum frutiscescens BUP_FRUS 23,35 *** 
Calicotome spinosa CAL_SPI 0,01 * 
Calluna vulgaris CAL_VUL 2,33 ** 
Cistus albidus CIS_ALB 0,20 * 
Cistus monspeliensis CIS_MON 0,64 * 
Cistus salviifolius CIS_SAL 0,39 * 
Clematis flammula CLE_FLA 0,06 * 
Clematis vitalba CLA_VIT 6,04 *** 
Coriaria myrtifolia COR_MYR 0,75 * 
Daphne gnidium DAP_GNI 0,66 * 
Daphne laureola DAP_LAU 5,93 *** 
Dorycnium pentaphyllum DOR_PEN 6,49 *** 
Erica arborea ERI_ARB 33,79 *** 
Erica multiflora ERI_MUL 29,45 *** 
Globularia alypum GLO_ALP 11,50 *** 
Hedera helix HED_HEL 2,94 ** 
Lavandula latifolia LAV_LAT 17,22 *** 
Lavandula stoechas LAV_STO 0,00 * 
Ligustrum vulgare LIG_VUL 0,09 * 
Lonicera etrusca LON_ETR 0,04 * 
Lonicera implexa LON_IMP 0,26 * 
Phillyrea angustifolia PHI_ANG 1,69 ** 
Pistacia lentiscus PIS_LEN 12,70 *** 
Quercus coccifera QUE_COC 11,02 *** 
Rosa sp. ROS_SP 3,05 ** 
Rosmarinus officinalis ROS_OFF 4,49 *** 
Rubus ulmifolius RUB_ULM 0,09 * 
Ruscus aculeatus RUS_ACU 16,88 *** 
Smilax aspera SMI_ASP 0,01 * 
Spartium junceum SPA 0,10 * 
Thymus vulgaris THY 4,80 *** 
Ulex parviflorus ULE 3,16 ** 
Viburnum tinus  VIB 5,32 *** 

 

Taula 18. Resultats de l’ANOVA per l’àrea basal de les 
espècies arbòries de boscos antics i recents. Significació de les 
variables aplicant la correcció de Bonferroni: ns, no significant; 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 
Espècies Abreviacions F  p 
Arbutus unedo ARB_UNE 9,42 *** 
Pinus halepensis PIN_HAL 7,93 *** 
Pinus nigra PIN_NIG 0,50 * 
Pinus pinaster PIN_PINA 6,74 *** 
Pinus pinea PIN_PINE 4,64 ** 
Pinus sylvestris PIN_SYL 6,89 *** 
Quercus humilis QUE_HUM 9,77 *** 
Quercus ilex QUE_ILE 36,98 *** 
Quercus petraea QUE_PET 1,12 * 
Quercus suber QUE_SUB 7,99 *** 

 
Taula 19. Resultats de l’ANOVA  per al recobriment (FCC) 
de les espècies arbustives de boscos antics i recents. S’han 
eliminat les espècies Rosa sp. i Ruscus aculeatus per manca de 
dades. Significació de les variables aplicant la correcció de 
Bonferroni: ns, no significant; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 
Espècies Abreviacions F  p 
Asparagus acutifolius ASP_ACU 0,28 * 
Bupleurum fruticosum BUP_FRUM 0,36 * 
Bupleurum frutiscescens BUP_FRUS 0,60 * 
Calicotome spinosa CAL_SPI 0,07 * 
Calluna vulgaris CAL_VUL 0,00 * 
Cistus albidus CIS_ALB 0,14 * 
Cistus monspeliensis CIS_MON 1,44 ** 
Cistus salviifolius CIS_SAL 0,50 * 
Clematis flammula CLE_FLA 1,92 ** 
Clematis vitalba CLA_VIT 0,75 * 
Coriaria myrtifolia COR_MYR 0,95 * 
Daphne gnidium DAP_GNI 4,63 *** 
Daphne laureola DAP_LAU 1,07 ** 
Dorycnium pentaphyllum DOR_PEN 0,18 * 
Erica arborea ERI_ARB 0,03 * 
Erica multiflora ERI_MUL 0,28 * 
Globularia alypum GLO_ALP 0,28 * 
Hedera helix HED_HEL 3,58 ** 
Lavandula latifolia LAV_LAT 0,73 * 
Lavandula stoechas LAV_STO 0,16 * 
Ligustrum vulgare LIG_VUL 0,01 * 
Lonicera etrusca LON_ETR 0,05 * 
Lonicera implexa LON_IMP 11,04 *** 
Phillyrea angustifolia PHI_ANG 18,06 *** 
Pistacia lentiscus PIS_LEN 21,66 *** 
Quercus coccifera QUE_COC 3,06 ** 
Rosmarinus officinalis ROS_OFF 1,81 ** 
Rubus ulmifolius RUB_ULM 7,94 *** 
Smilax aspera SMI_ASP 0,08 * 
Spartium junceum SPA 6,17 *** 
Thymus vulgaris THY 4,89 *** 
Ulex parviflorus ULE 15,95 *** 
Viburnum tinus  VIB 9,36 *** 

