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1.1  Motivacions del Treball  
 El verd és el color de la vida, des de les algues unicel·lulars que donen vida 

a tots els mars fins al fullatge incommensurable de les sequoies. La fotosíntesi 

permet la formació de la matèria orgànica que nodreix pràcticament tots els 

ecosistemes. És cert que no va ser el que va possibilitar l’aparició de la vida en el 

planeta i que potser l’home li trobarà un substitut en el futur, però actualment 

s’estableix com un misteri infranquejable o, com ho diria una ment racional i 

científica d’avui, es tracta d’un procés irreproductible. 

 L’estudi de les comunitats vegetals i de la fisiologia dels individus que els 

constitueixen ens permeten aprofundir en aquest món. He pogut constatar que hi 

ha molts llibres que descriuen el funcionament dels ecosistemes i molts altres que 

tradueixen la fotosíntesi en una sèrie de reaccions encadenades. Tanmateix, no 

n’he trobat cap que plantegi un model que imiti aquests processos i els relacioni 

permetent predir el seu comportament amb exactitud. 

 Aquesta és la visió que tinc ara, mirant de més a prop una naturalesa que 

des de petit m’ha fascinat. Durant anys he cultivat i estudiat els vegetals a l’hort, al 

jardí i al bosc. Sempre que he estat envoltat pel món vegetal he sentit l’harmonia, i 

al mateix temps he oblidat l’antropocentrisme que es desperta quan es té la 

sensació d’entendre-ho gairebé tot. És per això que a l’hora d’escollir el tema pel 

treball de recerca, vaig pensar que era una bona oportunitat per a descobrir la 

naturalesa d’aquell sentiment i de veure si anava més enllà del plaer estètic. 

Per tal de concretar el tema vaig recórrer al Sr. Cairó que, després de 

descartar algunes idees que se m’havien acudit i que certament eren una mica 

complexes d’estudiar, em va suggerir treballar sobre la successió espacial entre el 

bosc i el prat d’abellatge del Parc del Castell de l’Oreneta i em va semblar un 

treball fantàstic. La única idea que tenia jo del Parc abans d’estudiar-lo, era el 

d’una zona d’esbarjo que havia sovintejat quan era petit. A més de ser una zona 
forestal de fàcil accés, per a mi va ser engrescador analitzar un terreny del qual 
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en tenia un record vagarós, i que rodeja l’indret on he estudiat i m’he format 

durant quinze anys.  

Finalment el treball no ha pogut ser ben bé el que s’havia plantejat en 
un principi, perquè la intervenció de l’home sobre la vegetació del parc ha estat 

continuada i molt important i per tant la seva evolució ha estat fortament alterada. 

A més, cal destacar que el parc està envoltat per la zona oest i sud-oes per una 

franja de pins pinyers que alteren la successió espacial normal entre bosc i prat.  

Tanmateix, a mesura que anava coneixent el terreny i anava establint 

relacions entre la vegetació, el biòtop i el factor antròpic, se m’anaven acudint un 

munt de projectes per tirar endavant. Fins i tot quan ja estava duent a terme 

l’estudi, la curiositat m’empenyia a incloure nous paràmetres per a poder 

interpretar millor el conjunt. 

La veritat és que decidir l’objecte d’estudi i precisar-lo va ser la part més 

àrdua del treball per dues raons. La més important és que en un bosc hi ha tantes 
variables a tenir en compte, que fixar-ne una i estudiar-la de manera independent 

és pràcticament impossible. Així doncs, en vaig haver de seleccionar algunes que 

em proporcionessin informació sobre l’estat i el comportament de la vegetació i 

que, a la vegada, no fossin molt complicades d’avaluar. L’altra raó que va dificultar 

l’elecció em va plantejar un obstacle més difícil de superar. I és que, quan vaig 

començar a buscar bibliografia, vaig veure tal quantitat d’estudis, que pensava 

que una cosa tan minsa com la que podia fer jo no aportaria res de nou. 

La recerca i el treball de síntesi que he dut a terme, m’han obert els ulls a 

un món molt més complex del que em podia imaginar. De fet, passat el primer 

moment de col·lapse, com més em documentava més veia la meva ingenuïtat 

inicial i la meva infinita ignorància sobre el tema. També he après que en ciència 

hi ha poques coses definitives, ja que comparant estudis, fins i tot els més 

recents, alguns es contradiuen i que pràcticament totes les teories són millorables 

i han d’anar evolucionant. 

 Paral·lelament, he pres consciència que, malgrat la relativa imprecisió dels 

mètodes i dels instruments utilitzats i de la petita quantitat de mostres estudiades, 

qualsevol treball pot aportar alguna cosa al coneixement d’un tema, ratificant o 

posant en dubte les teories existents.  
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A més de l’assimilació d’aquestes idees generals, també he ampliat la meva 
experiència en el treball de laboratori i m’he trobat amb problemes que no me’ls 

podia solucionar de manera immediata cap full de pràctiques o cap professor (tot i 

que he de tornar a agrair l’ajuda que em varen proporcionar els Drs. Manyé i 

Bartolí). I, finalment, només cal afegir que al principi no tenia gaire clar si un estudi 

més o menys aprofundit del món vegetal faria esvair el meu sentiment de respecte 

envers la naturalesa. Tanmateix, ara que l’he dut a terme me n’adono que 

aprofundir en allò que realment t’apassiona fa desenvolupar encara més 
l’interès envers l’objecte d’estudi. 

Per totes aquestes raons i perquè m’ha permès conèixer gent nova que m’ha 

transmès gentilment els seus coneixements sobre el tema, penso que tot el temps 

invertit en aquest treball no ha estat pas envà, ben al contrari ha estat una 

experiència molt enriquidora. A més he arribat agafar força estima pel parc, fins 

hi tot em sap greu que no s’aprofiti prou el que ens pot ensenyar i el que ens pot 

aportar, que no és poc... 

 
1.2 Interès del parc del Castell de l’Oreneta  

Per “parc de ciutat” se sol entendre un lloc reservat al esbarjo per als 
ciutadans. Un indret amb plantes disposades amb més o menys gràcia on els 

urbanites poden reposar del seu estrès diari rodejats d’una naturalesa 

domesticada i en molts casos no autòctona. Tanmateix, no tots els parcs urbans 

són tan sols jardins on la vegetació només té un sentit ornamental i, precisament, 

el Parc de l’Oreneta és un dels pocs que no es limiten a aquesta definició. 

A la guia de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona hi consten 72 

parcs i encara que per alguns autors se’n hi poden contar fins a 156, només el 

2,7% (273 / 10.096 ha) del sòl de la ciutat correspon a parcs urbans i a tot estirar 

el 8,9% a verd urbà i equivalents (percentatge ínfim comparat, per exemple, amb 

el 30% que proposava Cerdà sense comptar el bosc). Només gràcies al verd 
forestal s’eixampla el pulmó de la ciutat en un 20,4% arribant així al 29,3% 

(2967 / 10.096 ha) de zona verda total. Així doncs, els boscos ocupen al voltant 

d’una cinquena part de la superfície del terme de Barcelona.  
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www.bcn.es/parcsijardins/pa_mapa.htm 
  

De tots els parcs de la Ciutat n’hi ha set de considerats forestals o 

semiforestals per Parcs i Jardins, i són: la Font del Racó (1,29 ha.), Monterols 

(1,94 ha.), Sec (2,83 ha.), Migdia (8,73 ha.), Castell de l’Oreneta (17 ha.), 
Mirador del Poble Montjuïc (234 ha.)  i Collserola (1795 ha.)         

El Parc del Castell de l’Oreneta és considerat, com hem dit, una zona 

semiforestal. Es tracta d’una àrea boscosa condicionada per l’esplai dels 

ciutadans, però també els permet familiaritzar-se amb un entorn natural del país. 

La vegetació que hi ha és gairebé tota autòctona, fins i tot hi trobem alguns 

endemismes de Catalunya (com la gòdua catalana). Això permet, estudiar amb 

facilitat la flora i la fauna dels ecosistemes que dominen les terres Catalanes.  

Conèixer la naturalesa és el primer pas per a aprendre a respectar-la i 
a entendre-la per a veure fins a quin punt és possible conviure-hi sense 
alterar-la, observant i analitzant la seva capacitat d’adaptació. També és 

important ser conscient de la seva riquesa i de la seva fragilitat. Aquest parc és 

perfecte per a fer-se el càrrec de la varietat d’ecosistemes que podem trobar 
en un espai tant petit. Aquesta diversitat, a part de factors de successió, és 

permesa per elements que poden ser extremadament fàcils d’alterar com 

l’ombra, l’aigua o, simplement, la introducció d’un cert tipus de vegetació més 

invasiva (Ailanuts Altísima, Opuntia ficus indica...) o que es pugui adaptar millor 

(Ceratónia silíqua, Olea europaea...). 
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Hipòtesis:  

1. En el parc del Castell de l’Oreneta, malgrat ser una prolongació del bosc 
de Collserola on el bosc primitiu es l’alzinar amb marfull, la formació 
boscosa dominant és la pineda.  

2. L’aladern està més ben adaptat al Parc que el marfull. 
 

 

 

Per demostrar aquestes hipòtesis ens hem plantejat els següents    

...Objectius: 

1) Diferenciació de zones geobiològiques per observació. 

2) Estudi de la composició dels estrats arbori i arbustiu per zones i transectes. 

3) Comparació entre les diverses zones estudiades. 

4) Estudi de l’adaptació del l’aladern i el marfull a les diferents zones a través de 

la seva distribució i d’algunes característiques de la seva fulla a la recerca 

d’indicadors d’adaptació:  

• macroscòpics: àrea, forma, pes de les fulles i densitat foliar 

• microscòpics: contingut en aigua, cendres i clorofil·la de les fulles 
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         Abans de començar el treball de camp i laboratori varem fer un estudi del 

Parc en les vessants que podien tenir relació amb la seva vegetació : situació 

geogràfica i límits, biòtop: geologia/edafologia, clima (temperatures i 

precipitacions) i historia del impacte humà. També varem buscar bibliografia de 

les comunitats vegetals més freqüents al Parc: l’alzinar i la pineda i de dues 

plantes que, en el Parc, es troben en abundància en aquestes comunitats: 

l’aladern i el marfull. També varem fer una revisió de les característiques 

morfològiques i fisicoquímiques de la fulla que poden contribuir a indicar 

l’adaptació de la planta. Tot això donada l’extensió limitada del treball s’ha recollit 

en l’annex I. 

 

 

 
 

6.1 TREBALL DE CAMP 

6.1.1 Diferenciació de les zones geobotàniques del Parc. 

 En ser un parc semiforestal i no forestal, moltes zones del Parc del Castell 

de l’Oreneta han estat alterades amb propòsits lúdics o estètics des que es va 

crear. Per tant, si el que volem és esbrinar si el bosc que predomina és l’alzinar 

amb marfull, no podem tenir en consideració les àrees enjardinades amb 

espècies no autòctones o aquelles que tinguin una vegetació molt jove. 

 Per tal de descartar aquestes zones alterades vam recórrer el parc buscant 

indicis de replantació recent o d’espècies d’arbres i arbusts de jardí.  L’àrea 

d’estudi es va anar reduint, ja que les plantes importades necessiten un període 

força llarg (dècades) per a adaptar-se al nou entorn i per tant tergiversarien els 

resultats. 

 Posteriorment, amb l’ajuda del Sr. Mateo González, conservador del parc,  

vàrem acabar de determinar les zones més manipulades en els últims anys. La 

seva experiència com a jardiner em va ajudar molt a descartar algunes àrees en 

les que no era tant evident la replantació. El resultat d’aquesta labor d’observació  

és el mapa següent (hem ratllat en blau les zones més alterades): 
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 La següent feina va ser recórrer novament les àrees més “salvatges” (o poc 

alterades) per tal de veure si presentaven diferències entre elles. En aquesta fase 

de la investigació ja va quedar clar que l’arbre dominant era el pi i no l’alzina com 

s’havia suposat a la hipòtesi inicial. Tanmateix, això no era així a tot arreu com 

veurem més endavant. 

 El nombre assignat a cada zona segueix un ordre ascendent en la 
geografia del parc com es pot veure en el mapa següent: 

6

5 
43

1 

5

2 

2 

6 
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 Es distingeixen clarament dos indrets més o menys extensos on l’arbre 

més nombrós és l’alzina. És així com es van marcar sobre el mapa les zones 3 i 
5, establint-ne el límit allà on aquest arbre és inferior al 25% de les espècies 
que formen l’estrat arbori, i el mateix criteri es va seguir per a delimitar la 

pineda a les zones 1,2 i 4. Finalment es va considerar una zona 6, pràcticament 

despullada d’arbres i on l’estrat arbustiu s’havia desenvolupat 
espectacularment. 
 Cal afegir però, que no només es va tenir en compte l’estrat arbori per a 

delimitar les zones, sinó que també es va fer una valoració prèvia de l’estrat 

arbustiu, principalment de les espècies dominants dels mapes següents. 

 

Seguint un criteri d’homogeneïtat el més estricte possible que ens permetés 

obtenir àrees  de 1000 m2 com a mínim i es varen diferenciar les següents zones 

d’estudi. Les zones numerades corresponen a la descripció qualitativa següent: 

 La zona 1, on el pi pinyer és clarament l’espècie arbòria dominant. Com es 

pot veure en el mapa de la pàgina 46, aquesta àrea està delimitada del nord-est 

fins al sud-est per la zona replantada fa 13 anys, quan es va fer la Ronda de Dalt, 

que inclou una plantació de baladre i mioporum tenuifolium i, a sota el carril, una 

esplanada de prat, amb arbres i caminets des d’on hi ha una vista excel·lent de 

5 
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Barcelona. Al sud-oest hi ha l’entrada que puja del carrer Montevideo de manera 

que l’entorn està força degradat per la pressió humana. A l’oest hi ha una zona 

enjardinada, amb mimoses, llorers, troanes i oliveres. I finalment, més al nord 

comencen a aparèixer alguns pins blancs que trencarien la homogeneïtat. 

 Passejant per la zona 2 el domini del pi blanc es percep a primer cop 

d’ull, puix que la majoria d’individus d’aquesta espècie s’alcen imponents per 

sobre de les capçades dels pins pinyers i d’alguna alzina. Els límits s’han establert 

d’aquesta manera i no d’una altra per les següents raons: al nord-est hi ha una 

esplanada de jocs infantils, els voltants de la qual estan sotmesos a una forta 

degradació; al sud hi ha la zona 1 dominada pel pi pinyer; a l’oest hi ha el camí 

d’entrada des del carrer Montevideo i una agrupació d’alzines rodejant-lo. 

Finalment al nord trobem una zona de vegetació força alterada (per exemple hi ha 

un seguit de mates de galzeran en una zona de solana, fet no gaire comú). 

 La zona 3 va ser la més problemàtica d’establir perquè no estava gaire clar 

on la densitat d’alzines en l’estrat arbori ja no era suficient per a considerar-la un 

alzinar. Tanmateix, tampoc podíem estendre’ns massa capa a l’oest, sud o cap a 

l’est perquè ens trobàvem amb el camí principal i al nord amb una zona força 

erosionada per l’home on hi ha dues taules di ping-pong, al voltant de les quals 

els nens construeixen cabanes i juguen a fet i amagar. 

