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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El principal objectiu del projecte era desenvolupar millores conceptuals i metodològiques que permetéssin una millor 
predicció dels canvis en la distribució de les espècies (a una escala de paisatge) derivats de canvis ambientals en un 
context dominat per perturbacions. 
 
En un primer estudi, varem comparar l'eficàcia de diferents models dinàmics per a predir la distribució de l'hortolà 
(Emberiza hortulana). Els nostres resultats indiquen que un model híbrid que combini canvis en la qualitat de l'hàbitat, 
derivats de canvis en el paisatge, amb un model poblacional espacialment explícit és una aproximació adequada per 
abordar canvis en la distribució d'espècies en contextos de dinàmica ambiental elevada i una capacitat de dispersió 
limitada de l'espècie objectiu. 
 
En un segon estudi abordarem la calibració mitjançant dades de seguiment de models de distribució dinàmics per a 12 
espècies amb preferència per hàbitats oberts. Entre les conclusions extretes destaquem: (1) la necessitat de que les 
dades de seguiment abarquin aquelles àrees on es produeixen els canvis de qualitat; (2) el biaix que es produeix en la 
estimació dels paràmetres del model d'ocupació quan la hipòtesi de canvi de paisatge o el model de qualitat d'hàbitat són 
incorrectes. 
 
En el darrer treball estudiarem el possible impacte en 67 espècies d’ocells de diferents règims d’incendis, definits a partir 
de combinacions de nivells de canvi climàtic (portant a un augment esperat de la mida i freqüencia d’incendis forestals), i 
eficiència d’extinció per part dels bombers. Segons els resultats dels nostres models, la combinació de factors 
antropogènics del regim d’incendis, tals com l’abandonament rural i l’extinció, poden ser més determinants per als canvis 
de distribució que els efectes derivats del canvi climàtic. 
 
Els productes generats inclouen tres publicacions científiques, una pàgina web amb resultats del projecte i una llibreria 
per a l'entorn estadístic R. 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The main objective of the project was to study conceptual and methodological approaches leading to an improvement in 
our ability to predict changes in the distribution of species (at a landscape scale) derived from environmental changes, in 
a context dominated by perturbations. 
 
In a first study, we compared the utility of several dynamic species distribution models for a single study species, the 
Ortolan Bunting (Emberiza hortulana). Our results indicate that an hybrid approach, which combines changes in habitat 
suitability derived from environmental changes with a spatially-explicit population model, is better than simpler correlative 
models when the dinamics of the focal species are large and its capacity to disperse over the landscape is limited. 
 
In a second study we addressed the calibration of dispersal-related parameters in dynamic species distribution models 
with the help of monitoring data. By comparing a general-purpose monitoring program with a fire-targeted monitoring, we 
observed (1) that monitored locations need to include those areas where habitat suitability changes are expected to 
occur; (2) that biased dispersal estimates are obtained when the landscape change hypothesis, or the habitat suitability 
change hypothesis, contain mistakes. 
 
In a third study, we modeled the distributional responses of 67 bird species to different fire regime scenarios, defined by 
different levels of climate change and fire suppression efficiency. According to our model results, when anthropogenic 
factors, such as historic land-use changes and fire suppression, act together, they can drive distribution dynamics towards 
directions that are opposite to what is expected from climatic trends. 
 
Among the products generated during this first year, we highlight two manuscripts for scientific publications, a web site 
used to disseminate the activities of our project and a library developed for the R statistical environment. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 

     

 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
0. Descripció dels objectius del projecte 
 
El principal objectiu del projecte era desenvolupar millores conceptuals i metodològiques que permetin 
una millor predicció dels canvis en la distribució de les espècies (a una escala de paisatge) derivats 
de canvis ambientals en un context dominat per perturbacions. Com a model d’estudi varem prendre les 
aus de paisatges mediterranis, on els processos ambientals principals són els derivats del foc, la successió i 
l’abandonament rural. 
 
En la proposta presentada varem dividir l’objectiu general en dos objectius, a realitzar en els dos anys 
de l’ajut: 
 
Objectiu 1 – Desenvolupar estratègies per a construir models de distribució dinàmics de resposta a la 
dinàmica del paisatge. 
 
Objectiu 2 – Estudiar la resposta de diferents espècies d’ocells als canvis de paisatge esperats sota 
diferents escenaris futurs de règim d’incendis. 
 
