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1. INTRODUCCIÓ 
El canvi climàtic és actualment un dels temes més investigats a nivell científic 

degut al seu impacte en la societat. Per exemple, es preveuen crescudes del 

mar que podrien provocar que illes s’enfonsessin, o la desaparició d’espècies 

que només creixen en la zona més alta de muntanyes i que aquesta franja 

climàtica pujarà fins a desaparèixer. Aquests impactes han provocat l’acció 

d’una sèrie de d’organitzacions que intenten protegir els valors 

mediambientals. També podem parlar de científics que estudien el canvi 

climàtic i alerten de les causes i els efectes que pot produir a la vida 

quotidiana de la gent sense tenir consciència del que passa realment.  

Dintre d’aquesta àmplia problemàtica vaig escollir el tema del balanç entre les 

emissions de gasos amb efecte hivernacle i el segrest de carboni atmosfèric 

que pot minvar l’efecte hivernacle. En particular, he volgut comparar les 

emissions de metà de les vaques i el segrest de diòxid de carboni dels arbres a 

través de la fotosíntesi, en boscos de muntanya.  

Al llibre d’en Josep Enric  Llebot  El temps és boig? (Fundació Catalana per a la 

recerca i la innovació, novembre 2005) s’explica quins gasos són els que 

produeixen l’efecte hivernacle, els diferents graus de concentració a 

l’atmosfera i la manera de com s’emeten i com es segresten. Es pot veure que 

les vaques emeten una quantiat significativa de metà, tanta com per ser un 

dels principals problemes mediambientals a Nova Zelanda, on hi ha molta 

quantitat de ramaderia vacuna. Cóm es pot relacionar el fet de les emissions 

de vaques amb el canvi climàtic?  

Rellegint el llibre esmentat es poden comparar els diferents gasos a partir 

d’unes equivalències del seu efecte hivernacle. És a dir, per la mateixa 

quantitat, hi ha gasos que tenen més efecte hivernacle que altres depenent 

de les seves propietats físiques. Per tan podem fer correspondre  l’efecte de la 

quantitat de metà emès per les vaques amb l’efecte que faria un certa 

quantitat equivalent d’altre gas, com el CO2 i veure alguna forma en que 

aquest CO2 pot ser retirat de l’atmosfera. Així, a partir de les equivalències del 

efecte de canvi climàtic dels diferents gasos es pot relacionar les emissions de 

metà de les vaques amb la fixació de diòxid de carboni dels vegetals a la 
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fotosíntesi. En aquest treball experimental he esbrinat el creixement d’un bosc i  

quina quantitat de CO2 absorbeix per hectàrea. Tenint això podria extreure un 

valor que em digués la quantitat d’hectàrees que necessitem per equilibrar les 

emissions de metà de les vaques.  Mesurar directament les emissions de metà 

de les vaques és un treball experimental molt complicat, ja que per començar 

no disposem de vaques així com així, ni tampoc tenim fàcilment l’instrumental 

per mesurar els gasos. Per tant, els valors d’emissions de gasos els he obtingut 

després d’una recerca bibliogràfica en revistes, websites i enciclopèdies. 

Finalment vaig trobar un article d’una revista a Internet on s’explicava les 

emissions de metà de les vaques a Argentina, aquest estudi demostrava que 

les emissions depenen en gran part de la dieta del boví. 

La raó del títol és jugar amb la idea de les concentracions dels diferents gasos 

de carboni (metà, CO2) a l’atmosfera degut al seu impacte en el canvi 

climàtic. La relació no és directe ja que el augment dels gasos afecta l’efecte 

hivernacle i l’efecte hivernacle afecta al canvi climàtic. El subtítol està 

totalment dirigit a l’objectiu concret del treball, que és buscar una xifra que ens 

digui quantes hectàrees de bosc necessitem per amortir totes les emissions de 

metà d’una vaca en un any. D’aquesta idea en poden aparèixer altres com, si 

sabem quantes vaques hi ha en un poble també podrem saber quantes 

hectàrees de bosc necessitem per tenir un balanç zero d’efecte hivernacle.  

La pregunta inicial que ens formulem és si  les emissions de metà de les vaques 

són tan significatives com per necessitar una extensió forestal molt àmplia i que 

en molts casos sobrepassi de la superfície de bosc existent. 