 
 4.2. Variables predictores de la composició 
d’espècies de plantes en boscos recents 
 
La taula 10 mostra les variables ambientals, 
espacials i de paisatge finalment seleccionades. De 
les variables predictores inicialment incloses, s’ha 
eliminat la pluviositat mitjana al gener ja que 
mostra una forta correlació amb la coordenada Y. 
També s’ha eliminat l’altitud, molt correlacionada  
amb la temperatura mitjana del mes de gener, del 
mes de juliol i l’anual. Les temperatures mitjanes 
del mes de gener i al mes de juliol s’han eliminat 
degut a la forta correlació que presenten amb la 
temperatura mitjana anual, així com la pluviositat 
mitjana al juliol, que està correlacionada amb la 
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pluviositat mitjana anual. El percentatge de 
superfície de bosc antic en un radi concèntric de  
1000m i de 2000m s’han eliminat de l’anàlisi al 
presentar fortes correlacions amb el percentatge 
calculat en 500 m de radi. 
 
En l’anàlisi realitzada a partir de la presència-
absència de les espècies, la variància explicada pels 
primers dos eixos de la CCA ha estat del 12.8%. 
S’han detectat 9 variables significatives de les 16 
variables inicialment testades (taula 18), segons el 
test de permutació de Monte Carlo (p≤ 0,01). 
 
Les variables explicatives significatives de l’anàlisi 
són: la coordenada X, la distància a la costa, la 
distància a superfícies urbanes de l’any 1956 
majors de 10ha, la coberta arbòria dominant per 
Pinus, el percentatge de superfície de bosc antic 
major de 1 ha. en un radi concèntric de 500 m, la 
temperatura mitjana anual, la precipitació mitjana 
anual, la radiació solar mitjana anual i la 
coordenada Y. 
 
Figura 20. Resultat de l’Anàlisi de Correspondències 
Canòniques (CCA) de les parcel·les de boscos recents. Les 
variables significatives (p<0,01) són marcades en color. Les 
abreviacions de les espècies es troben desglossades en la taula 
15.

 
 
Taula 21. Variables significatives en l’Anàlisi de 
Correspondències Canòniques (CCA) de les parcel·les de 
boscos recents. La variància explicada pels dos eixos principals 
és de 12,8%. 
 
Variable Var.N LambdaA P F 
UTM_X    1 0,35 0,002 17,14
DISTCOSTA 10 0,1 0,002 4,64
DISTURBA 5 0,08 0,002 4,42
COBERPI  15 0,06 0,002 2,75
%BOSC500 13 0,05 0,002 2,67
TANUAL   7 0,05 0,002 2,37
PANUAL   8 0,04 0,002 2,28
RADIACIO 9 0,04 0,002 2,17
UTM_Y    2 0,04 0,002 1,88
ORIENTAC 4 0,03 0,01 1,63
US_FORES 14 0,03 0,014 1,52
%URB2000 12 0,02 0,106 1,36
PENDENT 3 0,03 0,136 1,25
DISTBOSC 16 0,02 0,312 1,1
DISTVIES 6 0,01 0,47 1,01
%URB1000 11 0,02 0,674 0,86

 

El diagrama resultant de la CCA, mostra 
l’existència de quatre grups d’espècies de plantes 
caracteritzades per les determinades variables. Les 
espècies que es troben en la part dreta inferior de 
la figura 20, són característiques de boscos antics 
excepte Pinus pinastre i Pinus pinea. Trobem altres 
espècies arbòries com Quercus suber i Arbutus unedo, 
i espècies arbustives com Calluna vulgaris, Phillyrea 
angustifolia i Erica arborea (espècies que mostren 
diferències significatives en la taula 17). Dues de 
les espècies esmentades en aquest grup, Phillyrea 
angustifolia i Erica arborea, ja van ser citades en 
l’estudi de Guirado (2005) en boscos de la plana 
del Vallès, com a espècies característiques 
d’estadis del bosc poc pertorbats. 
 