 Pel que fa la zona 4 està poblada per pins i a primer cop d’ull ja es pot 

veure que és una de les més diverses. Tanmateix aquesta diversitat no sembla 

està distribuïda homogèniament, fet que haurem de ratificar amb l’estudi dels 

transectes. Aquesta zona estava limitada per: un dels camins principals al nord i 

nord-oest, la torrassa que queda del Castell de l’Oreneta que ha estat 

notablement enjardinat a l’est, al sud i sud-oest l’alzinar de la zona 3 i a l’oest les 

taules de ping-pong. 

 La zona 5, és una indret ombrívol, com solen ser les zones d’obaga, i 

sembla estar dominada per l’alzina. Es limitada per una reixa que separa el parc 

dels camps d’esport de Can Caralleu al nord i a l’est, per un prat amb arbres a la 

zona sud-est i per una franja de transició amb la solana que no hem considerat 

per a respectar la homogeneïtat de la comunitat estudiada. 

 Finalment la zona 6, eminentment arbustiva, era força fàcil de delimitar, 

ja que es trobava en un extrem del parc. Els límits que hem establert (en sentit 
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horari i començant pel nord) són: l’entrada per Can Caralleu, el propi límit del 

parc, una zona de jocs, un camí principal i les instal·lacions del tren en miniatura. 

Per a saber la superfície de cada zona d’una manera força precisa i el 

percentatge que representava respecte el total del terreny estudiat, varem recórrer 

al mateix mètode que utilitzaríem per a esbrinar les àrees de les fulles. És a dir, 

varem marcar les zones sobre el mapa, varem retallar-les i pesar-les. Finalment, 

varem fer les proporcions amb una superfície de paper coneguda. 

6.1.2  Pla de mostreig: els transectes 

L’ecologia descriptiva de la vegetació es centra bàsicament en el 

reconeixement i la quantificació de les diferents espècies i de com es 

distribueixen. L’estudi es fa des d’un punt de vista estadístic, és a dir, basant-se 

en l’estudi de cert nombre de mostres es tracta d’arribar a conclusions relatives a 

l’estructura i distribució de la comunitat vegetal, que sigui aplicable a un espai més 

gran, si més no a l’espai comprès entre les mostres estudiades.  

Per aquest motiu les diferents mostres han de procedir d’un espai de 

característiques uniformes, com les zones geobotàniques que hem delimitat. I 

s’ha d’acceptar la inhomogeneïtat essencial dels éssers vius a la que al·ludeix 

Margalef i que defineix Elsasser (1969) com a “conjunt format per un nombre finit 

d’objectes, que mai és possible obtenir-los en nombre suficient per donar significat 

operacional a totes les mitjanes, que es poden definir d’un punt de vista purament 

matemàtic. D’això resulta una limitació essencial de la predictibilitat, en 

comparació amb el cas en el què es disposa de classes homogènies”. 

Per tal de censar una comunitat s’utilitzen mostres i es fa inferència 
estadística. La dimensió de la mostra és la resultant del desig de mantenir el 

màxim de representativitat de la zona estudiada amb el mínim esforç. Una forma 

predilecta de mostreig consisteix en agafar rectangles llargs i estrets que 

s’anomenen transectes. La direcció dels transectes pot ser aleatòria o seguint 

algun gradient. Els transectes molt estrets (mètode d’intercepció) és molt 

apropiada per enregistrar les dades i és senzilla d’utilitzar. 

Per a realitzar el nostre estudi hem utilitzat transectes de 0,5 x 10 metres. 

En la literatura vàrem veure que diferents autors agafaven mides molt distintes per 

dissenyar els transectes i explicaven que es podien fer de distribució, mides i 
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direcció aleatòries. Vàrem elegir 0,5 metres d’amplada perquè amb menys hi 

havia molt pocs peus per mostra i amb més amplada hauríem d’haver considerat 

dues dimensions en comptes d’una.  

Pel que fa a la llargada es recomana que en un bosc sigui de més de 5 

metres, i el que vam fer va ser una prova a cada zona, en la qual anàvem 

allargant el transecte fins als 20 metres. Després vàrem fer el gràfic de les 

espècies en funció de la longitud que es mostrem.  
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Com que a partir dels 10 metres el nombre d’espècies s’estabilitzava en la 

majoria de zones vam decidir agafar tots els transectes d’aquesta mida. També es 

va determinar que el nombre de mostres seria de 5 transectes per zona, ja que a 

partir del tercer l’increment d’espècies era mínim. 

L’origen dels transectes s’ha triat a l’atzar i la direcció sempre ha estat de 

nord-oest a sud-est, seguint el pendent del terreny i per tal de que la incidència 

de la llum fos el més homogènia possible. 

Es va triar una corba de regressió logarítmica perquè és la més utilitzada 

en biologia quan la pendent és positiva i la concavitat decreixent. A més, pel 

principi d’inhomogeneïtat del éssers vius de Elsasser, no podem parlar d’una 

corba asimptòtica. 

Quan es van comptabilitzar els peus també es van mesurar els perímetres 

d’arbres i arbustos a 1 metre del sòl i se n’ha calculat el diàmetre corresponent (d 

= p / π) que és el que consta a l’annex II. Com hem dit anteriorment, els peus de 

menys de 5 cm de diàmetre a un metre del sòl, s’han considerat de l’estrat 

arbustiu i els de més de 5 cm de l’estrat arbori tal com ho indica el CREAF. 

 
6.1.3 Elecció de les fulles d’aladern i marfull 

En primer lloc calia establir un criteri per a la recol·lecció de les fulles que 

utilitzaríem en l’estudi. El primer paràmetre que es va limitar va ser l’alçada, ja que 

com hem vist abans l’àrea pot variar sensiblement entre el membres exposats al 

sol i els que no ho estan en una mateixa planta. Com que havia d’ésser una 

alçada fàcilment assequible i que assolissin la majoria d’arbusts de totes les 

zones, vàrem determinar que les mostres serien preses a 1 metre del sòl. 
Tenint en compte els factors que hem descrit quan hem explicat la fulla, no 

vàrem utilitzar ni les fulles més joves, de l’últim brot ni les més velles. Cal recordar 

que les primeres tenen  una àrea i un pes inferiors, que la relació àrea/pes també 

és més petita en aquest grup i que el seu contingut en clorofil·la A pot ser 

superior. Per tal que les mides fossin el més homogènies possible i perquè 

l’experiment fos repetible varem establir que les fulles escollides estarien entre la 
tercera i la sisena començant pel brot. Varem deixar aquest marge de 4 fulles 

per a poder descartar aquelles fulles amb necrosi, micosi o altres alteracions. 
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També s’havia de fixar la mida de les plantes que avaluaríem, puix que la 

planta no deixa arribar la mateixa llum a 1 metre si en fa 1,5 o 3 d’alçada. A més, 

en el cas de l’aladern la diferència de llum entre les fulles a 1 metre i la base no és 

la mateixa si té forma arbustiva que si es desenvolupa com arbre. Per tal de poder 

comparar-lo amb el marfull i tenint en compte que el nombre d’individus en forma 

arbòria és molt inferior a la arbustiva, es va establir que es prendrien les mostres 

en arbusts de mida mitjana. Com que mesurar l’alçada amb exactitud era força 

laboriós, es vàrem escollir els individus a partir del diàmetre del tronc a 1 metre 

del sòl. Aquest hauria d’estar comprès entre 1 i 2 cm, mida que incloïa un 

percentatge important del peus d’ambdues espècies en els transectes.  
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El darrer factor que es va tenir en compte a l’hora de la recol·lecció va ser 

l’estat de la fulla. Tot i que els brots i els arbusts es varen triar a l’atzar, de la 

mateixa manera que s’havia fet amb els transectes, es va evitar agafar mostres de 

plantes cloròtiques (amb dèficit de clorofil·la activa) o excessivament afectades 

per la sequera estival (comparades amb la mitjana dels arbusts de l’espècie 

respectiva a la mateixa zona). 

 

6.1.4 Paràmetres climatològics del dia de la recollida de mostres 

Varem recollir els factors climàtics dels dies propers així com del mateix dia 

de la recol·lecció, que es va fer  el 18 d’agost de 2004. (Meteorograma de la 

Facultat de Física de la Universitat de Barcelona). En el primer gràfic hi consten la 

humitat i les temperatures màximes, mínimes i les mitjanes del mes d’agost. En 

els dos següents s’observa la pressió i la pluviositat de juliol i agost.  
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Dades del 18 d’agost: 

- Temperatura màxima 32ºC / t. mínima: 22ºC / t. mitja: 27ºC 

- radiació: 770-858 w/m2 de 9 a 12h. 

- Ultima precipitació significativa: 26 dies abans. 

 

6.1.4  Elaboració de l’herbari  
 L’objectiu de fer l’herbari ha estat aprofundir en el coneixement de les 

plantes que composen els estrats arbori i arbustiu de la vegetació del parc i 

només recull les plantes que apareixen en els transectes. Tanmateix, com que 

no té una aplicació directa sobre l’estudi hem decidit incloure’l com a annex 

(annex I).  

Per a elaborar l’herbari físic (amb les plantes assecades) abans de recollir-

les vam obtenir el permís del conservador del parc i en vam agafar una mostra 

           juliol                                                                       agost 
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mínima, només per a poder identificar i observar les característiques específiques 

de la planta en qüestió. Varen estar entre paper secant, canviat als 3 dies, a la 

setmana i a les dues setmanes, durant un mes en una premsa i posteriorment les 

vaig col·locar al lloc que ocupen ara. 

En aquest herbari (que mostrarem el dia de l’exposició) hem inclòs 6 

mostres d’aladern i marfull, perquè es puguin percebre visualment les 
diferències d’aclimatació de les fulles a les sis zones geobotàniques. També hi 

hem inclòs dos brots d’algunes espècies, un extret d’un individu de la solana i 

l’altra de la obaga per a fer palès el principi d’optimalitat de Parkhurst i Loucks. 

 Després varem fer una Fitxa de cada espècie en la que hi consten: 

• Família, gènere i nom científic de l’espècie seguint el criteri de Flora 

dels Països Catalans i de la Flora Ibèrica en general.  

• Noms catalans, s’han agafat els principals noms de les plantes que 

apareixen a la bibliografia i també els noms en castellà, francès i anglès.  

• Característiques: breu descripció dels caràcters morfològics i ecològics 

que permeten diferenciar l’espècie en qüestió d’altres tàxons.  

• Hàbitat: breu descripció de l’hàbitat més comú que ocupa l’espècie, 

malgrat que sempre hi ha la possibilitat que aparegui a altres hàbitats 

de forma esporàdica.  

• Distribució: de la planta en el parc i presència en les zones en que s’ha 

dividit el parc per dur a terme el treball que ens ocupa. 

* La majoria de fotografies de l’herbari han estat fetes per mi, al Parc amb una 

càmera digital Canon Power Shot S45.  

6.2. Treball de laboratori 
 Abans de començar l’experiment en sèrie per tal de poder fer les 

comparacions i treure’n les conclusions, varem haver de buscar un mètode que 

ens permetés un cert rigor i precisió a l’hora de realitzar les experiències. 

 Varem haver de sacrificar una quantitat notable de temps per a ajustar el 

mètode que havíem trobat a les meves mostres i el material del que disposàvem. 

De fet, el temps de prova no es va acabar després d’haver realitzat l’experiment 
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en la seva totalitat amb unes quantes fulles, sinó que varem haver d’anar superant 

els obstacles que es presentaven cada vegada que preteníem donar un nou pas 

en el laboratori. 

 El motiu que ens va induir a fer totes les mostres de cada espècie al mateix 

temps no va ser únicament la comoditat o el fet que no podíem disposar del 
laboratori durant massa temps, sinó aconseguir la homogeneïtat del 
tractament. D’aquesta manera els errors de mètode que es puguin cometre 

s’apliquen a totes les mostres, així les conclusions deduïdes a partir de les 

comparacions continuen essent vàlides encara que el mètode no sigui òptim i 

repetible. 

6.2.1   Determinació de la morfologia de les fulles 

 Havíem de decidir quantes fulles serien suficients per tal de fer una mitjana 

el més pròxima possible a la realitat, tant pel que fa referència a la secció màxima, 

com a la longitud, com a l’àrea. Vam agafar tres mostres de cada zona per tal de 

tenir un mínim de potència estadística a l’hora de fer les comparacions. Al final 

però, com que també mesuràvem les fulles abans de fer les determinacions de la 

clorofil·la i les mesures del pes sec i de les cendres, vam acabar tenint entre 5 i 7 
mesures de cada zona. 

Varem mesurar l’amplada i la longitud de mostres amb un regle, ja que 

aquestes magnituds variaven entre 10 i 100 mil·límetres. Com que l’error absolut 

del regle era de 0,5 mm, com a màxim podíem tenir un error relatiu del 5% en 

casos extrems.  

La tercera mesura que s’havia de realitzar era l’àrea. Se’ns van acudir 

dues maneres de calcular-la, però cap d’elles era excessivament fàcil. El primer 

que varem pensar va ser dur a terme una aproximació amb polígons, però vam 

veure que seria un mètode lent i força inexacte. Un altre procediment podia ser  

connectar un amperímetre una placa solar i mesurar la intensitat que donava sota 

una llum artificial, amb aquesta mateixa llum hauria pogut posar una fulla sobre la 

placa i hauria mesurat el canvi de intensitat de llum.  Per Internet vàrem trobar un 

altres mètodes: 1) fer una corba de regressió a partir d’uns punts que limitessin el 

contorn de la fulla, determinats agafant com a origen de coordenades el principi 

del limbe; 2) comprar un aparell per mesurar les àrees de les fulles, del qual 
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ignorava l’existència. Tanmateix, cap d’aquests mètodes ens va semblar prou 

ràpid ni assequible.  

Però se’ns va acudir un altre mètode senzill i força precís. Es tractava 

simplement de resseguir el contorn les fulles en un paper per tal d’obtenir-ne 
la projecció i, tot seguit, retallar-la i pesar-la. Després d’això només cali 

a retallar una superfície de paper coneguda, pesar-la i fer les 
proporcions. Tot això amb una balança de precisió (Ea = 0,00005 g) per tal de 

reduir al mínim l’error 

 
 
6.2.4 Determinació del contingut d’aigua de les fulles 

En primer lloc varem rentar les fulles que anàvem a analitzar. Varem 

comprovar que la quantitat de pols, principalment en les fulles de marfull,  variava 

entre un 3% i un 9,5% del pes total, percentatge explicable després d’un temps de 

1. Fulles d’aladern i marfull de les 6 zones.
 
 

2. Contorn de les fulles per calcular-ne 
l’àrea. 

 
 

3. Balança Labotron® (Ea ± 0,00005 g) 
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sequera tan important (26 dies de l’ultima pluja significativa). Després les varem 

eixugar amb molta cura amb paper de filtre, que és molt absorbent.   

 Per tal de determinar el percentatge d’aigua present a les fulles varem 

haver de realitzar dues vegades l’assecament. En la primera ocasió varem 

escalfar les mostres a 250º durant 50 minuts, seguint un mètode dels que varem 
trobar a Internet. Varem quedar sorpresos de la poca quantitat d’aigua que 

composava les fulles, ja que els resultats em donaven al voltant del 50% mentre 

que jo m’esperava un 60% o més. Però aquesta diferència molt probablement era 

deguda a que estàvem a l’agost i que la última vegada que havia plogut 

significativament havia estat 26 dies abans.  