En aquest treball els objectius són bastants. El principal es trobar un valor que 

em digui quantes hectàrees necessitem per poder anivellar les emissions de 

metà de les vaques. Un altre objectiu molt important és realitzar un treball 

d’investigació complet i amb autonomia, és a dir que sóc jo el que haig de 

decidir cap a on tirar el projecte, quines coses m’interessen, familiaritzar-me 

amb un àmbit de recerca una mica més avançat. Un altre objectiu ser 

responsable de fer un estudi important i també tenir la maduresa per saber 

extreure conclusions de dades o una visió analítica dels problemes que es 

presenten al llarg del treball i hem de solucionar sobre la marxa. En el meu cas, 

per exemple, han estat alguns problemes a l’hora de fer l’inventari forestal o 
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també al passar les dades a l’ordinador i t’equivoques, i has d’anar amunt i 

avall buscant on t’has equivocat i rectificar. Hi ha moltes situacions on no saps 

que fer i has de buscar la sortida menys dolenta. Finalment, el meu objectiu 

personal ha estat aconseguir un treball madur i on jo mateix pugui veure la 

meva evolució durant el treball. 

La metodologia per trobar la solució no va ser senzilla. Necessitava una dada 

clara de les emissions de vaques anuals, cosa difícil de trobar. Els textos 

científics en anglès i el seu lèxic no van ajudar a trobar la dada. Però malgrat 

això després d’una cerca per Internet de revistes científiques, vaig trobar la 

dada necessària. També necessitava saber l’índex de creixement del bosc 

que em permetés saber la quantitat de CO2 que segresta una hectàrea de 

bosc. Com que cada bosc té un índex de creixement diferent havia de 

delimitar una zona representativa de bosc on faria l’inventari forestal. En 

aquest inventari forestal mesuraria l’alçada, el diàmetre dels arbres i en alguns 

n’extrauria testimonis de fusta on poder veure els anells de creixement. Vaig 

seleccionar vuit parcel·les en un bosc pirinenc del Pallars Sobirà que fossin una 

mostra representativa de la situació actual del bosc: a prop o lluny de les  

pistes forestals, madurs o amb restes de tala, i a diferents altituds. Amb els 

testimonis de fusta, on es veien els anells de creixement, podia calcular els 

mil·límetres que creix l’arbre cada any. Si tenia el diferent volum, a partir de 

l’alçada i el diàmetre, podia saber quina quantitat en volum augmentava 

cada any l’arbre. Després, com tenia més d’una dada en cada parcel·la on 

podia veure la relació entre el diàmetre de l’arbre i el seu creixement, feia un 

gràfica que relacionava el creixement anual i el diàmetre. Aplicant una recta 

de regressió tenia una equació del creixement anual que depenia del 

diàmetre. Llavors aplicava a tots els arbres, tan si havia extret testimoni com si 

no, l’equació. Llavors tenia els valors de creixement anual de tota una 

parcel·la. Perquè fos més realista feia la mitjana de totes les parcel·les i tenia el 

valor mitjà de creixement del bosc en una parcel·la. Si sabia la superfície de la 

parcel·la, sabia el creixement del bosc en una hectàrea. Llavors a partir de 

factors de conversió tenia la quantitat de CO2 segrestat. Amb aquesta 

quantitat, utilitzant els valors de la EPA (US. Enviromental Protection Agency ) 

sobre els valors del gasos en canvi climàtic, trobava la xifra que necessitava: 
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un valor que em deia la quantitat d’hectàrees que necessitava per equilibrar 

la contaminació anual d’una vaca en metà. 

La xifra obtinguda de 0,717 hectàrees de bosc per cada vaca en un any és 

prou significativa com per tenir-la en compte, però certament jo l’esperava 

més alta. Observant la dada obtinguda puc concloure que la quantitat és 

molt significativa si tenim en compte les dades absolutes de vaques a 

Catalunya i les relacionem amb la superfície de bosc de Catalunya. Veiem 

que és un valor important, sense considerar el que necessitem per anivellar les 

emissions les emissions dels cotxes, calefaccions, etc. En aquest resultat es veu 

el valor del bosc. A part de ser una font d’extracció de fusta, també té un valor 

molt gran envers el canvi climàtic i l´escalfament  global. Malgrat això, quasi 

tota la gent pensa més en els diners i menys en el medi ambient. També he de 

comentar que aquesta situació poc a poc canvia i cada cop més gent és 

sensible als problemes ambientals, ja que sovint el medi ambient i la seva 

alteració és el causant de tanta destrucció. 

Després de veure els resultats del treball puc veure que el mètode utilitzat és el 

correcte però que he tingut algunes limitacions bibliogràfiques a l’hora de fer 

el treball. També he de dir que el bosc és molt important a nivell ecològic però 

també a nivell econòmic a causa del turisme.  

