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0. INTRODUCCIÓ 
Quan em desperto pel matí i miro per la finestra, veig un bosc de pi roig al jardí, a tocar. A 
més a més, els meus pares parlen sempre sobre el funcionament dels arbres, dels cores i de 
molts altres temes d’ecologia terrestre. Així que, tenint aquests recursos a l’abast, vaig deci-
dir estudiar més a fons aquest tema. Un altre motiu de la meva elecció ha sigut 
l’accessibilitat a un ampli ventall d’eines tant de camp com informàtiques per aconseguir el 
meu objectiu, així com la possibilitat de participar al programa ARGÓ de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest treball es trobar la relació entre la meteorologia i el creixement dels ar-
bres mitjançant l’anàlisi dels anells de creixement del pi roig (Pinus sylvestris) de Port del 
Comte (Solsonès).  
La hipòtesis que s’intentarà verificar és que la bonança climatològica reflectida en abundants 
pluges i elevades temperatures afavoreix el creixement dels arbres.  
Per tal de verificar aquesta hipòtesis faré ús de tècniques de dendrocronologia per tal de 
mesurar el creixement del tronc dels arbres mostrejats. Les mesures obtingudes seran com-
parades estadísticament amb les dades meteorològiques per tal d’establir una relació. Tam-
bé empraré Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per tal de posicionar aquest estudi en el 
terreny de mostreig. 
L’estructura del treball es divideix principalment tres blocs: 

 Un bloc teòric on s’introdueix la base científica de la dendrocronologia, l’anatomia 
dels arbres i l’ecosistema d’una pineda de pi roig per tal de comprendre el fet expe-
rimental. 

 Un bloc experimental on s’explica el disseny de l’experiment, quines dades s’han 
pres i amb quines eines i com les hem tractat posteriorment. 

 Les conclusions extretes i la relació que tenen amb la hipòtesis, i si coincideixen o no. 
 La discussió, en que faré algun comentari sobre els resultats. 
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1. BLOC TEÒRIC 
1.1. DENDROCRONOLOGIA 

La paraula “dendrocronologia” deriva del 
grec dendron (arbre), crono (temps) i logos 
(coneixement). La dendrocronologia és la 
ciència que estableix una datació (anual) de 
la fusta  a partir de l’anàlisi dels anells de 
creixement dels arbres (Il·lustració 1).  
Aquesta tècnica va ser desenvolupada inici-
alment durant el segle XX per Andrew Elli-
cott Douglass, fundador del Laboratory of 
Tree-Ring Research, a Arizona; però el con-
cepte d’anells anuals va ser esmentat per 
primer cop l’any 322 AC per Teofrast, una 
teoria que els botànics no van acceptar fins a 
principis del segle XIX. 
La dendrocronologia es va començar a fer 
servir per datar fenòmens climàtics a França, 
l’any 1737, i el 1745 a Suècia per datar una 
gelada (1708-1709), estudiant únicament un 
exemplar vegetal. Però com s’ha esmentat 
en el paràgraf anterior, els estudis més im-
portants els va dur a terme A. E. Douglass 

(Il·lustració 2), intentant demostrar que les taques solars podien influir en el clima de la Ter-
ra i trobar la relació entre aquestes taques i les precipitacions.  
1.1.1. Aplicacions de la dendrocronologia 
 Segons Schweingruber, la dendrocronologia inclou totes les branques de la ciència involu-
crades a reproduir algun tipus d’informació a partir dels anells de creixement anuals dels 
arbres. Alguns camps en que podem aplicar la dendrocronologia són:  

Il·lustració 2: Andrew Ellicott Douglass, pioner de la dendrocronologia 

Il·lustració 1: Tall transversal d'un pi on podem observar els anells de creixement anuals. Font: muebleslufe.com 
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Dendroclimatologia 
La distància entre els anells es pot fer servir per reconstruir el clima de períodes en que no 
disposem de dades meteorològiques. Es poden reconstruir les dades que afecten el creixe-
ment dels arbres. 
Dendroecologia 
La dendroecologia és la branca de la dendrocronologia que aplica les dades de creixement a 
l’estudi de processos ecològics, com ara la dinàmica de les poblacions d’arbres, l’anàlisi de 
l’estructura de les edats dels boscos... 
Dendrogeomorfologia 
Els anells poden registrar els efectes de terratrèmols, erupcions volcàniques, esllavissades, 
allaus, tsunamis (Il·lustració 3), erosió... Tots aquests fenòmens deixen senyals gravades en 
els anells i en ocasions ens permeten determinar amb quina freqüència es donen. 

 
Il·lustració 3: Impacte d'un tsunami el 1853 a Lituya Bay (Alaska) 

Criminologia 
Els anells precisos de la fusta ha permès trobar falsificacions entre quadres o escultures fets 
amb aquest material. La tala il·legal, la mort o debilitament per culpa de contaminants modi-
fica el ritme de creixement dels arbres i permet trobar la data del delicte. 
Dendroarqueologia 
La dendroarqueologia s’encarrega de datar l’últim anell format en fustes arqueològiques per 
determinar, per exemple, l’any en que un arbre va ser abatut, transportat, treballat... En 
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molts casos també permet verificar si altres elements trobats en llocs històrics han estat ben 
datats. 

1.2. CREIXEMENT DELS ARBRES 
L’arbre, com tots els organismes vius, experimenta processos de creixement que permeten 
l’increment de les seves dimensions. Aquest procés es dóna en zones especialitzades que 
s’anomenen meristemes. Els meristemes són teixits vegetals de tipus embrionari, formats 
per cèl·lules no diferenciades i capaces de dividir-se. Les cèl·lules originades per la divisió de 
les cèl·lules meristemàtiques tindran un procés de diferenciació fins a convertir-se en dife-
rents tipus de cèl·lules. 
Les cèl·lules meristemàtiques tenen abundants ribosomes, el complex de Golgi molt desen-
volupat per mantenir la paret cel·lular; tenen gran quantitat de vacúols i són molt petits. El 
nucli és gran i se situa en el centre de la cèl·lula. 
Tots aquells teixits constituïts per cèl·lules capaces de dividir-se reben el nom de teixits me-
ristemàtics, mentre que els teixits formats per cèl·lules diferenciades (no es poden dividir) 
s’anomenen teixits permanents. 
Podem distingir entre diferents tipus de teixits meristemàtics, que es classifiquen segons el 
seu origen en meristemes primaris o meristemes secundaris. 
Les cèl·lules del meristema primari provenen directament de les cèl·lules divisibles; i en el 
meristema secundari provenen de cèl·lules adultes que han recuperat la capacitat de divisió. 
1.2.1. Creixement primari 
El creixement primari és el creixement longitudinal que experimenta l’arbre. Els teixits me-
ristemàtics primaris són les zones on es produeixen divisions cel·lulars per originar teixits 
permanents. Aquests teixits originen l’epidermis, el còrtex i el teixit vascular primari (xilema i 
floema). 
Epidermis 
És el teixit que cobreix tot l’arbre i el protegeix contra els agents externs (Il·lustracions 4 i 5). 
També permet l’intercanvi de gasos i humitat amb el medi extern. Deriva del protoderma, i 
està format per cèl·lules planes i ben unides entre elles.  
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Il·lustració 4: En l'alzina surera (Quercus suber) és pot distingir clarament l'epidermis o escorça de l'arbre. 