Tanmateix, aquesta breu reflexió sobre els resultats ens va fer caure en el 

fet que el mètode podia no ser el millor. El problema residia en la temperatura a la 

qual escalfàvem les mostres. Si bé és cert que 250º ens permet extreure l’aigua 

de la fulla de manera ràpida, potser que també s’evaporin altres substàncies 

orgàniques volàtils que la composen. 

Forn P-Selection Drytem® utilitzat per l’assecament de les fulles 

 

Per aquesta raó vàrem decidir repetir l’assecament a menor temperatura. 

Primer ho vam fer amb 4 fulles de mostra, dues de la zona 3 (solana) i dues de 

la 5 (obaga) i de cada zona una d’aladern i una de marfull. En aquesta prova 

varem posar el termòstat del forn a 110º (10º per sobre del punt d’ebullició de 

l’aigua per anar un a mica més ràpid) i vam anar pesant la fulla cada 10 minuts 

durant una hora.  
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         Assecament aladern zona 5                                         Assecament marfull zona 5 
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Després varem elaborar un gràfic que reflectia la disminució del pes en 

funció del temps. En aquesta evolució vam observar que al cap de 40 minuts, el 

pes de les quatre mostres tendia al valor asimptòtic de la corba, tot i que en  

alguns casos n’hi havia hagut prou amb 30 minuts. Varem pensar que en 

obrir i tancar el forn havíem allargat una mica el temps que tardava la fulla a 

deshidratar-se, però no el vam tenir en compte perquè en aquest cas i amb la 

temperatura que treballàvem més valia passar-se per excés que per defecte. 

 

És per això que, quan varem fer l’experiment definitiu, varem deixar assecar les  

fulles durant 50 minuts a 110º  i després les varem pesar. Per manipular les 

mostres varem recórrer al paper de plata, ja que es refreda de seguida de manera 

que pots agafar-lo, amb els dits nus, sense deixar refredar el forn. 

 

6.2.3 Reducció de la fulla a cendres 

Per a dur a terme aquesta quantificació varem considerar que el mètode 

més fàcil a fi d’eliminar el carboni de les mostres seria cremar-les, ja que 

pensàvem que assecant-les, encara que fos a 250º, només s’evaporaria l’aigua i 

la matèria orgànica volàtil. 

   Assecament aladern zona 3                                          Assecament marfull zona 3 

   Assecament aladern zona 5                                          Assecament marfull zona 5 
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Varem posar les fulles en càpsules de porcellana i vidres de rellotge de 

pírex, després d’haver-les trossejat i assecat a 250º durant una hora, i vam afegir 

alcohol de 99º, ho vam encendre i les fulles seques de color marronós és varen 

convertir en cendres grises i negres.  

Som conscients que el mètode no és molt ortodox i encara quedava 
matèria orgànica per cremar, tot i que vam omplir tres vegades la càpsula amb 

alcohol fins a cobrir la fulla trossejada. És per això que malgrat realitzar 

l’experiment dues vegades no hem tingut en compte els valors obtinguts. De fet 

segons els llibres de fisiologia consultats i altres estudis realitzats mitjançant forns 

de combustió, les fulles contenen entre un 1 i un 4 % de matèria inorgànica i 

nosaltres l’obteníem entre un 17 i un 31%. 

Un mètode que no vam arribar a provar va ser la calcinació, és a dir 

escalfar una fulla en un gresol de porcellana amb un bec de Bunsen. De totes 

maneres hauria estat difícil interpretar-ne els resultats, ja que tampoc hauríem 

conegut la composició de les substàncies que hauríem obtingut. 

 
6.2.4 Determinació de la concentració de clorofil·la 

Per determinar la clorofil·la varem recollir les fulles i les varem transportar 

en una bossa opaca aïllant, amb gels, fins al laboratori, on varem dur a terme el 

procés de determinació dues hores després.  

Aquest procés va consistir en resseguir el contorn de les fulles i anar 

posant les fulles retallades sobre la balança fins a obtenir 0,83 grams de paper, 

que correspon a 1 dm2. Contràriament al mètode tradicional que consisteix en 

tallar una circumferència al centre de la fulla, nosaltres obtindríem la vertadera 

concentració mitjana de tota la fulla. 

El pas següent va ser tallar les fulles perpendicularment en franges d’uns 2 

mil·límetres i avocar-les en un morteret de porcellana. A partir d’aquest moment 

varem seguir el mateix mètode que el Prof. Gràcia va utilitzar en la seva tesi. 

Aquest consisteix en afegir 5 mL d’acetona al 80% a les mostres trinxades i dur a 

terme un procés d’homogeneïtzació amb una petita mà de morter. Al principi 

només varem afegir 3 mL en el cas de l’aladern i 4 en el del marfull, ja que sinó 

s’havia d’anar amb molt de compte a no esquitxar. A més, l’acetona que faltava 
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per a completar els 5 mL la varem tirar al final per a poder traslladar millor la pasta 

homogènia. 

Aquesta pasta la varem avocar dins d’un tub de plàstic, però l’acetona va 

reaccionar dissolent el plàstic. La primera mostra la varem haver de repetir doncs 

i, aprenent de l’error, la següent ja la varem posar en un tub d’un material inert 

enfront dels dissolvents orgànics, tot i que no era vidre.  

La fase següent era centrifugar, però havíem d’esperar a tenir 2 o 4 tubs 

perquè la centrífuga no es desequilibrés. Una vegada els teníem simplement els 

posàvem dins la centrífuga, aparell que separa les fases líquida i sòlida i la 

inorgànica de l’orgànica. 

Finalment varem extreure 2 mL de la fase orgànica de cada tub i la varem 

dissoldre amb acetona en una proporció de 1 a 9, per tal d’ajustar la lectura 
espectrofotomètrica entre 0,5 i 3 (franja en la qual l’aparell detecta millor les 

diferències). Després, amb una pipeta Pasteur (una per a cada mostra per tal de 

no contaminar-les) omplíem una cubeta de 10 mm de recorregut òptic mirant les 

absorbàncies a 663 i 645 nm.  

 
Centrífuga P-Selection Medifrigent®                                              Centrifugat de les fulles d’aladern i marfull 

  

 

Les equacions utilitzades per a calcular la concentració de cada clorofil·la a 

partir de l’absorbància han estat les de McKinney i Arnon: 
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- Clorofil·la a (mg/L) = 12,7 DO663 – 2,69 DO645 
- Clorofil·la b (mg/L) = 22,9 DO645 – 4,68 DO663 

Després varem referir els resultats per unitat de superfície. 

  

L’espectrofotòmetre utilitzat, Pharmacia Biotec Ultrospec 3000® 

 
Longitud d’ona: 

 190-900 nm 

 

Amplada de banda:  

< 3 nm 

 

Rang d’absorbància:  

 -3.000 a 3.000 

 
 
 

 
6.2.5 Determinació de la llum 

 La quantitat de llum s’ha mesurat amb un luxòmetre  Light Meter® que 

disposa d’un sensor separat per fer les mesures en posició òptima en un espectre 

de 400 a 720 nm de longitud d’ona, que inclou pràcticament tota la radiació PAR i 

expressa el resultat en un rang de valors de 0 a 50000 lux. 

 
Luxòmetre Light Meter® 

http://www.thehumansolution.com/401025.html 
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6.3 ANÀLISI ESTADÍSTICA 

S’ha emprat el paquet estadístic SPSS 12.0. Les comparacions de les 

variables quantitatives entre grups s’ha realitzat mitjançant el test one-way 

ANOVA o el seu corresponent no paramètric Kruskall-Wallis quan va ser adient. 

Les comparacions post-hoc es van realitzar amb el test no paramètric U-Mann-
Whitney per les comparacions 2 a 2. Els valors són expressats com a mitjanes 

malgrat haver emprat un test no paramètric en alguns casos, això s’ha fet amb 

l’objectiu d’unificar els resultats ja que tant les mitjanes (paramètric) com les 

medianes (no paramètric) pràcticament coincideixen. Es considera una p<0.05 
com a valor estadísticament significatiu. 

L’estadística s’ha utilitzat principalment per a comparar els trets que hem 

quantificat de les fulles d’aladern i marfull. Ambdós arbusts s’han tractat de 

manera separada, ja que com s’explica a la discussió el seu comportament és 

força diferent i precisament hem utilitzat l’estadística per a enfrontar-los.  

S’han dut a terme tres tipus de comparacions diferents, els resultats de les 

quals els trobem a l’annex III. La primera és la diferenciació entre les 6 zones 

geobotàniques, la segona és entre les dues espècies, i la tercera entre diverses 

agrupacions segons les característiques de la zona. D’aquest darrer grup només 

n’hem inclòs a l’annex les tres comparacions que citem a la discussió: solana vs 

obaga, zones de domini de l’aladern vs zones de domini del marfull (les tres 

modalitats que s’expliquen a la discussió) i pineda vs alzinar. 

Cal tenir sempre en compte que el nombre de mostres és reduït i que 

malgrat que l’estadística ens digui que les diferències són significatives, 

necessitaríem corroborar-les amb un estudi més vast. Tanmateix, hem considerat 

que per a realitzar un estudi que fos realment extrapolable es necessitava més 

temps i més mitjans, de manera que ens hem limitat a fer unes observacions 

basant-nos tan en la bibliografia com en els resultats i assenyalant possibles vies 

de recerca. 

Com a darrer incís cal dir que, malgrat que només haguem realitzat una 

determinació de la clorofil·la de cada arbust per zona, hem de recordar que en 

fer-la ja es va dur a terme una mitja de diverses fulles de la zona. En el cas del 

marfull es van utilitzar més de 3 fulles i un mínim de 10 en el de l’aladern. Amb 
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aquest factor corrector però, no eliminem els errors que es van poder cometre en 

la quantificació. 

 

6.4  ÍNDEX DE DIVERSITAT DE SHANNON I SIMPSON 

L’estudi de la diversitat és un tema central en l’ecologia de comunitats i 

ecosistemes (Magurran 1988). Ni ha molts de diferents. Hem triat els de Shannon 

i el de Simpson perquè són els més utilitzats i no són excessivament sensibles 
al nombre de mostres. 

L’índex de Shannon (H) és un dels més comunament utilitzats en ecologia 

(Greig-Smith, 1983). Dóna una idea de la diversitat d’una població tenint en 

compte el nombre d’espècies i la seva freqüència. Quan és elevat indica que hi 
ha força espècies i que diverses d’elles són abundants. El rang d’aquest 

índex abraça valors pròxims a 0 (alguns deserts i boscos de coníferes) fins a 4 

(selva equatorial). 

∑
=

−=
S

i
ii ppH

1
ln   S = nombre d’espècies / pi = abundància de cada espècie 

L’índex de Simpson (D) mesura la probabilitat que dos individus d’una 

mostra sel·leccionats a l’atzar pertanyin a la mateixa espècie. El seu rang està 

entre 0 i 1. Quan més gran és menor és la diversitat. 

)1(
)1(

−

−
= ∑

NN
nn

D  n = abundància de cada espècie / N = total d’individus 

Per a calcular-los varem utilitzar un programa que introduint el nombre 

d’espècies i l’abundància (nombre d’individus) de cada mostra calcula la riquesa 

d’aquesta segons diversos índex entre els quals hi ha el de Simpson i el de 

Shannon. (http://perso.wanadoo.es/jp-l/descargas.htm) 
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7.1 Àrea de les zones estudiades 

Zona 1 2 3 4 5 6 Total 

Ha 0,50 2,15 0,40 0,53 0,34 0,92 4,85 

% 10,3 44,3 8,2 11,3 7,3 18,6 100 

El parc té 17 ha i n’estudiem 4,85, és a dir, aproximadament un 30%. 

7.2 Distribució dels peus dels estrats arbori i arbustiu per 
transectes i zones ( distribució detallada en l’Annex III) 
 
DISTRIBUCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI I ARBUSTIU DELS TRANSECTES 
ESTUDIATS 

 
Zones nº peus 

arboris 
%peus 
arboris

nº peus 
arbustius 

% peus 
arbustius

Zona 1. Pineda baixa 17 47 19 53 

Zona 2. Pineda vella 13 31 29 69 

Zona 3. Alzinar mig 10 29 24 71 

Zona 4. Pineda jove 13 29 31 71 

Zona 5. Alzinar vell 18 45 21 55 

Zona 6. Alzinar més degradat     
(aladern i marfull) 

9 27 25 73 

Total 80 35% 149 65% 

 
 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALADERN I DEL MARFULL EN ELS TRANSECTES 
 
Zones nº peus 

aladern 
%peus 
aladern

nº peus 
marfull 

% peus 
marfull 

Zona 1. Pineda baixa 8 80 2 20 

Zona 2. Pineda vella 17 89 2 11 
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Zona 3. Alzinar mig 6 58 5 42 

Zona 4. Pineda jove 13 76 4 24 

Zona 5. Alzinar vell 7 37 12 63 

Zona 6. Alzinar més degradat     
(aladern i marfull) 

8 33 16 66 

total 59 59% 41 41% 

 
 
NOMBRE DE PEUS DE LES DIFERENTS ESPÈCIES DE L’ESTRAT ARBORI I 
ARBUSTIU DELS TRASECTES ESTUDIATS 
 

Estrat arbori nº peus Estrat arbustiu nº peus 

Pi pinyer  17 Aladern          52 

Alzina  15 Marfull 41 

Pi blanc 11 Figuera de moro      14 

Garrofer 10 Estepa borrera 8 

Aladern 7 Arboç                      7 

Arboç                       5 Ullastre                    5 

Llorer    5 Gódua 5 

Ullastre 4 Romaní 5 

Roure  1 Llentiscle 4 

Server  1 Aladern fals 2 

Figuera 1 Arç  2 

Arç 1 Ginesta 1 

Llentiscle                  1 Galzeran                   1 

Aladern fals              1 Om 1 

  Aladern fulla est.      1 

total 80  149 
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7.3 Taules de les dades morfològiques i fisicoquímiques de les 
fulles de l’aladern per transectes i zones.  

