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1. Introducció  

Des de temps immemorials, l’home ha intentat comprendre, predir i finalment controlar la 

naturalesa. La capacitat d’entendre i predir sistemes naturals ha rebut un suport important gràcies 

als ordinadors i, amb ells, la capacitat de simular processos. Personalment, sempre m’havia atret 

el món de la simulació. Quan Toni Hérnandez, professor del meu col·legi, em va mostrar la 

possibilitat d’aplicar la simulació a fenòmens naturals, la idea em va fascinar. Poc a poc, vaig 

anar perfilant la idea del que seria el meu treball: la creació d’un model de simulació pel 

creixement del pi blanc i la seva regeneració després d’un incendi.  

Per fer el treball, he utilitzat com a guia la tesi doctoral de José Luis Ordóñez perquè l’objectiu, 

salvant les diferències, ja que el grau de complexitat serà molt inferior, és similar: predir el 

comportament d’una espècie d’arbre a partir d’un model de simulació. De fet, l’ajuda del mateix 

José Luis Ordóñez ha estat imprescincible per poder realitzar aquest treball.  

La part teòrica del treball la podem dividir bàsicament en quatre parts. Les tres primeres parts 

tenen una important component de biologia. En la primera part, es fa una introducció a les 

teories ecològiques de poblacions per posteriorment explicar la successió forestal. En la segona, 

es fa una explicació dels incendis forestals, començant per la naturalesa del foc i acabant per la 

repercussió de l’ésser humà i el canvi climàtic en els incendis. En la tercera part, es fa una 

explicació descriptiva del pi blanc i, principalment, de la seva regeneració després d’un incendi. 

L’última part té una vessant més tecnològica. Està enfocada en l’explicació de la simulació i, en 

concret, de l’autòmat cel·lular. L’autòmat cel·lular és el tipus de simulació que s’ha utilitzat pel 

programa. En aquesta part, també hi ha un apartat dedicat a la simulació aplicada a l’ecologia. 

En el marc pràctic, partint de dades sobre el creixement del pi blanc, s’ha realitzat un programa 

informàtic que simuli el seu creixement. El llenguatge utilitzat ha estat C++. En l’apartat sobre el 

programa, trobem una explicació del programa i dels diferents processos que realitza. També hi 

trobem una explicació dels programes que s’han realitzat abans del definitiu. Posteriorment, 

partint dels resultats obtinguts de les simulacions realitzades amb el programa, s’han realitzat dos 

estudis. En el primer estudi, es busca conèixer com es regenera el pi blanc després d’un incendi. 

En el segon, no es sotmet el bosc només a un incendi, sinó a més d’un per conèixer la resposta 

del pi blanc a diferents freqüències d’incendis. Finalment, després d’analitzar els resultats 

obtinguts, s’extreuran unes conclusions.  
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2. Marc teòric 

2.1 Ecosistemes, successió ecològica i forestal 

2.1.1 Sistemes físics i ecosistemes 

En l’ecologia, hi ha dues tendències en la manera de veure la natura. En primer lloc, el corrent 

holista, on destaca l’obra de l’americà F.E. Clements (1916) que va marcar l’inici d’aquest 

corrent, és partidari d’entendre la comunitat1 com la unitat bàsica . Hi ha propietats 

macroscòpiques en els sistemes i tracta de trobar lleis generals que expliquin el funcionament 

global d’aquests. Aquest corrent va trobar un gran reforç amb els estudis de Lindeman (1942) 

que exposà per primer cop un model del balanç energètic d’una comunitat, o, des de Tansley 

(1935), d’un ecosistema. La segona, el corrent reduccionista, que neix amb les idees 

individualistses de l’obra de Gleason (1926), refusa la idea de comunitat com una unitat, i entén 

que la comunitat és un conjunt fortuït d’espècies, cada una dels quals té un comportament únic. 

Tot passa a nivell dels individius i les poblacions2. 

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, un ecosistema és la unitat funcional constituïda per 

un biòtop3 i els organismes que hi habiten. Cal fer èmfasi en la consideració de l’ecosistema com 

una unitat funcional, ja que això suposa que l’ecosistema, format per la comunitat o biocenosi i 

el medi físic en què es troba inclosa, representa un nivell superior d’integració. Des del corrent 

holista, Transey veia les plantes, els animals i els components físics com els elements 

interactuants d’un ecosistema. 
 
 
 
2.1.2 Successió ecològica 

L’anàlisi dels canvis de la composició i abundància de les espècies en diferents zones es pot fer 

per mitjà de l’espai, però també podem analitzar-ho al llarg del temps en un espai fix. La 

successió ecològica és el procés temporal on es produeixen un conjunt de canvis qualitatius i 

quantitatius en la composició de les comunitats d’espècies biològiques que ocupen un espai. 

Aparentment, observant la natura, veiem un canvi continu en els individus i les poblacions que 

formen un ecosistema. Però també veiem que existeixen comunitats i paisatges que, malgrat els 

canvis, any rere any, semblen iguals a ells mateixos. La idea d’un estat d’equilibri i del canvi 

com a camí per a arribar a l’estabilitat del ecosistema ha estat defensat pel corrent holista. La 

teoria de la successió proposada per Clements (1916), es basa en la predictibilitat del procés de 

canvi en les comunitats, en la convergència i en el clímax que assoleixen. La successió un procés 

seqüencial predictible, controlat per la comunitat mateixa i que tendeix a un estat estable, 
                                                           
1 En ecologia, s’entén per comunitat el conjunt d’organismes que habiten en un mateix biòtop o hàbitat. 
2 La població és el conjunt d’individus d’una mateixa espècie que habiten en una àrea determinada o en un medi 
limitat convencionalment. 
3 Espai ocupat per una comunitat d’organismes. 
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autoregulat, anomenat clímax, que resulta més eficaç en l’ús dels recursos. Quan arriba al 

clímax, la comunitat està en equilibri amb les condicions del medi (el sòl i el clima) i està 

formada per un conjunt d’espècies que tenen la capacitat d’autoperpetuar la comunitat. En 

resposta a aquesta teoria, Gleason va destacar, per un costat, el paper dels esdeveniments a 

l’atzar i per l’altre, el caràcter únic i individual de les espècies, per tant, atacava la idea 

clementiana que les comunitats fossin unes entitats altament integrades. 

Malgrat els treballs en la línia holista, com els de Margalef (1957, 1963) i Odum (1969) on van 

exposar de quina manera evolucionaven algunes variables com la diversitat de les espècies o la 

biomassa, amb el temps s’ha fet evident la variabilitat i diversitat existens en la  successió 

ecològica i la dificultat de sistematitzar-la. A més, també s’ha anat donant cada cop més 

importància al règim de pertorbacions sota el qual es desenvolupa un sistema biològic. Una 

pertorbació és tot canvi, impredictible des de dins del sistema considerat, que modifica les 

condicions ambientals existents i en crea de noves. Representa la desorganització de l’ecosistema 

i un alliberament de recursos. La freqüència i la intensitat de les pertorbacions, i també l’àrea 

afectada, són atributs clau i determinants de la dinàmica dels  ecosistemes i estan en la base de 

l’organització del paisatge. L’estudi dels mecanismes, o causes pròximes del canvi en les 

comunitats, ha anat fent arrelar la idea que l’evolució dels ecosistemes no és predictible, en el 

sentit que hagi d’assolir un clímax únic i estable, i tampoc que siguin les espècies les úniques 

responsables de la dinàmica. Tanmateix, es manté la idea que cal trobar tendències i mecanismes 

de validesa universal. Fer una teoria general de successió dels sistemes biològics multiespecífics 

(aplicable a totes les espècies d’un ecosistema) lligats a un entorn concret comportaria, per 

exemple, que es pogués aplicar a sistemes tan allunyats l’un de l’altre com el sistema planctònic i 

els boscos. 

 

 

2.1.3 Dinàmica del bosc: successió forestal. 

El procés de successió s’inicia després d’una pertorbació. L’evolució de l’ecosistema dependrà 

de les característiques del medi i del règim de pertorbacions. Si les condicions són adequades, al 

cap del temps és possible que s’arribi a formar un bosc.  

Després d’una pertorbació, el procés de regeneració comença per una invasió d’herbàcies i 

arbusts. Al mateix temps, les espècies d’arbres es van instal·lant. Un cop els plançons s’han 

establert, comencen a competir amb èxit amb la resta de les espècies i creixent ràpidament. Les 

espècies d’arbres que colonitzen abans el terreny s’anomenen pioneres. En el nostre país, de 

clima mediterrani, destaquen els pins com a espècies pioneres i són nombrosos els exemples de 

camps de vinya colonitzats per pins. 
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La fase d’establiment dura mentre hi hagi espai disponible, però arriba un moment en què tot 

l’espai està ocupat i ja no s’hi poden instal·lar més arbres. A partir d’aquí el bosc entra en la 

segona fase anomenada d’exclusió o d’autotala. Els arbres competeixen pels recursos: espai, 

llum, aigua i nutrients. Molts arbres petits moriran a causa de la competència provocada per la 

major o menor densistat d’individus. Malgrat que el nombre d’arbres decreix, la biomassa 

segueix creixent. En aquesta fase, tots els individus tenen edats i grandàries similars. L’augment 

de la grandària dels arbres, provoca una disminució de la radiació solar que arriba al terra i això 

provoca una disminució del sotabosc. 

La tercera fase, anomenada de transició, comença quan els arbres de l’espècie dominant ja han 

assolit la grandàira d’adults. A partir d’aquí, pel què fa a les causes de mortalitat, la densitat perd 

importància i les causes són variables: malalties, vent, fongs… La mort d’aquests arbres grans 

genera clarianes on la llum torna a arribar en el sòl i s’hi poden establir noves plàntules. En 

aquesta fase, es divesifica les grandàries i les edats dels arbres. 

Finalment, s’arriba a la quarta fase, la de l’estat estacionari. Un bosc que ha arribat en aquesta 

fase presenta un mosaic de taques o grups d’arbres de diferents edats i grandàries, que 

corresponen a les clarianes que s’han anat formant a l’atzar i que s’han tancat amb el temps. 

D’aquesta manera, el bosc es pot mantenir, dinàmicament, impulsat per pertorbacions 

d’intensitat mitjana i baixa, fins que arribia a una gran pertorbació elimini el bosc i torni a 

començar el procés de successió. 

A vegades, el bosc no arriba a establir-se després d’una pertorbació i la successió queda 

estancada en alguna de les primeres fases de desenvolupament. En aquest cas es parla de 

retrogressió. La regeneració d’un bosc després d’una gran pertorbació no està assegurada. 

La successió és un procés sensible a les condicions inicials. Després d’una gran pertorbació es 

poden donar multitud de trajectòries diferents de l’ecosistema. Per exemple, un règim molt baix 

de pertorbacions pot provocar la mort dels plançons. Per tant, la possibilitat de predicció de com 

evolucionarà l’ecosistema és limitada a curt termini i esdevé molt sovint impossible a llarg 

termini. 

 

 

 

 

 
 
2.2.1. El foc 
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Des d’un punt de vista antropocèntric, el foc ha condicionat, des de temps immemorials, 

l’espècie humana. Aquest fet es reflecteix clarament en la importància que ha tingut el foc en el 

conjunt de regilions i creences. Ha estat considerat un 

element durant segles i és un símbol carregat d’aspectes 

divins. El mite de Prometeu és un clar exemple de la 

mitificació del foc. En aquest mite, Prometeu roba el foc 

dels déus i l’ofereix als homes. Aquesta mite també ens 

mostra una característica essencial del foc, el seu 

caràcter humà; l’home és capaç de controlar i generar el 

foc. 

El foc també ha estat un factor ecològic que ha tingut 

una incidència important en els ecosistemes 

mediterranis. Aquesta incidència s’ha donat ja des de 

temps prehistòrics. Les causes de la formació del foc 

han estat llamps, erupcions volcàniques i fins i tot 

espurnes produïdes pel despreniment i fricció de rocs. 

En els últims anys, amb l’augment de la temperatura      Fig.1: Prometeu roba el foc dels Déus per 

 i la forta intervenció de l’ésser humà en els                      donar-lo als homes. Extret de  

 ecosistemes, s’ha produït un augment en la                      http://platea.pntic.mec.es/~anilo/mitos. 

quantitat i l’efecte dels focs en els ecosistemes.   

 

2.2.2 Naturalesa del foc 

El foc és un fenomen d’oxidació violenta que es produeix quan a un combustible li apliquen una 

font de calor en presència d’aire. És imprescindible que coincideixin els tres elements de forma 

simultània.  

Un cop iniciat el foc, el calor que s’ha generat a causa de la combustió, proporciona l’energia 

necessària perquè el procés continuï. D’aquesta manera, un simple misto pot ocasionar incendis 

d’enormes proporcions. 

Quan el foc afecta combustibles vegetals i es propaga lliurement  a través del bosc, es denomina 

incendi forestal. 
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2.2.3 Els incendis forestals en l’àmbit mediterrani 

El foc, malgrat el seu caràcter clarament destructor, és una pertorbació natural, per tant, l'hem de 

tractar com un element natural dels ecosistemes, no com un factor negatiu. Tot i això, un 

augment de la freqüència dels incendis provocat per el canvi climàtic o l'acció humana pot 

suposar una desestructuració de l'estat natural d'un ecosistema. 

El foc és una pertorbació freqüent en els ecosistemes mediterranis. Aquest fet és causat en bona 

part per la presència d'un clima amb un règim de pertorbació irregular acompanyat d'elevades 

temperatures a l'estiu. 