Il·lustració 5: Esquema on veiem la disposició de l'epidermis, i els teixits conductors (xilema i floema) separats pel càmbium (Font: monogra-fies.com) 
En arbres joves, es poden observar obertures en l’epidermis anomenades estomes, encarre-
gats de l’intercanvi de gasos. Cada estoma té dues cèl·lules que s’encarreguen d’obrir-lo i 
tancar-lo. 
Còrtex 
És el teixit situat entre l’epidermis i el teixit vascular primari. Sol ser estret, de pocs 
mil·límetres de gruix. Algunes vegades podrem distingir el còrtex primari (sota l’epidermis) i 
el secundari.   
Teixit vascular primari 
El teixit vascular està format per cèl·lules que transporten l’aigua. Aquest teixit es troba 
agrupat en estructures que anomenem feixos vasculars. 
Cada feix vascular està format per una part de xilema i una altra de floema, separades pel 
teixit meristemàtic que les origina: el procàmbium. 
El xilema fa la funció de transportar l’aigua i els nutrients minerals absorbits per les arrels 
fins a les zones amb capacitat fotosintètica. En el xilema trobem quatre tipus de cèl·lules 
(Il·lustració 6): les traqueides i els elements dels vasos, que són cèl·lules conductores, les 
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cèl·lules parenquimàtiques i les fibres d’esclerènquima, que fan la funció 
d’emmagatzematge. 

 Les traqueides són cèl·lules allargades i estretes. L’aigua passa d’unes a les altres. 
 Els elements dels vasos són cèl·lules amb un diàmetre major i no tan allargades com 

les traqueides. S’uneixen entre elles per formar vasos o tràquees.  
 Les cèl·lules parenquimàtiques, que s’organitzen de forma radial o axial. 

o Les radials formen files perpendiculars a la superfície de l’òrgan. 
o Les axials es distribueixen en grups entre el xilema. 

 
Il·lustració 6: Esquema en que es representen els principals tipus cel·lulars del xilema (Font:  http://mmegias.webs.uvigo.es) 

El floema (Il·lustració 5) té com a funció principal la distribució de la matèria orgànica sinte-
titzada a totes les parts de la planta. Aquest teixit està format per més tipus de cèl·lules que 
el xilema (Il·lustració 7). Els conductors són les cèl·lules cribroses i els tubs cribrosos. Dins 
dels elements no conductors trobem les fibres d’esclerènquima i les cèl·lules parenquimàti-
ques: 
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 Les cèl·lules cribroses són llargues i tenen els extrems punxeguts. No tenen nucli. 
 Els tubs cribrosos estan formats per cèl·lules individuals que es comuniquen entre 

elles.  
 Les cèl·lules acompanyants mantenen metabòlicament les cèl·lules cribroses. 

 
Il·lustració 7: Esquema en que es representen els principals tipus cel·lulars del floema (Font:  http://mmegias.webs.uvigo.es) 

 
Disposició dels feixos vasculars 

En la il·lustració 8 podem veure 
les diferents disposicions dels 
feixos vasculars. Aquesta orga-
nització varia amb el tipus 
d’òrgan, l’edat i l’espècie que 
considerem. Podem observar 
que el xilema i el floema es tro-
ben molt pròxims en tota la 
planta, ja que tots dos teixits 
provenen de les mateixes 
cèl·lules meristemàtiques.  

 Il·lustració 8 (Font:  http://mmegias.webs.uvigo.es) 
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1.2.2. Creixement secundari 
Cambium vascular 
El creixement secundari consisteix en l’increment del diàmetre del tronc, branques i arrels 
de l’arbre, i comença amb la formació del cambium vascular.  
El cambium vascular forma una capa continua localitzada perifèricament des de l’arrel. La 
seva formació comença al final del creixement primari i les primeres porcions apareixen en-
tre el xilema i floema primaris. 
El cambium de cada un dels feixos vasculars s’uneix entre si formant un cilindre vascular al 
voltant de la planta. D’aquesta manera es comença a formar el xilema secundari cap a 
l’interior i el floema secundari cap a l’exterior. 
1.2.3. Esquema dels teixits dels arbres 

 
 

TEIX
ITS 

DEL
S A

RBR
ES

Meristemes (amb capacitat de divisió)

Meristema Primari (Origen: cèl·lules divisibles)
Genera noves cèl·lules

Meristema Secundari (Origen: cèl·lules que han recuperat la capacitat de divisió)
Genera noves cèl·lules

Permanents (sense capacitat de divisió)

Epidermis Protecció

Còrtex Sosteniment

Xilema Conductor

Floema Conductor
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1.3. ANELLS DE CREIXEMENT 
Quan es tala un arbre podem observar (en la majoria dels casos) unes franges més fosques i 
unes altres de més clares en la fusta, s’anomenen anells de creixement, i en condicions nor-
mals (sense tales, plagues, creixements sobtats...) n’hi ha un per cada any que ha viscut 
l’arbre.  
Els anells de creixement “corresponen, essencialment, a la producció anual de xilema, que 
comença a la primavera amb vasos molt prims de llum ampla per tal d’afavorir la circulació 
de saba i acaba amb vasos més estrets i gruixuts, tardorals, que se situen a la perifèria dels 
anteriors” (Masalles, Carreras i Raurell, Farràs, & Ninot, 1988). 
Com més junts estan els anells, més resistent és la fusta. El gruix de l’anell depèn tant de 
l’edat com dels factors ambientals. En llocs secs els anells són estrets, mentre que en zones 
on els factors climàtics són aptes per al creixement els anells són més gruixuts. En climes on 
les estacions són poc marcades és difícil distingir els anells i fins i tot pot ser que no n’hi hagi.  