A continuació presentem les tasques realitzades i els productes generats com a resultat de l’activitat 
realitzada. 
 
1. Generació de la dinàmica de paisatge mitjançant el model MEDFIRE 
 
En el present projecte, la predicció de canvis en la distribució de les espècies es nodreix dels canvis 
ambientals a escala de paisatge generats per el model de dinàmica de paisatge MEDFIRE (vegeu 
http://sites.google.com/site/medfireproject/home per a una descripció detallada del model). Aquest és un 
model de simulacions que intenta imitar els canvis de paisatge derivats de la interacció entre els incendis 
forestals i la regeneració/successió posterior de la vegetació (Keane et al., 2004). MEDFIRE està implementat 
mitjançant la plataforma de modelització SELES (Fall & Fall, 2001). El model actualitza un mapa de cobertes 
de Catalunya amb diferents classes de bosc i d’usos del sòl. La Taula 1 mostra les variables que varem 
definir com a possibles causes de canvis en la distribució de les espècies. Entre elles, distingirem les que 
denominem “dinàmiques” (és a dir, aquelles que el model MEDFIRE modifica durant la simulació), de les 



           

 
 

“estàtiques” (és a dir, aquelles que la versió actual del model MEDFIRE no altera durant 
la simulació). 
 

 
 

Taula 1. Definició de les variables ambientals utilizades per a descriure canvis en el paisatge. 
  
Variable name Code  Description 
Dynamic landscape variables   
Burnt shrubland BSH Percentage of the cell occupied by shrubland that was burnt during the 

last 25 years, weighted by precipitation to account for the amount of 
surrounding vegetation structure. 

Burnt shrubland on south-facing slopes BSHS For south-facing cells, percentage of the cell occupied by shrubland that 
was burnt during the last 25 years, weighted by precipitation to account 
for the amount of surrounding vegetation structure. 

Stable shrubland SSH Percentage of the cell occupied by shrubland that was never burnt during 
the last 25 years, weighted by precipitation to account for the amount of 
surrounding vegetation structure. 

Stable shrubland on south-facing slopes SSHS For south-facing cells, percentage of the cell occupied by shrubland that 
was never burnt during the last 25 years, weighted by precipitation to 
account for the amount of surrounding vegetation structure. 

Old broadleaved forest OBF Percentage of the cell occupied by broadleaved (i.e. Quercus) forests that 
have not burned in 20 years. 

Old conifer forest OCF Percentage of the cell occupied by conifer forests (mainly Pinus 
halepensis and P. sylvestris) that have not burned in 20 years. 

Regenerating broadleaved forest RBF Percentage of the cell occupied by regenerating (low height) broadleaved 
(i.e. Quercus) trees in recently burned areas (less than 20 years). 

Regenerating conifer forest RCF Percentage of the cell occupied by regenerating (low height) conifer 
(mainly Pinus halepensis and P. sylvestris) trees in recently burned areas 
(less than 20 years). 

   
Static landscape variables   
Slope SLO The slope of the cell, calculated in degrees. 
Alpine grassland AG Percentage of the cell occupied by alpine meadows. 
Dry cropland DC Percentage of the cell occupied by dry croplands (cereals, vineyards or 

trees). 
Dry grass cropland DGC Percentage of the cell occupied by dry grass croplands (cereals). 
Dry grass cropland weighted DGCW Percentage of the cell occupied by dry grass croplands (cereals), 

weighted by precipitation to account for the amount of surrounding 
vegetation structure. 

Urban zone UZ Percentage of the cell occupied by urban area 

 
 
Per al nostre projecte necessitavem disposar de dades que illustréssin els canvis de paisatge de Catalunya 
per al periode comprès entre els anys 2000 i 2009. Aquesta necessitat es basava en que disposavem d’una 
bona estima de la distribució geogràfica de les espècies d’ocells a Catalunya per l’any 2000, i en que el 
conjunt dades de monitoreig d’ocells disponibles per a la calibració de models de distribució dinàmics 
abarcava el periode 2002-2009. Atès que els incendis ocorreguts a Catalunya en el periode 2000-2009 són 
coneguts però l’evolució de la vegetació no, varem introduir la informació dels incendis reals al model 
MEDFIRE i varem deixar que el model de paisatge fés prediccions dels canvis de la vegetació després del foc 
per al periode 2000-2009. Tot i que el model MEDFIRE opera a una escala de cel·la 100m, varem re-escalar 
les variables de paisatge a una mida de cel·la d’1 km, ja que aquesta és la resolució de les dades de camp 
per a la distribució d’ocells. 
 