No menteixo si dic que aquest treball ha sigut, de moment, el millor que he fet 

a nivell acadèmic. Però també sóc conscient que aquest treball te un valor 

personal i alhora el valor de tota la gent que m’ha ajudat, tan a nivell 

experimental, com d’idees o planificació. 
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2. EFECTE HIVERNACLE 
Sabem que al nostre planeta existeix un canvi a nivell global. Aquest canvi 

climàtic, entre altres coses afecta a tot el planeta. Un dels efecte importants, 

és  l’augment de la temperatura degut a l’efecte hivernacle. Una part de la 

radiació (el 50% aproximadament) que ens arriba a la Terra no és absorbida 

pels gasos i núvols de l’atmosfera i arriba a la superfície. La superfície s’escalfa i 

torna a emetre radiació en una longitud d’ona diferent que és absorbida pels 

gasos atmosfèrics, escalfant l’atmosfera. Però alhora la Terra emet radiació 

calorífica. Aquesta radiació en forma de calor, emesa per la Terra, és 

absorbida per uns gasos anomenats hivernacle. Aquest gasos, generalment 

diòxid de carboni i vapor d’aigua són bipolars, això comporta, entre altres 

coses, que aquest gasos absorbeixin gran part d’aquesta calor que emet la 

Terra. Aquests gasos que capturen la energia calorífica a baixa altitud i major 

temperatura pugen a causa del fred, on alliberaran menys energia, però 

alliberaran aquesta energia en totes direccions i lògicament tornaran a la 

superfície terrestre. Podem dir en sentit simple que aquests gasos fan que la 

energia “reboti” cap a la Terra. En una franja de longitud d’ona de l’energia, 

entre  7 i 13 micres, els gasos no poden absorbir la energia i per aquí s’escapa 

part de la energia que la Terra emet. La quantitat d’energia d’absorció dels 

gasos varia segons les seves propietats moleculars: el diòxid de carboni 

absorbeix ones entre 3 i 7 micres i el vapor d’aigua entre 14 i 19 micres. A part 

del diòxid de carboni i el vapor d’aigua, també hi ha altres gasos que fan el 

mateix efecte, com el metà, l’ozó, l’òxid nitrós. Casualment tots aquest gasos 

absorbeixen energia que passa entre 7 i 13 micres de longitud. Malgrat això, 

aquests gasos tenen un poder d’absorció menor que el diòxid de carboni i el 

vapor d’aigua, però un increment d’aquests gasos fa que aquesta finestra de 

calor es tanqui i llavors la Terra sigui només una entrada de calor, la 

extraterrestre i la de la Terra mateix.  

La temperatura augmenta amb la absorció dels gasos hivernacle en 33 graus 

centígrads. La actuació d’aquests gasos és natural però el que no és natural és 

l’increment de CO2, que ha estat del 26% en els dos darrers segles. Aquest 

increment, encara que alguns no s’ho creguin, es degut a l’acció humana, 

bàsicament a la combustió de combustibles fòssils. Respecte del total 
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d’increment del efecte hivernacle, el 55% es degut al diòxid de carboni, però 

és molt més preocupant que el 45% restant sigui degut als altres gasos, menys 

perillosos, en principi, però que han augmentat moltíssim la seva presència a 

l’atmosfera. Si la presencia de gasos com el metà, el òxid nitrós etc. augmenta 

en grans quantitats, aquesta finestra de sortida de calor es tancarà poc a poc, 

o no tan poc a poc, fins que la Terra sigui un autèntic forn.  

 

* Martín Chilavet J. Cambios climáticos, Una aproximación al sistema Tierra, Mundo Vivo. 1999. 

 

 

 

Figura 1. Balanç d’energia de la Terra. 

 http://asd-www.larc.nasa.gov/SCOOL/budget.jpg 
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2.1. Gasos de l’efecte hivernacle. 
 

2.1.1 Òxid nitrós. 

L’òxid nitrós és el més important dels diferents òxids del nitrogen, i alhora el més 

abundant a l’atmosfera. La seva vida a l’atmosfera es de 20 anys o més. Te 

una concentració de 300 ppbv (concentració en parts de bilió de volum), i el 

seu increment es del 0,2% anual. L’origen del òxid nitrós prové dels sòls 

anaeròbics, de la pèrdua de nutrients, i de la combustió de biomassa. 