1.4. ELS ANELLS EN ANGIOSPERMES I GIMNOSPERMES 
1.4.1. Gimnospermes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 10: Fulles i pinya de pi negre (Pinus mugo subsp. Uncinata) (Font: floracatala-na.net/) 

Il·lustració 9: Estructura dels anells en l’espècie Pinus sylvestris  (Font: juntadeandalucia.es)  
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Les gimnospermes són aquelles plantes que tenen flors però no tenen fruits, per tant, les 
llavors estan en contacte amb l’exterior. Les el grup de gimnospermes més abundant són les 
coníferes o plantes amb cons (pinyes) (Il·lustració 9). 
Presenten dos tipus de flors: les masculines i les femenines. La flor masculina està formada 
per diverses escates de color groguenc, que produeixen grans quantitats de pol·len que es 
dispersen per l’aire. En canvi, la flor femenina (la que coneixem com a pinya) està formada 
per un eix central del qual surten nombroses escates disposades en espiral. 
La fusta primerenca és més clara i està formada per cèl·lules més grans i amb parets més 
fines. La fusta tardana és més fosca i està formada per cèl·lules més petites i amb la paret 
gruixuda. 
La major part de la fusta està formada per cèl·lules traqueides, però la diferència del color i 
la mida entre la fusta tardana d’un anell i la primerenca d’un altre ens permet identificar els 
anells més fàcilment (Il·lustració 10).  
1.4.2. Angiospermes 

Les angiospermes (o magnoliòfit) són plantes amb flors 
i fruits, són més complexes que les gimnospermes 
(Il·lustració 11). Constitueixen el 66% de totes les espè-
cies de plantes que existeixen. 
Tenen flors vistoses, ja que la majoria es reprodueixen 
mitjançant la pol·linització dels insectes. 
L’estructura dels anells en els arbres angiospermes  és 
més complexa que en les gimnospermes. Això és degut 
a que la diversitat de cèl·lules que formen la fusta és 
major que en les coníferes. 
Podem distingir tres grups. En el primer, format per 
roures i castanyers, podem distingir la fusta primeren-

Il·lustració 11: Fulles i glans de Quer-cus robur, un exemple de planta angi-osperma (Font: wiquipèdia.com) 
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ca de la tardana gràcies als grans vasos conductors que l’arbre genera a l’inici del període de 
creixement (Il·lustració 12).  

   
Il·lustració 12: Estructura dels anells en l’espècie Quercus robur  

Il·lustració 13: Estructura dels anells en l’espècie Fagus sylvatica  
Il·lustració 14: Estructura dels anells en l’espècie Populus alba  

(Font: http://delta-intkey.com/wood/es/www/salpo-po.htm) 
En el segon grup, format per espècies com el faig, la mida dels vasos és més petita. 
(Il·lustració 13). 
En el tercer, on incloem espècies com l’àlber, els vasos són molt petits i d’una mida semblant 
al llarg de tot l’anell (Il·lustració 14).  
Per tant, en les angiospermes, l’anell és més difícil de veure que en les gimnospermes, ja 
que, tal com es mostra en l’esquema de la il·lustració 15, en les gimnospermes podem dis-
tingir els anells pels colors i en les angiospermes els conductes varien de mida, i en alguns 
casos aquesta variació és mínima. 

 
Il·lustració 15 
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1.5. RITME DE CREIXEMENT 
1.5.1. Zones temperades - fredes 
El període de creixement està ben delimitat ja que la oscil·lació anual de la temperatura és 
molt gran. En aquestes regions el període de creixement és curt, i sol ser des de finals de 
primavera fins al principi de tardor. Com a conseqüència, els anells no són molt amples ni hi 
ha grans diferències de gruix entre anells. 
1.5.2. Zones tropicals 
La oscil·lació tèrmica anual és dèbil i el clima suau permet un creixement continu durant tot 
l’any. Com a conseqüència, l’arbre no forma anells anuals clars. 
1.5.3. Zones mediterrànies 
En les regions de clima mediterrani, situades entre les zones temperades i els deserts sub-
tropicals, permeten l’aparició de moltes coníferes i boscos caducifolis. 
Com a conseqüència d’aquest clima, el creixement dels arbres està limitat per les baixes 
temperatures a l’hivern i l’escassetat d’aigua a l’estiu, de manera que la primavera i la tardor 
solen ser les èpoques en que es dóna el creixement. 
Aquesta estacionalitat sovint es reflecteix en l’estructurar de la fusta creant anells falsos al 
llarg de l’any. Si les precipitacions són escasses, els anells són més prims; però si són abun-
dants i les temperatures són altes, el període de creixement es pot allargar molt. 

1.6. ECOLOGIA DE L’ESPÈCIE D’ESTUDI: EL PI ROIG 
El pi roig (Pinus sylvestris) és un arbre del gènere Pinus. Com s’ha esmentat en punts anteri-
ors, pertany al grup de les coníferes.  
1.6.1. Morfologia 
Fa de 20 a 40 metres d’altura i pot arribar a créixer 6 metres en 10 anys. Tot i que els exem-
plars joves tenen la capçada de forma cònica, al créixer es torna irregular. Té el tronc prim i 
recte, a vegades nuós. L’escorça esquerdada presenta el color vermell metàl·lic que li dóna el 
nom. 
El període de floració és entre maig i juny i la pinya madura la tardor de l’any següent i pot 
quedar-se a l’arbre durant un any o dos. Aquesta pinya no és totalment simètrica i la llavor 
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Il·lustració 16: Distribució del pi roig a Europa 

que conté no és fèrtil fins als 40 anys. 
Aquestes llavors són els pinyons i estan 
dotats d’una ala. Les fulles tenen de 3 a 7 cm 
de llargada, són simples i de secció semicir-
cular. 
1.6.2. Distribució 
El pi roig s’extén per gairebé tot el continent 
però, com més al sud, es comporta com una 
espècie muntanyenca. No apareix en els 
territoris atlàntics, ja que no viu bé en els 
climes oceànics i temperats, tal com podem 
apreciar en el mapa de la il·lustració 16. 
A Catalunya, forma boscos als Pirineus, Pre-
pirineus i a les serres prelitorals. 
 

