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La recerca duta a terme durant la present estada de quatre mesos al laboratori del Dr. Maurizio 
Mencuccini (School of GeoSciences, University of Edinburgh) s’ha centrat en tres aspectes 
diferents: 
 
(1) Desenvolupament d’un sensor per mesurar el flux de saba al xilema i al floema, 
conjuntament amb la Universitat Heriot-Watt, també d’Edimburg. La col·laboració en aquest 
treball era el motiu principal pel qual es va sol·licitar l’estada de recerca. Es va establir una 
estreta col·laboració amb el grup del Dr. Duncan P. Hand (Laboratori de fotònica i òptica 
aplicada, Universitat Heriot-Watt) i, en particular, amb l’estudiant de doctorat que treballa en 
el desenvolupament del sensor de flux de saba (Carole Helfter). De resultes d’aquesta 
col·laboració es va ultimar el disseny del sistema de mesura (Figura 1). Breument, el mètode 
es basa en la utilització de polsos de calor per tal d’estimar la velocitat del flux de massa en 
un medi porós. A diferència del mètode dels polsos de calor que es fa servir normalment per 
estimar el flux al xilema 
(Smith & Allen, 1996), 
en el nostre cas 
l’escalfament s’assoleix 
fent servir un làser 
(Bauerle et al., 2002), la 
qual cosa fa que el 
mètode sigui no intrusiu. 
El mètode va ser testat 
primer amb segments de 
fusta de Betula pendula 
al laboratori, per tal de 
demostrar que era 
possible mesurar un flux 
conegut a través del 
xilema d’una planta, i que era possible 
resoldre el flux també quan existien dos 
fluxos simultanis en sentit oposat a l’interior 
del segment (tal com passa normalment en el 
sistema xilema-floema de les plantes). 
Posteriorment es van realitzar tests fent servir 
plançons de Betula pendula i de Quercus 
robur, també al laboratori, que van permetre 
establir la seva adequació com a mètode per 
mesurar el flux de saba al xilema de les 
plantes (Figura 2). Igualment, es va demostrar 
la possibilitat d’utilitzar aquest mètode per 
detectar i quantificar el flux de saba al floema, 
com a mínim en condicions controlades al 
laboratori (Figura 3). 

Figura 1. Esquema del sistema de mesura utilitzat per mesurar el flux d’aigua al xilema 
i al floema. Un feix de llum làser escalfa una regió de la superfície de la tija estudiada 
mentre es mesura la taxa de transpiració (per gravimetria). Es fan servir termoparells o 
fotografies d’infrarojos per quantificar en continu el desplaçament del camp de calor al 
voltant de la zona escalfada i així poder estimar el flux. 

Figura 2. Relació entre el flux de saba (transpiració) 
mesurat gravimètricament en plançons de Betula pendula al 
laboratori i el flux estimat fent servir el dispositiu de 
mesura de la figura 1. Observis que en tots els casos 
ambdós valors són molt propers (es troben molt a prop de 
la relació 1:1). 



 

Figura 3. Transferències de calor convectives cap a dalt i cap a baix del punt d’escalfament a la tija d’un plançó de 
Quercus robur. A la gràfica de l’esquerra s’observa la situació quan tant el xilema com el floema estan presents a la 
mostra. La gràfica de la dreta correspon a la situació quan el floema ha estat eliminat. El fet que el senyal cap a baix 
(en la direcció del flux al floema) es perdi en aquest cas demostra que el senyal detectat a la figura de l’esquerra 
correspon al flux de massa al floema.  

 
El present treball ha resultat en un article actualment en revisió a la revista Tree Physiology 
on es presenta la tècnica per mesurar el flux al xilema i els resultats preliminars pel que fa al 
floema (veure apartat sobre ‘Treballs científics i publicacions derivades de l’estada’ més 
avall). Fins on nosaltres tenim noticia, aquesta es la primera vegada que s’aconsegueix 
mesurar el flux de saba al floema d’una planta en continu i utilitzant un mètode no intrusiu. 
S’obre, per tant, la possibilitat de desenvolupar per primera vegada un mètode senzill i 
econòmic per mesurar el flux de carbohidrats al floema in vivo en condicions de camp. Aquest 
mètode permetria avançar molt notablement en l’estudi de (1) el mecanisme de transport al 
floema, (2) les interaccions entre el flux d’aigua al xilema i el transport de carbohidrats al 
floema, (3) l’assignació de recursos entre les parts aèries i subterrànies de les plantes, i (4) el 
balanç de carboni dels boscos. 
 