 ZONA LONGITUD 
(cm) 

AMPLADA 
(cm) 

ÀREA      
(cm2)   

PES        
(g) 

PES SEC   
(g) 

Llum 
fulla   
(lux) 

Dif. Llum 
(lux) 

 

1 

7,7 

2,5 

2,3 

3,7 

3,0 

1,7 

1,3 

1,2 

1,8 

1,4 

3,72 

2,38 

1,91 

4,36 

3,47 

0,0793 

0,0423 

0,0382 

0,0838 

 0,0617 

 

 

 

0,0427 

1780 

2220 

2230 

2260 

   2270 

1230 

  890 

1370 

1040 

1450 

 

2 

3,4 

2,5 

3,5 

3,1 

3,0 

1,5 

1,5 

2,2 

2,7 

1,5 

4,05 

3,05 

5,31 

5,88 

3,38 

0,0803 

0,5570 

0,1022 

0,1179 

0,0919 

 

 

 

0,0550 

1830 

1410 

1490 

2180 

2060 

920 

740 

850 

580 

610 

 

3 

3,1 

3,0 

3,4 

2,8 

2,4 

2,7 

1,5 

1,2 

1,3 

1,8 

1,4 

1,7 

3,71 

2,87 

3,76 

4,75 

- 

4,42 

0,0681 

0,0689 

0,0822 

0,0897 

0,0746 

0,0656 

 

 

 

0,0431 

 

1840 

2310 

1500 

1370 

2350 

1290 

1860 

1690 

1040 

  950 

 

4 

3,2 

3,0 

2,2 

2,7 

2,8 

1,8 

1,4 

1,2 

1,5 

1,9 

5,46 

3,42 

2,18 

3,18 

3,34 

0,0937 

0,0719 

0,0332 

0,0560 

0,0694 

 

 

 

0,0282 

2830 

2520 

2060 

1540 

1940 

1120 

  990 

  840 

1030 

  960 

 

5 

3,9 

3,5 

4,8 

4,2 

3,0 

3,2 

2,0 

2,1 

2,1 

2,2 

2,5 

2,0 

5,71 

5,47 

7,09 

6,84 

- 

4,27 

0,0809 

0,0793 

0,1045 

0,0943 

0,0849 

0,0654 

       

 

 

0,0427 

460 

330 

300 

380 

330 

260 

290 

280 

250 

230 

 

6 

3,2 

2,4 

3,5 

4,7 

2,2 

2,2 

1,6 

1,8 

5,19 

4,27 

4,03 

5,64 

0,0854 

0,0666 

0,0739 

0,0929 

 

 

 

0,0420 

1120 

1260 

2460 

1480 

2340 

  960 

  950 

1110 
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3,1 2,3 4,32 0,1215 2010   860 

Zone
s 

Abs.   
663 nm 

Abs. 
645 nm 

Clorofil·la A 
(mg/m2) 

Clorofil·la B   
(mg/m2) A+B A/B 

1 1,036 0,425 120,1 48,8 168,9 2,46 

2 1,654 0,729 190,5 89,5 280,0 2,13 

3 1,109 0,518 126,9 66,8 193,7 1,90 

4 0,874 0,366 101,2 43,0 144,2 2,35 

5 1,400 0,702 158,9 95,2 254,1 1,67 

6 1,437 0,687 164,0 90,1 226,1 1,82 

 
 
7.4 Taules de les dades morfològiques i fisicoquímiques de les 
fulles del marfull per transectes i zones.  

ZONA LONGITUD 
(cm) 

AMPLADA 
(cm) 

ÀREA 
(cm2)   

PES       
(g) 

PES SEC 
(g) 

Llum fulla 
(lux) 

Dif. Llum 
(lux) 

 

1 

8,5 

8,4 

7,5 

7,3 

6,2 

6,1 

3,8 

4,6 

3,4 

4,2 

4,0 

4,1 

21,69 

25,96 

18,98 

23,77 

19,21 

18,4 

0,3598 

0,3872 

0,3445 

0,3060 

0,3780 

0,3097 

 

 

 

0,1381 

 

 

1260 

1490 

1370 

970 

1030 

210 

250 

270 

280 

370 

 

2 

7,0 

7,3 

7,6 

5,9 

7,0 

5,9 

3,3 

3,0 

3,1 

3,4 

3,6 

3,4 

15,76 

15,02 

15,71 

14,90 

19,03 

14,90 

0,2740 

0,1958 

0,2616 

0,1856 

0,2985 

0,1856 

 

 

 

0,0927 

1230 

2110 

2060 

1790 

1620 

640 

660 

470 

370 

750 

 

3 

5,4 

6,7 

7,1 

9,5 

7,7 

6,7 

2,5 

3,1 

3,1 

4,5 

3,5 

3,2 

9,29 

14,96 

14,84 

28,18 

- 

12,71 

0,2035 

0,3340 

0,3300 

0,4764 

0,3851 

0,2368 

 

 

 

0,2426 

2190 

1960 

2390 

1170 

2030 

610 

340 

800 

410 

750 
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6,3 3,2 10,98 0,2731 

 

4 

7,0 

6,1 

6,9 

5,4 

7,2 

7,3 

3,9 

3,5 

3,5 

3,3 

4,0 

3,6 

19,72 

15,62 

17,63 

13,94 

20,09 

18,82 

0,3969 

0,2812 

0,3317 

0,2623 

0,3776 

0,3712 

 

 

 

0,1236 

2090 

1190 

1630 

1810 

1770 

990 

650 

600 

860 

1070 

 

5 

9,6 

8,9 

8,9 

8,0 

9,4 

9,1 

8,2 

6,0 

6,0 

5,1 

5,9 

5,8 
5,7 

5,7 

40,75 

38,90 

31,95 

37,74 

- 

39,00 

36,05 

0,5941 

0,5463 

0,4972 

0,5500 

0,8232 

0,7438 

0,5694 

 

 

 

0,2218 

 

 

 

450 

600 

610 

300 

400 

120 

  80 

  50 

  70 

  90 

 

6 

8,0 

6,4 

6,1 

8,4 

9,6 

8,4 

3,7 

3,2 

3,4 

4,0 

4,9 

3,7 

19,69 

14,30 

13,84 

22,98 

30,78 
19,79 

0,4008 

0,2647 

0,2539 

0,3636 

0,6162 

0,4013 

 

 

 

0,1723 

1540 

1780 

2210 

1240 

  720 

150 

110 

  80 

  90 

110 

 

Zones Abs.   
663 nm 

Abs. 
645 nm 

Clorofil·la 
A (mg/m2) 

Clorofil·la 
B (mg/m2) A+B A/B 

1 1,722 0,931 193,6 132,6 326,2 1,46 

2 1,565 0,795 177,4 108,8 286,2 1,63 

3 1,477 0,704 168,6   92,0 260,8 1,83 

4 1,646 0,863 185,8 120,5 306,3 1,54 

5 2,009 0,924 230,3 117,6 347,9 1,96 

6 1,723 0,813 195,0 106,3 301,3 1,83 
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8.1 VEGETACIÓ DEL PARC EN LA PINEDA EN FRONT DE L’ALZINAR  

8.1.1 Diferenciació entre pineda i alzinar 

El parc del Castell de l’Oreneta és un dels set parcs semiforestals que 

constitueixen el pulmó de Barcelona, a més de proporcionar una zona per a 
l’esbarjo i l’educació ambiental pel que fa al bosc i la vegetació del territori 

català. El Parc ocupa 17 ha. de les quals n’hem estudiat en detall 4,85, 

aproximadament un 30%. El propòsit del nostre anàlisi és determinar si realment 

el bosc que s’ha desenvolupat en les zones menys degradades és un alzinar 

amb marfull com correspondria a un contrafort de la serra de Collserola o bé es 

tracta d’una successió secundària dominada per la pineda degut al factor antròpic. 

Com s’ha explicat a l’apartat de metodologia, després d’haver descartat les 

àrees més manipulades en els últims anys (mapa p. 45) el Parc s’ha dividit en sis 
zones geobotàniques (mapa p. 46) més o menys homogènies i força 
diferenciades entre elles. De cada zona s’ha estudiat la vegetació de 5 
transectes de 10 x 0,5 metres cada un, de manera que en coneixem la 

concentració d’espècies per 25m2. Com demostrem en els gràfics de regressió 

logarítmica de la pàg. 52, el nombre d’individus presents en els transectes són 

una mostra representativa de la composició dels estrats arbori i arbustiu de cada 

zona del Parc. Per a confirmar-ho només cal mirar el llistat d’espècies observades 

de la pàg. 25 de les quals un 70% es troba en els transectes i el 30% restant, com 

podem observar en el mapa qualitatiu de la pàg. 26 o bé són molt poc freqüents o 

bé no corresponen al bosc mediterrani. 

Tanmateix, per a tractar el Parc com a conjunt hem de tenir en compte 
l’extensió de cada una de les zones. És per això que, quan parlem del conjunt 

de les zones, no podem fer-ho en valors absoluts sinó en percentatges que 

representen el nombre d’individus segons la proporció de cada zona respecte al 

total de l’àrea estudiada (taula del apartat 7.1 a la p. 65). Les diferències que 

comentarem a continuació entre el gràfic de sectors ponderats i el que no ho està 

(p.82 i 83), evidencien la necessitat de fer aquesta correcció. 
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 En el gràfic 1 sembla que el pi pinyer sigui l’arbre més abundant de l’àrea 

estudiada seguit de l’alzina. En canvi, si en el mapa de la p. 46 mirem la zona en 

les quals domina el pi pinyer (1) i l’alzina (3 i 5) i les comparem amb les zones 2 i 

4 que són força més extenses i el pi blanc hi és l’espècie dominant, veiem que la 

primera impressió que havíem tingut veient les mostres no era certa. Una vegada 

feta la ponderació, en el gràfic 2, veiem que realment és el pi blanc l’arbre més 

abundant (27%), seguit per l’alzina (12%) i pel pi pinyer (11%).  

Cal recordar que estem estudiant un 30% de la totalitat del Parc i que 

segons el mapa qualitatiu de la pàg. 46 el pi pinyer seria l’espècie més abundant, 

principalment per la replantació que s’ha dut a terme en els últims 25 anys. El 

mapa al qual acabem de fer referència ens mostra que les zones on domina el pi 

pinyer són: les zones del tren, els jocs infantils de l’oest i l’àrea replantada per la 

construcció de la Ronda de dalt. Per això és important tenir en compte que no 

estem analitzant quantitativament tot el Parc de l’Oreneta. Tanmateix, farem 
servir la designació “el Parc” per tal de no haver de repetir “l’àrea que hem 
estudiat del parc del Castell de l’Oreneta”.  

 És innegable que la pineda és el bosc dominant. De fet la distribució de 

formacions boscoses dins del Parc és un reflex sorprenentment fidel de la 

vegetació del Barcelonès analitzada pel CREAF (p. 23) més que no pas de la 

serra de Collserola segons O. de Bolòs. Per a expressar-ho de manera numèrica 

direm que les comunitats dominades pel pi (blanc o pinyer) cobreixen un 66% de 

l’espai estudiat, mentre que l’alzinar només n’ocupa el 16%, com podem 

constatar en els transectes i confirmar en el mapa ortotopogràfic. També hem de 

tenir en compte que de les 6 zones que hem escollit n’hi ha tres de pineda i 

només dues d’alzinar i, en conseqüència, la zona analitzada és diferent: 75 m2 i 

50 m2 respectivament.  

Per les dues raons que acabem d’exposar, no podem comparar 

directament l’alzinar i la pineda agrupant els d’individus comptats en els 

transectes. Per tant, hem de fer la mitjana de d’individus per transecte segons la 

formació boscosa a la qual pertanyin. El resultat d’aquesta correcció es mostra en 

el gràfic 7, al qual farem referència per a dur a terme la comparació. 

 Aquest gràfic reflecteix clarament que les espècies esciòfiles (adaptades 

a l’ombra) tan arbòries (om, server, roure) com arbustives (galzeran) es troben 
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exclusivament a l’alzinar, on també hi ha espècies més característiques de la 

solana en forma arbòria com ara el llentiscle o el llorer. 

En canvi les espècies heliòfiles es troben majoritàriament a la pineda. 

Algunes hi són exclusives: el pi blanc, més rar de veure’l barrejat amb l’alzina que 

no pas el pi pinyer; l’ullastre, poc competitiu en zones humides però molt resistent 

a la sequera; la figuera de moro, que es podreix fàcilment amb la humitat i no 

prospera a l’ombra; la gòdua i la ginesta, totes dues del gènere de les 

papilionàcies, amants del Sol (amb fulles molt petites per a evitar l’evaporació) i 

molt ben adaptades al sòl ben drenat (com el sauló); i l’aladern de fulla estreta 
(Phyllirea angustifolia), fins i tot més heliòfil que l’aladern (Rhamnus alaternus) i 

molt més que el seu congènere l’aladern fals (Phyllirea latifolia). 

 Hi ha altres espècies que no essent exclusives de la pineda, en el Parc hi 

estan estretament vinculades com ara l’arboç, que es desenvolupa molt bé a la 

solana, i l’estepa borrera, molt resistent a la sequera però que sovint la trobem en 

els alzinars esclarissats. El cas del pi pinyer és especial, ja que malgrat sovint 

forma boscos com a la zona 1 (moltes vegades plantats per l’home) també és 

capaç de sobreviure en boscos dominats per altres espècies arbòries com és el 

cas de la zona 3. 

El garrofer també mereix una menció a part. En el gràfic 7 (p. 86) veiem 

que la seva abundància és semblant en les dues formacions boscoses. Aquesta 

espècie es distribueix per tot el parc i en les zones 1,4 i 5 apareix en els 

transectes, de manera que el podem considerar sens dubte una espècie 

representativa en el conjunt de l’àrea estudiada, com ratifica el mapa qualitatiu de 

la p. 99.  

A més, el garrofer, abans plantat per l’home, és una espècie de creixement 

ràpid, de manera que allà on la llavor transportada per un animal o simplement 

arrossegada per l’aigua ha germinat, ha prosperat fent-se un lloc entre la 

vegetació primitiva. Fins i tot en zones d’obaga, en les quals semblaria que 

aquesta espècie heliòfila hauria de desaparèixer, hi és abundant, com podem 

constatar en el gràfic 5 (p. 84), en la part del gràfic de sectors que representa de 

la zona 5. 

També és sorprenent que sobrevisqui on els camps o les feixes en els 

quals va ser plantat són abandonats i on la vegetació primitiva recupera el terreny 
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perdut. Paradigma d’això n’és la zona baixa del parc (de la qual forma part la zona 

1) on trobem garrofers de totes mides enmig de la pineda. 

L’olivera i l’ullastre (olivera borda sense empeltar) també han prosperat en 

pràcticament totes les zones i, com el garrofer, apareix en diferents transectes, els 

de les zones (2,4 i 6). Aquesta oleàcia encara arriba a més racons del parc (com 

queda palès en el següent mapa), probablement perquè l’home ha intervingut  

també directament a la seva expansió plantant-ne. Segurament és per aquest 

factor antròpic que essent un arbre de creixement lent, l’olivera/ullastre és el 

tercer arbre més abundant del parc (com s’observa en el gràfic ponderat núm. 4) 

sense arribar a ser dominant en cap zona més o menys extensa. 

 

               
 

8.1.2 Índex de diversitat a la pineda i a l’alzinar 

 Pel que fa la diversitat, el primer que hem de destacar, és que la mitja dels 

índex tan de Simpson com de Shannon (tenint en compte els estrats arbori i 

arbustiu) d’ambdues comunitats (pineda i alzinar) són força semblants, com es 

pot observar en els gràfics 8 i 9. El primer varia des de 0,12 fins a 0,28 i el segon 
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de 1,47 a 2,27. Aquests valors de diversitat poden ser considerats com a força 

elevats tractant-se d’un bosc mediterrani i tenint en compte que no estudiem totes 

les comunitats. 

 El nombre d’espècies d’arbusts i arbres que oscil·la entre 8 i 14 per 25 m2 

tampoc presenta una diferència rellevant entre pineda i alzinar (mitjanes: 11 vs 

10). El que sí podem dir és que la mitjana del nombre d’espècies és 
lleugerament més elevat a la pineda (41 vs 36). Tanmateix, aquesta diferència 

no és significativa, ja que les agrupacions segons la formació boscosa no són 
prou homogènies, i, podria ser producte de l’atzar. 