1.6.3. Flora  
Podem trobar pinedes montanes de caràcter primari, aquelles que sempre han ocupat la 
seva part de territori, i les pinedes de caràcter secundari, instal·lades o afavorides pels ho-
mes i principalment en territoris de roureda. En aquest estudi es treballa amb pinedes mon-
tanes de caràcter primari. 
Aquest tipus de pinedes presenten un estrat arbustiu poc desenvolupat en les formes més 
típiques. En el sòl calcari  hi trobem boix (Buxus sempervirens) (Il·lustració 17), ginebró 
(Juniperus communis) i boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) (Il·lustració 18), cal destacar la 
presència de gramínies i molses, que poden arribar a cobrir gran part del sòl. 
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1.6.4. Fauna 

  
Il·lustració 19: Processionària de pi (Thaumetopoea pityocampa), Font: Les pinedes de pi roig, Manual de Gestió d’hàbitats. 

Il·lustració 20: Vidriol (Anguis fragilis), Font: Les pinedes de pi roig, Manual de Gestió d’hàbitats. 
 
L’invertebrat més destacat en les pinedes de pi roig és la processionària de pi 
(Thaumetopoea pityocampa) (Il·lustració 19), degut als seus efectes nocius sobre l’arbre, ja 
que es tracta d’un insecte defoliador. 
Degut a la poca humitat de les pinedes de caràcter primari, els amfibis no en són gaire co-
muns. Tot i així, en el cas d’haver-hi alguna acumulació d’aigua podem trobar el gripau comú 

Il·lustració 17: Boix (Buxus sempervirens), 
Font: Les pinedes de pi roig, Manual de 
Gestió d’hàbitats. 

Il·lustració 18: boixerola (Arctostaphylos 
uva-ursi), Font: Les pinedes de pi roig, 
Manual de Gestió d’hàbitats. 
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(Bufo bufo) i fins i tot el tritó verd (Triturus marmoratus). Pel que fa als rèptils, el més comú 
és el vidriol (Anguis fragilis) (Il·lustració 20). 
Els ocells més comuns que podem trobar són el gall fer, el mussol pirinenc, el mussol banyut 
(Il·lustració 21), la mallerenga petita (Il·lustració 22), el picot negre (Il·lustració 23), la malle-
renga emplomallada, la mallerenga cuallarga, el mosquiter comú, el raspinell, el pinsà comú i 
el picot garser gros.  

   Il·lustració 21: Mussol banyut (Asio otus), Font: Les pinedes de pi roig, Manual de Gestió d’hàbitats. 

Il·lustració 22: Mallerenga petita (Parus ater), Font: Servidor d’informació ornitològica de Cata-lunya (SIOC) 

Il·lustració 23: Picot negre (Dryocopus martius), Font: Servidor d’informació ornitològica de Catalunya (SIOC) 
Entre els micromamífers (mamífers de mida petita) hi trobem el ratolí de bosc, el més abun-
dant. Després trobem el talpó muntanyenc (Il·lustració 24), el talpó roig, la musaranya cua-
quadrada i la rata cellarda. Entre els carnívors destaquen la guineu, la fagina (Il·lustració 25) i 
el gat fer. En el grup dels grans herbívors trobem el cérvol, el cabirol (Il·lustració 26) i el sen-
glar. Per últim, en el grup dels ratpenats destaquen el ratpenat nòctul petit i el ratpenat de 
bosc. 

   Il·lustració 24: Talpó munta-nyenc (Microtus agrestis) Il·lustració 25: Fagina (Martes foina) Il·lustració 26: Cabirol (Capreolus capreolus) 
Font: Les pinedes de pi roig, Manual de Gestió d’hàbitats.   
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2. BLOC EXPERIMENTAL 
2.1. PLANIFICACIÓ DE L’EXPERIMENT 
2.1.1. Àrea d’estudi 
L’àrea d’estudi està ubicada a la Serra de Port del Comte, situada en el municipi de La Coma i 
la Pedra (Il·lustració 27) sobre terreny calcari a la zona anomenada bosc Berlà amb orientació 
E-SE que proporciona gran quantitat de radiació solar. La temperatura mitjana anual és de 
5,9ºC i la precipitació mitjana anual és de 1034,3 mm.  

 

 Il·lustració 27 Segons el mapa d’hàbitats i de vegetació de Catalunya fet pel Grup de Recerca de 
Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, es tracta d’una 
pineda calcícola i xeròfila de pi roig. 
2.1.2. Selecció de parcel·les 
La unitat de mostreig dintre l’àrea d’estudi és la parcel·la, aquesta serà circular i de 10 metres 
de radi. 
Els criteris de selecció de les parcel·les ha d’assegurar  al màxim la uniformitat de les 
mateixes per tal de minimitzar factors que puguin influir en la variabilitat de les dades.  Els 
criteris doncs seran el següents: 

 Boscos monoespecífics de Pinus sylvestris. 
 A prop de les estacions meteorològiques de les quals tenim dades i dins la zona de 

mostreig que hem caracteritzat anteriorment. 
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 Parcel·les amb uniformitat topogràfica (pendent, orientació, alçada, tipus i 
profunditat del sòl). 

 Parcel·les amb estructura forestal el més semblant possible. 
 Eliminar factors que puguin afectar els resultats, com ara l’explotació forestal, la 

ramaderia, freqüentació, cursos d’aigua... ja que hi ha molts factors que poden 
alterar el creixement dels arbres. 

2.1.3. Materials 
 GPS. 
 Testimonis metàl·lics per marcar el centre de la parcel·la. 
 Etiquetes metàl·liques pels arbres, puntes i martell. 
 Bastó i distanciòmetre. (Vèrtex i Transportar). 
 Cinta de colors forestal per numerar els arbres. 
 Cinta diamètrica. 
 Barrines Preissler. 
 Suports cores. 
 Fitxes de camp. 
 Llapis, retolador. 
 Telèfon mòbil. 
 Càmera fotogràfica. 
 Escàner - lector d’anells de creixement. 
 Cartografia digital i programari GIS. 
 Ordinador portàtil. 
 Vehicle tot terreny. 