Aquest grup d’espècies estan correlacionades 
positivament amb la temperatura mitjana anual, la 
coordenada X i la precipitació mitjana anual. 
També mostra relacions significatives negatives 
amb la distància a la costa, indicant major 
presència d’aquestes espècies en zones properes a 
la costa. És obvi si tenim en compte que les 
espècies arbòries de Pinus pinaster,  Pinus pinea i 
Quercus suber  presenten preferència vers hàbitats 
litorals (Casals et al 2005).  
 
La distribució d’aquestes espècies presenta major 
influència de les variables climàtiques, i en canvi 
no apareixen relacionats factors històrics.  En el 
cas de l’espècie Quercus suber, l’estudi de Thuiller et 
al (2003), identificaven la temperatura mitjana de 
mes de gener com a principal factor limitant de 
l’espècie a Catalunya. Aquesta variable, tot i ser 
eliminada de l’anàlisi, presenta correlacions amb la 
temperatura mitjana anual,   i aquesta variable si 
que s’ha detectat que està relacionada amb la 
presència de Quercus suber. 
 
El grup d’espècies situat a la part dreta superior 
del diagrama està format per les espècies arbòries 
com el Quercus humilis i Quercus ilex; i espècies 
arbustives com Ruscus aculeatus, Rosa sp., Hedera 
helix, Viburnum tinus, Asparagus acutifolius, Ulex 
parviflorus i Clematis vitalba (espècies que mostren 
diferències significatives en la taula 16). Totes les 
espècies d’aquest grup presenten major distribució 
en àrees de boscos antics excepte Asparagus 
acutifolius i Clematis vitalba.  La variable de 
percentatge de superfície de bosc antic en un radi 
de 500 m (%BOSC500) està correlacionada 
positivament amb la distribució d’aquestes 
espècies, així com la coordenada Y i la 
precipitació mitjana anual. En canvi la variable 
distància mínima a superfícies urbanes de l’any 
1956 mostra correlacions negatives, indicant que 
aquestes espècies estan relacionades amb les 
zones urbanes de l’any 56.  

Destaca la significació d’aquesta última variable, ja 
que la influència de la resta de les variables en 
aquest grup de variables, sembla que hagi 
d’indicar el contrari. No apareixen com a 
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significatives les altres variables incorporades en 
l’anàlisi com a mesures de la pressió antròpica, 
com són el percentatge de superfícies urbanes de 
l’any 1956 en un radi concèntric de 500 m, 1000m 
i 2000m. 

Seria interessant recalcular la variable distància a 
superfícies urbanes de l’any 1956, considerant les 
superfícies majors de 20ha en comptes de les 10ha 
utilitzades en l’estudi, per tal de veure si aquesta 
relació es manté. 

Aquest grup d’espècies estan fortament afectades 
per la isolació, ja que apareix la variable 
%BOSC500 com a variable significativa.  Una 
altra variable que ens donaria informació respecte 
si les espècies presenten sensibilitat a la isolació o 
no, és la distància a boscos antics, però aquesta no 
apareix com a significativa en l’anàlisi.  

Aquesta dificultat en la colonització de taques de 
bosc noves o isolades per part de l’espècie Quercus 
ilex  ja apareix esmentada en l’estudi de Basnou et 
al (2003), remarcant la vulnerabilitat de  les 
comunitats forestals d’alzinars   en els paisatges 
fragmentats de la regió metropolitana de 
Barcelona. 

En l’estudi de Butaye et al. (2001), investigaven el 
paper de la isolació i la colonització diferencial  en 
la composició específica de taques de bosc recent 
en un paisatge agrícola molt fragmentat de 
Bèlgica. Els seus resultats aporten evidències 
directes  del paper de la colonització selectiva en 
taques de boscos recents. Mostren com el tipus de 
dispersió de les espècies, juntament amb la 
isolació de les taques, contribueixen al patró de 
distribució de comunitats diferents a l’atzar en 
boscos recents. Trobaven que espècies 
dispersadores pel vent i per animals eren més 
abundants en boscos recents isolats que no pas 
espècies amb gents dispersadors no específics.  
Els resultats de Jacquemyn et al (2003) també 
apunten en aquest sentit, indicant que taques de 
bosc recent properes a boscos antics, podrien ser 
colonitzats per un gran nombre d’espècies, 
mentre les taques més isolades tan sols serien 
colonitzades per espècies considerades com a 
bons dispersadors.  