L’augment dels fertilitzants també ha contribuït notablement al seu increment. 

Per altra banda el seu segrest es produeix principalment per la reacció amb 

l’oxigen de l’atmosfera. El balanç anual entre emissions i segrest és un augment 

de 3·1012 gr anuals. 

 

 

*Peñuelas J. El aire de la vida. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 1993 

 

2.1.2 Vapor d’aigua.  
 

El vapor d'aigua és el gas hivernacle més abundant, però el seu paper en 

l'escalfament global encara no està del tot clar. Les concentracions de vapor 

d'aigua en l'atmosfera estan indirectament influenciades per l'activitat 

humana. Però és important assenyalar que un augment de la temperatura a 

causa de l'escalfament global provocat per l'home, també pot portar a un 

increment en la concentració de vapor d'aigua.  

 

2.1.3 Metà. 

La seva concentració a l’atmosfera ha augmentat molt, des de 1965 entre un 

0,8 i un 1,1% anual. És més, els registres de cilindres de gel de zones polars han 

demostrat que la concentració s’ha duplicat en els últims 200 anys. Aquests 

increments són deguts al augment de les fonts d’emissió o a la disminució del 

segrest. Aquestes variacions són totalment noves, ja que les concentracions 

han estat estables durant milers d’anys. Això ens indica que l’augment és 

degut a causes antropogèniques.  
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Les fonts del metà són directament o indirectament de tipus biològic. El metà 

el produeixen els bacteris anaeròbics especialitzats en l’acoblament i 

l’oxidació de compostos reduïts del CO2 a metà. Aquests bacteris els trobem 

als arrossars, pantans i en el tracte intestinal dels animals remugants. També 

emeten metà les termites i altres insectes que mengen fusta. Les plantes 

intervenen en el cicle del metà transportant-lo des del sòl a través de les 

conductes d’aerènquima i acumulant matèria orgànica que posteriorment es 

descompondrà originant metà. Altres mecanismes d’emissió de metà són els 

sòls i la difusió a través de la interfase aigua-gas. La producció de metà és més 

o menys de 500·1012 gr anuals. En particular, les vaques emeten uns 125·1012 gr 

anuals. El segrest es produeix a l’atmosfera, quan reacciona amb el radical 

hidroxil. Però l’emissió d’altres gasos producte d’activitat humana ha fet que 

aquest hidroxil hagi disminuït un 25% en el període 1950-1985. 

 

*Peñuelas J. El aire de la vida. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 1993 

 

 

2.1.4 Diòxid de carboni. 

No és un dels gasos més importants en el paper del canvi climàtic, però la 

importància del seu cicle en relació amb els éssers vius sí que ho és. Gràcies al 

mètode de les bombolles que s’aprecien a nivell microscòpic al gel, sabem de 

l’augment de la seva concentració. Aquest mètode ens permet conèixer les 

concentracions del gas en diferents etapes de la història de la Terra. Sabem 

per tan que, durant el període pre-industrial la concentració era de 270ppmv i 

ara es de 350ppvm, un canvi molt significatiu. Les fonts naturals del CO2 es 

basen en  la respiració dels ecosistemes. La respiració augmenta amb la 

temperatura, però la tassa d’emissions depèn dels diferents organismes. A 

través de la respiració s’alliberen uns 100·1015 gr de CO2. El foc també és una 

altra font de CO2, d’uns 5·1015 gr anuals, i depèn en gran mesura del tipus de 

vegetació que crema.  

Els ecosistemes també tenen un paper molt important en el segrest del CO2. A 

través de la fotosíntesi s’absorbeix quasi  la mateixa quantitat que l’alliberada 

pels ecosistemes  i la dels focs. La fotosíntesi es el procés biològic en el qual el 
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carboni de l’atmosfera s’introdueix a la biosfera. Dels 730·1015 gr que hi ha a 

l’atmosfera les plantes assimilen uns 120·1015   cada any. 

El problema del CO2 es quan parlem de les emissions antropogèniques, que són 

les que realment causen l’efecte hivernacle. Cada any la combustió de 

combustibles fòssils allibera 5·1015 gr. Hem d’afegir la desforestació que 

incrementa un 2·1015 gr aquesta xifra anual.  