Una de les coses que caracteritza els ecosistemes mediterranis és la seva recuperació després del 

foc. En molts ecosistemes, la presència d’un foc pot causar la desaparició de determinades 

espècies. En canvi, en els ecosistemes mediterranis, les espècies que trobem abans i després del 

foc són les mateixes. Aquest fenomen rep el nom d’autosuccessió. Tot i això, un increment en la 

freqüència i la intensitat dels incendis pot afectar negativament  ja que provocaria una 

degradació de la vegetació i del sòl. Fins i tot es podria arribar a la desertització.  

 
Fig. 3: Fotografies de l’any 2001 d'incendis a la Serra de Rodes i al Cap de Creus. La visió del paisatge 
després d’un incendi no pot ser més devastadora. Extret de 
http://www.adf224.org/modules.php?name=%C0lbum 

 

En els boscos mediterranis, el foc ha contribuït o modelar l'actual riquesa biològica i paisatgística 

que caracteritza aquestes zones. El foc condiciona les espècies que sobreviuran segons els 

mecanismes més o menys eficaços de regeneració. També influeix en l'estructura dels boscos i 

l'oferta alimentària de la fauna. Els mosaics que sovint trobem entre estadis de regeneració i 

degradació de la vegetació són en gran part a causa de la incidència periòdica dels incendis. Tot i 

això, el foc també pot ocasionar pèrdues de nutrients i qualitat del sòl, afectar negativament a 
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determinades espècies poc abundants o que no tenen mecanismes adients per la persistència i 

així produïr una simplificació en la composició i l'estructura de les comunitats. Veient el conjunt 

de conseqüències que porta la presència del foc, podem afirmar que seria molt difícil o 

impossible determinar la situació dels ecosistemes mediterranis sense l'acció del foc 

 
2.2.4 La repercussió del canvi climàtic i l’acció humana en els incendis 

És innegable que la mà de l’home es troba darrere de molts dels incendis que pateixen els boscos 

catalans actualment. D’una banda, un percentatge molt elevat d’incendis són causats, 

voluntàriament o involuntària, per l’home. D’altra banda, el canvi climàtic i l’augment de la 

temperatura, afavorits per l’acció humana, ha provocat un major nombre d’incendis. Per tant, 

l’acció humana afecta directament i indirecta en la gran quantitat d’incendis que pateixen les 

terres catalanes actualment. 

2.2.4.1 L’influència de l’ésser humà en la causa dels incendis 

Observant la taula de la figura 4, veiem que l’acció humana intervé de manera molt important, 

fins i tot alarmant, en el percentatge de les causes dels incendis. Més d’un 70% dels incendis són 

causats per l’home, ja sigui per un incendi intencionat, per una negligència o per un accident 

provocat per la incidència de l’home (accidents per línies elèctriques, ferrocarrils…). 
Grups de causes Causa Incendis 1986-2004 

Causa natural Llamp 8.98% 

Crema agrícola 11.60% 

Crema de pastures 3.4% 

Treballs forestals 2.99% 

Fogueres 2.17% 

Fumadors 8.38% 

Crema deixalles 0.41% 

Abocadors 2.37% 

Negligències 

Altres negligències 10.31% 

Ferrocarril 0.38% 

Línies elèctriques 5.20% 

Motors i màquines 2.04% 

Maniobres lliures 0.32% 

Accidents 

D’altres causes (accidents) 1.05% 

Intencionats Intencionat 22.17% 

Causa desconeguda Causa desconeguda 16.99% 

Revifats Revifats 0.85% 

Fig. 4: Tipus i freqüència de les causes que han provocat incendis a Catalunya de l’any 1986 al 2004 segons 

dades de la Generalitat de Catalunya. 
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2.2.4.2 El canvi climàtic i la manera com pot repercutir en els incendis 

A l'atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el vapor d'aigua 

i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d'hivernacle, és a dir, absorbeixen i reemeten la 

radiació infraroja, impedint que part d'aquesta escapi de la terra, i contribuint a que la 

temperatura mitjana de l'aire superficial del planeta sigui d'uns 15º C, una temperatura apta per a 

la vida. L'efecte hivernacle, és per tant un fenomen natural de l'atmosfera.  

El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte d'hivernacle a 

l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no presents 

de forma natural a l'atmosfera. Aquest canvi, s'admet que posa en perill la composició, la 

capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals; i el mateix desenvolupament 

econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.  

 

Fig. 5: Dibuix explicatiu de l’efecte hivernacle. 

 

Les conseqüències del canvi climàtic seran l’ augment de la temperatura mitjana d'1 a 3,6 graus 

centígrads en el proper segle, desertificació de certes zones del planeta, pluges de caràcter 

torrencial en altres zones, pujada del nivell del mar d'entre 15 i 94 cm, que inundaria zones avui 

densament poblades i difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima 

temperat. 

És important ser conscients del perill que suposa el canvi climàtic per la humanitat i el conjunt 

dels ecosistemes globals.  

Ara ens centrarem en l’efecte que té aquest canvi global en la vegetació i els incendis. Per un 

costat, els efectes biològics de les majors concentracions de diòxid de carboni provoquen 
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l’increment de la biomassa vegetal i, per tant, de combustible, i el canvi en la seva composició 

química, amb un possible increment de la inflamabilitat. Per l’altre, els efectes indirectes a causa 

del possible canvi climàtic cap a més calor i sequera poden ser més importants ja que poden 

provocar un clar augment en la freqüència i la intensitat dels incendis. 

En la figura 6, es pot observar un augment en la freqüència d’incendis a Catalunya en els últims 

25 anys. A partir de la dècada dels vuitanta, el nombre d’incendis a Catalunya quasi sempre és 

superior a 400 i arriba a un màxim de més de 1200 l’any 1994. A més en els últims 10 anys, el 

nombre d’incendis quasi sempre és major a 500. En canvi, abans de l’any 1980 el nombre 

d’incendis és menor i arriba a mínims de menys de 200 incendis l’any 1977 i el 1972. Aquest 

augment en la freqüència d’incendis pot ser explicat a partir de l’augment de la població en àrees 

pròximes als incendis i també a partir de les conseqüències del canvi climàtic. 

 Figura 6. Aquest gràfic mostra el nombre d’incendis que hi ha hagut a Catalunya del 1970 al 2004. Aquest gràfic ha 

estat elaborat a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. 
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2.3 El pi blanc i la seva regeneració després dels incendis 

2.3.1 El pi blanc (Pinus halepensis) 

Els pins són, avui dia, els arbres forestals més importants de la vegetació mediterrània. Les 

pinedes més freqüents de Catalunya són les poblacions de pi blanc. El pi blanc ocupa més del 21 

per cent de la superfície arbrada de Catalunya i Balears. No obstant això, també és freqüent 

trobar pinedes de pi pinyer (Pinus pinea)  i el  pinastre (Pinus pinaster).  

El pi blanc pertany a la família dels pinàcies 

(Pinaceae) i al gènere dels  pins (pinus). És un 

arbre perenne que pot arribar als 20 metres 

d'altura. El diàmetre d'un pi adult és de 20 a 25 

centímetres. Té el tronc d' escorça blanca 

platejada, especialment en la joventut, però que 

es va tornant més fosca i vermellosa en la 

maduresa. Les fulles són molt primes, tenen 

forma d'agulles i medeixen entre 5 i 12 

centímetres de llargada i menys d'un mil·límetre 

de gruix. L'arbre té una producció de pinyes 

abundant quan és adult. Produeix pinyes de 

forma cònica que assoleixen de 8 a 12 cm de 

llargada i uns 4 cm d'amplada. 

La floració del pi blanc és d'abril a maig.          

La fusta produïda pel pi blanc té poc valor i             Fig.7: Exemple d’un pi blanc. Extret de només 

s'utilitza en la construcció i per fer pasta                   http://www.telcom.es/~anvil/pins.htm 

de paper. El pi blanc té una gran capacitat per colonitzar terrenys pobres i secs, per aquest motiu 

és utilitzat en la repoblació forestal. 

 

2.3.2 El pi blanc i els incendis 

En el conjunt dels Països catalans, les pinedes de pi blanc són els boscos dels quals es cremen 

extensions més grans. Un 25% del total de les àrees cremades pertanyen al pi blanc. Aquest fet 

no significa que les pinedes de pi blanc afavoreixin els incendis forestals. Primer de tot, el pi 

blanc és l'arbre més abundant de Catalunya on ocupa un 20% de la superfície arbrada, per tant, és 

normal que un grau més elevat d'incendis afectin al pi blanc. En segon lloc, el fet que les pinedes 

de pi blanc hagin colonitzat molts espais anteriorment ocupats per conreus provoca que en molts 

casos es trobin a prop de zones urbanitzades on comencen molts incendis. Finalment, la baixa 
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rendibilitat de l'explotació de boscos de pi blanc ha provocat una estructra de les pinedes 

propensa als incendis forestals (elevada densitat i continuïtat entre el sotabosc i l'estat arbori). 

El pi blanc ha estat considerat piròfit4. Si acceptem la condició de piròfit del pi blanc, entenem 

que aquesta espècie afavoreix i es beneficia dels incendis forestals per expandir-se per noves 

àrees i incrementar la població. Aquesta afirmació ha estat clarament negada per divesos motius. 

Primer de tot, la regeneració del pi blanc després d'un incendi no està assegurada i l'eficàcia amb 

què torna a colonitzar resulta molt variable.  En segon lloc, si es produeixen dos incendis seguits 

en una zona amb un interval de temps menor al temps que necessita l'espècie per tornar a produïr 

pinyons (entre 10 i 15 anys), això suposarà que l'espècie desapareixi de la zona.  

Normalment, l'incendi provoca la mort de la gran majoria de pins de la zona cremada. És 

freqüent que els individus amb una altura superior al conjunt del bosc hagin sofert menys danys 

causats per l'incendi i puguin sobrevuire més fàcilment. Després de l'incendi, reapareixeran la 

majoria de les espècies gràcies a la seva capacitat de regeneració. La via de regenaració 

utilitzada pel pi blanc consisteix en  la germinació de les llavors que s'han dispersat després de 

l'incendi.   

 

 

2.3.3. La regenaració del pi blanc després d'un incendi 

2.3.3.1 Mecanismes de regenaració 

Bàsicament, els mecanismes de regeneració després del foc es poden classificar en dos grans 

grups:  

- Les espècies rebrotadores, amb capacitat de produïr nous rebrots a la soca, al tronc o al 

sistema radical. La regenaració per rebrots és més freqüent en les espècies amb més longitud 

de vida i que tenen més capacitat per ocupar l’espai. En són exemples l’alzina (Quercus ilex), 

els brucs (Erica arborea) i el garric (Quercus coccifera). 

- Les espècies germinadores, que es regeneren a partir de la germinació de les seves llavors 

després de pertorbacions com un incendi. Entre aquesta mena de vegetals, pel que fa als 

arbusts en són exemples la gatosa (Ulex parviflorus) i el romaní (Rosmarinus officinalis); 

entre els arbres, un exemple és el pi blanc. 

 

 

 

                                                           
4  El terme de pirofitisme va ser introduït per G. Kuhnhol l’any 1938 per referir-se a les plantes que es veien 
afavorides pel foc, ja sigui per la baixa inflamabilitat, per la resposta vegetativa o germinadora o perquè contribuïen 
a crear ambients favorables al foc. 
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2.3.3.2 Primeres fases de desenvolupament de pi blanc després del’incendi 

L’única via possible que tenen les pinedes de pi blanc per reconstituir-se és la germinació de les 

llavors que resten viables després del foc. Durant els 

incendis, les pinyes tendeixen a obrir-se a causa de les 

elevades tempertures. L’arbre sempre disposa de 

pinyes ja que el pi blanc és una dels poques espècies 

que disposa de pinyes serotines. Aquestes pinyes 

romanen closes a l’arbre durant molts anys i alliberen 

els pinyons quan hi ha un incendi. Durant l’incendi, les 

pinyes acostumen a esclatar i dispersen els pinyons. 

Això comporta un alliberament brusc de llavors que, si 

no es produeix el foc, no estarien en condicions de 

germinar.  De fet, és freqüent trobar un nombre elevat 

de pinetons a les àrees que han sofert un incendi 

(vegeu figura 8). Tot i això, només una petita part 

d’aquests pinetons esdevindran adults. 
Fig. 8: Clar exemple d’autosuccessió: els  petits pins blancs que es 

veuen en el primer terme van néixer dels pins blancs cremats que es 

veuen en un segon terme. Extret de 

http://www.iec.es/institucio/societats/ICHistoriaNatural .htm 

 

 

 

a) Germinació 

Les llavors del pi blanc no sembla que tinguin gaires impediments per germinar. Les altes 

temperatures a què estan exposades durant l’incendi no afavoreixen, però tampoc no 

perjudiquen, la viabilitat dels pinyons. Les llavors germinen al cap d’un poc temps de produir-se 

unes precipitacions suficients. Unes temperatures relativament fredes desrés d’uns dies 

relativament humits poden actuar com a detonant de la germinació.  

La germinació de les llavors després d’un incendi es produeix dins un radi no superior als 25 o 

30 metres des de l’arbre dispersor de les llavors. 
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b) Mortalitat 

De tots els pinetons que germinen i comencen a créixer, només una part arribaran a arbres adults. 

La mortalitat és molt important durant el primer any. 