2.1.4. Marcatge de les parcel·les 
Un cop s’hagi escollit una parcel·la seguint el criteris de selecció anterior, procedirem de la 
següent manera: 
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 Elecció del centre de la parcel·la. On instal·larem amb l’ajuda d’un suport el 
transporter ultrasònic (Il·lustració 28).  Les parcel·les de mostreig seran circulars amb 
un radi de 10 m. Es pren aquesta opció seguint els estàndards en l’estudi 
d’ecosistemes forestals. 

 Des de el centre marcarem cada punt cardinal amb cordes que ens ajudaran a situar-
nos sobre la mateixa mentre treballem (Il·lustració 29). 

 
Il·lustració 28: A l'esquerra veiem el distan-ciòmetre i a la dreta el transporter ultrasò-nic. 

 
Il·lustració 29: En aquesta imatge podem veure el centre de la parcel·la i les cordes que ens indiquen els punts cardinals. 

2.1.5. Caracterització de les parcel·les 
Es faran estimacions de les característiques de les parcel·les, segons la fitxa de camp: 

 Data. 
 Coordenades. 
 Orientació. 
 Pendent. 
 Profunditat del sòl (estimada en cm 

a partir de talussos propers, forats 
en el sòl, etc). 

 Pedregositat (estimació visual en % 
dels afloraments de roques i pedres, 
incloses les roques que presenten 
un recobriment superficial de 
molsa, fulles, virosta, restes de tala, 
etc). 

 Senyals de gestió (per exemple, 
aclarides, distingint si es antiga 

o recent, és a dir simultània o 
posterior a l’episodi de 
decaïment, o si ha estat intensa 
o lleugera). 

 Presència de patògens (vesc, 
escolítids, etc). 

 Altres pertorbacions (senyals 
d’incendis, remoció del sòl per 
senglars, etc). 

 Estrat arbustiu: estimació visual 
(% Fracció Cabuda Coberta FCC), 
indicant les espècies dominants. 

 Estrat herbaci: estimació visual 
(% FCC), indicant les espècies 
dominants. 
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Il·lustració 30: Brúixola 

2.1.6. Mesures en camp 
Es mesuraran i etiquetaran els arbres de les 
parcel·les més grans de 7,5 cm de DBH 
anotant a la fitxa de camp les següents 
dades: 

 Distància (amb el distanciòmetre, 
Il·lustració 28) i rumb (amb brúixola, 
Il·lustració 30) des del centre de la parcel·la, 
d’aquesta manera podrem fer un mapa de 
cadascuna.  

 DBH (diameter at the breasts high), diàmetre de l’arbre  a 1,30 metres del terra, amb 
cinta diamètrica. 

Aquestes mesures ens han de servir per demostrar que complim amb els criteris 
d’uniformitat entre les mateixes. 
2.1.7 Mostres 

Els cores (testimonis de fusta) seran extrets 
amb barrines (Il·lustracions 31, 32 i 33) i 
col·locats en suports de fusta. I etiquetats 
pels seu posterior tractament al laboratori. 
El punt d’extracció serà perpendicular al 
pendent i sempre pel mateix costat en totes 
les parcel·les a una alçada de 30 cm del 
terra. Posteriorment taparem el forat 
produït amb silicona per evitar infeccions.  Il·lustració 31: Barrina Preissler per extreure cores. A la part superior de la imatge veien l'es-pasa, que serveix per treure el core de dins la barrina. 
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 Il·lustració 32  Il·lustració 33 
2.1.8. Tractament de les mostres i obtenció de dades 
Un cop al laboratori els testimonis de fusta, s’extrauran els cores dels suports per poder-los 
encolar als mateixos (Il·lustració 34-35). Posteriorment es llimaran per poder diferenciar els 
tipus de teixits que mostren els anell de creixement (Il·lustració 36). En el cas que els anells 
siguin poc visibles després de llimar el core, el vernissarem per donar contrast i poder-ne 
diferenciar els teixits (Il·lustració 37). Si és necessari, serrem la part del suport de fusta 
sobrant per fer-lo cabre a l’escàner.  

 Il·lustració 34  Il·lustració 35 

 Il·lustració 36 Il·lustració 37 
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El programa CooRecorder (http://www.cybis.se/forfun/dendro/) ens permet mesurar els 
anells de forma digital, de manera més ràpida que amb una lupa, el mètode tradicional. Per 
obtenir les dades hem d’obrir la imatge dels cores prèviament escanejats. Mitjançant les 
eines que ens ofereix el programa mesurem els anells (Il·lustracions 38 i 39) i després, amb el 
programa Cibys CDendro v7.6, els transferim les dades a una taula Excel per poder-les 
tractar.  

 Il·lustració 38: Opcions del programa i els seus usos 

Il·lustració 39: Mesura dels anells de creixement amb el programa CooReorder. 
Es dataran les mostres per poder comparar l’any de formació de l’anell amb les dades 
meteorològiques. 

2.2. UBICACIÓ DE LES PARCEL·LES 
Per seleccionar les parcel·les hem escollit un vessant i les hem anat marcant de manera que 
totes fossin més o menys iguals (tal com s’indica en l’apartat 2.1.2). Un cop hem trobat una 
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parcel·la amb les característiques adequades marquem el centre amb el GPS i en guardem 
les coordenades. 
Per tal de poder visualitzar la posició de les parcel·les sobre el terreny fem servir un GIS 
(sistema d’informació geogràfica) per col·locar les coordenades sobre el mapa (Il·lustració 
40). Un GIS o SIG és un software específic que permet als usuaris crear consultes interactives, 
integrar, analitzar i representar de forma eficient qualsevol tipus d’informació geogràfica 
associada a un territori, connectant mapes amb bases de dades (Sistemas de Informacion 
Geogràfica, 2015). El GIS que he utilitzat per representar les coordenades de les parcel·les en 
el mapa és Google Earth. En l’apèndix 2 podem veure un mapa creat amb el GIS Miramón. 