Així doncs, tot i no tenir informació pel que fa a 
al tipus de dispersió de les espècies, podem dir 
que la distribució de boscos antics contribueix a 
l’hora d’explicar el patró de distribució d’aquestes 
espècies. La coberta de Pinus està correlacionada 
negativament, indicant que aquestes espècies 
mostren una correlació positiva amb la coberta 
dominant de Quercus. Les espècies Ruscus aculeatus i 
Hedera helix també mostren relacions significatives 
amb la coberta arbòria de Quercus en l’estudi de 
Guirado (2005).  

El tercer grup d’espècies que es pot agrupar a 
partir del diagrama està format per l’espècie 
arbòria Pinus halepensis i les espècies arbustives 
Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Quercus 
coccifera, Erica multiflora, Lavandula latifolia, 
Globularia alypum, Bupleurum frutiscens, Dorycnium 
pentaphyllum i Thymus vulgaris. Aquest grup 
d’espècies estan correlacionades positivament 
amb la coberta dominant de Pinus i la distància a 
zones urbanes l’any 56, indicant que presenten 
major freqüència en zones allunyades de centres 
urbans l’any 56. També presenta influència 
negativa la variable %BOSC500, indicant que les 
espècies d’aquest grup presenten poca sensibilitat 
a la isolació. Així doncs la distribució dels boscos 
antics no influeix en la distribució d’aquestes 
espècies. Totes les espècies d’aquest grup es 
troben amb major freqüència en boscos recents 
excepte Bupleurum frutiscens. 

Aquests resultats són similars als obtinguts en 
l’estudi de Guirado et al (2008) als boscos de la 
plana del Vallès, en que taques de bosc 
connectades presentaven espècies pròpies 
d’estadis successionals avançats, mentre que 
taques més isolades tenien una gran proporció de 
pins i altres espècies característiques d’estadis més 
inicials.  Ho atribuïen al fet que les espècies del 
gènere Quercus són espècies dispersadores de 
llavors a curta distància en relació als pins.  

El quart grup d’espècies situat a la part superior 
del diagrama el componen 6 espècies de les que 
tan sols Daphne laureola és significativa.  Aquest 
grup està  correlacionat negativament amb la 
radiació, fet que coincideix amb l’ecologia de 
l’espècie, ja que és pròpia de boscos ombrívols 
(Bolòs et al. 2005). 

Les espècies arbòries Pinus sylvestris i Pinus nigra no 
pertanyen a cap dels grups esmentats, segurament 
degut al fet que hi ha poques parcel·les que 
continguin aquestes espècies o que presenten 
relacions amb altres variables no considerades en 
l’anàlisi. Una altra explicació plausible seria que les 
parcel·les estudiades siguin antigues plantacions i 
que per tant depengui de factors antròpics. Les 
plantacions antigues en que no s’observa el marc 
de plantació, en la fotointerpretació del 
MCSC2000 són considerades com a boscos.  

En l’anàlisi realitzada amb les dades referents a 
l’àrea basal de les espècies arbòries la variància 
explicada pels primers dos eixos de la CCA és del 
24.7%. S’han detectat  4 variables significatives de 
les 16 variables inicialment testades (taula 21), 
segons el test de permutació de Monte Carlo (p≤ 
0,01). 
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Figura 22. Resultat de l’Anàlisi de Correspondència 
Canònica (CCA) de les dades referents a l’Àrea Basal de les 
espècies arbòries de les parcel·les de boscos recents. Les 
variables significatives (p<0,01) són marcades en color. Les 
abreviacions de les espècies es troben desglossades en la 
taula15. 
 

 
 
Les variables explicatives significatives de l’anàlisi 
són: la coordenada X, la coberta arbòria dominant 
per Pinus, la temperatura mitjana anual i la 
distància a superfícies urbanes de l’any 1956 de 
més de 10ha.  S’observen quatre grups d’espècies 
diferenciats. El primer grup situat a la part dreta 
superior del diagrama està format per les espècies 
Quercus ilex, Quercus suber, Arbutus unedo, Quercus 
humilis i Quercus petraea. 
 