En la mortalitat de la llavor, poden influir diversos factors. Primer de tot, un factor que resulta 

determinant durant els primers mesos és l’eixut. Per tant, poques precipitacions poden ser una 

important causa de mortalitat. També poden influir en la mortalitat les disponibilitats nutritives 

de la llavor. Un altre factor que pot influir sobre les possibitats de vida dels pinetons és la 

vegetació que els envolta. Aquesta vegetació normalment ha pogut desenvolupar-se més 

ràpidament per rebrot, accedint més de pressa a les reserves nutritives del medi; a més, pot 

dificultar o impedir l’arribada de la llum, element molt important pel desenvolupament del pi 

blanc. Per aquest motiu, les pinedes no poden desenvolupar-se sota els alzinars, car aquestes 

disminueixen en gran mesura l’arribada de llum al sotabosc. Per contra, els pins poden crear 

l’ombra necessària perquè les alzines prosperin.  

La mortalitat és molt dèbil després del primer any d’edat, durant el qual els plançons han pogut 

arrelar-se i adaptar-se a les condicions de vida del medi que les envolta. 

 

c) Formació de les primeres ramificacions 

Els pinetons acostumen a fer els seus primers brots laterals des dels 6 mesos fins els dos anys. 

Els pinetons que creixen en llocs sense vegetació, per tant, sense competència, fan abans les 

primeres ramificacions. Els pins que viuen més bé i créixen més són els que abans es ramifiquen.  

Fig 9. En la foto, es poden veure diveros pinetons. Extret de 

http://www.ua.es/personal/jordi/fotos/selco_4_pinus_halepensis.jpg 
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d) Formació de les primeres fulles aciculars 

Durant el primer any de vida tots els plançons presenten les seves característiques fulles 

jovenívoles que surten directament de l’eix de la tija o les branques. A la fi de la primavera o de 

la tardor del segona any, els pinetons més vigorosos, que creixen únicament en els espais lluires 

de vegetació, formen les seves primeres fulles adultes. 

 

e) Formació de les pinyes 

El pi treu les primeres pinyes entre els 9 i 10 anys per terme mitjà. Tot i això, les pinyes no 

presenten pinyons viables fins els 15 o 20 anys d’edat. El nombre de pinyes és baix entres els 6 i 

els 12 anys, però a partir d’aquesta edat creix bruscament, i es pot dir que el nombre augmenta 

de manera exponencial amb l’edat. 

Fig. 10: En la foto es mostren dues pinyes del pi blanc. Extret de http://www.botanical-

online.com/pinushalepensis.jpg 

 

3.3.3 Efecte del recobriment vegetal sobre el desenvolupament dels pinetons 

En general, podem afirmar que el recobriment vegetal és negatiu pel desenvolupament dels 

pinetons joves. La competència provocada per la vegetació present en l’escenari de la 

regeneració afavoreix la mortalitat dels pinetons, el retardament en la formació de les primeres 

ramificacions, un creixement menor i una producció de fulles més baixa. La vegetació que 

produeix aquesta competència pot ser del sotabosc, com per exemple el bruc, la garriga, les 

estepes… o pot ser provocat per arbres adults. Aquesta vegetació causa una disminució de la 

quantitat de nutrients i llum solar que arriba als pinetons.  
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2.4 La simulació 

2.4.1 Introducció a la simulació 

Des de fa segles, els científics de tots els camps i especialment de la física han intentat explicar 

la realitat reduint-la a equacions que permetessin predir i entendre la realitat sense haver de 

recórrer a explicacions divines. Durant l’època newtoniana i del mecanicisme de Descartes, el 

mètode emprat pels científics per estudiar un fenomen era el mètode científic. Aquest mètode 

consisteix en una realització empírica per estudiar el fenomen i posteriorment acceptar o refusar 

la hipòtesi proposada. Aquest sistema és molt útil per fenòmens fàcilment formalitzables amb 

equacions. Tot i això, l’avanç de la ciència era imparable, i ja al s.XIX, el matemàtic Poincaré va 

intuir l’existència de sistemes difícilment paramatritzables. Durant els segles XX i XXI, l’estudi 

de fenòmens complexos, no necessàriament conseqüència de moltes causes, que es comporten de 

forma impredictible ha donat lloc al descobriment de fenòmens caòtics o sistemes que inclouen 

l’atzar. Però aquest estudi només ha estat possible gràcies a la disponibilitat d’eines que 

permetien fer una gran quantitat d’operacions per segon: els ordinadors. Paral·lelament al major 

grau de coneixement científic, la tecnologia també emergia als segles XIX i XX com un element 

inidispensable en la societat. El disseny dels primers ordinadors elèctrics i programables l’any 

1938 per l'alemany Konrad Zuse i la gran millora d’aquests gràcies als transistors i els circuits 

integrats obrien un ventall de possibilitats inimaginables fins aquell moment alhora que obria un 

nou camí per comprendre la realitat: la simulació. 

   

   Experimentació  Simulació 

 

    Realitat 

 
Fig. 11: Aquest esquema sintetitza clarament els diferents camins que la ciència utilitza 

per compendre la realitat.  
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2.4.2 La simulació aplicada a l’ecologia. Models de successió 

El batec del cor, els senyals nerviosos del cervell, la dinàmica de poblacions, les fluctuacions en 

la transmissió de malalties infeccioses… Les ciències biològiques s’enfronten amb l’estudi de 

sistemes dinàmics d’una gran complexitat. En l’ecologia, els elements d’aquests sistemes són els 

organismes, les poblacions o les comunitats de les diferents espècies que conviuen en un mateix 

lloc. L’ecologia intenta estudiar  el funcionament de la natura en un medi físic concret i la seva 

variació al llarg del temps. 

Quan observem la natura, és freqüent trobar-hi una harmonia però alhora hi trobem desordre. En 

l’estudi científic, aquest desordre es tradueix en fenòmens que actuen sense seguir una llei 

aparent. Per l’estudi d’aquests sistemes complexes, l’ordinador i les simulacions han estat un 

element imprescindible.  

La simulació ha estat utilitzada en l’ecologia bàsicament amb dos objectius. D’un costat, en 

l’estudi de sistemes complexes, l’ordinador ha esdevingut una eina imprescindible per intentar 

trobar per quines lleis es regeixen aquests sistemes. De l’altre costat, s’han realitzat simulacions 

a partir de l’estadística i la probabilitat. Aquests models, malgrat que no poden esbrinar les lleis 

que regeixen el fenomen, ens aporten informació molt valuosa. A partir de simulacions d’aquest 

tipus, es pot preveure com es comportarà i evolucionarà un sistema. Per exemple, si ens interessa 

saber com es regenenararà un bosc després d’un incendi en una zona concreta, podem realitzar 

un model de simulació a partir de dades d’incendis semblants. Amb els resultats que obtinguem 

amb les simulacions, podrem conèixer, per exemple, si s’extingirà alguna espècie. Cal destacar 

que els resultats obtinguts no podran predir de forma exacta la realitat, ja que no sabem quines 

lleis regeixen el sistema. Per aquest motiu, s’utilitzen dades de casos semblant i s’adeqüen al cas 

concret que es vol estudiar. En el llibre Ordre i caos en ecologia, Carles Simó sintetitza 

clarament aquesta idea quan diu que: 

 “No hi ha models correctes, sinó, com a molt, models útils.” 
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2.4.3 L’autòmat cel·lular. L’exemple del “life” 

Els autòmats cel·lulars van ser inventats a finals dels anys 40 per Stanislaw Ulam (1909-1984) i 

John von Neumann (1903-1957). El 1948, Von Neumann va presentar a la comunitat científica 

un treball on es preguntava si una màquina podria realitzar còpies d’ella mateixa a partir 

d’elements simples. Després va demostrar matemàticament que era possible l’existència de tals 

robots. Juntament amb Ulam, va desenvolupar els primers autòmats cel·lulars per modelar el 

concepte. Ulam va suggerir  que en lloc de peces elementals es consideressin diferents estats 

numèrics que representessin les diferents parts de la màquina autoreproductiva. Els autòmats 

cel·lulars estaven naixent. 

Un autòmat cel·lular és una estructura ideal que serveix per construir models digitals aproximats 

d’alguns sistemes complexos on l’espai i el temps són elements importants. És una eina 

computacional que està formada bàsicament per una estructura estàtica de dades i un conjunt 

finit de regles que són aplicables a cada cèl·lula o element de l’estructura. L’interès que té 

aquesta tècnica rau en la simplicitat i senzillesa que caracteritza la construcció de models. 

S’utilitzen per fer models de tot tipus de sistemes complexos, des de l’imitiació de processos de 

la natura fins a la realització de models per l’estudi del caos determinista o els fractals. 

Podem definir els elements bàsics d’un autòmat cel·lular com: 

- Un pla bidimensional dividit en un conjunt de subespais homogenis, que anomenarem 

caselles. Podem imaginar l’espai com una graella on cada parcel·la petita de la graella és una 

casella. També es poden trobar autòmats amb un nombre diferent de dimensions (n-

dimensionals). 

- Cada casella pot tenir un conjunt finit o numerable d’estats. A cada casella se li assigna un 

estat. 

- Cada casella té un conjunt de veïns, les caselles del voltant. 

- Hi ha una llei d’evolució. Consisteix en una o un conjunt de normes que marquen com 

evolucionarà el sistema. En l’evolució del sistema, cada casella canvia d’estat en funció de 

l’estat immediatament anterior dels seus veïns.  

- Un rellotge virtual que marca quan s’ha d’aplicar la llei d’evolució a cada una de les caselles 

del sistema. 

Existeixen molts tipus d’autòmats cel·lulars. Observant les senzilles normes que els regeixen, 

podem imaginar ràpidament la gran quantitat d’aplicacions i processos que poden simular. Per 

exemple, imaginem una fila de caselles, cada una avaluant contínuament l’estat de les seves dues 

veïnes per decidir de quin color tenyir-se. La representació d’aquest senzill model amb un norma 

d’evolució adequada, pot simular amb força eficàcia certs patrons de pigmentació de cargols 

marins tal com s’observa a la figura 12. 



  Simulació d’un sistema dinàmic                                                                                            Martí Perarnau 

 20

Fig. 12: Comparació d’un cargol marí (esquerra) i un autòmat cel·lular (dreta) que intenta imitar 

l’estructura del cargol marí. Extret de http://axxon.com.ar/zap/278/c-Zapping0278.htm 

Segurament, l’exemple més famós d’autòmat cel·lular és The game of life (el joc de la vida) que 

va ser inventat per el matemàtic John Horton Conway. Aquest joc consisteix en un autòmat 

cel·lular bidimensional que es regeix per les següents normes: 

- Si una casella morta té tres veïns vius, neix. Es tenen en compte els vuit veïns més pròxims 

de cada casella. 

- Si una casella té dos o tres veïns vius, manté el seu estat. 

- Si una casella viva té menys de dos veïns vius o més de tres veïns vius mort. 

Malgrat la senzillesa aparent que el lector pot creure que té aquest joc, darrere les senzilles 

normes d’evolució s’amaga un món d’una gran complexitat i bellesa.  

Seguint les normes d’evolució, s’ha elaborat un programa en C++ del joc de la vida (life.exe). El 

programa està format per una parcel·la bidimenisonal de 15x15 caselles. Si la casella està viva es 

representa per un “*”, i si està morta és representada per un espai   en blanc, “ ”. En el programa, 

l’usuari defineix el nombre de caselles vives i aquestes es diposen per atzar en la parcel·la. 

Observant diferents simulacions, s’ha constatat la formació d’estructures fixes i estables (vegeu 

figura 14), i també la formació d’estrucutres cícliques (vegeu figura 13).  

 

        
  * 
  *          * * * 
  * 

. 
 Fig. 13: Exemple d’estructura cíclica. 

 
         *            * *         * * 
    *   *        *   *         * *  
    *   *          * 
             * 
     Fig. 14: Tres exemples d’estructures estables.                                                    
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3. El programa 
 
3.1 Introducció 

El programa que he fet consisteix en un model de creixement del pi blanc (Pinus halepensis) i la 

seva resposta davant dels incendis. Per fer-ho, he utilitzat el llenguatge de programació C++. 

En primer lloc, en les versions anteriors, es veurà un dels programes que s’han realitzat abans 

del programa definitiu. Aquesta versió és més senzilla i menys aproximada a la realitat. Tot i 

això, els programes realitzats abans del definitiu han estat importants i alhora també permeten al 

lector fer-se una idea del tipus de programació que s’ha utilitzat. En aquest apartat, també es 

veuran quins aspectes s’han millorat per fer el  programa definitiu: el pi_blanc_definitiu.exe5.  

En segon lloc, a la situació del programa, s’expliquen les dimensions i les característiques del 

lloc on es situa la simulació. També s’explica com es situen els arbres en el terreny.  

En tercer lloc, en l’apartat de les representacions gràfiques, s’expliquen els dos sistemes 

utilitzats per representar la simulació. En el tractament de dades, s’explica com s’han utilitzat 

les dades sobre la regenaració i en quins processos no s’ha disposat de dades. 

Finalment , en els apartats de les fases del programa i fases del model, s’expliquen els passos 

que realitza el programa i els diferents processos del model de simulació. 

 
 
 
3.2 Versions anteriors 

Abans de fer el programa definitiu, he fet proves realitzant programes amb la mateixa estructura 

que el final. Aquests són més senzills però han estat molt importants per millorar aspectes i 

aprendre a programar. El més representatiu és el bosc1.exe6. Aquest programa va ser el primer 

que vaig fer amb una estructura de bosc. Crec que és interessant estudiar-lo per veure l’evolució 

fins al programa definitiu. Aquest programa està fet a partir de dades inventades, no vol simular 

cap procés real. La representació gràfica es fa mitjançant nombres que determinen l’edat de 

l’arbre.  