2. Comparació de diferents models distribució dinàmics per a l’hortolà (Emberiza hortulana) 
 
2.1 Objectiu i espècie d’estudi 
 
En aquest treball ens preguntavem quin nivell de complexitat era necessari per a modelar canvis en la 
distribució d’espècies amb un fort component dinàmic. Com a espècie model per a realitzar bona part del 
desenvolupament metodològic varem prendre l’hortolà (Emberiza hortulana). L’hortolà és una espècie amb 
preferència per hàbitats d’espais oberts (Brotons, Herrando, & Pons, 2008). Les poblacions d’hortolà pateixen 
una davallada general a Europa, degut a la degradació i pèrdua d’habitat com a resultat de la intensificació i 
homogeneització dels paisatges agrícoles. Estudis recents han demostrat, però, un increment remarcable de 
la població a Catalunya. Encara que l’hortolà es pot trobar en diferents hàbitats (prats subalpins i montans, 
matollars oberts i àrees agrícoles), s’han observat densitats apreciables de l’espècie en àrees cremades, tant 
a Catalunya com en altres regions d’Europa (Menz, Brotons, & Arlettaz, 2009; Zozaya, Brotons, & Vallecillo, 
2011). Aquesta observació, la limitada capacitat de dispersio de l’espècie i la disponibilitat de dades de la 
seva distribució, fan de l’hortolà una espècie idònia per a l’aplicació de models de distribució dinàmics 
(DSDM, dynamic species distribution models) en contextos ambientals dominats pel foc i la successió vegetal. 
 



           

 
 

 
 
 

2.2 Desenvolupament de models de distribució dinàmics 
 
En aquest estudi preteniem comparar diferents aproximacions metodològiques per a la predicció dels 
canvis en la distribució (vegeu Fig. 1). Com a model de referència considerarem un model estàtic de 
distribució de l’hortolà (Initial probability of occupancy, IPO, Fig.1) (Brotons, Herrando, & Pla, 2007) , obtingut 
de l’Altes d’Ocells Nidificants de Catalunya (Estrada, Pedrocchi, Brotons, & Herrando, 2004). En segon lloc, 
generàrem un model de qualitat d’hàbitat per a l’hortolà (habitat suitability, HS, Fig.1), que varem calibrar 
mitjançant les dades de l’Atles i l’estat de les variables de paisatge per a l’any 2000. Aquest segon model 
permetia la projecció de la qualitat de l’hàbitat per al periode 2000-2009 emprant els canvis ambientals 
generats amb el model de paisatge. Per diverses raons, però, existeix un desajust entre la predicció d’aquest 
model d’hàbitat per a l’any 2000 i el model estàtic d’ocupació per al mateix any. Aquest desajust ens portà a 
considerar un tercer model en que la distribució inicial era la donada per IPO i els canvis de qualitat d’hàbitat 
posteriors eren obtinguts dels canvis en el model HS. Anomenarem questa tercera opció model de qualitat 
d’hàbitat combinat (Combined habitat suitability model, CHS): 
 

Fig. 1. Relació entre els diferents models correlatius i el model híbrid per a l’hortolà. 

 
 
 
Finalment, considerarem un model de distribució híbrid (hybrid species distribution model, Hybrid SDM, Fig. 1) 
(Gallien, Münkemüller, Albert, Boulangeat, & Thuiller, 2010). Els models híbrids permeten separar la qualitat 
d’hàbitat de la presència o abundància de l’espècie. Aquest tercer model es nodria dels canvis d’habitat 
generats en el model de qualitat d’hàbitat combinat (CHS) però alhora permetia fer un seguiment dels canvis 
poblacionals de l’hortolà mitjançant un model poblacional espacialment explícit (spatially-explicit population 
model, SEPM) desenvolupat en la plataforma de modelització espacial SELES (Fall & Fall, 2001). El SEPM 
implementa mecanísticament els processos de reproducció, mortalitat i dispersió de l’espècie en un espai 
explícit. Els paràmetres d’aquest model poblacional s’obtingueren majoritàriament de fonts bibliogràfiques 
disponibles per a l’hortolà (Steifetten & Dale, 2006). 
 