Actualment, el principal problema amb què ens enfrontem per tal d’assolir el nostre objectiu 
de desenvolupar un mètode precís i econòmic per mesurar el flux de saba al floema és  
justament que no tenim a l’abast cap altre mètode que permeti quantificar aquest flux amb una 
resolució comparable, la qual cosa dificulta la validació. La nostra intenció és continuar la 
col·laboració, ara ja des de Barcelona, per tal de demanar un projecte conjunt per contrastar 
les nostres mesures amb mètodes isotòpics que ens permetin estimar independentment, encara 
que no sigui en continu, el flux de massa al floema. Finalment, una vegada realitzada la 
validació caldrà miniaturitzar el sensor per tal de fer possible la seva aplicació en condicions 
de camp. La mida i el preu reduït dels nous diodes làser, juntament amb l’experiència del grup 
de la universitat Heriot-Watt en la manufactura d’aquest tipus de sensors, fa que les 
probabilitats d’èxit siguin elevades. 
 
 
(2) Estudi de la variabilitat de l’anatomia del floema en funció de l’edat de l’arbre en 
poblacions de tres espècies diferents (Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior i Acer 
pseudoplatanus). Aquest estudi s’està duent a terme en col·laboració amb el grup del Dr. 
Herminio Boira (Universitat Politècnica de València, UPV) i del Dr. Tommaso Anfodillo 
(Universitat de Padova, Italia). Durant la meva estada a Edinburgh vàrem tenir la visita d’un 
estudiant de la UPV (Pedro Serrano) per realitzar el seu projecte de final de carrera sobre 
l’anatomia comparada del floema i sota la direcció del qui escriu. El projecte es basa en 
comparar l’anatomia i l’arquitectura hidràulica del floema d’arbres de tres espècies diferents 



en funció de l’edat dels individus, de manera anàloga com s’ha fet ja pel xilema. Les espècies 
i poblacions estudiades: Pinus sylvestris a Selm Muir i Guisachan, Fraxinus excelsior i Acer 
pseudoplatanus a Cramond (totes a Escòcia) són les mateixes que ja havíem estudiat 
anteriorment en un treball sobre els efectes de l’edat i la mida en el patrons de creixement dels 
arbres, publicat recentment (Mencuccini et al., 2005), la qual cosa fa que disposem de molta 
informació addicional sobre els individus mostrejats. L’objectiu de l’estudi és veure si 
l’edat/mida dels arbres afecta la mida dels elements conductors al floema, la superfície de 
floema funcional, o la relació entre superfície de floema funcional i superfície de fulles. El 
mostreig es va realitzar al Novembre utilitzant una metodologia desenvolupada pel grup del 
Dr. Tommaso Anfodillo (Rossi et al., 
2006). Posteriorment Pedro Serrano va 
visitar el laboratori del Dr. Anfodillo a 
Padova per tal de realitzar els talls 
anatòmics i obtenir les preparacions 
corresponents (Figura 4). Actualment 
s’estan obtenint i analitzant les imatges del 
floema utilitzant el microscopi òptic amb 
càmera digital acoblada del laboratori 
d’Edimburg. Aquest estudi resultarà en la 
presentació del treball de final de carrera 
(Enginyeria Agricola) de Pedro Serrano a 
la UPV, així com en la publicació d’un 
article científic a una revista especialitzada 
d’abast internacional. 

Figura 4. Tall transversal de dos anells de floema funcional 
de Acer pseudoplatanus.

 
 
(3) Estudi de l’intercanvi de gasos a nivell de branca en funció de l’edat de l’arbre i la 
posició a la capçada en un bosc de Pinus sylvestris. Aquest estudi continua i conclou el 
projecte en què el qui escriu va realitzar la seva estada postdoctoral a la Universitat 
d’Edimburg, centrat en la comparació de la fisiologia i els patrons de creixement en arbres 
(Pinus sylvestris) de diferents edats. Per complementar les mesures que s’havien pres 
anteriorment en un bosc natural al nord d’Escòcia (Martínez-Vilalta et al., en revisió) es va 
estudiar l’intercanvi de gasos en una plantació propera a Edimburg (Selm Muir). Per fer-ho es 
va utilitzar la tècnica de les bosses per branques (branch bags, Rayment & Jarvis, 1999), les 
quals permeten mesurar les transferències 
d’aigua i diòxid de carboni entre una branca 
sencera i l’atmosfera que l’envolta. Les bosses 
es van acabar d’instal·lar a començaments 
d’agost aprofitant dues torres d’accés a les 
capçades instal·lades anteriorment (Figura 5). 
De mitjans d’agost a finals d’octubre es van 
mesurar entre 8 i 12 branques diferents en dues 
parcel·les, una amb arbres d’uns 25 anys d’edat 
i l’altra amb arbres de 80 anys. Ens trobem 
encara en la fase d’elaboració dels resultats, 
però de ben segur les dades obtingudes donaran 
lloc a com a mínim una publicació on 
s’analitzaran el patrons d’intercanvi de gasos en 
funció de la posició a la capçada i com aquests 
varien segons l’edat i la mida de l’arbre. 