El model parteix d’una gran parcel·la quadrada de 15x15 caselles. Aquestes caselles són petits 

quadrats homogenis  en què es divideix la parcel·la. Per començar el programa, l’usuari defineix 

el nombre d’arbres d’un any d’edat que començaran a créixer i a formar el bosc. Els arbres es 

situaran en la parcel·la ocupant, cada un d’ells, una casella diferent. A partir d’aquí, cada arbre 

passa per cinc estats: 

- Estat 1-2: L’arbre és petit i encara no produeix pinyes ni pinyons. 
                                                           
5 Consulteu l’annex de dades per veure el codi font. Podeu executar el programa en el CD que va inclòs amb el 
treball. 
6 Consulteu l’annex de dades per veure el codi font. Podeu executar el programa en el CD que va inclòs amb el 
treball. 
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- Estat 3: És l’únic estat on l’arbre crea pinyes i pinyons. Una part de les pinyes i els pinyons 

moren. Els pinyons supervivents són dispersats a les 8 caselles del voltant. Només una petita 

part dels pinyons s’establiran i formaran nous arbres. 

- Estat 4-5: L’arbre ja no produeix ni pinyes ni pinyons. 

Tots els processos efectuats pel programa (creació, mort i supervivència de pinyes i pinyons; 

dispersió i establiment de pinyons) depenen en gran part de l’atzar però alhora estan condicionats 

per la probabilitat. En el programa, se li introdueix la probabilitat de realitzar cada procés 

mitjançant unes condicions. Per exemple, en l’establiment de pinyons, el programa escull un 

valor a l’atzar de l’1 al 100. En aquest cas, es donen les següents condicions al programa: 

- Si el valor és de l’1 al 70, el pinyó no s’estableix i mor. Per tant, hi ha una probabilitat del 

70% que el pinyó no s’estableixi i una del 30% que s’estableixi. 

- Si el valor és de l’71 al 80, del conjunt de pinyons caiguts en una casella, se n’establirà un 

10%. El 90% restant no s’establirà. 

- Si el valor és del 81 al 90, s’establirà un 20% del total de pinyons dispersats en una casella. 

En aquest cas, el 80% restant no s’establirà. 

- Si el valor és del 91 al 100, s’establiran un 40% dels pinyons d’una casella. 

Estudiar un procés on intervé l’atzar suposa que no es pugui determinar el comportament del 

bosc totalment. Això alhora fa que el programa no sigui previsible i pugui ser útil per estudiar 

comportaments de fenòmens reals on  intervé l’atzar o no es coneixen totes les causes que hi 

intervenen. Per estudiar un cas concret, hom no es pot basar només amb un resultat. És necessari 

obtenir molts resultats per poder estudiar el cas ja que si intervé l’atzar, partint de la mateixa 

situació inicial podem obtenir resultats diferents. Per exemple, partint de la situació inicial d’un 

arbre sol: 

- És impossible determinar en un cas concret si l’espècie sobreviurà i es formarà un bosc o no. 

- Es pot sotmetre el programa a repetir la situació moltes vegades i així es pot establir la 

probabilitat que té l’espècie de sobreviure amb la situació inicial d’un arbre sol. Aquest 

mètode serà l’utilitzat per estudiar el programa definitiu. 

Després d’observar qualitativament el comportament del programa, he tret una sèrie de 

conclusions. Aquestes observacions m’han servit posteriorment per realitzar el programa 

definitiu. 

- Primer de tot, l’estructura del bosc és molt dinàmica. La posició dels arbres a la parcel·la 

canvia constantment. Les causes són que els arbres tenen un període molt curt d’existència i 

la competència que s’estableix pel terreny (el bosc tendeix a evolucionar cap a les zones on 

no hi ha arbres). Vegeu la figura 16 per veure un exemple del dinamisme del model. 
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- Malgrat que aparentment pot semblar que el dinamisme del model significa que l’espècie és 

poc estable, no és així. L’espècie triga molt a extingir-se. Fàcilment, pot arribar a sobreviure 

més d’un milió d’iteracions. L’espècie sobreviu molt temps perquè la taxa de renovació, com 

la de mortalitat, és alta. 

- El motiu de l’extinció quasi sempre és el mateix: els arbres es troben situats a prop dels 

marges de la parcel·la. D’una banda, això provoca que els pinyons dispersats fora de la 

parcel·la no formin arbres i, per tant, neixen menys arbres. De l’altra, no entren pinyons des 

de fora la parcel·la als marges i això provoca que neixin menys arbres en aquesta zona. 

Vegeu la figura 17, on es mostra un exemple d’extinció de l’espècie. 

 
  Iteració: 1         Iteració: 10  

  3 1       1 3                   2 

       5   1 2                    

          4   4           4                 1 1 

        2   3          4 2               1 3 

        1 4   5           1    5 3 1             2 4    3 

        2 3 1         2 5 3    1 1 4                   4  2 

          5 3 4 2 1 5     3 1          2 4 

          3 1   5   3   1 1                               5 3 1 4 2 

      1 1   5 3 1 1 2 5 3 1                                 3 1     5 

      3 1 5   5     5 5   1      5                

    1 3 5     3     3     5 5     

        3 1       1 5 1 4 2       

Fig. 16: Exemple del dinamisme del model de simulació. En 10 iteracions, l’estructura de l’espai ocupat pels arbres 

és molt diferent. 
 

 

Iteració: 1        Iteració: 5     Iteració: 7 

                                                          

     4    4 5  

     

 

                                                                             

         3                               5                       

1 5 3 5    2        5                                  

3 4 4           3                                 5                       

1              5 

4                                     

Fig. 17: Exemple d’extinció del bosc. Els arbres estan situats al marge i això provoca que hi hagi menys possibilitats 

de supervivència de l’espècie. 

 

 

 

A partir de les observacions, he canviat i he afegit alguns processos en el programa definitiu. Les 

principals diferències són les següents: 
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- En el programa definitiu, només s’estudia una petita part del conjunt del bosc. Així 

s’aconsegueix que el model es comporti igual dins tota la parcel·la estudiada. D’aquesta 

manera s’evita l’efecte del marge, un problema habitual en els estudis d’ecologia. 

- Per fer el model més semblant a la realitat, en el programa final he afegit un nou paràmetre: 

la competència entre els arbres. En el primer programa, un arbre creixia igual si estava sol 

que si estava envoltat d’altres arbres. En la realitat, hom sap que això no es compleix. Els 

arbres competeixen pels nutrients i la llum solar i això provoca que un de solitari tingui més 

possibilitats de sobreviure que no un arbre envoltat d’altres. 

- En el programa final, m’he basat en dades reals. 

- Pel què fa la representació gràfica, també hi he afegit una nova representació que fa més fàcil 

visualitzar ràpidament l’estructura del bosc.  

 

3.3 Situació del programa 

El programa consisteix en una gran parcel·la quadrada dividida en 10000 parcel·les més petites 

que anomenarem caselles. Les caselles són quadrades i homogènies. Es suposa que en la realitat, 

una casella equivaldria a una  extensió aproximada de 4 m2. S’ha triat aquesta àrea perquè és 

l’espai aproximat que ocupa un arbre adult ben desenvolupat. Per tant, l’àrea global on es realitza 

la simulació equivaldria a uns 40000 m2.  

L’estructura del model parteix d’una situació inicial en la qual l’usuari defineix el nombre de 

llavors que s’han establert després d’un incendi. Aquestes llavors són disposades a l’atzar en la 

parcel·la. 

Del total de la parcel·la, només es representa i s’estudia una parcel·la central de 21x21 caselles. 

La causa és que en la part central tots els arbres estan en les mateixes condicions. En els marges 

de la parcel·la total, les llavors que reparteixen els arbres no poden anar fora de la parcel·la i 

alhora no poden entrar llavors provinents de fora la parcel·la. Això provoca que en els marges el 

comportament del bosc sigui diferent: hi ha menys possibilitats de supervivència. Per aquest 

motiu, només s’estudia una part del conjunt del bosc: la part on el programa respon tal com 

s’espera, on no hi ha factors externs que dificultin el funcionament correcte. 

A cada casella hi pot caure un número determinat de llavors, depenent de la producció de 

pinyons dels arbres que té al voltant. D’aquestes llavors, es suposa que a cada casella pot 

sobreviure, com a màxim, un arbre adult. Aquesta simplificació, per un costat,  limita el 

programa ja que els arbres són equidistants, la separació entre ells està fixada. Però per l’altre, 

facilita la programació i l’estudi dels resultats perquè és més fàcil treballar amb una parcel·la 

quadriculada. 
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En la parcel·la suposem que no hi ha impediments de tipus físic com podrien ser roques, arbres 

d’altres espècies, inclinació del terreny…. A més, tots els arbres tenen les mateixes possibilitats 

d’establir-se en totes les caselles de la parcel·la. 

 

3.4 Representació gràfica 

En la representació gràfica, només es mostra la parcel·la central estudiada de 21x21. 

Per reproduir la simulació, s’han realitzat dos tipus de representacions.  

La primera consisteix en reproduir els arbres mitjançant un nombre que indica la seva edat 

(vegeu figura 18). Aquesta representació és útil per fer-se una idea de l’edat general del bosc. 

També serveix per seguir el creixement d’un arbre en concret. 

En la segona, els arbres són representats a través de tres caràcters de diferent mida segons l’edat. 

(vegeu figura 19) Els tres caràcters són: 

-    Un punt, “.”, per arbres no adults, de menys de 15 anys. 

- La “o” per arbres entre 15 i 40 anys. 

- Un “0” per arbres de més de 40 anys. 

Aquesta tipus de representació, malgrat que ens aporta menys informació, permet fer-se una idea 

ràpidament de l’estructura del bosc i de què està format. 

 

 
 16 31  1 31  1 15                82  1  8  1 91 

  4  1 32  2 31  3          11 11  2 90  1 33  1 

 30 32  2  3 28  1           6 65  1  1 93 

  1  1 51  2 55  2 28          23  1 99  1 70  2 

 50  2  2  2  2  3 10  1     8 12  1 25    18 

  1 73  1 76  3 50  1  1  7 11  2 30  2 36  2 

 87    98  1 74  1 42  4       18  7 13  6     1 

  2     1 98  1 52  4 26        5 41  4 55  3 34 

  6  5  8    99    52     1    40  1 61  2 55  2 

  3 43  3  6                 6  2 68  2  3 65 

 43  1 17  7                 7 33  2     8 

  1 71    41                 1  1     2  2 

 44  1  1              2  1  2       89 

 29  1     1              2 83     2  4  4 

  1     1  1  1 24     2  4  1     6  4 19 

     6 13  4 42  1  7  1    92    12  8 19 

 

Fig. 18: Exemple de representació mitjançant nombres. 

 
 

 

 0  .  .        o     0 
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                            .  o        .  o 

                            0        . 

                            .  .     .     0  o 

                         .  o  .     o     . 

                         .  o  .     .     0 

             .  .     o  .  .  o  .        . 

          .  0           o     .  .        0 

          .                 0  .  o  . 

       .  .  .  0  .        .  o     . 

       .  o  .              0 

       0  .  . 

       .  0  .                    0 

    .  0  .  . 

    o     .  .  . 

 .  0  .  o     .  . 

 

Fig. 19: Exemple de representació mitjançant caràcters. 

 

 

3.5 Tractament de dades 

Segons el procés i les dades de què disposava, he fet un tractament diferent de les dades:  

- S’han utilitzat dades7 extretes de parcel·les reals referents a la regeneració d’un bosc després      

d’un incendi (totes aquestes dades han estat facilitades pel CREAF, Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions  Forestals). Aquestes dades han estat utilitzades pels següents 

processos: producció de pinyes i pinyons; supervivència de pinyes i de pinyons; germinació i 

establiment. Partint d’aquestes dades, s’han realitzat unes taules de valors  per poder introduir 

les dades més fàcilment al programa. Cada taula de valors consta de tots els valors d’una 

variable i el número de vegades que es repeteixen. Per exemple, tots els possibles nombres de 

pinyons que hi pot haver en una pinya i el nombre de cops que es repeteix cada valor. 

- Pel què fa a la competència, no he disposat de dades. En la dispersió, s’ha hagut de 

simplificar el procés per adaptar-lo al programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Consulteu l’annex per veure les dades de què s’ha disposat per fer el model. 
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3.6 Fases del programa 

Primer de tot, s’inicialitza la parcel·la i s’introdueixen totes les dades al programa per 

posteriorment poder realitzar la simulació. 

En el esquema 1, podem observar els processos que realitza el programa abans de començar la 

simulació. 

Definició de les variables  

 

Creació parcel·la 

 

Inicialitzar parcel·la 

 

Omplir 

 

Introducció de base de dades 

 

Execució simulació 

 

Escriure 

     
    Esquema 1: Les fases del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Definició de variables 

Primer de tot, definim totes les variables que posteriorment seran utilitzats per la simulació. 
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Les variables poden ser nombres enters, per valors com el nombre d’arbres; nombres decimals, 

per valors com el coeficient de supervivència de les pinyes, i vectors o taules per un conjunt de 

valors com poden ser els diferents nombres de pinyons que pot tenir una pinya. També definim 

les estructures de dades. Consisteix en agrupar un conjunt de variables. Per exemple, l’estructura 

de dades “arbre” conté el nombre de pinyes, pinyons i l’edat de l’arbre. 