2.3 Evaluació dels diferents models mitjançant dades de monitoreig 
 
La comparació de la capacitat predictiva dels diferents models la realitzarem utilitzant observacions de camp 
de l’hortolà per al periode estudiat. En concret, utilitzarem dades del Seguiment d’Ocells Comuns de 
Catalunya (SOCC) per a la distribució general de l’espècie, que complementarem amb dades del projecte 
DINDIS (2006-2009) (Zozaya et al., 2010). En aquest projecte, es realitza el seguiment de la comunitat 
d’ocells present en les zones afectades per incendis forestals. Aquest seguiment es realitza durant els anys 
immediatament posteriors a l’incendi. L’avaluació dels models amb dades de seguiment identificà el model 
híbrid com aquell amb una capacitat predictiva més elevada (Fig. 2). 
 
 
2.4 Conclusions  
 
Segons els nostres resultats, un model de distribució híbrid és especialment adequat en situacions en que 
l’espècie objectiu mostra limitacions en la seva capacitat de dispersió, i per tant en la seva capacitat d’arribar 
a zones de creació d’hàbitat nou, com és el cas de l’hortolà. En aquests casos un model híbrid – sempre que 
estigui calibrat amb un paràmetre de dispersió adient – permet millors prediccions que els models que 
assumeixen una capacitat de dispersió il·limitada i, per tant, un equilibri constant entre la qualitat de l’hàbitat 
per a l’especie objectiu i la presència de la mateixa.  
 
 
 
 



           

 
 

Fig. 2. Capacitat de predicció (AUC, Area under the ROC curve) dels diferents models desenvolupats, on 
les dades d’avaluació són les del Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) o les del projecte de 
seguiment d’ocells de zones cremades (DINDIS). 

 
 

a) SOCC  

 

b) DINDIS  

 
 
 
3. Calibració de models de distribució dinàmics mitjançant dades de seguiment 
 
3.1 – Objectius i metodologia general 
 
En aquest estudi ens plantejarem la creació de models dinàmics per a un conjunt més gran d’espècies. 
L’objectiu de l’estudi era determinar si era possible desenvolupar models híbrids de distribució que poguéssin 
ésser calibrats mitjançant dades de seguiment. En concret, ens interessava determinar si les dades 
provinents de programes de seguiment general, com el SOCC, eren d’una utilitat semblant a les dades 
provinents de programes de seguiment dirigits, com programa DINDIS (Zozaya et al., 2010). Els dos 
programes de monitoreig contenen informació sobre la dinàmica de la distribució d’espècies d’ocells en 
localitats diferents (Fig. 3). 
 
Fig. 3: Localització geogràfica de cel· les 1×1 km cells incloses dins del (a) Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) i (b) 
del programa DINDIS de seguiment de comunitats d’ocells en zones cremades. 
a) 

 

b) 

 
 
No totes les espècies d’ocells responen de manera igual, si ho fan, als canvis de paisatge generats per la 
interacció entre els incendis forestals i la posterior regeneració del bosc. En aquest estudi ens centrarem en 
12 espècies en que l’hàbitat preferent són espais oberts (i.e. prats, matollars, zones agrícoles,...) (vegeu 
noms a la Taula 2). L’estructura general dels models híbrids que varem desenvolupar és essencialment la 
mateixa que la del model híbrid de l’hortolà (Fig. 1). No obstant, enlloc d’utilitzar un model poblacional 
espacialment explícit varem desenvolupar models més senzills, basats en la probabilitat d’ocupació de 
l’espècie, per tal de facilitar la calibració dels models.  
 
 



           

 
 

3.2 – Distribució inicial i calibració dels models d’hàbitat 
 
De manera similar al model de l’hortolà, prenguérem com a probabilitat d’ocupació inicial 

(IPO) dels ocells la donada pel models de distribució de l’any 2000 presents a l’Atles d’Ocells Nidificants de 
Catalunya (Estrada et al., 2004). Per a calibrar els models de qualitat d’hábitat, utilitzarem també les dades de 
l’Atles i la configuració de les variables de paisatge per a l’any 2000. A la taula 2 mostrem els coeficients dels 
models d’habitat (HS). Els models d’hábitat finalment utilitzats són els corresponents al model de qualitat 
d’hàbitat combinat (CHS, Fig. 1). 
 
 
Taula 2. Coeficients i bondat d’ajust (D2, deviancia explicada) dels models de qualitat d’habitat desenvolupats per a les 12 espècies 
d’ocells.  
 