Un segon grup situat a la part dreta inferior del 
diagrama està format per Pinus sylvestris, Pinus pinea 
i Pinus pinaster, correlacionats positivament amb 
les variables de temperatura mitjana anual i la 
coordenada X. El tercer grup està situat al costat 
esquerra inferior del diagrama, i està format per 
Pinus halepensis i Pinus nigra. Mostra relacions amb 
la distància a superfícies urbanes de l’any 56 i amb 
la coberta dominant de Pinus, indicant que 
aquestes espècies són més abundants en zones 
allunyades de les àrees urbanes de l’any 1956. 
 
En l’anàlisi realitzada amb l’objectiu d’avaluar 
l’efecte de les variables ambientals sobre la 
composició d’espècies dels boscos recents tenint 
en compte dades del recobriment de l’estrat 
arbustiu, la variància explicada pels primers dos 
eixos de la CCA és del 10,1%. De les 16 variables 
inicialment testades són significatives tant sols 2 
variables (taula 25), segons el test de permutació 
de Monte Carlo (p≤ 0,01). 
 
 
 
 
 
 

Taula 23. Variables significatives en Anàlisis de 
Correspondència Canònica (CCA) de les dades referents a 
l’Àrea Basal de les espècies arbòries de parcel·les de boscos 
recents. La variància explicada pels dos eixos principals és del 
24,7%. 
 
Variable Var.N LambdaA P F 
UTM_X    1 0,53 0,002 25,73
COBERPI  15 0,4 0,002 22,1
TANUAL   7 0,13 0,002 7,51
DISTURBA 5 0,09 0,002 4,99
PANUAL   8 0,05 0,012 2,86
UTM_Y    2 0,03 0,048 2,09
DISTCOST 10 0,04 0,09 1,82
ORIENTAC 4 0,02 0,184 1,35
%URB2000 12 0,02 0,282 1,1
US_FORES 14 0,02 0,324 1,11
RADIACIO 9 0,01 0,368 1,05
PENDENT 3 0,02 0,568 0,83
DISTVIES 6 0,01 0,48 0,88
%BOSC500 13 0,01 0,576 0,73
DISTBOSC 16 0,01 0,834 0,41
%URB1000 11 0,01 0,734 0,39
 
 
Figura 24.  Resultat de l’Anàlisi de Correspondència 
Canònica (CCA) de les dades referents al recobriment (FCC) 
de les espècies arbustives de les parcel·les de boscos recents.  
Les variables significatives (p<0,01) són marcades en color. 
Les abreviacions de les espècies es troben desglossades en la 
taula 15. 
 

 
 
El diagrama resultant (figura 24) mostra un grup 
d’espècies que presenten una clara influència per 
les dues variables significatives (taula 21), la 
coordenada X i la temperatura mitjana anual. 
Destaca un grup d’espècies, format per Smilax 
aspera, Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas, 
Dorycnium pentaphyllum i Bupleurum fruticosum; en el 
qual no s’observen una influència clara de les 
variables seleccionades en l’anàlisi en la seva 
distribució.  
 
No s’observa una influència clara de la distribució 
dels boscos antics en la distribució d’espècies 
arbustives actuals pel que fa al seu recobriment. 
Seria interessant repetir els anàlisis utilitzant 
alguna altra mesura de l’abundància. 
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Taula 25.  Variables significatives en Anàlisi de 
Correspondència Canònica (CCA) de les dades referents al 
recobriment (FCC) de les espècies arbustives de parcel·les de 
boscos recents. La variància explicada pels dos eixos principals 
és de 10,1%. 
 
Variable Var.N LambdaA P F 
UTM_X    1 0,53 0,002 10,31
TANUAL   7 0,31 0,002 6,03
%URB2000 12 0,2 0,018 4,04
COBERPI  15 0,11 0,006 2,28
UTM_Y    2 0,11 0,008 2,26
DISTURBA 5 0,1 0,008 2,16
DISTVIES 6 0,09 0,036 1,71
DISTCOST 10 0,08 0,038 1,68
RADIACIO 9 0,08 0,06 1,61
ORIENTAC 4 0,07 0,102 1,49
%BOSC500 13 0,06 0,124 1,4
%URB1000 11 0,06 0,228 1,24
PANUAL   8 0,06 0,284 1,12
PENDENT 3 0,05 0,284 1,08
US_FORES 14 0,05 0,292 1,13
DISTBOSC 16 0,04 0,516 0,84

 
Si tenim en compte alguns aspectes metodològics 
que poden haver influenciat els resultats, 
destaquen sobretot aquells relatius amb la 
generació dels mapes emprats. En el MCS56 i del 
MCSC2000 pot haver influenciat notòriament la  
fotointerpretació de les diferents cobertes. El 
càlcul de la superfície de bosc pot estar subjecta a 
les diferències en la delimitació dels límits del 
bosc. Però al treballar en canvis en la superfície de 
boscos amb més de 40 anys de diferència, aquest 
error és minimitzat. També s’ha minimitzat, 
probablement, en agrupar les diverses cobertes de 
bosc. Els errors de fortointerpretació de les 
categories utilitzades en el càlcul de la superfície 
urbana també s’han minimitzat al seleccionar les 
àrees més grans de 10 ha i en rasteritzar a 25 m de 
resolució. 
 