 

b) Creació parcel·la 

Posteriorment, es crea una taula de dues dimensions que contindrà els arbres. Aquesta taula és la 

parcel·la gran i està dividida en caselles. La mida de la parcel·la és una variable que es pot 

modificar. Per realitzar les simulacions, s’utilitza una grandària de 100x100 caselles. 

 

c) Inicialització de la parcel·la 

A cada posició de la parcel·la o casella se li dóna una edat d’arbre, un nombre de pinyes i un 

nombre de pinyons. L’edat, el nombre de pinyes i el de pinyons és 0 però és necessari 

inicialitzar-les com un nombre enter per poder modificar-les posteriorment. 

 

d) Omplir  

L’usuari introdueix un nombre que representa el nombre d’arbres que neixen després de 

l’incendi. Els arbres són situats a l’atzar a les caselles de la parcel·la. 

 

e) Introducció de les dades 

Les taules de valors obtingudes a partir de les dades de camp reals es copien a les taules buides 

creades anteriorment. 

 

f) Execució simulació 

Es realitzen tots els processos corresponents al creixement dels arbres. 

 

g) Escriure 

Cada cop que es realitza la simulació s’escriu la parcel·la central de 21x21 caselles. 

 

 

 

3.7 Fases del model 

S’ha suposat que el període de durada d’una iteració (realització del conjunt de processos) 

correspon a un any.  En el model, es considera que els diferents processos són independents els 
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uns dels altres. Per tant, una menor producció de pinyes i pinyons no significarà més facilitat o 

dificultat perquè s’estableixin les llavors.  

En l’esquema 2, podem observar les diferents fases o processos que pateix cada arbre durant la 

seva vida. 

 

Pinyó a terra  

 Depredació pinyons 

Germinació 

 

Establiment plançó 

 

Arbre preadult 

 

Arbre adult 

 

    Mort arbre     Creació pinyes 

    A causa de        Depredació pinyes 

 Competència   Vellesa (99 anys)  Creació pinyons 

             

        Dispersió pinyons 

         

                    

  
    Esquema 2: les fases del model 

        

   

  

 

 

 

 

 

a) Creixement arbre 
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A cada iteració (realització de tots els processos), l’arbre creix un any. Fins als 15 anys, l’arbre 

no produeix res, s’ha considerat que encara no és adult. A partir dels 15, comença a produir 

pinyes i pinyons. 

 

b) Producció de pinyes 

Partint de la taula amb els diferents valors de la producció de pinyes (dades_pinyes.dat), a cada 

iteració s’adjudica un valor a cada arbre adult que correspon a la seva producció de pinyes. Els 

valors de producció de pinyes són molt diferents. Per això és important treballar amb una taula 

de dades, i no amb una mitjana del total de pinyes produïdes. La gran diferència entre les 

produccions de pinyes, es veu en la figura 20, on es mostra la mitjana de les diferents 

produccions de pinyes per arbre del pi blanc en els cinc anys diferents dels quals s’ha disposat de 

dades. 

Mitjana del nombre de pinyes per arbre del pi 
blanc en 5 anys diferents
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Fig. 20: Gràfic sobre la mitjana del nombre de pinyes per abre en 5 anys diferents. Aquest gràfic s’ha elaborat a 

partir de les dades del CREAF. 
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La producció de pinyes del pi blanc adult depèn del diàmetre del seu tronc, la seva grandària.. La 

gran diferència en la producció de pinyes en funció del diàmetre s’observa en la figura 21. S’ha 

disposat de 5 taules de valors diferents segons el diàmetre de l’arbre. Com que en el model, el 

diàmetre de l’arbre és una variable que no s’utilitza, s’han adaptat les dades a l’edat de l’arbre:  

- Quan el diàmetre de la base de l’arbre és de 5 cm, es considera que l’arbre té una edat de 15 a 

29 anys. 

- Un diàmetre de la base de l’arbre de 10 cm correspon a una edat de l’arbre de 30 a 44 anys. 

- Un diàmetre de 15 cm correspon als arbres d’edat compresa entre 45 i 59 anys 

- Els arbres que tenen de 60 a 74 anys, els hi correspon un diàmetre de 20 cm. 

- Finalment, el diàmetre de 25 cm correspon als arbres de més de 75 anys. 

Mitjana del nombre de pinyes en funció del diàmetre basal 
de l'arbre
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Fig 21. Gràfic on es representa la mitjana del nombre de pinyes en funció de l’àrea basal de l’arbre. Aquest gràfic ha 

estat elaborat a partir de les dades facilitades pel CREAF. 

 

Hi ha altres factors que influeixen en la producció de pinyes com per exemple la llum solar: les 

parts més il·luminades dels arbres fan més pinyes. En la simulació, la producció de pinyes dels 

arbres només depèn de l’edat. 

Les pinyes del pi blanc tenen una propietat que les diferencien d’altres pinyes: són capaces de 

dispersar els pinyons després d’un incendi, encara que l’arbre hagi mort. Només una part de les 

pinyes de l’arbre tenen aquesta propietat, són les anomenades pinyes serotines. En el model, es 

considera que totes les pinyes tenen aquesta propietat, així doncs, després d’un incendi es podran 

establir nous plançons provinents dels arbres que s’han cremat. 
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c) Depredació de les pinyes 

Les pinyes de l’arbre poden ser directament depredades per animals com per exemple els 

esquirols. 

Al total de les pinyes se li resta un percentatge de pinyes depredades. El nombre de pinyes que es 

resta s’obté de multiplicar el total de pinyes per un coeficient que obtenim d’una taula de dades 

(dades_supervivencia_predispersio.dat). El coeficient que s’utilitza s’obté a l’atzar.  

 

d) Producció de pinyons. 

A cada pinya de l’arbre se li assigna un valor de la taula de producció de pinyons  

(dades_pinyons.dat). Després es suma el total de pinyons de l’arbre que posteriorment seran 

dispersats. 

 

e) Dispersió de pinyons  

Un cop l’arbre ha produït pinyons, aquests són dispersats. En el programa, s’ha simplificat aquest 

procés per adequar-lo al tipus de simulació utilitzat. Tal com s’observa en la figura 22, els 

pinyons es poden dispersar fins a 100 o 120 metres a partir de l’arbre, tot i això, la gran majoria 

es situen en els 20 primers. En el programa, els 

pinyons es poden dispersar, com a màxim, a tres 

parcel·les de distància, per tant, equivaldria a 12 

metres. Els pinyons es poden dispersar a les 24 

parcel·les del voltant, tal com s’observa en la figura 

23. Els pinyons que es dispersen tenen més  

probabilitat de caure en les caselles més properes         Fig 22. Curva de dispersió on es mostra                    

a l’arbre. La probabilitat que tenen els pinyons                la distància on cauen les llavors respecte 

de caure en les diferents parcel·les s’observa                    l’arbre dispersor. Extret de “Sobre la  

en la figura 24.                                                                regeneración del P. Nigra”, de J. L. Ordóñez. 

 

                                                                                                                        7’5% 

                                                                                                                        5% 

                                                                                                                        2’5% 

                                                                                                                        Arbre que dispersa 
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Fig 23. Tipus de dispersió                            Fig. 24. Probabilitat dels pinyons de caure en cada una de les                                          

utilitzat.                                                         24 caselles 
f) Depredació postdispersió 

 Una part important dels pinyons dispersats per l’arbre són depredats a terra per formigues, ocells 

o rossegadors. Per aconseguir el nombre de pinyons que sobreviuen, es multiplica el total de 

pinyons de cada parcel·la per un coeficient que escollim a l’atzar de la taula corresponent 

(dades_supervivencia_postdispersio.dat). 

 

g) Germinació 

No tots els pinyons que sobreviuen els depredadors germinaran. Per establir el percentatge de 

pinyons que germinen es multiplica el total de pinyons que han sobreviscut a cada parcel·la per 

un coeficient obtingut de la taula corresponent (dades_germinacio.dat). 

En la realitat, el grau de germinació dels pinyons depèn de la cobertura i altres factors com la 

competència amb altres espècies. En el model, totes les llavors tenen les mateixes possibilitats de 

germinar independentment de la situació on es trobin. 

 

h) Establiment plançons 

Algunes de les llavors que han germinat aconseguiran establir-se i formar un nou plançó. 

Per determinar el  percentatge de llavors que s’estableixen, s’ha utilitzat el mateix mètode que 

amb la germinació però amb la taula de valors adequada (dades_establiment.dat). 

En el programa, quan una llavor aconsegueix establir-se i es transforma en un plançó, l’arbre 

passa d’estar en edat 0 a 1. A cada casella només hi pot créixer un arbre, en conseqüència, he 

determinat que si s’establia més d’una llavor només creixeria un arbre. L’ocupació d’un arbre 

adult és aproximadament de 2 a 5 m2. Per tant, del total de plançons que s’estableixen en una 

casella (de 4 m2), pràcticament es pot assegurar que com a màxim un arribarà a ser adult. Per 

aquest motiu, encara que s’estableixin més d’un plançó a una casella, el model només considera 

que se n’ha establert un. 

Els pinyons només es poden establir en les caselles on no hi ha arbres vius, per tant, en les 

caselles buides. Tot i això, quan hi ha un incendi, els pinyons es poden establir al lloc dels arbres 

cremats. 

 

i) Mort arbre 

L’arbre pot morir a causa de la competència o de la vellesa. S’ha suposat que a la màxima edat 

que pot arribar l’arbre són 99 anys. Un cop mort l’arbre, la parcel·la podrà ser ocupada novament 

per nous arbres petits. L’arbre també pot morir per un incendi. L’incendi suposa la mort de tots 
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els arbres vius, tot i això, es podran establir nous plançons després dels incendis gràcies a les 

propietats de les pinyes del pi blanc. 

j) Competència 

En la realitat, s’estableix contínuament una competència entre la pròpia espècie i entre espècies 

diferents per aconseguir bàsicament llum del sol, nutrients i aigua.  

La competència és una magnitud molt difícil de mesurar i no s’ha disposat de dades numèriques. 

Tot i això, és un factor molt important si es vol pretendre aconseguir un model de simulació 

semblant a la realitat.  Per això, s’ha utilitzat un sistema per mesurar la competència que afecta 

sobre un arbre. El sistema consisteix en sumar les edats dels arbres de les posicions dreta, 

esquerra, superior i inferior respecte un arbre i el total del sumatori és la competència que afecta 

en aquest arbre. Es suposa que l’edat de l’arbre ja determina la grandària d’aquest i, per tant, el 

major grau de competència que exerceix. La competència s’exerceix sobre l’arbre, no abans de la 

formació dels plançons. A més, només es té en compte la competència interespecífica, entre els 

individus de l’única espècie estudiada: el pi blanc. 
 

 

  a)    31     b) 2 46 30   

     34 33 1     11 3 2 

        34      23 3 4 

Fig. 25: Dos exemples de competència: en el primer, la competència que afecta sobre l’arbre situat al mig 

(representat per 33) té un valor de 100 (31+34+34+1=100). En el segon cas, la competència que afecta a l’arbre del 

mig (3) té un valor de 62 (46+11+3+2=62). 

 

En un primer moment, es va elegir com a sistema per mesurar la competència el sumatori de les 

edats dels vuit arbres situats al voltant. Els resultats obtinguts van mostrar una poca 

versemblança amb la realitat. Quan el grau de competència era molt alt (els arbres moren 

fàcilment a causa de la competència) , els arbres es situaven formant columnes o files. Això és a 

causa que a un arbre situat en una columna d’arbres, només se li exerceix competència per 

l’arbre que té a dalt i el de baix; en canvi, un arbre situat entre dues columnes d’arbres, sis arbres 

li exerceixen competència. Els arbres poden créixer molt més fàcilment quan estan situats en una 

fila que quan estan situats entre dues files d’arbres. Això provoca una disposició del bosc poc 

real. Aquest tipus de disposició es veu clarament en la figura 26. 

En la competència de quatre, la disposició dels arbres adults tendeix a situar-se formant rombes 

en la parcel·la. Aparentment, aquesta disposició tampoc és real: els arbres es situen en els boscos 

sense seguir unes estructures fixes. Tot i això, aquesta disposició és més pròxima a la realitat ja 

que la competència que fan els arbres als arbres que tenen just al costat és més gran que 
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l’exercida als que tenen més lluny. En la realitat, no es formen estructures fixes perquè la 

disposició dels nutrients no és uniforme i, a més, hi ha impediments pel creixement dels arbres.  

Però si ens fixem en exemples on els arbres poden créixer de manera similar en tots els punts del 

terreny, com  passa en les plantacions artificials, veiem que els arbres s’acostumen a situar 

formant rombes per optimitzar al màxim el terreny reduint al mínim la competència entre els 

arbres. 

Cal destacar que els arbres només es disposen al terreny formant estructures clarament definides 

quan hi ha molta competència. En aquestes situacions, la competència és tan alta que els arbres 

tendeixen a situar-se de manera que s’optimitzi al màxim el terreny. En canvi, quan la 

competència és baixa els arbres es situen de manera menys estructurada. Les situacions de gran 

competència es podrien comparar amb boscos molt densos, on hi ha poc espai pel creixement de 

nous arbres. Les situacions de poca competència es poden comparar amb boscos més espaiosos. 

El gran efecte que produeix la competència sobre l’estructura del bosc es pot veure si s’executa 

el programa competencia.exe, on l’usuari té la possibitat de variar el grau de competència i veure 

com es desenvolupa un bosc de pi blanc. S’entén per grau de competència el valor a partir del 

qual, si el sumatori de les quatre edats del votant de l’arbre és superior, l’arbre mor.  Per tant, 

com més baix sigui el valor que introdueix l’usuari més competència hi haurà. 