 
 
 
3.3 Desenvolupament del model d’ocupació 
 
Per tal de poder generar prediccions per als canvis de distribució d’un nombre elevat d’espècies, els models 
poblacionals espacialment explícits presenten l’inconvenient de necessitar la calibració de multitut de 
paràmetres (taxes de reproducció, mortalitat, dispersió…). Per aquest motiu ens plantejarem aquí 
desenvolupar models que, malgrat fóssin més senzills, poguéssin donar una capacitat de predicció semblant 
però on només calgués calibrar adequadament la dispersió. En concret, el model que desenvoluparem té com 
a variable objectiu la probabilitat d’ocupació de la cel·la per part de la cel·la, enlloc de intentar modelitzar 
l’abundància. La probabilitat d’ocupació es troba limitada per la qualitat de l’hàbitat en aquell moment, però 
també per la presència de l’espècie en moments anteriors en un entorn adjacent. El radi d’aquest entorn i la 
intensitat en que la presència de l’espècie en aquest entorn modifica la probabilitat d’ocupació de la cel·la 
objectiu són determinats per tres paràmetres (α, β and y). Els diferents valors d’aquests paràmetres permeten 
regular la capacitat de l’espècie d’adaptar-se als canvis ambientals que es produeixin. La formulació 
matemàtica models es troba descrita a De Cáceres & Brotons (De Cáceres & Brotons, 2012). La 
implementació del model la realitzarem dins de l’entorn estadístic R. 
 
3.4 Calibració dels models d’ocupació 
 
Un cop disposar d’un model d’ocupació ens proposarem l’estimació dels tres paràmetres per al conjunt de les 
12 espècies considerades en el nostre estudi. Com a observacions per al procés de calibració varem 
considerar els dos programes de monitoreig que preteniem comparar: (1) utilitzar dades del programa SOCC 
(periode 2002-2007); (2) utilitzar dades del programa DINDIS (periode 2006-2007). Com que les zones 
cremades proporcionen un hàbitat favorable per a moltes de les espècies estudiades, el nombre de cel·les en 
que es preveu una millora d’hàbitat és més gran entre les estudiades en el programa DINDIS que en el 
programa SOCC (Fig. 4). 
 
Fig. 4. Nombre de cel· les de paisatge amb un increment predit de la qualitat d’habitat (segons els models CHS) durant el periode de 
calibració, entre les cel· les incloses en el programa de monitoreig DINDIS i SOCC (CBS). En cada barra distingim entre aquelles cel· 
les inicialment ocupades i aquelles desocupades, per tal de distingir els increments d’habitat que es donen en noves àrees. 
 

 
 



           

 
 

 
 
 

Aquest fet té una consequència en els resultats de la calibració. L’estimació dels paràmetres la realitzarem 
mitjançant tècniques de màxima verosimiltut. És a dir, buscarem aquella configuració de paràmetres per a la 
qual les dades observades eren més probables (Cabral & Schurr, 2010). En general, la calibració amb dades del 
programa SOCC portà a resultats diferents, sovint més imprecisos, que la calibració amb dades del programa 
DINDIS. A la taula 3 mostrem els resultats de calibració obtinguts sobre el conjunt de les 12 espècies 
considerades. 
 
 
Taula 3. Estimacions de màxima verosimilitut per als parámetres (α, β and y) del kernel de dispersió utilitzat en model d’ocupació. Per 
a cada espècie, mostrem les diferents estimacions obtingudes emprant les dades del SOCC (CBS, 2002-2007) o DINDIS (2006-
2007). Els kernels de dispersió resultants els describim mitjançant les distàncies que acumulen el 90% de valors de la distribució (D90 
resp.). Aquestes distancies les categoritzem en tres categories: (a) distància de dispersió curta (short, D90 < 2 km); (b) distància de 
dispersió moderada (Moderate, 2 km < D90 < 20 km); (c) distància de dispersió llarga (long, D90 > 20 km). LogLik indica el valor de 
log-likelihood (verosimilitut en escala logarítmica).  

 
 
 
3.5 Conclusions 
 
Entre les conclusions d’aquest estudi en destaquem les següents: 
 

• El programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) conté un nombre petit de 
localitats que mostrin processos poblacionals dinàmics relacionats amb els canvis en el paisatge 
que generen els incendis forestals i la successió. Per aquest motiu creiem que aquestes dades 
tenen una menor capacitat per a discriminar i validar models de distribució d’espècies dinàmics 
basats en els processos de paisatge esmentats. En canvi, un programa de seguiment específic com 
el del projecte DINDIS conté informació rellevant per a la calibració i evaluació de models de 
distribució dinàmics, donat que el seguiment es focalitza  en aquells punts on s’observen canvis 
ambientals.  