Tanmateix, avaluar la qualitat en la interpretació 
dels canvis en les cobertes del sòl  no és una tasca 
senzilla, atès que no es disposa d’una veritat-
terreny independent. Gerard et al (2010), en un 
estudi dels canvis a Europa entre el 1950 i el 2000, 
van avaluar la qualitat de la fotointerpretació 
comparant les estadístiques dels canvis en les 
cobertes del sòl calculades per fotointerpretadors i 
per experts independents (controladors). Però 
aquest mètode més aviat avalua com de variable 
pot ser el resultat de la fotointerpretació, i no la 
qualitat d’aquesta. 
 
Pel que fa a les dades florístiques poden haver-hi 
hagut errors en la presa de mostres, tant pel que 
fa a les mesures com en la identificació d’espècies. 
El fet d’haver filtrat el llistat d’espècies a utilitzar, 
considerant només aquelles que apareixen en més 
de 20 parcel·les, pot haver reduït aquests 
possibles errors. 
 
 
Altres factors històrics no considerats en l’estudi 
poden haver afectat la relació entre la distribució 
d’espècies i l’estructura del paisatge, afectant 

potencialment els patrons actuals. De fet, el bosc 
metropolità ha estat alterat profundament per 
pràctiques avui en desús però vigents fins fa ben 
poc el cultiu de pins pinyoners (Pinus pinea) per a 
l’extracció dels pinyons, o la producció de carbó 
(Guirado et al . 2008). 

5. CONCLUSIONS 
 
Aquest estudi intenta esbrinar el paper que juguen 
els factors històrics a l’hora de determinar els 
patrons de distribució actuals de les espècies 
llenyoses, aprofitant la informació disponible del 
Mapa de Cobertes del Sòl de 1956-1957 de la 
província de Barcelona, el Mapa de Cobertes del 
Sòl de Catalunya 2000 i el Tercer Inventari 
Forestal Nacional.  
 
S’han distingit dos tipus de bosc: l’antic o present 
el 1956 i en l’actualitat, i el recent o present només 
en l’actualitat. La freqüència i abundància d’un 
gran nombre d’espècies llenyoses considerades en 
l’anàlisi, tant arbòries com arbustives, és 
significativament relacionada amb el tipus de 
bosc. 
 
La distribució de boscos antics contribueix a 
explicar el patró de distribució de determinades 
espècies en els boscos recents. Juntament amb 
variables relacionades amb la distribució dels 
boscos antics, apareixen com a significatives 
variables climàtiques (temperatura i precipitació 
mitjana anual, radiació), variables espacials 
(distància a la costa i coordenada X i Y) i variables 
referents a la coberta arbòria. 
 
Pel que fa als resultats obtinguts a nivell de 
l’abundància d’espècies arbòries, tan sols apareix 
com a factor històric relacionat, la distància a 
superfícies urbanes de l’any 56, a més de  variables 
climàtiques (temperatura mitjana anual), variables 
espacials (coordenada X) i variables referents a la 
coberta arbòria. Tampoc s’observa una influència 
clara de la distribució dels boscos antics en la 
distribució d’espècies arbustives actuals pel que fa 
al seu recobriment. Cal destacar que, sovint, la 
dominància d’espècies dins una comunitat depèn 
de factors aleatoris com ara qui arriba primer, 
cosa que es coneix com efecte loteria (Krebs 
2001) 
 
El treball deixa, encara, moltes incògnites pel que 
fa a la capacitat de colonització dels boscos nous 
per part de les espècies d’estudi. Els CCA 
realitzats donen una aproximació de conjunt a 
nivell de tota la comunitat, que caldria completar 
amb aproximacions individuals per a cada espècie. 
Això es pot fer, per exemple, explorant 
l’associació de la distribució i l’abundància de 
cadascuna d’elles amb les diferents variables 
ambientals mitjançant models linears (GLM). 
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