 

 2  34 23 

 12  2 12 

 3  14 15 

Fig 25: Exemple de competència de 8. En aquest cas la competència que afecta a l’arbre del mig (2) té un valor de 

115 (2+34+23+12+12+3+14+15=115). 
        

    0  .  .  0  .  .  .  .  0     0  .  0     0    

  0     0  0  0  0  0  0  0  .  0  .  0     0   

  0     0     0     0  .  0  .  0  .  0     0   

  0     0     0  .  0  .  0  .  0  .  0     0   

  0     0     0  .  0  .  0  .  0  0  0  .  0   

  0     0     0  .  .  0  .  0  .  .  0  .  0   

  0  .  0     0  .  0  .  .  0  0  0  0  .  0 

  0  .  0     .  .  0  0  0  0  .  .  0  .  0 

  0     0     0     0  .  .  .  .  0  0  .  0 

  0     0     0     0  0  0  0  0  .  0  .  0 

  0     0     0  .  0     .  .  0  .  0  .  0 

  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  0     0     0 

  0     0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0     0 

  0     0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0     0 

 

 Fig. 26: Exemple de disposició  en la competència de 8. Com podem observar en la figura, els arbres es situen 

formant files o columnes i el creixement de nous arbres entre dues files és molt difícil. 
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 .  0  0  .  0  .  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  o  0  0  0  o  o  0  0  0  0  0  0  0  

 0  .  .  0  .  0  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  o  o  o  0  .  o  0  0  0  0  0  0  0 

 .  .  0  .  0  .  .  0  o  0  .  0  .  0  .  0  0  o  o  0  o  0  0  0  0  0  0  o  0  o   

 0  0  .  0  .  0  0  .  0  .  0  .  0  .  0  o  0  0  0  0  0  o  0  0  o  .  0  o  o  0  

 0  .  0  .  0  o  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  0  0  0  0  0  o  0  o  0  0  0  0  0  

 .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  o  0  o  0  .  0  o  o  0  o  0  0  0  

 0  .  0  .  0  .  0  .  o  .  0  .  0  .  0  0  o  o  o  o  o  .  o  o  o  o  o  0  0  0 

 .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  .  0  o  o  o  o  o  0  0  .  0  0  o  o  o  o  0 

 0  .  0  .  0  .  .  .  0  .  0  .  .  0  .  o  o  o  0  0  0  0  0  0  .  o  o  0  0  0  

 .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  .  0  0  .  0  o  o  0  0  0  o  0  0  0  o  .  0  0  o  o   

 0  .  .  0  0  .  0  o  0  .  0  .  0  0  .  o  0  0  0  0  0  0  o  0  o  .  o  o  0  o  

 0  .  0  .  .  0  .  0  .  0  .  o  .  0  .  0  0  0  o  0  0  0  0  0  o  0  o  0  0  o   

 .  0  .  0  0  .  o  .  0  .  0  .  0  .  0  o  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  o  o   

 0  .  0  .  o  0  .  0  0  .  0  0  .  0  .  o  o  0  0  o  o  o  0  0  0  0  o  0  o  0   

 .  0  .  0  .  .  0  0  .  0  .  0  0  .  0  o  o  0  0  o  0  o  o  o  o  o  o  o  0  . 

 

Fig. 27: Comparació entre una competència de 4 baixa i una d’alta. En la primera representació, la competència és 

alta, els arbres es situen de manera bastant ordenada, a més, hi ha molts pocs arbres adults de costat. En canvi, a la 

segona, trobem una població d’arbres adults molt més alta i a més la disposició no és ordenada, això és a causa de la 

baixa competència. 

 

Malgrat saber el sistema de mesurar la competència,  no es pot saber a partir de quins graus de 

competència l’arbre hauria de morir. Per exemple, si el sumatori de les edats del voltant dóna 

200, no podem saber si aquest valor és una competència gran o petita. Tot i això, podem saber 

quin és el valor màxim de competència: 396 (un arbre que estigués envoltat de 4 arbres amb edat 

màxima) i quin és el mínim: 0 (un arbre que creix sol). Sabent això, s’ha utilitzat un sistema per 

saber si els arbres moren o no a causa de la competència. Primer de tot, es busca un nombre 

aleatori del 0 al 396. Si el nombre entre el 0 i el 396 és inferior al sumatori de les edats, l’arbre 

morirà a causa de la competència; si el nombre és superior, l’arbre no mor. D’aquesta manera, un 

arbre que està envoltat d’arbres d’edats molt grans tindrà moltes probabilitats que el nombre triat 

aleatòriament sigui inferior al sumatori de les edats, per tant, tindrà moltes probabilitats de morir. 

En canvi, un arbre que creix sol tindrà moltes possibilitats de sobreviure. A més, aquest sistema 

permet una disposició dels arbres menys estructurada, ja que l’atzar influeix en la mort dels 

arbres: els arbres no moren de manera ordenada. Tot i això, els resultats obtinguts amb aquest 

sistema mostraven una influència massa gran de la competència: molts pocs arbres superaven els 

50 anys. Per aquest motiu, es va decidir incrementar el nombre triat aleatòriament fins a 1600. 

Així, s’aconsegueix reduir l’efecte de la competència perquè hi ha moltes més possibilitats que el 

nombre escollit a l’atzar sigui superior al sumatori de les edats. 
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3.8 Limitacions del programa 

Aquest apartat no té com a objectiu treure validesa al model, l’objectiu és conèixer-ne la validesa 

per fer una millor interpretació dels resultats. Estudiar les limitacions del programa és una crítica 

constructiva: així es pot entendre millor els resultats i alhora es pot millorar el programa. 

Observant el comportament del programa, és obvi que la seva proximitat a la realitat en molts 

aspectes és pobra. Per exemple, la disposició dels arbres en la realitat no és ni molt menys 

equidistant. Tot i això, hi ha altres variables que s’aproximen a la realitat, per exemple, la 

probabilitat de l’establiment dels arbres ja que està basada en dades reals. A continuació, 

s’intentarà veure quins són els factors que fan que el model s’allunyi de la realitat i alhora quins 

aspectes es podrien millorar. 

Primer de tot, ens centrarem en la situació. El model es situa en una parcel·la subdividida. Això i 

el fet que a cada parcel·la només hi pugui créixer un arbre provoca que la disposició del bosc 

sigui uniforme. Aquesta circumstància també està produïda pel fet que a la parcel·la no hi ha 

impediments de cap tipus pel creixement dels arbres. A més, la disposició de nutrients és 

uniforme, per tant, tots els arbres tenen la mateixa probabilitat d’establir-se i créixer a qualsevol 

lloc de la parcel·la. Per evitar aquest fet,  s’ha introduit la competència.  

En segon lloc, veurem quins aspectes es poden millorar dels diferents processos del model. Pels 

processos de la competència i la dispersió, s’han utilitzats sistemes que han estat inventats o 

simplificats, per tant, la seva aproximació a la realitat és discutible. Un altre aspecte a millorar és 

la mort dels arbres. Aquesta només es pot produir a causa de la competència o quan l’arbre arriba 

a una edat fixada. En el model no es tenen en compte altres factors que poden provocar la mort 

de l’arbre com malalties, vent, fongs… Finalment, pel que fa a la producció de pinyes, aquesta 

comença a una edat fixada i el canvi en la producció de pinyes passa cada 15 anys. Aquest últim 

aspecte, ha marcat molt els resultats obinguts en les simulacions. 

En últim lloc, per millorar el programa, es podrien incloure moltes més variables que influeixen 

en el creixement dels arbres com els factors climàtics (vent, temperatura, pluges…), la quantitat 

de nutrients, el tipus de terreny (inclinació del terreny, fertilitat del sòl, impediments físics…), 

els tipus d’incendis, comportament dels incendis i un llarg etcètera. Aquests factors no s’han 

introduit al model perquè o no s’ha disposat de dades numèriques sobre l’efecte als pins o 

introduir-los suposava un augment molt important en la complexitat. Tot i això, seria interessant, 

en un futur, introduir nous factors per millorar el model i fer-lo més pròxim a la realitat. 

Finalment, hi ha una part molt important de qualsevol model que pretengui simular la realitat que 

no s’ha fet: la validació del model amb la realitat. No s’ha comparat perquè en les simulacions 

realitzades passen molts anys, per tant, seria difícil fer un seguiment de la realitat per poder 

validar el model. 
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4. Anàlisi dels resultats 

Per estudiar l’efecte dels incendis sobre el pi blanc, s’han realitzat dos estudis diferents. En el 

primer, s’estudia mitjançant el programa, com es regenera i el temps que triga a regenerar-se una 

pinassa de pi blanc després d’un incendi; en el segon, s’ha sotmès el bosc a diferents freqüències 

d’incendis. A cada estudi, s’han realitzat aproximadament 1000 simulacions i els resultats 

estudiats són la mitjana dels 1000 resultats diferents. És important treballar amb resultats 

obtinguts de moltes simulacions ja que en aquest model intervé de manera molt important l'atzar, 

per tant, partint de condicions iguals podem obtenir resultats diferents. Els resultats estudiats són 

de la parcel·la central ( de 21x21 caselles). Cal destacar que els resultats només són totalment 

vàlids quan els apliquem al model. Tot i això, els resultats són extrapol·lables a la realitat. 

 

4.1 Primer estudi: Com es regenera una pineda de pi blanc després d’un incendi? 

En el primer estudi, es parteix d’un bosc adult de pi blanc amb arbres de diferents edats. Per 

aconseguir tenir un bosc estable i adult, s’ha deixat créixer un bosc durant 200 anys.  Les 

condicions inicials són 1000 plançons distribuïts a l’atzar per tota la parcel·la gran (de 100x100 

caselles). Un cop han passat els 200 anys, el bosc pateix un incendi. L’incendi suposa la 

destrucció de tots els arbres. Tot i això, els arbres poden distribuir els pinyons gràcies a les 

propietats de les pinyes del pi blanc i aquests pinyons es poden establir per tota la parcel·la. A 

partir d’aquestes condicions, s’ha sotmès el programa a 1000 simulacions i s’ha fet la mitjana 

dels resultats obtinguts. Per obtenir els resultats amb més facilitat, s’ha realitzat un programa 

(simulació1.exe) que, partint de les condicions anteriorment explicades, fa 1000 simulacions i 

dóna la mitjana dels 1000 resultats obtinguts. Els resultats obtinguts fan referència al nombre 

total d’arbres, al de plançons (es considera que els plançons són arbres d’un any d’edat), al 

d’arbres preadults (de 1 a 14 anys), al d’arbres de 15 a 29 anys i al d’arbres de més de 30 anys 

que trobem l’any abans de l’incendi i els 100 anys posteriors a l’incendi. Posteriorment, s’han 

estudiat els resultats per saber com es regenerava el bosc i quant de temps trigava a tenir una 

estructura similar al bosc d’abans de l’incendi.   

 
Primer de tot, s’analitzaran els resultats sobre el nombre total d’arbres que es troben l’any abans i 

els 100 anys posteriors a l’incendi. Observant la figura 28, es veu que el primer any després de 

l’incendi, el nombre d’arbres disminueix. No obstant això, hi ha un establiment important de 

nous arbres. Tots els arbres que trobem el primer any després de l’incendi tenen un any d’edat. 

En els pròxims 15 anys, el nombre d’arbres disminueix lentament a causa de la competència. A 

partir del quinzè any després de l’incendi, el nombre d’arbres comença a pujar perquè els arbres 

ja poden produir pinyes. El nombre d’arbres cada cop creix més lentament fins que, a l’any 30, 
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hi ha una nova pujada important. La causa d’aquesta nova pujada és que una segona generació 

d’arbres pot produir pinyes i, a més, els arbres que es van establir el primer any després de 

l’incendi han arribat als 30 anys, per tant, augmenten la seva producció de pinyes. A partir 

d’aquí, el nombre d’arbres va augmentant, cada cop més lentament, fins que, a partir dels anys 

50 o 60, es va estabilitzant cap a una xifra (395 arbres) pràcticament igual al nombre d’arbres 

que hi havia abans de l’incendi (394 arbres). La cobertura dels arbres quan el bosc s’ha 

estabilitzat és aproximadament del 90% (hi ha 441 caselles en total). La resta del terreny està 

ocupat per clarianes. Quan el bosc està estable, aquestes clarianes van canviant de posició però la 

cobertura que ocupen és similar.  

Fig. 28: Gràfic sobre el nombre d’arbres l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha elaborat aquest 

gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades 

 

Cada 15 anys, hi ha un canvi brusc o singularitat en el gràfic. Aquesta situació es repeteix en els 

estudis posteriors. Tot i això, els canvis cada cop són menys accentuats, i a partir de l’any 65, el 

nombre d’arbres es va estabilitzant i la presència dels canvis bruscos és negligible. L'explicació 

de les singularitats del gràfic que es produeixen cada 15 anys, es troba en el fet que en el model 

es suposa que els arbres produeixen pinyes cada 15 anys, per tant, cada 15 anys hi ha una nova 

generació. En aquesta circumstància, se li suma el fet que cada 15 anys els arbres augmenten la 

seva producció de pinyes. En la realitat, no hi ha una xifra exacta on els arbres comencin a 

produir pinyes i la producció de pinyes augmenta progressivament. Per tant, les irregularitats que 

presenten els gràfics es poden explicar com una limitació del model.  