 
• En general, les dades de seguiment seran apropiades per a calibrar i evaluar els models dinàmics 

de distribució d’especies sempre que els processos dinàmics d’interès siguin capturats 
adequadament. A més a més, i donat que en nostre model d’occupació transcorre dins de les 
restriccions imposades pel model de qualitat d’hàbitat, una hipòtesi de canvi de paisatge o un model 
de qualitat d’hàbitat incorrectes poden esbiaixar de manera important la calibració de paràmetres del 
model de dispersió quan aquesta calibració es realitza amb dades de seguiment. 

 



           

 
 

 
 
 

 
4. Estudi de l’impacte de diferents règims d’incendis sobre la distribució d’espècies d’ocells a 
Catalunya 
 
4.1 Objectius i aproximació general 
 
En aquest darrer estudi en plantejarem la pregunta de Com respondran les espècies d’ocells a règims 
d’incendis derivats de la interacció entre canvi climàtic i factors antropogènics? Per tal de respondre-la, vàrem 
dissenyar nou escenaris de canvi climàtic diferents a partir de considerar tres nivells de canvi climàtic i tres 
nivells d’efectivitat en la suppressió d’incendis forestals. Mitjançant el model de paisatge MEDFIRE (descrit 
més amunt), varem simular els canvis de paisatge determinats pels diferents escenaris durant un periode de 
50 anys (2001-2050). Per tal d’estudiar la resposta dels ocells a aquests canvis, varem seleccionar un conjunt 
de 67 espècies amb preferència pels hàbitats d’interès, i realitzarem les prediccions l’enfoc de modelització 
híbrid descrit en l’estudi anterior, on els paràmetres relacionats amb la capacitat de dispersió de l’espècie 
eren estimats mitjançant dades de seguiment. 
 
4.2 Escenaris de canvi de paisatge generats a partir de règims d’incendis sorgits de la interacció entre canvi 
climàtic i l’extinció per part dels bombers 
 
Per tal de definir els tractaments de canvi climàtic vàrem estudiar primer l’occurrència d’anys ‘climàticament 
severs’ (definits com a anys amb estius inusualment secs i calurosos) a partir de dades metereològiques del 
periode 1980-1999. Utilitzant dades d’incendis registrats durant el mateix periode, varem establir la distribució 
de mides d’incendis i àrea total cremada per a anys climàticament ‘normals’ i anys ‘severs’. Finalment, varem 
definir tres tractaments de canvi climàtic considerant tres possibilitats respecte a la probabilitat de que un any 
fós climàticament sever (Fig. 4): (a) Base – probabilitat constant, igual a la estimada per a l’any 2000; (b) CC1 
– la probabilitat d’anys severs augmenta entre 2001 i 2050 segons el model calibrat per al periode 1980-1999; 
(c) CC2 – la probabilitat d’anys severs augmenta entre 2001 i 2050 amb segons un model logístic amb una 
pendent igual al doble de la calibrada per al periode 1980-1999. 
 
 

Fig.4. Model logistic de la probabilitat de que un any sigui climàticament 
‘sever’. La distinció entre anys climàticament severs i normals per al 
periode 1980-1999 va ser utilitzada per a la calibració de la funció. Les 
projeccions entre els anys 2001 i 2050 depenen del tractament de canvi 
climàtic escollit. 

 
 

La definició dels tractaments d’eficiència en la extinció d’incendis fóu la següent: (a) NFS – Efficiència 
d’extinció nul·la (No fire suppression); (b) FS40 – Extinció d’incendis en cel·les on velocitat de propagació del 
foc al model de paisatge era inferior a 40 (i.e., extinció d’incendis en zones agrícoles, o que cremen boscos 
esclerofil·les en terrenys plans o a contravent); i (c) FS90 – Extinció d’incendis en cel·les on la velocitat de 
propagació era inferior a 90 (i.e., extinció d’incendis en les condicions anteriors, i en incendis de boscos de 
coniferes en pendents descendents o a contravent). En un estudi paral·lel, varem identificar aquests dos 
nivells d’eficiència dels bombers com a raonables segons el règim d’incendis del periode 2000-2010 a 
Catalunya (Brotons et al., in prep.).  
 