El que sí és sorprenent és la diferència entre la diversitat arbòria i 

arbustiva, força més exagerada allà on l’alzina és dominant. Això es deu, molt 

probablement, als estats extrems en què es troba l’alzinar. L’un està a plena 

solana i amb molt poca competència a l’estrat arbori, i l’altre ocupa l’obaga, on les 

espècies arbòries de poca alçada intenten fer-se lloc entre les capçades de les 

alzines. 

La uniformitat (de les espècies) tampoc presenta una diferència notable 

entre els dos tipus de formació boscosa (gràfics 8 i 9, línia blau turquesa), ja que 

en les zones estudiades del parc és proporcional a la diversitat segons l’índex de 

Simpson. Aquesta relació s’ha d’interpretar com un augment del nombre 

d’individus quan el d’espècies disminueix. És la lògica de la competència, allà on 

no hi ha una espècie que hagi estat afavorida per l’home (com és el cas del 

marfull en la zona 6) o que estigui especialment ben adaptada (com l’aladern a les 

zones 2 i 4) les poblacions d’altres espècies prosperaran poc i la diferència entre 

l’abundància de l’espècie dominant i la resta serà molt alta (uniformitat baixa), 

per tant hi haurà menys diversitat. 
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8.1.3 Les zones de pineda 
Zona 1 

 
 El primer que cal destacar d’aquesta zona és la gran dominància del pi 
pinyer en l’estrat arbori i la inexistència (o mínima presència) de pi blanc. Com 

hem dit abans, el garrofer s’ha inclòs dins d’aquesta comunitat reproduint-se 

abundantment. Potser perquè es tracta d’una comunitat jove, potser perquè per la 

composició del sòl o perquè aquestes dues espècies són molt competitives i no en 

deixen prosperar d’altes, l’estrat arbori és realment pobre (té l’índex de diversitat 

més baix de totes les zones com mostren els gràfics 8 i 9). A més, és poc 
uniforme, ja que hi ha 9 pins i 8 garrofers per 3 individus d’altres espècies.  

 L’estrat arbustiu és encara més pobre, tanmateix, les espècies estan 

força equilibrades, de manera que l’índex de diversitat és mitjà. L’abundància 

de d’estepa borrera, d’aladern i sobretot de figuera de moro denota condicions de 

radiació alta i fins i tot d’aridesa. Tot i això, la figuera de moro molt probablement 

va ser plantada en aquesta zona o en un indret pròxim i s’ha anat estenent cap al 

nord, de manera que la trobem fins ben endinsats en la zona 3. Després torna a 

aparèixer un focus de propagació a l’extrem oest de la zona 3 i s’escampa, fins la 

zona 4. 

 

pi pinyer 

garrofer 

aladern 

figuera de moro 
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Zona 2 

 
 En aquesta zona l’estrat arbori està distribuït de manera diferent a les 

altres, ja que molts dels pins blancs que hi ha són d’una alçada considerable, 

uns 15 m, mentre que els pins pinyers i la resta d’arbres no superen els 10 m. 

Segurament és aquesta estratificació la que permet la uniformitat de 

l’abundància en l’estrat arbori. Malgrat això, no hi ha molta riquesa en espècies i 

tampoc n’hi ha cap que sigui clarament dominant. 

 Pel que fa l’estrat arbustiu l’aladern destaca més que a la zona 1, en 

detriment de l’estepa borrera i la figuera de moro. 

 

Zona 4 
 Aquesta zona és la més rica en espècies i també és la que té major 
concentració d’arbres i arbusts. Tan l’índex de Simpson com el de Shannon 

ens indiquen la seva riquesa. Com en la zona 2 hi ha pi blanc i pi pinyer, però aquí 

les capçades estan al mateix nivell i el primer domina clarament. En aquesta zona 

abans hi havia feixes i segurament als marges hi havia oliveres que s’han 

reproduït fent que la població d’ullastres sigui força representativa. 

 Pel que fa l’estrat arbustiu la riquesa d’espècies és encara més gran, tot i 

que menys uniforme, ja que l’aladern és clarament dominant. Hi penetra força 

llum  (gràfic 14)  i hi ha diversos  estrats de vegetació: des de arbres petits  com 

pi blanc 

aladern 
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l’aladern falç, l’arboç o  l’aladern  fins  a mates  com  el romaní  o  l’estepa borrera, 

passant per arbusts grans i mitjans com la figuera de moro, el marfull, la ginesta, 

la gódua o el llentiscle (de major a menor alçada). Tanmateix, aquesta diversitat 

està distribuïda de forma poc homogènia, com podem apreciar en els transectes, 

concentrant-se en les zones amb més llum. 

 

8.1.4 Comparació entre pinedes 

 Després d’haver analitzat les zones de pineda separadament, podem 

establir una dicotomia entre el bosc de pi pinyer i el de pi blanc. Segons Mesclans, 

aquestes dues espècies són susceptibles de tenir el mateix sotabosc. Tanmateix, 

en el Parc de l’Oreneta podem associar el pi pinyer a un nombre d’espècies de 

l’estrat arbori i arbustiu més reduït per una major abundància de cada una. 

Segons l’índex de Shannon la diversitat en el bosc de pi pinyer té menor 
diversitat, però no podem dir el mateix si ens fixen en l’índex de Simpson puix 

que és més dependent de la uniformitat i la zona 2 no és gaire uniforme. 

 En el parc, l’increment de pi blanc també va associat a un augment de 

l’abundància d’ullastre, aladern, gòdua i arboç, que poden arribar a ser força alts i 

competir amb altres espècies per la llum, així com a la desaparició de l’estepa 

borrera. Tanmateix, la distribució d’aquestes espècies podria simplement ser 

producte de l’atzar. 

pi pinyer 

marfull 

aladern 

alzina 
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8.1.5 Les zones d’alzinar 

Zona 3 

 En aquesta zona l’estrat arbori és més aviat escàs, és la zona on hi ha 

menys arbres després de la 6. A més, és extremadament pobra en espècies i hi 

ha absoluta dominància de l’alzina. Les alzines hi són grans amb diàmetres de 

l’ordre dels 20 cm i més aviat aïllades de manera que deixen passar força llum 

(com es pot observar en el gràfic 15).  

Com en la zona 4, aquesta llum segurament és el factor que fa que la zona 

3 tingui l’estrat arbustiu més divers del parc tan segons l’índex de Shannon 

com el de Simpson, contrastant amb la pobresa de l’estrat arbori. Hi ha 

pràcticament les mateixes espècies que a la zona 4, tot i que hi manquen 

l’ullastre, la gódua i la figuera de moro, i es distribueixen també en estrats segons 

la mateixa jerarquia. 

També aquí, el sotabosc s’acumula a les zones amb més llum, ja que 

l’ombra d’una alzina plenament desenvolupada en zones de poca aigua no permet 

el creixement de moltes espècies que resisteixen l’estrès hídric, però que no són 

especialment esciòfiles. Malgrat això, la major densitat d’espècies no la trobem a 

les clarianes com podríem esperar si suposem que la diversitat creix amb la llum, 

sinó a una certa distància del tronc de les alzines, on es crea un microclima 

especial (Terradas).  

alzina 

alzina 
arborç 

aladern 
marfull 
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La gran diversitat d’aquesta zona i la de la zona 4 segurament podem 

atribuir-la en part al pendent mínim del terreny, ja que aquí està distribuït en 

feixes que retenen la matèria orgànica. Mentre que en les zones 1 i 2 el terreny 

està més inclinat i, per tant, més sotmès a l’erosió. 

 

Zona 5 

Com a l’altra zona on l’alzina hi és abundant, la diferència entre la diversitat 

d’arbres i arbusts és molt significativa. Tanmateix, aquí ens trobem en el cas 

oposat. Com que es tracta d’una zona d’obaga, les espècies arbòries petites que 

normalment ocupen l’estrat arbustiu, amb l’incentiu que representa l’escassetat 

dels recursos lumínics i l’elevada humitat, s’obren pas entre les capçades d’arbres 

esciòfils com el garrofer, el server, el roure martinenc o la mateixa alzina. 

Entre les espècies habitualment arbustives i trobem en l’estrat arbori el 

llorer, l’aladern fals i el llentiscle. De fet, totes elles (excepte el llorer) es troben a 
la zona 3, on sotmesos a un major estrès hídric i sense necessitat de competir 

per la llum no es desenvolupen tant i romanen a l’estrat arbustiu. Contràriament a 

l’alzinar de la zona 3 on només hi trobem arbusts heliòfils, aquí hi ha una 

representació d’algun arbust d’ombra com el galzeran. Cal destacar també 

d’aquesta zona el marfull com a espècie dominant de l’estrat arbustiu. 

Després d’haver analitzat aquesta zona amb deteniment podem posar en 

qüestió l’observació que havíem fet quan la descrivíem per primera vegada a 

partir de la primera impressió. (Recordem que en aquesta plantejàvem que aquest 

bosc podria estar en un estadi pròxim al clímax. ) 

alzina 

llorer 
fals aladern 
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fals aladernmarfull 

aladern 
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En primer lloc és una zona on l’alzina hauria de ser l’arbre dominant i 

només en contem 5 individus entres els 14 peus arboris que apareixen en els 

transectes. En segon lloc hi ha espècies no massa pròpies de l’alzinar que 

ocuparia el biòtop del Parc, i que no presenten plàntules o plançons que 

garanteixin el manteniment de la població, com ara el roure martinenc i el server. 

En tercer lloc cal destacar la mida mitjana de les espècies pròpiament arbòries, 

no gaire destacable excepte en el cas dels roures, quan en un bosc que ha arribat 

al seu clímax hi hauria d’haver individus molt desenvolupats. I en quart lloc i últim, 

hem de recordar que en aquesta zona fa poc més de 30 anys s’hi duien a terme 

activitats com el carboneig i la tala. 

 

8.1.6 Comparació entre alzinars 
Després d’intentar cercar similituds entre els dos alzinars en tots els 

aspectes possibles hem de concloure que l’alzinar de la solana s’assembla més 
a la pineda, tan en la composició de l’estrat arbori com en la del sotabosc i la 

seva estratificació. 

Els únics trets que comparteixen els dos alzinars, a part de la presència 

significativa d’alzines, són la diversitat global i la variació entre la diversitat 
dels estrats arbori i arbustiu. Aquesta darrera és, molt probablement deguda, 

com ja hem dit, a les condicions extremes en què es troba l’alzinar, però també a 

la intervenció humana a través de l’aclariment dels boscos per tala i carboneig 

en el passat. També podem destacar de nou que tots els arbusts de la zona 5 es 

troben a la zona 3, però també podem dir el mateix de la 3 respecte la 4. 

 
8.1.7 La zona 6 
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 Aquesta zona l’hem de tractar a part perquè en la composició de l’estrat 

arbori no hi destaca cap espècie capaç de formar un bosc. Si bé és cert que el pi 

pinyer apareix en els transectes, de manera que no podem considerar-la una 

espècie marginal, no hi és abundant. Pel que fa la resta d’arbres o bé es tracta 

d’espècies introduïdes per l’home com l’olivera o la figuera, o bé d’arbres petits 
que s’han desenvolupat extraordinàriament.  

En aquest aspecte és interessant destacar que les espècies no són les 

mateixes que en la zona 5, sinó que es tracta d’arbres heliòfils com l’aladern, 

que a la zona 5 no creix tant i hi és menys abundant. També hi ha presència d’arç, 

espècie més aviat esciòfila, que no defuig però les zones de solana si no està 

sotmesa a un estrès hídric excessiu. 

Pel que fa l’estrat arbustiu cal destacar la dominància clara del marfull 
que, a més, hi assoleix alçades de 3 i 4m, més del doble la mida que té en altres 

zones del parc. Aquesta espècie hi és molt abundant i segurament això fa que les 

altres no hi puguin proliferar gaire, ja que no és com l’aladern o l’arç que adopten 

la forma d’un arbre (amb capçada) i permeten que la llum arribi a la seva base, 

sinó que en ser un arbust pròpiament dit, treu diversos brots del sòl i forma una 

massa de fulles espessa que comença pràcticament a un pam de terra. Exposem 

això com a justificació de la pobresa de l’estrat arbustiu en aquesta zona que fa 

que, fins i tot tenint en compte els arbres, sigui la més pobra de tot el parc. 

 

8.2. COMPORTAMENT DE L’ALADERN I EL MARFULL AL PARC 

 L’eina que utilitzem per a determinar el comportament i l’adaptació dels dos 

arbustos a les diferents zones geobotàniques és la fulla. Com hem vist a l’apartat 

“la fulla com a indicador d’adaptació”, aquest òrgan de la planta presenta diverses 

característiques que varien no tan sols segons el biòtop en què es troben, sinó 

també fluctuen en funció de l’estat fisiològic de la planta. 

 Pràcticament totes les adaptacions que presenten les plantes xeròfites 

tenen relació amb l’estrès hídric i la radiació i mantenen una correlació important 

entre elles. Com que tan l’aladern com el marfull es poden incloure en aquest 

grup, hem de tenir en compte que les diferències adaptatives no són sempre 

estadísticament significatives.  
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 Intentarem explicar totes les diferències que hem observat analitzant els 

resultats i basant-nos en la literatura consultada. Considerarem  tendència quan la 

p sigui inferior a 0,15 malgrat que parlant més estrictament només trobem 

tendències quan la p es inferior a 0,7. I caldrà recordar, que no podem aplicar la 

llei dels grans nombres considerant el reduït nombre de mostres del que 

disposem i, per tant, tot i estar argumentades, algunes de les diferències que 

avaluarem podrien ser atribuïdes a l’atzar. 

 Evidentment hi ha comportaments que no podem explicar amb els 

paràmetres avaluats i hem de recórrer a les observacions no quantificades. En 

alguns casos puntuals ni així hem trobat cap explicació plausible, i es pot atribuir 

l’anomalia a errors en el laboratori i a factors interns de la fulla i del medi que no 

hem estudiat. 

 De fet, molts comportaments segurament són característiques intrínseques 

a l’espècie que han aparegut per evolució i que, en les condicions actuals no 

representen cap avantatge. No totes les adaptacions venen donades pel biòtop i 

les relacions amb altres plantes. Això seria un raonament lamarkista. Hem de tenir 

en compte que, segons la teoria del neodarwinisme, la selecció natural només 

afavoreix aquells caràcters que no són perjudicials per a la planta i que apareixen 

per la mutació de certs gens, però en cap cas fa que apareguin adaptacions 

òptimes. Si fos així, els nínxols ecològics dels éssers vius no coincidirien en cap 

aspecte i la biodiversitat seria molt menor.  

 

8.2.1 Característiques morfològiques 
 En primer lloc estudiarem les característiques morfològiques analitzades en 

les fulles d’ambdós arbustos. Per començar, cal recordar dos trets de la fulla que 

no varen ser avaluats numèricament però a partir dels quals ja podem començar a 

elaborar la hipòtesis que l’aladern s’adapta millor a la radiació que no pas el 

marfull. Es tracta de les característiques més externes de la fulla: la capa de cera 
que cobreix les fulles de l’aladern i el borrissol que tenen les de marfull. 