A continuació, s’estudiarà com evoluciona el nombre de plançons en els anys posteriors a un 

incendi. Observant la figura 29, veiem que hi ha gran establiment de llavors que formaran 

plançons en el primer any després de l’incendi. De fet, el nombre de plançons en el primer any 
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després de l’incendi és 10 vegades més gran que el nombre de plançons establerts abans de 

l’incendi. La causa d’aquest fet és que les llavors es poden establir a tota la parcel·la ja que no hi 

ha arbres adults que ocupin terreny de la parcel·la. Cal destacar que, segurament, el nombre de 

plançons establerts és superior als resultats obtinguts ja que en cada casella del programa hi pot 

créixer com a màxim un plançó, encara que se n’hagin establert més d'un.  

No mb re  d e  p lan ço n s (arb re s d 'u n  an y d 'e d at) e n  l'an y ab an s i 
e ls  100 an ys p o ste r io rs  a  u n  in ce n d i
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Fig. 29: Gràfic sobre el nombre de plançons l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha elaborat aquest 

gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades 
 

En el gràfic de la figura 30, es veu clarament com evoluciona el nombre de plançons després del 

primer any. En els anys posteriors al primer, concretament des del segon any fins al quinzè, no 

neixen nous plançons. Això es deu el fet que no hi ha arbres de més de 15 anys que puguin 

produir pinyes. En l’any número 15, s’observa una gran producció de plançons. Aquests nous 

plançons han estat produïts pels primers arbres que van néixer després de l’incendi i que ja 

poden produir pinyes. Des l’any 15 fins al 29, el nombre de plançons va baixant, això és a causa 

que cada cop hi ha menys espai per l’establiment de nous arbres. En aquest fet s’hi afegeix que 

van morint arbres productors de pinyes per la competència. Tot i això, a l’any 30, el nombre de 

plançons torna a créixer de manera important. Hi ha dues causes que provoquen aquest fet. La 

primera és que els arbres que havien nascut a l’any 15, ja poden produir pinyes. La segona és que 

els arbres de 30 anys d’edat o més tenen una producció de pinyes superior a la dels arbres de 

menys de 30 anys. A partir de l’any 31, el nombre de plançons torna a decréixer lentament. A 

l’any 45, hi ha un nou creixement brusc en el nombre de plançons i el model es comporta de 

manera similar que en els casos anteriors. Cada 15 anys, hi ha un canvi brusc o singularitat en el 

gràfic.  Tot i això, els canvis cada cop són menys accentuats, i a partir de l’any 50, el gràfic es va 
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estabilitzant  cap a un nombre de plançons molt similar al nombre de plançons que hi havia 

abans de l’incendi. Quan el bosc s’ha estabilitzat, la cobertura de plançons és del 5%. 

Evolució del nombre de plançons (arbres d'un any) a partir del 
primer any després d'un incendi
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Fig. 30: Gràfic sobre el nombre de plançons l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha elaborat aquest 

gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades. 
 

Seguidament, s’estudiaran els resultats que fan referència al nombre d’arbres preadults: arbres de 

2-15 anys que encara no poden produir pinyes. Observant el gràfic de la figura 31, veiem que els 

plançons formats en el primer any després de l’incendi es converteixen en arbres preadults a 

partir del segon any. Del segon al quinzè any, la quantitat d’arbres preadults va disminuïnt 

progressivament. La causa de la pèrdua d’arbres és la competència: no tots els plançons arribaran 

a produir pinyes i encara menys arribaran a una edat considerable. A l’any 15, el nombre 

d’arbres preadults baixa bruscament ja que tots els plançons que es van establir després de 

l’incendi s’han convertit en arbres adults. A partir d’aquí, el nombre d’arbres preadults va 

creixent ràpidament fins a l’any 30 després de l’incendi, on arriba a la xifra de 160 arbres. A 

partir d’aquest moment, el nombre d’arbres preadults va variant poc a poc en funció del nombre 

de plançons que s’estableixen i de la competència fins que, aproximadament, a partir de l’any 60 

després de l’incendi, s’estabilitza a uns 170 arbres preadults, xifra molt similar a la d’arbres 

preadults abans de l’incendi (174 arbres preadults). Aquests 170 arbres preadults suposen una 

cobertura del 39%. 
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Nombre d'arbres preadults (1-15 anys) l'any abans i els 100 anys posteriors a un 
incendi 
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Fig. 31: Gràfic sobre el nombre d’arbres preadults l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha elaborat 

aquest gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades. 
A continuació, s'analitzaran els resultats obtinguts sobre el nombre d'arbres de 15 a 29 anys 

d'edat que es troben en els 100 anys posteriors a l'incendi. Observant el gràfic de la figura 32, es 

veu que els arbres preadults que han sobreviscut els primers 14 anys es converteixen en arbres 

adults. El nombre d'arbres de 15 a 29 anys va decreixent progressivament a causa de la 

competència. A l'any 30, el nombre d'arbres de 15 a 29 anys d'edat decreix de cop perquè els 

arbres que es van establir l’any després de l’incendi passen un nou estat: arbres de més de 30 

anys. En els pròxims 15 anys, el nombre d'arbres d'edat compresa entre 15 i 29 anys va creixent. 

Aquests arbres són de la segona generació ja que han nascut de pinyons formats en arbres que 

havien nascut després de l'incendi. A partir de l'any 45, el nombre d'arbres de 15 a 29 anys va 

disminuïnt molt a poc a poc fins que, a partir de l'any 60, aproximadament, es va estabilitzant a 

uns 90 arbres . El nombre d'arbres de 15 a 30 anys l'any abans de l'incendi, 91 arbres, és 

pràcticament igual. L’àrea ocupada pels arbres de 15 a 30 anys és del 20% del total.  

Nombre d'arbres de 15-29 anys en l'any abans i els 100 anys posteriors a un 
incendi
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Fig. 32: Gràfic sobre el nombre d’arbres de 15 a 29 anys l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha 

elaborat aquest gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades. 
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Tot i que el nombre d'arbres d'edat entre 15 i 30 anys varia molt poc en la segona meitat del segle 

després de l'incendi, és cert que té tendència a disminuir.  Si s'observa el gràfic 30 i el gràfic 31, 

es veu que el nombre de plançons i d'arbres preadults en la segona meitat del segle puja 

lentament, a la inversa que el nombre d'arbres entre 14 i 30 anys. L'explicació d'aquestes petites 

variacions es troba en la competència: cada cop es troben arbres més grans que exerceixen un 

grau de competència molt alt sobre els nous arbres que neixen, per tant, dificulten que els arbres 

petits arribin a més de 30 anys però alhora obren espai per l'establiment de nous plançons. 

Finalment, si s'observa la figura 33, s’observa que el nombre d'arbres de més de 30 anys varia 

molt poc en la segona meitat del segle, per tant, la competència no afecta en el seu creixement. 

 

Finalment, s'analitzaran els resultats que fan referència a la quantitat d'arbres de més de 30 anys 

que es troben en els 100 anys posteriors a l'incendi. Naturalment, durant els 30 primers anys el 

nombre d'arbres de més de 30 anys és 0. A l'any 30, tots els arbres que es van establir el primer 

any després de l'incendi i han sobreviscut es converteixen en arbres de més de 30 anys. En els 

pròxims 15 anys, el nombre d'arbres de més de 30 anys va disminuïnt per la competència. Al cap 

de 15 anys, torna a haver-hi un creixement accentuat, i, a partir d'aquí, el nombre d'arbres 

segueix creixent fins que s'estabilitza als anys 60 a uns 115 arbres aproximadament. La cobertura 

d’aquests 115 arbres és del 26%. Aquesta xifra és bastant similar al nombre d'arbres de l'any 

abans de l'incendi (108 arbres). Finalment, si ens fixem en els últims dos anys, veiem una 

baixada en la quantitat d'arbres. Aquesta baixada és causada pel fet que els primers plançons que 

es van establir han arribat als 99 anys, a l'edat màxima, i s'han mort. Dels 205 plançons que es 

van establir en el primer any, només 17 arriben a l'edat màxima, la mort de tots els altres és 

produïda per la competència. 

Nombre d'arbres de més de 30 anys en l'any abans i els 100 posteriors a un 
incendi
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Fig. 33: Gràfic sobre el nombre d’arbres de més de 30 anys l’any abans i els 100 anys posteriors a l’incendi.  S’ha 

elaborat aquest gràfic a partir dels resultats de les simulacions realitzades 



  Simulació d’un sistema dinàmic                                                                                            Martí Perarnau 

 44

En comparació amb els gràfics anteriors, el dels arbres de més de 30 anys és el més estable, on 

els creixements i els decreixements del nombre d’arbres són menys bruscos. L’explicació 

d’aquesta diferència rau en el fet que la competència afecta poc als arbres adults, a més, en 

aquest estudi es consideren tots els arbres d'edat superior a 30 anys, per tant, no es perden arbres 

perquè canvïin d'estat tal com passava en els estudis anteriors 

 

4.2 Segon estudi: Com respon una pineda de pi blanc a diferents freqüències d'incendis? 

Tot i que el bosc pot regenerar-se bé després d’un incendi, en aquest segon estudi es planteja la 

possibilitat que el bosc pateixi més d’un incendi. Els resultats d’aquest estudi, ens poden ajudar a 

veure les conseqüències que pot tenir un augment de la taxa d’incendis que es produeixen en una 

zona. Aquest augment pot ser causat per l’acció humana, ja sigui per l’augment dels incendis 

causats per l’home o per l’efecte del canvi climàtic. 

En el segon estudi, les condicions inicials són les mateixes que en el primer: un bosc adult que 

s'ha cremat. A diferència del primer estudi, en el segon el bosc pateix més d'un incendi. Per 

conèixer com respon el bosc més d’un incendi seguit, es sotmet el bosc a incendis successius 

amb diferents freqüències fins la seva extinció. Els resultats obtinguts fan referència al nombre 

d'incendis que ha patit el bosc abans d'extingir-se amb una freqüència d'incendis concreta. Per 

exemple, partint d'un bosc ja cremat, el bosc torna a rebre un incendi al cap de 20 anys (per tant, 

amb una freqüència de 20 anys/incendi), si el bosc sobreviu, 20 anys després del segon incendi, 

el bosc tornarà a patir un incendi i així successivament fins que s'extingeixi (o no). Per 

aconseguir els resultats amb més facilitat, s'ha creat un programa (simulacio2.exe) que realitza 

100 simulacions per cada freqüència diferent i dóna la mitjana dels 100 resultats obtinguts. Les 

diferents freqüències estudiades van des d'un incendi cada any fins a un incendi cada 50 anys. 
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Fig 34. Gràfic sobre el nombre d’incendis que sobreviu el bosc abans d’extingir-se segons la freqüència. Aquest 

gràfic s’ha elaborat a partir dels resultats de les simulacions. 
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Els resultats obtinguts es poden dividir en quatre grups: una freqüència d’incedis d’1 a 14 

anys/incendi, una de 15 a 29 anys/incendi, una de 30 a 43 anys/incendi, i finalment, una de més 

de 43 anys/incendi.  

En la primer grup, els boscos de 1 a 14 anys no sobreviuen a un incendi perquè els seus arbres 

encara no poden produir pinyes per formar un nou bosc després de l’incendi.  

En el segon, els arbres que formen el bosc ja poden formar pinyes. Els boscos que tenen de 14 a 

29 anys tenen moltes possibilitats de sobreviure a un incendi. Concretament, s’ha estudiat quants 

cops un bosc de 14 a 29 anys s’extingia en el primer incendi i el resultat ha estat menys d’un 1%. 

Per tant, el bosc té moltes possibilitats de sobreviure al primer incendi. Tot i això, aquest incendi 

el debilita, per tant, el nou bosc jove que es formarà a partir dels plançons del primer bosc jove 

tindrà menys possibilitats de sobreviure a un nou incendi i així successivament. Això es 

demostra en el fet que si seguim aplicant incendis cada 14 a 29 anys, el bosc sobreviu, 

aproximadament, una mitjana de 3 incendis. Aparentment, és curiós que un bosc de 29 anys no 

sobrevisqui més incendis que un de 15. Però si es pensa que durant els 14 anys posteriors a 

l'incendi, no hi ha arbres que produeixin noves pinyes i, per tant, no es formen nous plançons, es 

troba ràpidament la solució: sempre hi ha el mateix nombre d'arbres que poden produir el mateix 

nombre de pinyes i, per tant, no hi ha diferència entre un bosc de pins blancs de 15 anys i un de 

29. Per tant, si un bosc pateix un segon incendi al cap de 14 a 29 anys, l’únic factor que 

determinarà si sobreviu o no serà l’establiment de plançons del primer any després del primer 

incendi. Òbviament, a la realitat sí que hi ha diferència ja que els arbres no produeixen pinyes a 

una edat fixada i a mesura que van creixent en produeixen més. 