Per tal de generar prediccions de canvi de paisatge, executarem el model MEDFIRE (descrit més amunt) 100 
cops per a cada combinació de tractament climàtic i d’eficiència de bombers. La composició i configuració 
inicial del paisatge (any 2000) fóu la mateixa que la utilitzada en els dos estudis anteriors. Per a descriure els 



           

 
 

canvis de paisatge predits en cada escenari, varem prendre els mapes forestals predits i 
calcularem l’àrea ocupada per cada especie dominant, així com l’àrea corresponent a 
matollars mediterranis. Els descriptors utilitzats foren molt semblants als utilitzats en els 

dos estudis previs (Taula 1). Mostrem els canvis en l’àrea dels diferents hàbitats a la figura 5. 
 

Fig.5. Dinàmica de paisatge predita pel model MEDFIRE sota els nou escenaris considerats. 
Distingim entre (a) hàbitats (matollars o boscos) en procés de regeneració; i (b) hàbitats 
madurs. 

(a) 

 

(b) 

 
 
4.3 Canvis en la distribució d’especies d’ocells com a resposta als canvis de paisatge generats sota els 
diferents escenaris 
 
El conjunt de 67 espècies d’ocells considerades en aquest estudi el determinarem estudiant la preferència de 
les aus nidificants de Catalunya per matollars i boscos mediterranis (pinedes, rouredes, suredes, alzinars...). 
Mitjançant les dades preferència publicades a l’Atles d’Ocells Nidificants de Catalunya (Estrada et al., 2004), 
dividirem el conjunt d’espècies en quatre grups: (1) Espècies d’espais oberts (16 spp.); (2) Espècies forestals 
especialistes (17 spp.); (3) Espècies generalistes de pinedes (20 spp.); (4) Espècies forestals generalistes (14 
spp.). 



           

 
 

 
Seguint la metodologia dels dos estudis anteriors, varem utilitzar models correlatius 
derivats de l’Atles d’Ocells Nidificants de Catalunya (Estrada et al., 2004) per a predir la 

probabilitat d’ocupació inicial (a l’any 2000). Per a calibrar els models de qualitat d’hábitat, utilitzarem també 
les dades de l’Atles i la configuració de les variables de paisatge per a l’any 2000. Els models d’hábitat 
finalment utilitzats són els corresponents al model de qualitat d’hàbitat combinat (CHS), com en els estudis 
anteriors. Per a predir canvis en la occupació del territori, varem utiltizar els models d’occupació dinàmics 
descrits en l’estudi precedent. Els paràmetres relacionats amb la capacitat de dispersió fóren estimats a partir 
de dades de seguiment del programa SOCC i DINDIS, considerades conjuntament. Per a aquelles espècies 
en que el procés de calibració de la dispersió no fóu satisfactori, vàrem assumir una capacitat de dispersió 
igual a la de l’espècie amb menys capacitat de dispersió.  
 
Per a cada escenari de règim d’incendis, projectarem els canvis en la qualitat de l’hàbitat i occupació de les 
67 espècies a partir de cada una de les 100 execucions del model de dinàmica de paisatge. Per tal de resumir 
les respostes, varem determinar el percentatge d’espècies amb més del 5%, o més del 10%, de canvi en la 
seva àrea de distribució (Fig. 6). Aquests percentatges d’espècies amb canvis predits els varem calcular pel 
conjunt de les 67 espècies i per als diferents subgrups. 
 

Fig.6. Percentatge d’espècies amb canvis predits de qualitat d’hàbitat (columna esquerra) o 
occupació (columna dreta). Les barres blanques indiquen la quantitat d’espècies amb més 
de 5% de canvi, i les grises ella quantitat d’espècies amb més de 10% de canvi. La longitut 
de les barres correspon amb la mitjana a través de execucions del model de paisatge, 
mentre que els segments indiquen els valors maxim i mínim. 

 

 
 
 
 
 
 



           

 
 

 
4.4 Conclusions principals 
 

Entre les conclusions d’aquest estudi en destaquem les següents: 
 

• Segons les prediccions sorgides del model de paisatge MEDFIRE, la taxa d’increment de zones 
forestals derivades de l’abandonament rural occorregut durant el segle XX és més gran que la taxa 
de creació d’àrees amb poca cobertura arbòria derivades dels incendis. Aquest fet s’evidencia tant 
en escenaris que suposen un increment de superfície cremada degut al canvi climàtic com en 
aquells que no inclouen aquest effecte.  