Figura 5 



 
L’estudi anterior es va complementar amb una recerca duta a terme per Juan de Dios Miranda 
(estudiant de doctorat al grup del Dr. Francisco Pugnaire a la EEZA (Almeria, CSIC)) en una 
estada de dos mesos (agost-setembre 2006) a Edimburg sota la supervisió del qui escriu. El 
seu treball es va centrar d’una banda en la comparació de l’intercanvi de gasos a nivell de 
fulla (utilitzant un IRGA-poròmetre) entre branques de la part alta i baixa de la capçada i, de 
l’altra, en l’estudi de la variació en la conductivitat hidràulica de les branques en funció de la 
distància a l’extrem d’aquestes i segons la seva posició a la capçada. Aquests treballs, que es 
troben també en fase d’anàlisi dels resultats, han donat lloc de moment a la presentació d’un 
pòster per al proper congrés de l’Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre (AEET) (veure 
apartat sobre ‘Treballs científics i publicacions derivades de l’estada’ més avall). 
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Altres tasques realitzades durant l’estada 
A banda dels estudis esmentats als apartats anteriors, l’estada va ser també molt fructífera des 
de dos altres punts de vista: 
 
(1) Finalització d’articles corresponents a col·laboracions anteriors amb el grup del Dr. 
Maurizio Mencuccini a la Universitat d’Edimburg. Entre ells dos articles derivats del projecte 
de la meva estada postdoctoral (Martínez-Vilalta et al., Vanderklein et al.) i un altre treball  
corresponent a una meta-anàlisi de la variabilitat del flux de saba al xilema de Pinus sylvestris 
en funció de les condicions ambientals a Euràsia (Poyatos et al.), realitzat en col·laboració 
amb grups de recerca d’arreu d’Europa (veure més avall). 
 
(2) Col·laboracions futures. Entre aquestes es va discutir l’elaboració d’un nou projecte per 
demanar al NERC (la principal agència de recerca ambiental britànica) en relació a la 
validació del sensor per mesurar el flux de saba al floema presentat anteriorment. Igualment, 
es va presentar un altre projecte a la convocatòria de desembre de 2005 del NERC per 
realitzar un nou estudi sobre l’envelliment dels arbres (“On the verge of immortality: A novel 
look at the senescence and lifespan of trees”), continuant la recerca duta a terme durant el meu 
període postdoctoral. Així mateix, s’ha discutit la possibilitat de codirigir tesis doctorals en el 
futur aprofitant un ajut del 50% de l’import del doctorat que aportaria la Universitat 
d’Edimburg. Finalment, s’han començat a discutir alternatives per tal d’establir un vincle 
formal entre el CREAF (Universitat Autònoma de Barcelona) i la School of GeoSciences de 
la Universitat d’Edimburg. 
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Valoració final 
Amb la present estada de quatre mesos a la Universitat d’Edimburg s’han assolit la majoria 
dels objectius plantejats inicialment. En particular, s’ha finalitzat el desenvolupament d’una 
tècnica nova per mesurar el flux de saba al xilema, i s’ha comprovat que aquesta és també 
aplicable a la detecció i quantificació del flux de carbohidrats al floema in vivo. Si bé no s’ha 
pogut assolir l’objectiu de contrastar les nostres mesures amb estimes independents del flux 
de saba al floema a causa de la dificultat de trobar una tècnica que permeti mesures 
comparables, sí que s’han començat els treballs en aquest sentit i s’ha acordat que es 
mantindrà la col·laboració en aquest projecte entre el qui escriu i les Universitats d’Edimburg 
i Heriot-Watt (UK). D’altra banda, s’ha treballat en dos projectes addicionals, un lligat 
directament a l’estudi principal (anatomia del floema), i l’altre continuació de col·laboracions 
anteriors, que malgrat no estar inclosos en la proposta inicial pensem que han enriquit 
significativament l’estada per totes dues bandes. Així mateix, el contacte directe i les 
discussions amb els integrants del grup del Dr. Maurizio Mencuccini han permès d’enllestir 
articles científics corresponents a col·laboracions ja finalitzades (estudi dels efectes de 
l’envelliment en el funcionament dels arbres) o encara en curs (meta-anàlisi de la variabilitat 
en el flux de saba de Pinus sylvestris a Euràsia). Finalment, s’han discutit possibilitats de 
col·laboracions futures, les quals han resultat ja en la sol·licitud d’un nou projecte conjunt, i 
s’ha avançat en les converses per tal d’establir un vincle formal entre el CREAF/UAB i la 
School of GeoSciences de la Universitat d’Edimburg. Per tot això, considero que l’estada ha 
estat molt satisfactòria. 
 