A partir de tècniques de discriminació isotòpica s’ha pogut observar que el 

augment de CO2 actual es degut a la crema de combustibles fòssils i a la 

deforestació, l’eliminació de zones humides i altres pràctiques agrícoles que 

alliberen CO2. El CO2 produït per aquestes activitats és el doble del que queda 

retingut a l’atmosfera. Sembla ser que el segrestador d’aquesta quantitat 

hauria de ser l’oceà. Degut a la seva mescla amb l’aigua, el seu segrest és més 

lent i no pot influir gaire en l’increment de CO2 atmosferic. La clau de tot això 

no és la quantitat de les emissions sinó el poc temps en el qual es produeixen. 

El 30% de la fixació del CO2 a la superfície terrestre es dona als ecosistemes 

humanitzats. La activitat humana ha canviat l’emmagatzemen del carboni a 

través de les collites, incendis i el ús dels boscos i praderes. Factors que 

afavoreixen l’intercanvi gasós són la irrigació i la fertilització, els quals es fan 

servir per augmentar la productivitat de molts conreus. 

 

El flux de carboni que provoca la desforestació i la desaparició d’altres masses 

vegetals com les praderes tropicals, pot ser vist com un accelerador d’aquest 

intercanvi biològic natural. Aquest augment de les emissions dels combustibles 

fòssils i la desaparició de vegetació són molt més grans a l’hora de generar 

CO2 que la quantitat que la natura pot amortir. Com hem dit abans, 

l’important no és la quantitat sinó la velocitat en la qual estem emeten 

aquesta immensa quantitat de CO2 a l’atmosfera. 

 

 

 * Peñuelas J. El aire de la vida. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 1993 
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Figura 2. Balanç de carboni.  
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/LIVING_OCEAN/carbon_cycle.jpeg 
 

 

 

Figura 3. Augment de concentració de diòxid de carboni. 
http://www.mlo.noaa.gov/programs/coop/scripps/img/img_scripps_co2_record.gif 
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2.2 Capa d’ozó. 

En aquest canvi en la temperatura intervé un procés de degradació de la 

capa d’ozó, situada a 25 km d’altitud. La capa d’ozó(O3) es troba normalment 

a uns 20 km d’altitud. Encara que sigui molt extensa no ens hem d’imaginar 

aquesta capa físicament, sinó, com un gas que hi ha i no és perceptible a la 

vista. Hi ha entre 4 i 8 milions de tones d’ozó. Malgrat això la seva densitat és 

menor d’una mil·lèsima de gram per metre cúbic. La capa d’ozó absorbeix 

radiacions que emet el Sol, com per exemple les radiacions infravermelles, les 

vermelles, les UV-A i les UV-C. Cada un d’aquestes radiacions te una 

importància en la vida del planeta Terra, però unes quantess d’aquestes, com 

les UV-C, són molt prejudicials, ja que destrueixen l’ADN i el RNA de les cèl·lules. 

Aquestes radiacions són absorbides o rebutjades gràcies a la capa d’ozó. 

L’ozó es forma gràcies a la interacció de l’oxigen (O2) i els raigs ultraviolats de 

més ¡ de 0,24µ i amb l’ajut del CO2. Aquesta reacció fa que l´oxigen es 

descompongui en monòxid; llavors aquest monòxid amb oxigen i amb l’ajut 

d’un catalitzador es transforma en ozó. Aquest catalitzadors són el diòxid de 

carboni, el metà, etc.  

 

 

* Martín Chilavet J. Cambios climáticos, Una aproximación al sistema Tierra, Mundo Vivo. 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

13 

3. FOTOSÍNTESI. 

La fotosíntesi és un procés biofísic i bioquímic fonamental que té lloc en les 

plantes, en les algues i en alguns bacteris, on l'energia de la llum solar és 

convertida en energia química. Aquesta energia química és, aleshores, 

utilitzada per fixar el carboni atmosfèric en molècules orgàniques que 

esdevindran glucosa, que és la major font d'energia de totes les cèl·lules. 

La fotosíntesi és considerada la ruta bioquímica més important del planeta 

Terra. Els organismes fotosintètics formen l'esglaó més baix de la cadena 

alimentària. Les fonts d'energia com el carbó, el petroli i el gas natural, deuen 

la seva energia al procés de la fotosíntesi. La fotosíntesi produeix l'oxigen que 

constitueix gran part de l'atmosfera de la Terra. 

Els organismes que produeixen les molècules orgàniques a través de la 

fotosíntesi s'anomenen fotoautòtrofs. Les plantes superiors són els representants 

dels fotoautòtrofs més visibles, encara que els bacteris i les algues també 

contribueixen de manera abundant a la conversió de l'energia de la llum solar 

en energia química, utilitzable pels altres organismes no fotosintètics. 