Anteriorment ja hem descrit les seves funcions i només cal destacar que mentre 

que el borrissol només protegeix de l’evaporació de l’aigua i actua com a aïllant 

tèrmic, la cera, a més d’això, reflecteix i filtra la radiació solar. 
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8.2.1.1 L’àrea 
 Començarem analitzant la característica més visible de la fulla: la superfície 

d’exposició a la llum (àrea). El primer que cal dir és que, com era d’esperar, 

manté una relació de proporcionalitat inversa amb la llum que rep. Això 

s’explica simplement perquè a menys superfície menys evaporació, de manera 

que si els recursos hídrics no són molt abundants és més econòmic tenir una fulla 

petita.  

En el gràfic 31, podem veure que la R dispersió (àrea-llum) no és molt 

pròxima a 1, però hem de tenir en compte que molts biòlegs consideren que en 

ecologia una R major a 0,25 ja s’ha de tenir en consideració. És molt probable que 

amb un nombre de mostres major incrementés el valor de R2. També podem mirar 

el gràfic 18, on és palesa la diferència significativa en ambdues espècies entre 

solana i obaga (p = pu = 0,001 per l’aladern i 0,000 pel marfull). 

 El que varia més la superfície d’exposició és el marfull, fins i tot tenint 
en compte que es tracta d’una fulla més gran. Podem confirmar aquesta 

afirmació observant la pendent de la recta de regressió del marfull és molt més 

negativa que la de l’aladern: -0,0103 vs -0,0008, com observem en el gràfic 31. 

Un segon argument és trobar la proporció entre l’error típic i la mitjana de les 

àrees de les fulles dels dos arbusts (annex 2): per l’aladern obtenim 0,055 i pel 

marfull 0,067. Com a tercera prova de la major fluctuació de l’àrea del marfull és el 

gràfic 10 que representa la comparació entre les diverses zones en funció de 

l’espècie, en els quals veiem que mentre que l’aladern presenta una significació 

de pkw = 0,028 la del marfull és de 0,001. 

 Dels gràfics de dispersió (31) també podem deduir-ne que el comportament 

de l’àrea de la fulla d’aladern no està tant correlacionada amb la llum com en el 

cas del marfull. Només cal veure que la R2 del marfull és considerablement més 

gran: 0,23 (aladern) vs 0,58 (marfull). 

 Finalment, podem fer la comparació que sembla més evident i que 

l’estadística ens ha confirmat que és significativa: la mitjana de les àrees de les 

fulles d’aladern és més petita que la del marfull. Si apliquem la mateixa correlació 

que hi ha entre àrea i llum en les fulles d’un mateix arbust en aquesta comparació, 

podem deduir que l’aladern és una planta més heliòfila (adaptada a la llum) que 

el marfull, que és més esciòfila (adaptada a l’ombra). 
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8.2.1.2 Les raons àrea / pes i pes / àrea 
 La raó entre àrea i pes manté la mateixa relació amb la llum que l’àrea, és 

a dir de proporcionalitat inversa. Tanmateix, així com el marfull varia més 

significativament l’àrea en funció de la llum, l’àrea/pes varia més en l’aladern. 

Encara que la diferència no és tan exagerada com en el cas de l’àrea, la recta de 

regressió de l’aladern té una pendent més negativa que la del marfull: -0,0061 vs -

0,0079 respectivament (gràfic 32). A més, l’aladern s’ajusta més a la recta de 

regressió (R2 = 0,30 vs 0,28). També podem apreciar aquesta diferència amb el 

gràfic 20, que enfronta la solana contra la obaga (aladern pa = 0,000 i marfull pa = 

0,069) 

 L’invers del la raó entre àrea i pes, pes/àrea també és un índex força 

utilitzat i segons J. Azcón-Bieto és un indicador indirecte del grau d’esclerofília 

de la fulla. L’augment de la raó pes/àrea (g/cm2) gairebé sempre és proporcional a 

l’amplada de la fulla i precisament aquest és un dels factors que permet filtrar la 

radiació. Els valors més alts poden superar els 20 mg/cm2, mentre que la mitjana 

de les fulles no esclerofil·les es troba al voltant dels 10 mg/cm2. L’alzina, per 

exemple té com a mitja 18 mg/cm2.  

 Segons aquest factor l’aladern està millor adaptat a la radiació, ja que té 

una mitja de 18 mg/cm2 i el marfull de 17 mg/cm2. També hem de tenir en 

compte que el marfull és una planta de creixement una mica més ràpid i, un dels 

factors que ho corroboren, és precisament aquesta relació: l’àrea més gran que 
l’aladern i la menor relació àrea/pes li permeten tenir major producció amb 
un cost inferior. Això sol anar en detriment de l’adaptació a condicions 
extremes, com quan hi ha major radiació i la planta està sotmesa a estrès hídric. 

 Tanmateix, amb els resultats de què disposem la diferència entre les raons 

de les dues plantes no és estadísticament significativa (pa=0,274 i pu= 0,440) i 

podria tractar-se de pur atzar (annex 2). 

 

8.2.1.3 Raó longitud / amplada 
 Pel que fa la forma de la fulla (longitud / amplada) varia de manera 

semblant a l’àrea, ja que com s’ha explicat anteriorment segons el principi 

d’optimalitat de Parkhurst i Louks (1972) en condicions de menor radiació (i sense 

variar la resta de paràmetres) la fulla tendeix a adoptar una forma circular. Per 
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tant, contràriament a l’àrea, la raó entre longitud i amplada és proporcional a la 
quantitat de llum.  

 Segons el gràfic de dispersió 33 les formes de les fulles dels dos arbusts 
es comporten de manera molt semblant davant l’estímul de la llum. Tanmateix, 

com passa en el cas de l’àrea, l’aladern no segueix un patró tan clar com el 

marfull amb unes R2 de 0,29 i 0,47 respectivament. També podem confirmar 

aquesta diferència amb la comparació entre solana i obaga en la qual l’aladern 

presenta una lleugera tendència (pu=0,130), mentre que el marfull varia de 

manera molt significativa (pu=0,000) com podem observar en el gràfic 19. 

  

8.2.2 Característiques fisicoquímiques 

 Amb les deduccions que fem en aquest apartat hem d’anar especialment 

en compte. Pel reduït nombre de mostres de què disposem, haurem de recórrer 

sovint a estudis realitzats anteriorment i a la bibliografia que hem consultat. 

 
8.2.2.1 Contingut en aigua 

 Pel que fa el contingut en aigua el més destacat és que la proporció entre 

pes sec i pes total només varia significativament en les fulles del marfull com 

podem veure en els errors típics de l’annex 2. Aquest fet queda encara més palès 

si observem el gràfic 21 que oposa solana i obaga d’ambdues espècies.  

 En el nostre estudi no varem quantificar: l’angle foliar. En les nombroses 

vegades que varem anar al parc varem percebre fluctuacions importants 
d’aquest angle (el que fa la fulla respecte a l’horitzontal) en el marfull en funció 

de les precipitacions, mentre que en l’aladern era pràcticament constant. Sobretot 

es va veure el canvi amb les últimes pluges estivals respecte a l’eixut i calorós 

agost de 2004. Aquest canvi d’angle es dóna en situacions d’estrès hídric per a 

evitar la radiació i com a conseqüència de la pèrdua d’aigua del teixit (Terradas). 

 Tenint en compte aquestes dues adaptacions del marfull a la sequera i a la 

radiació i recorrent a altres estudis que s’han realitzat amb aquesta espècie 

(Salleo et al. 1997 o Castro Diez i Montserrat 1998), podem afirmar que el marfull 

és una espècie hidrolàbil, és a dir que el seu contingut en aigua varia 

substancialment segons les estacions i les circumstàncies. 
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 En canvi, l’aladern és una espècie clarament hidroestable. Aquest 

comportament és més característic de les espècies que moltes vegades formen 

part de l’estrat arbustiu, però que es poden considerar arbòries i que tenen arrels 

profundes (com Pistaccia lentiscus), mentre que la major part d’espècies 

arbustives simplement eviten les situacions d’estrès hídric (per exemple cistus 

monspeliensis, cistus albidus, rosmarinus officinalis o ullex parvifolius ) (Terradas). 

 El fet d’evitar la sequera, com fan les espècies hidrolàbils, va acompanyat 

gairebé sempre de la capacitat d’aprofitar la bonança, de manera que en 

situacions favorables augmenten proporcionalment la biomassa de forma més 

considerable que els hidroestables. Aquesta diferència és força palesa per 

exemple, entre arbres i arbusts, tot i que també hi ha algunes espècies arbòries 

que recorren a l’estratègia d’evitar l’estrès com el cirer d’arboç o el pi carrasc. 

Hem de tenir en compte que l’aladern té unes arrels més profundes i menys 

superfície foliar global que el marfull; en conseqüència, els recursos hídrics que té 

a l’abast solen ser més grans proporcionalment a la massa foliar. 

 En termes de Larcher (1995) podem dividir les plantes en àrido-actives, 

àrido-tolerants i àrido-passives en funció del seu grau d’adaptació als recursos 

hídrics. Tenint en compte els paràmetre avaluats, podem concloure doncs que, 

malgrat que ambdues espècies tenen característiques de plantes àrido-
actives, el marfull és més àrido-tolerant ja que no s’adapta tant a la sequera 

com l’aladern. Aquest fet el palesa la comparació general entre les dues espècies 

en el gràfic 26, que ens dóna una concentració en aigua semblant en totes dues, 

lleugerament superior i menys fluctuant en l’aladern. Tanmateix, cal recordar que 

aquesta menor adaptació del marfull a la radiació li permet dedicar més 
recursos a la producció. 

 

8.2.2.2 Contingut en clorofil·la 
  Clorofil·les A + B 

La primera observació que varem fer abans de dur a terme la quantificació 

és que ambdós arbusts presentaven un to més grogós a la solana, segurament 

com a conseqüència de la menor concentració de clorofil·la. A fi de verificar 

aquesta intuïció i veure si realment la concentració d’ambdues clorofil·les tenia 

alguna relació amb la llum que arriba a la fulla hem fet un gràfic de dispersió.  
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Per tal d’interpretar-lo, en primer lloc, hem fet una recta de regressió 

buscant una proporció directa. Com era d’esperar, en els dos casos la clorofil·la 
disminueix amb la llum, fet que ha estat demostrat en molts estudis (J.Azcón-

Bieto, Gràcia, Terradas). No obstant això, aquesta correlació només hi és en el 

cas del marfull amb una R2 = 0,82; en canvi, pel que fa l’aladern la R2 = 0,22 

(gràfic amb regressió lineal). 

 Si mirem el gràfic 30, en ambdós casos la zona 5 faria desviar la recta 

notablement. Si busquem una explicació per aquest fet entre els paràmetres que 

hem avaluat, podríem fer menció a la disminució dràstica de la radiació. Com 

apunten alguns estudis i com, fins a cert punt, és lògic, en condicions de foscor 
inusuals per a la planta la concentració de clorofil·la disminueix. 

 Per a veure si aquesta explicació es pot aplicar en el nostre estudi hem 

intentat ajustar una paràbola als punts (llum, A+B) i hem obtingut un augment molt 

notable de les R2 de dispersió (0,95 l’aladern i 0,93 el marfull) gràfic 30. Dibuixant 

aquesta corba queda encara més palesa la diferència entre les dos arbusts. La 

concentració de clorofil·la total a les fulles marfull augmenta fins a arribar al màxim 

que se situa aproximadament a la zona 5, on hi ha una radiació de 600 lux a 560 

nm. En canvi, la concentració a les fulles d’aladern assoleix el màxim a una 

radiació d’uns 1200 lux i la zona que s’hi acosta més és la 2. 

 Per acabar, compararem la mitja dels dos arbustos. Només cal dir que la 

concentració en el marfull és molt superior ratificant, una vegada més, que es 

tracta d’una planta que cerca més l’ombra i la humitat que no pas l’aladern. 

També la clorofil·la A, en relació directa a la producció de la planta és major en el 

marfull el que ens recorda de nou que es tracta d’una espècie arbustiva i de 

creixement més ràpid que l’aladern.  

 
  Raó A/B 
 Segons la literatura que hem trobat la raó entre les clorofil·les A i B 

augmenta amb la llum, ja que la clorofil·la B actua com a antena per a captar 

radiació i transmetre-la a la clorofil·la A. Per tant la raó sol ser major a la solana 

que a l’obaga. En aquest punt hi estan d’acord la majoria de fisiòlegs i ecòlegs 

(Margalef, Terradas, Gracia, J.Azcón-Bieto). Segons Gracia, aquesta relació és un 
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bon indicador de l’estat fisiològic de la planta. Tanmateix, aquest punt és més 

difícil d’analitzar i només s’ha corroborat en certes espècies com l’alzina. 

 L’aladern s’ajusta a ambdues correlacions, ja que és directament 

proporcional a la llum amb una R2 de 0,62, com es mostra en el gràfic 29. 

Tanmateix, el marfull no segueix la primera proporció. 

 Per a justificar aquest comportament podem fer dues hipòtesis: la primera 

és atribuir aquesta anomalia a un error de laboratori i la segona és recórrer a 

una explicació basada en l’activitat i l’adaptació de la planta. Si intentem explicar-

ho per aquesta segona via, aquesta proporció ens indicaria que les tres zones on 

el marfull té major activitat són la 3, 5 i 6; mentre que l’aladern, segons 

aquesta interpretació, es desenvolupa més bé en les zones 1,2 i 4, fet que podem 

il·lustrar amb el gràfic 14. 

 Finalment, com hem fet en els apartats anteriors acabarem amb una 

comparació dels valors absoluts dels dos arbusts. El gràfic 24 ens indica que la 

mitjana entre les raons de les dues clorofil·les és major a l’aladern que al marfull. 

Això és clarament un signe de major adaptació a la radiació per part de 
l’aladern, tan si apliquem la teoria de l’activitat de la fulla com si ens referim a 

l’efecte antena de la clorofil·la B. 

  

8.2.3 Comparació entre transectes i resultats de laboratori 

 El primer que cal destacar en aquest aspecte és que la concentració de 

clorofil·la A és més gran allà on l’espècie és més dominant. Això queda clar si 

primer mirem el gràfic la taula de les pàgines 82 i 83 on hi consten les 

concentracions de clorofil·les per m2 per cada zona i el comparem amb els gràfics 

de sectors 6 on hi consta l’abundància. 

 En segon lloc podem remarcar que la raó A/B també augmenta amb 
l’abundància i amb el percentatge respecte altres arbusts. Les diferències 

queden paleses si comparem el conjunt de gràfics de sectors 6 amb el gràfic 13.  

A més, l’estadística ens confirma que la raó A/B és significativament més gran en 

les zones 1,2,3 i 4 (p=0,042) per l’aladern i en les 3,5 i 6 pel marfull (p=0,049). 

 En el cas de l’aladern és fàcilment explicable, ja que com hem estat veient 

és molt més prolífer a la solana que a la obaga. Només cal observar com el 

color marró (que representa l’aladern) domina en els gràfics de sectors 6 que 
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corresponen a les zones 1,2,3 i 4, on incideix major quantitat de llum a 1 metre del 

sòl (on estaven les fulles utilitzades per a fer les mesures), si no tenim en compte 

la zona 6 que tractarem a part. La hipòtesi que l’aladern és més resistent a la 
radiació i a la sequera ha estat corroborada per la major part de característiques 

que hem vist fins ara: l’àrea, l’àrea/pes, l’aigua, la raó A/B i la clorofil·la A i també 

per la dominància que presenta en la solana respecte a la obaga (excepte la zona 

6). 