 
Il·lustració 40: Mapa de la distribució de les parcel·les 

2.3. DADES 
2.3.1. Dades de camp 
Per tal de justificar la uniformitat de les parcel·les, omplirem una fitxa de camp per cada una, 
anotant (tal com s’indica en l’apartat 2.1.4) la data, les coordenades, l’altitud... També 
anotarem la distancia de cada arbre fins al centre, el seu DBH i el rumb respecte el centre de 
la parcel·la (Taula 2). Un cop omplertes les fitxes, que podem veure en l’apèndix 1, les 
comparem per comprovar la homogeneïtat entre elles (Taula 1). Cal recalcar que totes les 
parcel·les estaven gairebé a la mateixa altitud, amb una diferència màxima de 85 metres 
entre la més alta i la més baixa. 
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Taula 1: Resum del mostreig de camp 

 
Taula 2: Exemple de la fitxa de camp que s'ha omplert per a cada parcel·la 
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2.3.2. Dades meteorològiques 
Per tal d’estudiar les hipòtesis del treball, s’han utilitzat dades de precipitació i temperatura 
de les estacions meteorològiques de l’AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia) i del SMC 
(Servei Meteorològic de Catalunya). Podem veure les taules de dades originals en l’annex 
digital 1. 
Estació de l’AEMET 
L’estació meteorològica de l’AEMET de Port del Comte està situada a 1800 metres d’altitud i 
s’anomena 0127O. Aquesta estació ens ha facilitat dades de precipitació i temperatura 
diàries. Les dades de precipitació estan actualitzades fins el 31/12/2014 i les de temperatura 
dins l’octubre de 2013. Tant les dades de temperatura com les de precipitació comencen el 
1990. 
Estació del SMC 

L’estació meteorològica del SMC de Port del Comte 
està situada a 2316 metres d’altitud i s’anomena 
ZPortComte2316 (Il·lustració 41). Aquesta estació 
ens ha facilitat dades de temperatura i precipitació 
diàries entre altres variables que no necessitem. 
Les dades de temperatura comencen el 4/10/2002 
i acaben el 31/01/2015. Les dades de temperatura 
comprenen del 04/08/2004 fins el 31/01/2015. 
Temperatura 
“El període de creixement del pi roig comprèn els 
mesos de juny i octubre” (Camarero, Gutiérrez i 
Guerrero-Campo, 1996, p. 8), per tant, hem agafat 
les dades de temperatura mitjana dels mesos en 

que l’arbre creix i els mesos anteriors, comprenent un període d’abril a octubre i n’hem 
calculat la mitjana. També s’han calculat les mitjanes de temperatura anual seguint el mateix 
criteri que en l’apartat “Precipitació”. 

Il·lustració 41: Estació ZPortComte2316 del SMC 
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Precipitació 
Per relacionar la precipitació amb el creixement, hem sumat la precipitació en mil·límetres de 
tot l’any agafant les dades des del final d’un període de creixement, fins al final de l’altre 
(Taula 3). 

Taula 3: Model de separació anual 

Agost 
Setembre 
Octubre 

Novembre 
Desembre 

Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 

Setembre 
Octubre 

Novembre 
Gener 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 
També hem calculat la precipitació del període de creixement i els mesos anteriors, 
comprenent un període d’abril a octubre. 
Degut a altes temperatures i altres variables, no tota l’aigua es queda al sòl ni influeix en el 
creixement del pi, és per això que hem calculat la evapotranspiració real utilitzant el “mètode 
de Turc: 

=  
0,9 +

 

On: 
 ETR: Evapotranspiració real 
 P: Precipitació en mm/any 
 L (constant calculada a partir de la temperatura): 300 + 25 + 0.05  
 t: Temperatura mitjana anual en ºC 

La dada resultant és l’aigua evaporada” (Román, 2001) i, per tant, l’hem de restar de la 
precipitació anual per trobar l’aigua que roman al terra. 
Totes les dades meteorològiques estan representades en la taula 4. 
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Taula 4: En aquesta taula trobem totes les dades meteorològiques que farem servir per calcular les correlacions. 

Any 
Precipitació anual (novembre-octubre) (mm) 

Precipitació estacional (d'abril a octubre) (mm) 

Temperatura mitjana anu-al (novem-bre-octubre) (ºC) 

Temperatura mitjana esta-cional (d’abril a octubre) (ºC) 

Evapotrans-piració real anual (mm) 
Precipitació que roman al terra (mm) 

1990   951,90   11,06 362,01 720,64 
1991 1707,89 965,07 6,42 10,07 389,37 705,23 
1992 1611,30 1302,90 6,43 9,91 405,09 449,41 
1993 862,10 670,80 6,65 9,66 394,37 462,28 
1994 1010,50 862,40 7,38 10,88 315,20 489,50 
1995 1131,60 787,40 6,93 10,06 404,90 637,95 
1996 1494,40 656,30 6,50 10,10 301,38 419,17 
1997 1152,50 477,50 7,84 11,47 399,18 588,92 
1998 1132,20 566,30 7,86 11,20 402,23 510,02 
1999 942,40 721,90 7,00 10,93 387,63 446,47 
2000 795,50 607,40 6,73 10,20 397,64 665,26 
2001 1128,00 560,60 7,04 10,76 460,48 767,62 
2002 1007,40 838,60 6,38 9,87 431,62 575,78 
2003 1228,10 783,10 7,02 9,55 455,72 672,28 
2004 1062,90 678,30 4,79 8,30 418,91 376,59 
2005 834,10 480,15 5,02 9,67 441,03 501,37 
2006 912,25 521,20 5,40 10,01 477,32 654,88 
2007 988,10 487,05 5,03 8,65 478,15 674,35 
2008 720,55 976,00 1,13 7,91 455,84 1038,56 
2009 1042,85 681,10 5,15 9,56 453,15 678,45 
2010 804,70 781,50 1,57 8,11 456,08 554,42 
2011 856,65 553,45 5,25 9,48 425,03 437,07 
2012 854,50 606,25 5,76 9,35 456,63 1154,67 
2013 1094,60 652,80 4,38 8,10 458,17 1249,72 
2014 1082,65 721,60 3,20 6,94     

 
2.3.3. Dades dendrològiques 
Amb el programa CDendro obtenim l’amplada de cada un dels anells expressada en 
mil·límetres. Aquestes dades són el creixement absolut de l’arbre. Per tal de relacionar 
estadísticament les dades extretes dels cores amb les dades meteorològiques de Port del 
Comte hem calculat l’àrea de la corona de creixement de cada any. Aquesta dada es 
considera l’aportació neta de fusta que cada any dóna a l’arbre. Totes les dades 
dendrològiques es troben en l’annex digital 2. 
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Àrea de la corona 
L’àrea de la corona és la secció, en mm2, de fusta que hi ha entre un anell i un altre, 
representant el creixement anual del tronc que està relacionat amb el creixement de tot 
l’arbre (Il·lustració 42).  