• Entre les espècies més afectades pels possibles escenaris de canvi de paisatge futur, es troben les 
espècies d’ocells d’espais oberts. Nivells d’eficiència elevats en la suppressió d’incendis forestals, 
com els que creiem hi ha actualment a Catalunya, poden tenir un gran impacte en la pèrdua 
d’hàbitat futur d’aquestes espècies d’ocells. 

• L’acció combinada en el paisatge de factors antropogènics, tals com l’abandonament de terres 
agrícoles i l’efectivitat dels bombers en l’extinció d’incendis forestals, pot ser més determinant per 
als canvis de distribució de les espècies que els efectes esperats del canvi climatic. Aquest fet posa 
sobre la taula la qüestió de quins factors són els que s’han de tenir en consideració quan es 
pretenen fer prediccions sobre la resposta que tindran les espècies als components del canvi global. 

 
 
5. Productes generats 
 
 
5.1 Publicacions científiques derivades del projecte 
 
Com a resultat dels estudis encarats a assolir els objectius del projecte, hem escrit tres manuscrits científics, 
dos dels quals ja estan publicats i un es troba en estat avançat de redacció: 
 
Brotons L., De Cáceres M., Fall A. & Fortin M.J. (early view) Incorporating species dispersal and landscape 
dynamics to the modeling of bird species distribution changes in fire prone mediterranean landscapes. 
Ecography. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0587.2011.06878.x 
 
De Cáceres M. & Brotons L. (early view) Calibration of hybrid species distribution models: the value of 
targeted vs. general-purpose monitoring data. Diversity and Distributions. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2012.00899.x 
 
 
De Cáceres M., Aquilué N., Fortin M.J. & Brotons, L. (en preparació) The effect of novel fire regimes on bird 
distributions in the Mediterranean. 
 
 
5.2. Altres productes derivats de l’execució del projecte 
 

• Lloc web del projecte MEDFIRE: Des de l’hivern de 2010-2011, disposem d’un lloc web per a 
disseminar l’activitat del grup en aquest projecte: http://sites.google.com/site/medfireproject/home. 
En aquesta pàgina web es presenten els productes del grup relacionats amb la predicció dinàmica 
dels canvis de paisatge i el seu impacte en la distribució de les espècies. Com a tal, doncs, inclou 
els models desenvolupats en el marc de la present memòria. 

• Llibreria ‘dynmodel’ per a l’entorn R: L’entorn d’anàlisi estadístic R és actualment el marc de treball 
més extès per a realitzar càlculs estadístics en molts àmbits de coneixement. Mitjançant el 
desenvolupament de la llibreria ‘dynmodel’ pretenem fomentar l’ús dels models de distribució 
d’espècies desenvolupats en el marc del present projecte. La llibreria inclou funcions per a llegir 
resultats de models dinàmics de distribució executats externament, executar els models d’ocupació i 
avaluar els resultats de models dinàmics de distribució mitjançant dades observades. 

 
 
 
5.3 Altres publicacions científiques amb menció de la font de financiació del programa. 
 
Les següents publicacions científiques han estat produïdes al centre d’acollida (Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya) durant el periode de l’ajut. Per tant, hi hem fet constar l’ajut del programa ‘Beatriu de Pinós’: 
 
De Cáceres M., Sol D., Lapiedra O. & Legendre P. (2011) A framework for estimating niche metrics using the 
resemblance between qualitative resources. Oikos 120 (9): 1341-1350. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-
0706.2011.19679.x 
 
De Cáceres M. & Wiser S. (2012) Towards consistency in vegetation classification. Journal of Vegetation 
Science 23 (2): 387-393. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1654-1103.2011.01354.x 



           

 
 

 
Wiser S.K., & De Cáceres M. (en revisió a Journal of Vegetation Science) Implementing 
dynamic vegetation classifications: An example with New Zealand’s woody vegetation. 

 
De Cáceres M., Legendre P., Wiser S.K. & Brotons L. (en preparació) Using species combinations in indicator 
value analyses. 
 
Brotons L, Aquilué N., De Cáceres M., Fortin M.J. & Fall, A. (en preparació) Assessing the role of fire 
suppression and previous fire history interactions on wild fire impact in Mediterranean landscapes in a context 
of climate change. 
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