 Pel que fa el marfull, els resultats plantegen més problemes a l’hora 

d’ésser interpretats. En primer lloc s’ha de dir que la raó entre clorofil·les A i B i la 

concentració de clorofil·la A a la zona 5 són sorprenentment elevades. Ja hem 

esmentat aquesta anomalia quan relacionàvem la proporció entre clorofil·les amb 

la llum i hem dit que podria ser deguda a un simple error de laboratori o de 

recol·lecció.  

Tanmateix, si avaluem els resultats tal com se’ns presenten, podem establir 

també en el cas del marfull una correlació entre clorofil·la A i raó A/B amb la 

dominància d’aquesta espècie. En aquest punt és important tornar a recordar que 

la clorofil·la A és la responsable directa de proporcionar energia per a la biosíntesi 

(anabolisme) i, en conseqüència, té un efecte important sobre la salut i la 
producció de la planta. 

 
La zona 3 

 Hem cregut que la zona 3 s’havia de comentar a part en ambdues 

espècies, ja que és la responsable més important de la desviació de les rectes de 

dispersió A/B – dominància. De fet, quan varem agrupar les zones segons la 

presència de marfull o aladern, era la única que representava un dilema, ja que la 

quantitat d’individus d’ambdues espècies estava igualat.  
 Per a trobar la solució al dilema varem fer tres tests estadístics ANOVA, 

comparant diverses característiques. En el test número 1 varem incloure les 

zones de dominància clara: 1,2,4 vs 5,6, en el 2 les zones 1,2,3,4 vs 5,6 i en el 3 

les zones 1,2,4 vs 3,5,6. 

 Per l’aladern les diferències entre els 3 tests no són massa considerables i 

els indicadors d’adaptació que hem considerat (diferència de llum, domini i raó 

A/B), són significatius en tots tres casos o presenten tendències clares. 
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Tanmateix, si hem de jutjar per les petites diferències que es poden observar a 

l’annex 2, quan excloem aquesta zona la raó A/B puja. Aquesta tendència es veu 

confirmada per la dominància, que en el test 1 es presenta com una diferència 

quasi significativa es confirma en la agrupació 1,2,4 vs 3,5,6.  

 Tot i això no hem trobat arguments convincents per a justificar una 
menor adaptació de l’aladern a la zona 3, on domina l’alzinar aclarit, malgrat 

poder constatar que per alguna raó la població d’aquesta espècie disminueix 

significativament respecte a les altres zones. 

 Pel que fa el marfull, sembla ser que es desenvolupa molt millor a les 

zones 5 i 6 que a la 3, malgrat que la població d’aquesta és lleugerament superior 

a les de les zones 1,2 i 4. Com en el cas de l’aladern, les diferències entre les 

agrupacions que hem fet són mínimes, però tots els indicadors d’adaptació 

apunten a una adaptació del marfull a la zona 3 semblant a la de les 5 i 6 més que 

a les 1,2 i 4.  

 Podem esgrimir diversos arguments per a explicar l’augment de població 

del marfull a la zona 3, però cap de definitiu. Podríem aventurar que, en absència 

de l’aladern, aquesta espècie té menor competència, ja que la majoria de 

plantes de l’estrat arbustiu assoleixen una alçada menor de manera que permeten 

al marfull desenvolupar lliurement la part aèria i segurament buscar aigua a major 

profunditat que la resta. També podríem afegir la hipòtesi que el marfull es 

desenvolupa millor en el microclima generat per les alzines (proporcionen més 

humitat i protegeixen del vent), però és difícil que els arbres esparsos de la zona 

puguin arribar a crear un microclima benèvol.  

 Finalment, observant el sòl (sense quantificar-lo en cap aspecte), podem dir 

que a la zona 3 és lleugerament més rogenc que a les zones 1 i 2. Això es deu a 

una major component d’argila, que reté més l’aigua que no pas el sauló. Aquesta 

observació és una justificació més a per la disminució de la població d’aladern i 

l’augment del marfull, ja que el marfull és més competitiu que l’aladern en zones 

humides. Tanmateix, hem de recordar que el tipus de sòl és molt semblant al de la 

zona 4, que està just per damunt. El mateix podem dir amb els pendents, que no 

hem quantificat però que tendeixen a ser majors a la zona baixa, on les feixes no 

eviten l’erosió del sòl. 
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També hem pensat que l’acidesa del sòl podria ser un factor influent, però 

cap de les dues espècies és gaire sensible a aquest factor. A més, el fet que la 

pinassa acidifiqui de manera notable és fals segons molts estudis realitzats i de fet 

tota l’acumulació de matèria orgànica fa que el sòl es torni més àcid amb el 

temps. 

 
La zona 6 

 La zona 6 presenta també una problemàtica a l’hora interpretar-ne les 

dades, ja que la dominància del marfull es deu, amb un grau de probabilitat força 

elevat, a una intervenció humana directa i radical. La història d’aquesta 

successió no la coneixem de manera directa, així que només en podem fer 

hipòtesis a partir dels resultats que hem obtingut.  

 Si mirem totes les característiques de la fulla que hem analitzat, el 

comportament dels arbusts d’aquesta zona en les dues espècies és molt 
semblant al de les altres. Nogensmenys, en els cas de la raó clorofil·la A/B 
veiem un augment en el marfull i una disminució dràstica en l’aladern. Hem 

pensat que aquesta dada podria estar relacionada d’alguna manera amb la 

replantació de marfull per part de l’home.  

 Podem utilitzar la zona 3, on el nombre d’individus d’ambdues espècies és 

pràcticament el mateix (6 aladern vs 5 marfull) per a afirmar que malgrat el fet que 

l’aladern predomini en la major part de zones de solana, el marfull no defuig la 
radiació solar i arriba a competir amb l’aladern, ja que tan l’un com l’altre 

presenten un grau d’esclerofília semblant com hem vist comparant les diverses 

característiques de les seves fulles. 

 Això ens serveix fonamentar les bases de dues hipòtesis que hem fet per a 

determinar l’origen de la zona 6. El més probable és que el marfull, en ser afavorit 

per l’home mitjançant la replantació en detriment de l’aladern, es desenvolupés i 

prosperés ràpidament impedint que qualsevol altra espècie pogués competir amb 

ell pels recursos (tant en l’aspecte de minerals, com en l’hídric i el lumínic).  

 Una altra hipòtesis possible per a justificar la dominància del marfull en 

aquesta zona és que l’alzinar de la zona 5 es perllongués fins allà i que per 

l’activitat de tala i carboneig les alzines haguessin estat eliminades des de l’arrel 

i només haguessin deixat el marfull que com en el cas anterior partiria amb 
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avantatge. Tanmateix, aquesta segona hipòtesi no és massa probable perquè 

gairebé mai en les activitats de tala o carboneig s’eliminaven tots els individus 

d’una zona ja que, lògicament, no era rentable. 

 Una última hipòtesis que podria ser considerada com un complement de les 

dues anteriors, és que el tipus de sòl sigui diferent en la part més alta del parc. 

Malgrat que les vinyes estaven plantades a l’altra banda de la part alta, a la zona 

6 hi predomina un material més argilós (rogenc) que la resta de zones, on l’erosió 

només ha deixat sauló.  

 A la zona 5, on el marfull és dominant, també es dóna aquest tipus de sòl 

de manera que probablement té algun efecte sobre la planta, encara que no 

podem determinar fins a quin punt, ja que en cap lloc de la literatura hem trobat 

que aquesta espècie defugi el sauló. 

 

8.2.4 La planta com a filtre de radiació: indicador d’adaptació 

 Finalment, una vegada analitzades i argumentades les agrupacions de 

zones per dominància, podem fer una darrera observació que en principi sembla 

lògica però que no hem pogut trobar que s’apliqués en estudis anteriors. Segons 

els resultats que hem obtingut, la diferència entre la llum que arriba a la fulla i 
la que arriba a la base de la planta està relacionada amb la seva adaptació. 

De fet es tracta d’un indicador indirecte de la densitat foliar de l’arbust ja que 

mesurem la capacitat que té el fullatge de la planta per captar la radiació entre 1 

metre (on escollim la fulla) i el sòl.  

Per a comprovar la validesa d’aquest mètode només cal observar que les 

diferències entre la variació de radiació entre fulla i base en les zones de 

dominància de cada planta són superiors a la resta. Per a expressar-ho de 

manera més clara hem fet els gràfics de dispersió 27 i 28, on veiem una correlació 

evident entre la diferència de llum i l’abundància així com amb la raó entre 

aquesta diferència i la raó clorofil·la A/B.   

 L’única que no segueix un patró tan clar és la zona 5, però això segurament 

es pot explicar per l’ambient de llum difusa (Terradas) que es crea en una zona 

amb tan poca llum, que fa que un mínim de llum arribi a la base de la planta. No 

obstant això, si comparem la zona 5 en les dues plantes veiem que la diferència 

és molt més gran en el marfull (gràfic 15), tot i tenir en compte que globalment 
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aquesta espècie filtra més llum que no pas l’aladern. Per a salvar aquest obstacle 

i fer la diferència més palesa encara podem fer la proporció entre la diferència de 

llum a la zona 5 i la mitjana de manera que obtenim: 0,26 pel marfull i 0,06 per 

l’aladern. 

 

8.2.5 Aclimatació i adaptació de l’aladern i el marfull a la pineda vs. alzinar.  

 El primer que cal destacar és que hem fet aquesta agrupació per a tenir 

una idea general de l’afinitat de l’aladern i el marfull amb la pineda i l’alzinar. 

Tanmateix, hem de tenir en compte les grans diferències entre les dues zones 

d’alzinar estudiades i el reduït nombre de mostres del qual disposem. En 

conseqüència, les deduccions només són vàlides a l’entorn del Parc de 

l’Oreneta i només podem fer una extrapolació del comportament de les fulles dels 

arbusts, però no de l’adaptació segons les formacions boscoses. 

Ara que ja hem estudiat els mètodes d’aclimatació de les fulles del marfull i 

l’aladern i tenim una idea de com es distribueixen en les 6 zones geobotàniques 

que varem delimitar, disposem d’algunes eines per a comparar el grau 

d’adaptació que presenten en les formacions boscoses pins i l’alzines. 

 

Aclimatació 
 En primer lloc utilitzarem l’estadística realitzada per a fer la comparació 

com a reforç de les dades que hem exposat fins ara. Per exemple, si ens fixem en 

la llum que arriba a la fulla (més elevada a la pineda), l’aladern presenta una 

variació significativa, mentre que el marfull no arriba ni a la tendència estadística 

(gràfic 17) . En canvi és el marfull l’espècie que varia més significativament l’àrea 

de la fulla. Això ens recorda que el mecanisme d’aclimatació del marfull a la 
radiació és la disminució dràstica de l’àrea foliar. 
 Nogensmenys, si mirem la raó entre àrea i pes la situació s’inverteix. 

Mentre que l’aladern presenta una clara significació (p=0,022) el marfull també 

té aquest comportament però podria ser producte de l’atzar, ja que no presenta ni 

tan sols una tendència. Aquest és el mecanisme principal de l’aladern per a 
resistir una major quantitat de radiació i, si tenim en compte que resisteix millor 

l’estrès hídric i la radiació, sembla fins i tot més eficaç que reduir la superfície 

d’exposició com fa el marfull. 
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 Adaptació 
 Si ara mirem els indicadors d’adaptació que hem utilitzat veiem clarament 

que l’aladern domina i està fisiològicament més ben adaptat a la pineda que 

a l’alzinar del Parc. La raó entre les dues clorofil·les presenta una tendència a ser 

major a la pineda i la diferència de llum és estadísticament significativa (p=0,023), 

essent menor a l’alzinar, on l’aladern és més menys dens. Tan l’abundància com 

el percentatge respecte l’estrat arbustiu també tendeixen a ser més grans a la 

pineda. Aquestes observacions es poden veure qualitativament al conjunt de 

gràfics 8 i quantitativament a l’estadística de l’annex 2. 

 Pel que fa al marfull, està clarament més ben adaptat a l’alzinar, sobretot a 

la zona 5. La raó entre les clorofil·les A i B és clarament més gran a les zones 

d’alzinar (gràfic 20), fet que és confirmat per la tendència de l’estadística (annex 

2). En el cas d’aquesta espècie la diferència de llum no és destacable perquè, 

com hem dit abans, a la zona 5 es donen unes condicions que no ens permeten 

aplicar aquest indicador. L’abundància i la dominància, en canvi, presenten una 

clara tendència a ser més elevats a l’alzinar, fet que indica una presència 

important de marfull a ambdós alzinars (tot i que a la zona 3 no arriba a ser 

dominant). 

 

 Els dos arbusts tenen un nínxol ecològic força semblant, però tenen 

estratègies adaptatives molt diferents. Malgrat aquesta semblança en l’hàbitat, 

podem establir petits matisos com la millor aclimatació de l’aladern a la pineda, 
i la menor afinitat per la obaga. En canvi el marfull es desenvolupa millor i de 

manera més prolífera a l’alzinar, malgrat les condicions extremes en què es 
troba. A la zona 6 hi domina per acció de l’home. 

 

8.3. Què és el parc del Castell de l’Oreneta avui? 

 Després d’haver estudiat el parc en el seu conjunt i d’haver analitzat amb 

més profunditat els estrats arbustiu i arbori de les zones menys alterades, podem 

confirmar que el parc del Castell de L’Oreneta és una parc semiforestal. 
 No es tracta d’una zona exclusivament per l’esbarjo dels ciutadans a 

l’interior de Barcelona, sinó que els esforços de la seva construcció i conservació 
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han anat dirigits a preservar i potenciar la vegetació autòctona. És per aquesta raó 

que no podem limitar-nos a dir que és un parc urbà com qualsevol altre. 

 Tanmateix, cal recordar que tampoc es tracta d’un parc forestal. El factor 
antròpic ha estat un limitant durant tota la seva història, per a la formació d’un 

ecosistema més o menys estable, evitant que l’alzinar, que era el bosc primitiu, 

hi prosperés amb normalitat. 
 Avui en dia és un punt d’atracció important d’escoles durant els dies 

laborables i d’esplais i famílies que hi porten la canalla en festes i caps de 

setmana. Hi ha moltes i diverses raons per a explicar aquesta afluència, a 

vegades força massiva, de gent al parc. Les principals són: el Poniclub, el tren en 

miniatura, els grans espais assolellats amb jocs infantils i, sobretot, els petits 

bosquets que permeten tenir un contacte directe amb la natura sense haver de 

sortir de la ciutat. 

 De les feines per a mantenir les instal·lacions hem destacar el treball que 

du a terme Parcs i Jardins, sota la direcció del Sr. Mateo González, per a fer que 

el paisatge mediterrani sigui accessible per a grans i petits. Tanmateix, aquesta 

tasca no és sempre fàcil de combinar amb el fet de conservar l’ecosistema i tota la 

vegetació autòctona que hi prospera.  