 
Il·lustració 42: Representació de les corones 

Per tal de calcular l’àrea o secció de cada corona de creixement hem seguit el mètode 
representat en la taula 5. Calculem el radi del tronc a partir de cada anell i després en 
calculem l’àrea (π·r2). Un cop tenim l’àrea transversal del tronc de l’arbre a partir de cada 
anell, el que fem és restar de cada dada l’àrea de l’any anterior i així obtenim la secció de la 
corona de cada any. 

Taula 5: Càlcul de l’àrea de la corona  
 Amplada de cada anell (mm) Radi (mm) Àrea (mm2) (π·r2) Secció de la corona (mm2) 
 X2014 r2014 = ∑x A2014 = π· r20142 S2014 = S2014 - S2013 
 X2013 r2013 = r2014 – x2013 A2013 = π· r20132 S2013 = S2013 - S2012 
 X2012 r2012 = r2013 – x2012 A2012 = π· r20122 S2012 = S2012 - S2011 
 X2011 r2011 = r2012 – x2011 A2011 = π· r20112 S2011 = S2011 - S2010 
 X2010 r2010 = r2011 – x2010 A2010 = π· r20102  

Distancia des de l’últim anell fins el centre (mm) Xcentre    
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Les dades obtingudes amb aquest procediment són les representades en la taula 6. 
Taula 6: Seccions de totes les corones de cada arbre (en mm2): En la fila superior hi ha enume-rats cada un dels cores i en la primera columna hi ha els anys per a cada àrea 

 

 
Creixement relatiu 
Per calcular el creixement relatiu hem de saber el radi de l’arbre, una dada que aconseguim 
sumant tots els anells comptats i la distància de l’últim anell fins el centre de l’arbre. 
Calculem la distància de cada anell fins al centre. Un cop trobats els radis des de cada anell, 
calculem les àrees (π·r2) de cada un (Taula 7).  

Taula 7: Càlcul de la secció de l’arbre a partir de cada un dels seus anells 
 Amplada de cada anell (mm) Radi (mm) Àrea (mm2) (π·r2) 
 X2014 r2014= ∑x A2014 = π· r20142 
 X2013 r2013= r2014 – x2013 A2013 = π· r20132 
 X2012 r2012= r2013 – x2012 A2012 = π· r20122 
 X2011 r2011= r2012 – x2011 A2011 = π· r20112 
 X2010 r2010= r2011 – x2010 A2010 = π· r20102 

Distancia des de l’últim anell fins el centre (mm) Xcentre   
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Un cop tenim l’àrea de cada anell, procedim a calcular el creixement relatiu. Per fer-ho 
calculem l’increment d’un anell respecte l’àrea anterior. Expressem aquest increment com un 
percentatge mitjançant una regla de tres (Taula 8). 

Taula 8 
Àrea (mm2) Creixement relatiu (%) 

A2014 ( ) · 100  
A2013 ( ) · 100  
A2012 ( ) · 100  
A2011 ( ) · 100  
A2010  

 
Tot i que amb aquest mètode veiem que els arbres creixen de forma similar, no el podem fer 
servir per obtenir els resultats. Si observem les dades amb deteniment, veiem que tenen 
tendència a baixar amb els anys, això es degut a que el mateix valor d’un anell pot 
representar un percentatge molt alt de creixement en els primers anys  ja que el comparem 
amb l’àrea anterior que és petita i en canvi en els anys més recents sigui un percentatge molt 
petit ja que l’àrea anterior engloba tots els altres anells i és més gran. És per això que les 
correlacions resultants són incorrectes. I per tant és més adient fer servir la dada de l’àrea de 
la corona, que ens indica el creixement absolut d’aquell any i és el que volem relacionar amb 
les dades meteorològiques. 
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2.4. RESULTATS 
A la taula 9 s’hi representen tots els resultats obtinguts a partir de les dades meteorològi-
ques i dendrològiques. Podem veure les dades i els càlculs en la taula de l’annex digital 1. 

Taula 9: Resultats obtinguts a partir de les dades meteorològiques i dendrològiques. 

Any Precipitació anual  (mm) 
Precipitació estacional (mm) 

Temperatu-ra estacio-nal (ºC) 
Temperatu-ra anual  (ºC) 

Precipitació  que roman al sòl  (mm) 
Àrea de la corona (mm2) 

2014 1082,65 951,90 6,94   720,64 1159,73 
2013 1094,60 965,07 8,10 6,42 705,23 830,40 
2012 854,50 1302,90 9,35 6,43 449,41 703,43 
2011 856,65 670,80 9,48 6,65 462,28 904,34 
2010 804,70 862,40 8,11 7,38 489,50 1010,89 
2009 1042,85 787,40 9,56 6,93 637,95 814,55 
2008 720,55 656,30 7,91 6,50 419,17 838,99 
2007 988,10 477,50 8,65 7,84 588,92 703,18 
2006 912,25 566,30 10,01 7,86 510,02 686,24 
2005 834,10 721,90 9,67 7,00 446,47 828,52 
2004 1062,90 607,40 8,30 6,73 665,26 1019,59 
2003 1228,10 560,60 9,55 7,04 767,62 978,14 
2002 1007,40 838,60 9,87 6,38 575,78 971,04 
2001 1128,00 783,10 10,76 7,02 672,28 950,88 
2000 795,50 678,30 10,20 4,79 376,59 976,14 
1999 942,40 480,15 10,93 5,02 501,37 1056,45 
1998 1132,20 521,20 11,20 5,40 654,88 1152,70 
1997 1152,50 487,05 11,47 5,03 674,35 1219,29 
1996 1494,40 976,00 10,10 1,13 1038,56 1143,98 
1995 1131,60 681,10 10,06 5,15 678,45 1040,36 
1994 1010,50 781,50 10,88 1,57 554,42 1025,75 
1993 862,10 553,45 9,66 5,25 437,07 1073,35 
1992 1611,30 606,25 9,91 5,76 1154,67 1165,48 
1991 1707,89 652,80 10,07 4,38 1249,72 1166,58 
1990   721,60 11,06 3,20   1137,40 

 
0,57 0,40 0,33 0,36 0,53 CORRELACIONS 

 Anual De novembre a octubre 
Estacional D'abril a octubre 

 
Per establir la possible relació entre les variables meteorològiques i el creixement dels arbres 
fem servir la estadística bidimensional i en concret el coeficient de correlació (R) definit per 
la “mesura de la variable (X,Y) que determina el grau de dependència lineal entre les varia-
bles X i Y. 
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Es calcula mitjançant aquesta expressió:  =  ·  
En què XY és la covariància de la variable (X, Y), X la desviació típica de X i Y la desviació 
típica de Y. ”(Antonio et.al, 2008, p. 304) 
Els valors de r van de 0 a 1, i indiquen fins a quin punt el valor de y depèn de x. Quan r = 1 vol 
dir que y depèn totalment de x. Per tant, si coneixes x, pots trobar exactament el valor de y. 
En canvi, si r = 0 vol dir que y no té cap relació amb x, que són independents. Quan r té valors 
mitjans significa que hi ha una relació relativa. Per tant, com més s’apropa r a 1, més depen-
dent de x serà la variable y. 
Aquestes correlacions queden representades en els gràfics de les il·lustracions 43-47, on es 
mostren els seus valors (r) i les seves rectes de regressió. 