Quan l’edat del bosc que s’ha format després d’un incendi està compresa entre 30 i 44 anys, la 

probabilitat que l’espècie no s’extingeixi per un incendi és molt alta. A més, el bosc suporta uns 

10 incendis sense extingir-se. El principal motiu que fa que el  bosc suporti més incendis que el 

bosc de 14 a 29 anys és que els plançons que es van establir l'any després de l'incendi han 

superat l'edat de 30 anys i, per tant, produeixen més pinyes. Hi ha un altre motiu que facilita la 

supervivència: una nova generació d'arbres pot produir pinyes. Aixo fa que, a diferència del bosc 

jove, el bosc amb dues generacions d'arbres productors de  pinyes té més possibilitats de 

sobreviure a mesura que augmenta la quantitat d'anys que han passat entre dos incendis. Per 

exemple, un bosc de 35 anys, té 6 grups d'arbres d'edats diferents que poden produir pinyes: els 

arbres (de 35 anys) que es van establir l'any després de l'incendi i els arbres (de 15,16,17,18 i 19 

anys) produïts pels primers arbres que es van establir. A mesura que augment l’edat del bosc, 

també augmenta el nombre d’arbres amb edats diferents que poden produir pinyes. Tot i això, si 

s’observa el gràfic de la figura 34, es constata que la variació del nombre d’incendis en funció de 

les freqüències entre 30 i 44 anys/incendi és molt baixa. Per tant,  pot semblar que la producció 
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de pinyes de la segona generació no és important per la regeneració després de l’incendi. Però no 

és així. La competència provoca la mort de forces arbres que es van establir en el primer any. Si 

només fos important la producció de pinyes dels arbres del primer any, com més anys passessin, 

el bosc es debilitaria més pels incendis perquè cada cop hi hauria menys arbres de la primera 

generació. En canvi, passa més aviat el contrari, el bosc augmenta una mica la seva resistència 

als incendis. Així doncs, la producció de pinyes dels arbres de la segona generació també és 

important. 

A partir dels 44 anys, s’observa una gran pujada en el nombre d’incendis que ha de patir un bosc 

abans d’extingir-se. El motiu principal d’aquesta pujada es troba en el fet que cada cop més 

arbres superen els 29 i els 44 anys i, per tant, augmenten la seva producció de pinyes. A més, una 

nova generació d'arbres comença a produir pinyes. Quan la freqüència supera els 47 

anys/incendi, no s'ha disposat de resultats perquè quan s'ha observat que el bosc sobrevivia a més 

de 1000 incendis, s'ha considerat inútil intentar buscar una xifra superior. S'ha suposat que si el 

bosc suporta més de 1000 incendis seguits amb una freqüència determinada (un incendi cada 47 

anys com a mínim), és senyal que els incendis no debiliten el bosc. Així doncs, el bosc té les 

mateixes possibilitats de sobreviure després de dos incendis separats per 47 anys o més que 

després de 500. Per tant, a partir dels 47 anys, aproximadament, les possibilitats d’extingir-se 

després d’un incendi són nul·les i, a més, els incendis no debiliten el bosc. 

 
5. Conclusions 

A partir de l'anàlisi dels resultats, s'han extret diverses conclusions. Primer, es veuran les 

conclusions extretes del primer estudi.  

• S'ha vist que en els primers cinquanta anys hi ha una gran variació en el nombre d'arbres. 

Pel què fa el total d’arbres, sense tenir en compte els primers 15 anys on no hi ha nous 

arbres, la tònica és ascendent en els primers 50 anys.  

A partir de la primera cinquantena d’anys, el nombre d’arbres s’estabilitza. La conclusió 

que s'extreu d'aquest comportament és que, després d'un incendi d'un bosc adult de pins 

blancs, en els primers 50 anys el nombre d'arbres tendeix a pujar fins que, a partir del 

anys 50 o 60, s'estabilitza en una xifra molt similar a la d'abans de l'incendi. 

• Pel que fa als plançons, s'ha observat que el nombre de plançons en el primer any després 

d'un incendi és molt alt. A partir d'aquí, el nombre de plançons és zero en els següents 15 

anys i després, sense tenir en compte les irregularitats que es produeixen cada 15 anys, la 

tònica del nombre de plançons és pujar fins a anar-se estabilitzant a partir de l'any 50 

després de l'incendi a un valor pràcticament igual al nombre de plançons abans de 

l’incendi. Veient la gran diferència entre el nombre de plançons que s'estableixen l'any 
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després de l'incendi i els anys posteriors, s'ha arribat a la conclusió que els plançons que 

s'estableixen en el primer any després de l'incendi marcaran profundament la regeneració 

del pi blanc i les seves probabilitats de sobrevuire. El nombre de plançons que 

s'estableixen depèn del bosc cremat. En el primer estudi, era un bosc adult, això ha 

comportat que el nombre de plançons fos alt i el bosc de pi blanc es regenerés amb èxit. 

• Respecte als arbres preadults, als de 15-30 anys i als de més de 30 anys; la variació en la 

quantitat d'arbres de cada tipus és semblant. En els primers 45 anys, tots els gràfics 

presenten en un interval de 15 anys, diferent en cada cas, un nombre elevat d'arbres. 

Aquest nombre són els plançons que s'han establert el primer any després de l'incendi i 

han passat a formar part d'un dels diferents grups d'arbres estudiats (el grup d'arbres 

preadults, el dels de 15-30 anys i el dels de més de 30 anys). Aquests nombres tan elevats 

d'arbres en els primers anys mostren la gran importància dels plançons que s'estableixen 

en el primer any després de l'incendi. Un cop han passat aquests anys amb nombres 

elevats d'arbres, la quantitat d'arbres fa una gran baixada; però a partir d'aquí, igual que 

en el gràfic del nombre de plançons, la tònica és ascendent fins a estabilitzar-se als anys 

50 o 60 a una xifra molt similar al nombre d'arbres de cada tipus que hi havia abans de 

l'incendi. Per tant, al cap de 50 o 60 anys com a mínim, no només el nombre total d'arbres 

total és molt similar al nombre d'arbres abans de l'incendi, sinó que també l'estructura del 

bosc és semblant. 

• A continuació, es treuran conclusions sobre l'efecte de la competència en la regeneració 

del pi blanc. Primer de tot, s’ha observat que en els anys on encara no hi havia producció 

de pinyes, el nombre d’arbres baixava per la competència. Després, encara que el nombre 

d’arbres pujava, la competència impedia un creixement més important. Per tant, la 

competència impedeix una regeneració més exitosa del pi blanc. El gran efecte que té la 

competència en el programa es reflexa clarament en el fet que només 17 arbres moren de 

vellesa dels 205 plançons que s'estableixen al primer any.  

Pel que fa a l’efecte de la competència sobre els diferents grups d’edat, s'ha observat que 

després dels 50 anys posteriors a l’incendi, el nombre de plançons i d'arbres de 1 a 15 

anys d'edat augmentava lentament i el nombre d'arbres de 15 a 30 anys decreixia de 

manera inversa al creixement dels plançons i els arbres de 1 a 15 anys. Pel que fa als 

arbres de més de 30 anys, el seu nombre es mantenia constant. Tal com s'ha explicat en 

l'anàlisi de resultats, la causa d'aquest fet també es troba en la competència. Per tant, es 

pot concloure que la competència no perjudica els arbres de més de 30 anys però 

disminueix les possibilitats que nous arbres arribin a una edat superior als 30 anys. La 
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mort d'aquests arbres, beneficia l'establiment de nous plançons i el creixement d'arbres no 

adults.  

A continuació, s'exposaran les conclusions del segon estudi.  

• La primera conclusió és òbvia: si un bosc de pi blanc on cap dels seus arbres ha arribat a 

l'edat necessària per poder produir pinyes pateix un incendi, el resultat serà l'extinció de 

l'espècie. 

• Si els arbres que formen el bosc ja poden produir pinyes però són joves (arbres de 15 a 30 

anys), la primera conclusió que s'ha extret és que el bosc té moltes possibilitats de 

sobreviure a un incendi. Tot i això, aquest incendi el debilita, per tant, l’espècie tindrà 

més possibilitats d’extingir-se si pateix un nou incendi. La segona, aquesta repetida, és 

que el nombre de plançons és determinant pel desenvolupament del bosc ja que les 

possibilitats de sobreviure del bosc que es forma, si no tenim en compte les diferents 

produccions de pinyes en funció de l'edat, només depèn dels plançons que s'estableixen 

després de l'incendi. 

• Si el bosc que pateix un incendi ja té dues generacions d'arbres productors de pinyes 

(bosc de 30 a 44 anys), les possibilitats d'extingir-se per l'incendi són pràcticament 

nul·les. A més, el bosc necessita més quantitat d'incendis que el bosc jove per extingir-se. 

Per tant, els incendis debiliten menys els boscos que tenen dues generacions d’arbres que 

produeixen pinyes que els boscos que només en tenen una. El principal factor que 

provoca que els boscos de 30 a 44 anys es debilitin menys pels incendis és que els 

primers arbres que es van establir tenen una major producció de pinyes. Tot i això, encara 

que els resultats puguin semblar que indiquen el contrari, el fet que una nova generació 

d’arbres produeixi pinyes també ajuda a aconseguir una bona regeneració. 

• Per a els boscos formats de 44 a 47 anys després de l’incendi, per tant, que tenen 3 

generacions productores de pinyes, la possibilitat d'extingir-se és pràcticament nul·la. A 

més, els incendis debiliten molt poc els boscos de pi blanc ja que aquests necessiten de 34 

a uns 200 incendis perquè es produeixi l'extinció de l'espècie. 

• Finalment, respecte als arbres de més de 47 anys, la possiblitat d'extingir-se és nul·la. A 

més, a partir d’aquesta edat els incendis ja no debiliten el bosc. Aproximadament, l'any 

50 després de l'incendi coincideix amb l'any on el nombre dels diferents tipus d'arbres 

tendeix a establir-se. Per tant, com a conclusió, els incendis no debiliten el bosc quan 

aquest ha aconseguit una estructura bastant estable. Aconsegueix aquest tipus 

d'estructura, aproximadament, a partir dels 50 anys després de l’incendi, quan hi ha tres 

generacions d'arbres que poden produir pinyes i la primera generació d’arbres ha arribat a 

una edat on té una producció de pinyes important. 
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Agraïments 

Primer de tot voldria donar les gràcies al tutor del treball, Raül Albero, per el seguiment i 

l’orientació de tot el treball. A més del tutor, també agrair a tots els professors i especialment a 

Toni Hernández la seva ajuda.  

També voldria donar les gràcies a David Jou, que em va orientar quan més ho necessitava. Una 

menció molt especial a José Luis Ordóñez, que m’ha assessorat i ajudat molt en el treball. També 

voldria agrair molt l’ajuda del meu germà, Guillem Perarnau, per haver-me ensenyat a programar 

i haver-me ajudat molt en la realització del treball. 

Finalment, voldria donar les gràcies a tots els amics i la familia que m’han donat suport en tot 

moment. 

A tota aquesta gent, perquè sense ells no hauria estat possible aquest treball, moltes gràcies. 

 
 
 
 
 
 
Bibliografia i webs 

 
Bibliografia: 
 
Ordre i caos en ecologia, Flos, Jordi (coord.), Barcelona 1995. 
 
Ecosistemes terrestres. La resposta als incendis i a d'altres pertorbacions. Josep Terradas 
(coord.) 1987.- Quaderns d'ecologia aplicada núm. 10. Diputació de Barcelona. 
 
Ecologia del foc, Jaume Terradas (coord.), 1996. 
 
Efectes ecològics dels incendis forestals en els boscos del Vallès,  Canadell, J. M. (Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1984) 
 
La regeneració de la vegetació després de l’incendi de juliol de 1982 al Massís del Garraf, 
Papió, C. I Terradas (primer informe al Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona., 
1984). 
 
La transformació del paisatge terrassenc, Àngel Arisí i Campà. 
 
Análisis y modelización del reclutamiento de Pinus nigra en zonas afectadas por grandes 
incendios. Ordóñez, J.L. 2004. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Els incendis forestals, tesi doctoral de Josep Maria Espelta. 
 
Aspectes sobre la regeneració en brolles d’estepa i regeneració del pi blanc. Cucó, M.C., tesi de 
llicenciatura, 1985 
 
Efectes ecològics dels incendis forestals en els boscos del Vallès  (UAB, ecologia) 



  Simulació d’un sistema dinàmic                                                                                            Martí Perarnau 

 50

 
III Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Diversos autors. 
Monografies 25, 1997 
 
IV Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Diversos autors, Monografies 29, 
2000 
 
V Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Diversos autors,  Monografies 35, 
2002 
 
Avaluació de la regeneració en àrees afectades per incendis al Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l'Obac, D. Guixé i J. Colell (Àrea de Biodiversitat. Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya), Monografies 35, Diputació de Barcelona 2002 
 
Tecnologia industrial 1, (barcelona 2000) ( editorial Mc Graw Hill) 
 
Gran Encliclopèdia Catalana (Barcelona 1979). Edicions 62 
 
Diccionari de la Llengua Catalana (Barcelona 1982) 
 
 
 
 
 
Webs: 
 
http://www.diba.es/parcsn/parcs/home.asp 
www.jardin-mundani.com/galeriafotosPQ.htm  
http://www.pinetum.org/  
www.ua.es/personal/jordi/fotos/selco_4_pinus_halepensis.jpg 
http://www.eslomas.com/index.php/archives/2005/09/01/automatas-celulares/ 
http://axxon.com.ar/zap/278/c-Zapping0278.htm 
http://linux.bankhacker.com/software/GOL+(Game+of+Life)/ 
http://yupana.autonoma.edu.co/publicaciones/yupana/005/autocelular/Automatas.html 
http://ftp.fi.muni.cz/pub/muni.cz/EMIS/journals/BAMV/conten/vol10/neptali.pdf 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Computadora#Hist.C3.B2ria_de_l.27ordinador 
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500571 
http://www.telcom.es/~anvil/pins.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Simulació d’un sistema dinàmic                                                                                            Martí Perarnau 

 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