És potser aquest el punt més delicat de la seva conservació. En el nostre 

estudi hem detectat una manca molt notable de plàntules i plançons d’alzina 
i pins en el sotabosc. Aquest fet és constatable en totes les zones que hem 

estudiat. I al 70% no inclòs dins l’àrea analitzada, les alzines i pins de diàmetre 

inferior a 5 centímetres, hi són pràcticament inexistents. 

La manca d’alzines i pins petits es deu a dos factors principals. Un és el fet 

que en les àrees pròximes als camins més transitats es neteja el sotabosc per a 

disminuir el risc d’incendi i possibilitar l’accés del públic. L’altre i potser el que més 

afecta al desenvolupament de la biocenosi és l’erosió i l’activitat dels usuaris 

del parc. 

Cal remarcar que l’absència de plançons no és un factor secundari i 

realment posa en perill la continuïtat del bosc. Els conservadors intenten suplir la 

regeneració natural amb la plantació d’individus ja crescuts de pins, roures i 

altres especies especificades en la taula de la pàgina 22. Si bé és cert que la 

replantació inclou una diversitat d’espècies considerable, potser caldria combinar-
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les intentant imitar de manera més fidel la distribució de la vegetació del bosc 
salvatge de cada zona del parc. 

Una directriu important a seguir seria la de no plantar els individus en 
agrupacions molt nombroses. Això causa l’aparició de clapes homogènies de 

vegetació que impedeixen l’aparició natural de noves espècies i, en alguns casos, 

dificulten la propagació de l’espècie introduïda. Un clar exemple d’aquesta 

replantació massiva que va en detriment de la diversitat n’és la zona 6, com ja 

hem explicat, però no és la única, encara que sí la més extensa. És per això que 

cal seguir un model de disseminació, fent agrupacions de 2 o 3 individus força 

separats.  

D’altra banda hem de destacar que malgrat que el bosc primitiu fos un 

alzinar és, en certa manera, lògic que els conservadors hagin optat per replantar 

més pins que alzines. Això s’explica simplement per la constatació de l’estat de 

les alzines de la solana del parc. Aquest factor no l’hem quantificat, però una 

vegada més recordarem que a la zona 3 les alzines s’estan assecant i, per tant, 

seria anar contra l’evolució natural del parc replantar-ne a les zones on no 
tinguessin prou humitat. 

Tanmateix, el que seria més important, encara que més difícil de dur a 

terme és la tasca de conscienciar la població del fet que el parc és un lloc molt 

acollidor però que cal la seva col·laboració per a mantenir-lo així. D’altra manera 

el Parc no serà més que una metonímia de la relació que l’home manté amb la 

naturalesa: pretén gaudir-ne sense respectar-la. Els esforços dels 
conservadors per a reforçar les poblacions autòctones no són comparables 
a la lenta tendència que té la naturalesa per a assolir el clímax en unes 
condicions determinades. 

 

He començat el treball indicant que estudiar el Parc havia estat una 

experiència personal molt enriquidora i destacant el potencial didàctic que té. De 

fet el Sr. Mateo González em va dir que ja duia a terme tasques d’ensenyament 

de la vegetació i la història del parc. Jo afegiria el fet que la conservació del parc 

no hauria de ser tan sols una feina de Parcs i Jardins, sinó de tots els ciutadans 

que en gaudeixen. No podem deixar que el parc esdevingui un mirall del 
nostre antropocentrisme. 
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 Per poder confirmar o no la primera hipòtesi proposada en aquest treball 

hem estudiat el parc del Castell de l’Oreneta en el seu conjunt, però n’hem 

analitzat estadísticament 6 zones de més de 3000 m2 cada una, homogènies i 
que no han estat alterades sensiblement des de la seva inauguració al 1978. Ens 

hem limitat a estudiar aquesta àrea (aproximadament un 30% del total) perquè 

permetia establir un mètode d’anàlisi i mostratge comú. En canvi la resta del Parc 

presenta zones de transició molt heterogènies o bé que han estat dràstica i 

recentment alterades (durant els darrers 27 anys), com és el cas dels camins, les 

zones d’esplai, el Poni-Club, el tren i el terreny replantat després de la construcció 

de la Ronda de Dalt.  

 Com que les 6 zones estudiades no tenen la mateixa superfície i hem pres 

el mateix nombre de mostres de cada una, hem dut a terme una ponderació en 

funció d’aquest paràmetre, que ens ha permès constatar que, en l’àrea estudiada, 

hi predomina el pi blanc (27%), seguit de l’alzina (12%) i del pi pinyer (11%). 
Aquesta distribució es molt similar a la que troba el CREAF en la superfície 

arbrada de l Barcelonès. 

Agrupant les zones estudiades segons la dominància o abundància 

destacable del pi i l’alzina a l’estrat arbori podem dir que la pineda ocupa el 66% 
del terreny avaluat, mentre que l’alzinar només s’estén per un 16% i la resta està 

coberta per arbusts o està nua de vegetació. 

 Analitzant  els trets principals de cada zona  estudiada trobem que: 

• La zona 1 es caracteritza per un estrat arbori  pobre i poc uniforme, amb 

dominància de pi pinyer; l’índex de diversitat és molt baix segurament perquè 

es tracta d’una zona replantada quan es va obrir el Parc. L’estrat arbustiu és 

encara més pobre, però les espècies que hi ha estan distribuïdes de manera 

força equilibrada i, per tant, l’índex de diversitat és mitjà. És un focus 
important de propagació de figuera de moro dins del Parc. 

• La zona 2 és una pineda de pi blanc i pi pinyer amb una alçada considerable 

i un estrat d’arbres més baixos que permet la uniformitat de l’abundància en 

l’estrat arbori, però no ni ha molta riquesa d’espècies ni cap que sigui 
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clarament dominant. Pel que fa a l’estrat arbustiu destaca l’abundància 

d’aladern. 

• La zona 3 té un estrat arbori més aviat escàs i és extremadament pobre en 

espècies, amb absoluta dominància de l’alzina. L’estrat arbustiu, en canvi, 
és el més ric del parc, i la diversitat d’espècies es troba a l’ambient nemoral 

de les alzines, disminuint molt a prop del tronc i a les clarianes. A l’extrem oest 

hi ha un focus de propagació de figuera de moro, tot i que no és tan important 

com a la zona 1. 

• La zona 4 és la més rica en espècies si considerem els dos estrats estudiats i 

també és la que té major concentració d’arbres i arbusts.  Domina el pi blanc, 

però també hi ha pi pinyer i ullastre. L’estrat arbustiu també és molt ric. Hi 

domina clarament l’aladern i les espècies són pràcticament les mateixes 
que a la zona 3 per proximitat, però a més hi ha algunes plantes heliòfiles com 

la ginesta i la gòdua. 

• A la zona 5, com a la 3, hi abunda l’alzina tot i que no és l’espècie 
dominant. Això s’explica perquè es tracta d’una zona d’obaga i cal recordar 

que al parc hi ha moltes espècies habitualment arbustives que quan són 

estimulades per la competència per la llum i tenen recursos hídrics i nutrients 

suficients, com és el cas d’aquesta zona, poden arribar a ocupar l’estrat 
arbori. 

• La zona 6 es caracteritza per haver-hi pocs arbres que proporcionin ombra a 

l’estrat arbustiu, tot i que hi ha algun pi pinyer aïllat i aladerns força 

desenvolupats. L’estrat arbustiu està dominat pel marfull que hi és molt 

pròsper i assoleix fins a 4 m d’alçada, de manera que no deixa lloc a la 

competència d’altres espècies. Això fa que sigui la zona més pobra del Parc 

pel que fa als índex de diversitat de Simpson i de Shannon. 

 

Si comparem les zones de pineda entre elles, les àrees de domini del pi 
blanc són força més riques segons l’índex de Shannon. Malgrat que les 

espècies de pi a la terra baixa no van associades a un sotabosc concret, en el 

Parc hem observat una certa gradació d’alguns arbres i arbusts en la transició de 

la pineda de pi pinyer a la de pi blanc. Cal destacar un augment d’ullastre, 
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aladern, gódua i arboç i una disminució d’estepa borrera. És clar que podria 

tractar-se del simple atzar en la propagació de les espècies. 

Pel que fa els alzinars podem concloure que el que ocupa la zona 3, a la 

solana, s’assembla més en espècies i disposició de l’estrat arbustiu a les pinedes 

que a l’alzinar d’obaga de la zona 5. El que tenen en comú els alzinars és la gran 

diferència entre la riquesa dels dos estrats avaluats. Això es deu segurament 

a les condicions extremes en què es troba l’alzinar al parc i a les activitats de tala i 

carboneig que es van dur a terme entre el 1936 i el 1978 que varen alterar de 

manera molt significativa la distribució de les espècies del bosc primitiu. 

Si enfrontem les espècies que creixen a una formació boscosa i a l’altra 

podem constatar que a la pineda hi abunden i hi són pràcticament exclusives 

espècies molt heliòfiles com la figuera de moro, papilionàcies com la ginesta i la 

gòdua, l’aladern de fulla estreta i l’ullastre. El pi blanc també hi és pràcticament 

exclusiu. En canvi, el pi pinyer s’infiltra a l’alzinar. En aquesta formació boscosa 

hi trobem espècies clarament esciòfiles com l’om, el server, el roure i el galzeran. 

Tan a la pineda com a l’alzinar hi trobem amb força abundància: aladern, marfull, 

garrofer, aladern fals, arboç i estepa borrera. 

 

 Per poder confirmar la segona hipòtesis plantejada de que l’aladern està 

més ben adaptat al Parc que el marfull ens hem basat en l’estudi de la fulla 

d’ambdós arbusts i hem vist que: 

• L’àrea de la fulla és inversament proporcional a la quantitat de llum que 

rep. La superfície foliar del marfull que és superior a la de l’aladern,  varia 
més significativament i té una relació més directa amb la quantitat de llum 

que incideix sobre les fulles. 

• La raó entre àrea i pes també manté una relació de proporcionalitat inversa 

amb la llum. Pel que fa aquest paràmetre, és l’aladern el que presenta una 

major aclimatació. Tenint en compte que l’invers d’aquesta raó és un 

indicador indirecte del grau d’esclerofíl·lia de la fulla podem dir que la fulla 

de l’aladern és més esclerofil·la que la del marfull 

• La forma de la fulla determinada per la raó longitud/amplada, és 

proporcional a la quantitat de llum. Segons els resultats obtinguts, els dos 
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arbusts es comporten de manera semblant, tot i que el marfull presenta 

una proporció més constant. 

• Pel que fa el contingut en aigua, el marfull presenta majors fluctuacions i 

la mitjana d’aigua de les seves fulles  ha estat  inferior a l’aladern. Tenint en 

compte que les mostres varen ser recollides a l’estiu, quan les plantes 

estaven sotmeses a un fort estrès hídric, podem concloure que el marfull 
és una espècie més hidrolàbil que l’aladern, que és més hidroestable. 

• La concentració de clorofil·la disminueix en augmentar la quantitat de 
llum, tot i que en condicions de foscor inusuals per a la planta tornen a 

decréixer. El fet que el marfull tingui una concentració de clorofil·la més 
elevada està relacionat amb la major productivitat d’aquesta espècie, de 

creixement més ràpid que l’aladern. 

• La raó entre les clorofil·les A i B augmenta amb la llum en el cas de 
l’aladern. Tanmateix hem de recórrer a la teoria que planteja Gràcia per a 

justificar el comportament del marfull, que considera aquest paràmetre 

com a indicador de l’estat fisiològic de la planta, ja que la clorofil·la A 

activa és la que mostra la seva activitat. Aquesta teoria també és aplicable 

a l’aladern. Tot i això, aquesta anomalia podria explicar-se per un error en 

la determinació. 

• Si comparem els resultats obtinguts de l’estudi de la fulla amb l’abundància 

de les espècies en funció de al zona podem concloure que l’aladern està 

millor adaptat a les zones 1, 2 i 4; mentre que el marfull presenta unes 

condicions fisiològiques més favorables i major abundància en les zones 3, 
5 i 6. 

• Hem calculat la diferència entre la llum que reben les fulles (a 1 metre del 

sòl) respecte la que arriba a la base de l’arbust. Tot i que no hem trobat cap 

autor que utilitzi aquest paràmetre, relacionant-lo amb l’abundància i 

l’adaptació segons la clorofil·la, hem constatat que es podria considerar 

com indicador indirecte de la densitat foliar i, per tant, de l’exuberància de 
la planta. 
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Tots aquests paràmetres d’aclimatació i adaptació morfològics i 

fisicoquímics, així com la composició dels transectes, ratifiquen un certa 

homogeneïtat de les zones i, per tant, justifiquen la seva elecció i diferenciació. 

 

 Com a conclusions generals i en resposta a les dues hipòtesis plantejades 

a l’inici del treball podem afirmar que: 

1) La vegetació del parc del Castell de l’Oreneta és un complex mosaic 
de comunitats transitòries i restes de vegetació primitiva com a 
conseqüència de la forta pressió antròpica. La formació boscosa 
dominant és la pineda de pi blanc i pi pinyer i no l’alzinar amb marfull, 
com es podria suposar en ser una prolongació de la serra de 
Collserola i pel biòtop que ocupa.  

2)  El marfull i l’aladern tenen un nínxol ecològic força semblant, però 
tenen estratègies adaptatives molt diferents. Cal destacar la millor 
aclimatació de l’aladern a la pineda, que avui domina el bosc del Parc, 
i la menor afinitat per la obaga. En canvi el marfull es desenvolupa 
millor i de manera més prolífera a l’alzinar, malgrat les condicions 
extremes en què es troba. 
 
Per últim volem destacar que hem observat una presència mínima de 

plàntules i plançons de pi o alzina al Parc, fet que fa perillar la continuïtat del 
seu bosc autòcton. 
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En acabar el nostre treball veiem que queden un munt de punts per on 

continuar la recerca: 

1- Es podrien prendre més mostres per aconseguir que les conclusions 

tinguessin més pes estadístic. 

2- Amb el mapa ortotopogràfic es podria fer un programa que identifiqués el 

color amb cada espècie arbòria i contabilitzar així la superfície que cobreix. 

3- Els mateixos paràmetres d’adaptació es podrien aplicar a altres arbres i 

arbustos per tal d’identificar les espècies que millor es desenvolupen en cada 

zona del Parc. 

4- Es podria mesurar, mitjançant la comparació entre les zones alterades i 

les que no ho estan, l’impacte de la neteja del sotabosc així com l’erosió i 

l’alteració causada pels usuaris del parc. 

5- Per a donar a conèixer la diversitat del bosc mediterrani, de la qual el 

Parc de l’Oreneta n’és un bon exemple, es podria dissenyar una pàgina web amb 

propòsit didàctic. En aquesta hi podria constar l’herbari que hem elaborat, fent-lo 

més interactiu, i diverses propostes de recerca que es poguessin dur a terme en 

el Parc. 

6- Es podrien examinar els plançons i plàntules dels arbres i arbustos del 

bosc del Parc, i els seus paràmetres adaptatius per a proposar un model 

d’evolució d’aquest bosc.  Ja que crida molt i molt l’atenció la presència 
gairebé vestigial de plàntules i plançons de pi i alzina, el que fa perillar el 
futur del bosc del Parc. 
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