 Il·lustració 43: En aquest gràfic estan representats, en l’eix de les x, els valors de temperatura entre 
abril i octubre, i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de l’arbre. La correlació entre 

aquestes dues variables és de r = 0.33, i la formula de la recta de regressió és y = 45,824x + 539,09. 

y = 45,824x + 539,09
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 Il·lustració 44: En aquest gràfic estan representats, en l’eix de les x, els valors de precipitació anual de novembre a octubre, i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de l’arbre. La correlació entre aquestes dues variables és de r = 0.57, i la formula de la recta de regressió és    y = 0,3581x + 595,95. 

 Il·lustració 45: En aquest gràfic estan representats, en l’eix de les x, els valors de precipitació anual que roman al sòl, i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de l’arbre. La correla-ció entre aquestes dues variables és de r = 0.53, i la formula de la recta de regressió és                y = 0,755x - 93,804. 
 

y = 0,3581x + 595,95
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 Il·lustració 46: En aquest gràfic estan representats, en l’eix de les x, els valors de temperatura anual de novembre a octubre, i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de l’arbre. La correlació entre aquestes dues variables és de r = 0.36, i la formula de la recta de regressió és     y = 32,18x + 792,32. 

 Il·lustració 47: En aquest gràfic estan representats, en l’eix de les x, els valors de precipitació d’abril 
a octubre, i, en l’eix de les y, els valors de creixement anual de l’arbre. La correlació entre aquestes 

dues variables és de r = 0.40, i la formula de la recta de regressió és y = 0,3249x + 749,8. 
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4. CONCLUSIÓ 
En la taula 10 podem veure de forma sintetitzada i ordenades de major a menor les correla-
cions entre el creixement anual de l’arbre i les diferents variables meteorològiques que prè-
viament hem calculat. 

Taula 10: En aquesta taula trobem totes les correlacions que s’han calculat en aquest treball 
Precipitació anual          (mm) 

Precipitació  que roman al sòl               (mm) 
Precipitació estacional (mm) 

Temperatura anual             (ºC) 
Temperatura estacional (ºC) Àrea de la corona    (mm^2) 

0,57 0,53 0,4 0,36 0,33 CORRELACIONS 
 Anual De novembre a octubre 

Estacional D'abril a octubre 
Cal recordar que correlacions (r) positives indiquen una dependència positiva entre les varia-
bles. Com més s’acosta r a 1 més forta és la dependència. 
Amb els resultats obtinguts es pot veure que hi ha una bona dependència positiva entre el 
creixement anual de l’arbre i la precipitació anual entre els mesos de novembre a octubre (ja 
que el valor de r és relativament alt, de 0,57). També hi ha una dependència positiva entre el 
creixement i la precipitació anual que roman al sòl (després d’haver calculat 
l’evapotranspiració). 
Per altra banda, la correlació entre el creixement anual i la temperatura estacional és positiva 
però baixa i per tant influeix de forma menys rellevant. El mateix passa amb les correlacions 
entre creixement anual i temperatura anual. 
La correlació entre la precipitació estacional (d’abril a octubre) tampoc influeix de forma re-
llevant ja que la majoria de l’aigua que s’acumula al sòl no només cau durant el període de 
creixement sinó durant tot l’any, i la aquesta variable no té en compte la resta de precipitació 
que l’arbre també utilitza. 
Es demostra per tant, que la precipitació anual influeix en el creixement del pi roig en la zona 
de mostreig, però no la temperatura. Es pot considerar que l’aigua de pluja roman al terra i 
és aprofitable per l’arbre. En canvi la temperatura no fa que aquesta aigua pugui ser aprofi-
tada en menor o major mesura. 
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Un índex de correlació de r = 0,57 no ens permetria establir un model de predicció de les 
precipitacions a partir dels anells de creixement analitzats, però en tot cas la fórmula predic-
tiva, establerta a partir de la equació de la recta, seria: 

ó =  − 595.95
0.3581  

Alguns factors que poden haver influït en els resultats, i que no s’han pogut evitar són: fac-
tors de variabilitat genètica de les diferents varietats de pi roig, la irregularitat en la superfí-
cie del tronc, i la influència antròpica no controlada, com per exemple la freqüentació. 
Un altre factor a tenir en compte és que l’estructura del bosc no era la mateixa l’any 1990, on 
el bosc era més jove i per tant la competència pels recursos era diferent que la que es dona 
en la actualitat. 

5. DISCUSSIÓ 
El títol d’aquest treball podria haver estat: “Exemple de model científic: Estudi del creixement 
dels arbres en relació a les variables meteorològiques”. Perquè, el que s’ha fet ha sigut trobar 
un model predictiu matemàtic per explicar un fet biològic.  
El creixement dels arbres depèn de molts factors, de tal manera que la fórmula matemàtica 
pot quedar de la següent manera: 

=  ó · ± · ±   ò · ± ó · ±  
On n representa tota la variabilitat de factors que hi poden intervenir, alguns els coneixem i 
d’altres, de vegades, en biologia no els podem conèixer. 
És per això que s’ha sigut molt curós en minimitzar la influència d’aquests factors en 
l’experiment, procurant la homogeneïtat de les parcel·les de tal manera que es converteixen 
en constant (k) que apliquen un factor multiplicatiu a la fórmula i per tant no han afectat la 
correlació. 
Seria adient fer servir tècniques d’estadística multifactorial per tal d’establir relacions més 
concretes entre el creixement dels arbres i les diferents variables meteorològiques, però les 
meves bases de coneixement en aquest àmbit em limiten.  
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APÈNDIX 1 
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