La fotosíntesi utilitza l'energia de la llum solar per a produir la glucosa. Una 

equació simplificada de la fotosíntesi és: 

6 CO2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

Diòxid de carboni + Aigua + Energia en forma de llum 

→ Glucosa + Oxigen + Aigua 

La fotosíntesi té lloc en dues fases. En la primera fase, fase lluminosa, les 

reaccions dependents de la llum o reacciones fotosintètiques capturen 

l'energia de la llum i la utilitzen per fer molècules altament energètiques. En la 

segona fase, fase fosca, les reaccions independents de la llum utilitzen 

aquestes molècules amb un alt contingut energètic per capturar (fixar) el 

diòxid de carboni, CO2, i produir els precursors de la glucosa. 

En la fase lluminosa, la clorofil·la, en absorbir l'energia lumínica, perd un electró 

que al passar per la cadena de transport electrònic produeix les molècules 
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altes en energia, como són el NADPH i l'ATP. La molècula de clorofil·la 

recupera el seu electró a partir de la molècula d'aigua, procés amb el qual 

s’allibera el gas oxigen. 

En la fase fosca l'enzim RuBisCO, captura el CO2 de l'atmosfera i a través del 

cicle de Calvin-Benson, el converteix en molècules orgàniques de 3 àtoms de 

carboni, que seran després convertits en glucosa. 

De manera simplificada, la fotosíntesi podria ser definida com la conversió de 

la energia solar en energia química, realitzada pels organismes vius. 

 

3.1 Eficiència de la fotosíntesi. 

En unes condicions òptimes de laboratori, la major eficiència que s’ha 

aconseguit és del 20% quan la llum és  tènue i del 8% quan la llum és intensa. 

Generalment l’eficiència al camp és d’un 1%. Això és degut a la pèrdua de 

fotons al rebotar contra el terra o quan incideixen sobre matèria no orgànica o 

matèria orgànica però ja morta. La explicació més acceptada de la poca 

eficiència de les plantes és l’argumentació de que quan va aparèixer la 

fotosíntesi el  CO2 atmosfèric era molt més abundant que ara, la radiació era 

menys intensa i les temperatures més altes que actualment. Posteriorment amb 

menor abundància de CO2 les plantes van haver d’aprofitar-lo al màxim i es 

van adaptar a treballar amb llum tènue. Hem de dir que quan augmenta 

l’índex de CO2 també augmenta l’índex de fotosíntesi. Tanmateix han 

aparegut estructures anatòmiques i metabòliques especialitzades en 

augmentar la absorció de CO2 en èpoques de sequera i calor. 

 

 

 

 

* Martín Chilavet J. Cambios climáticos, Una aproximación al sistema Tierra, Mundo Vivo. 1999. 
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4. ELS BOSCOS DE CATALUNYA. 
El Pla General de Política Forestal divideix Catalunya en 8 regions forestals, en 

un intent d’adequar les característiques dels boscos i del territori als límits 

comarcals. 

En números rodons, a Catalunya hi ha una superfície forestal de 2 milions 

d’hectàrees, un 61%3 del total. La resta són conreus (35%) i zones urbanes o 

xarxa viària principal (3,5%). Dins d’aquests 2 milions d’hectàrees de terrenys 

forestals hi ha uns 1,2 milions d’hectàrees de boscos3. 

La demarcació de Girona és la més boscosa de Catalunya, un 55,95%3 de la 

seva superfície és coberta de bosc. A Barcelona també és la coberta 

majoritària (48,09%)3. En canvi a Lleida i Tarragona la superfície principal són els 

conreus, i els boscos es veuen rellegats al 37,07%3 i 46,93% respectivament. Val 

d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça són les tres comarques de Catalunya 

amb una major proporció de superfícies forestal, però alhora també presenten 

la major proporció de prats i d’improductiu natural. Però més forestal no vol dir 

més boscos, perquè els matollars, els prats, i les roques també es consideren 

terrenys forestals. A més a més, el bosc té un límit altitudinal a Catalunya al 

voltant dels 2.400 metres i per tant tots els terrenys que hi ha a major altitud, tot 

i que sempre són forestals, mai són boscos. 

A Catalunya hi ha una estreta relació entre el relleu i la distribució de la 

superfícies forestal i dels boscos. El relleu incideix poderosament sobre el clima i 

limita les espècies forestals que poden viure en un determinat indret. Tot plegat 

genera un patró en la distribució de les espècies més abundats, sobretot pel 

que fa a les coníferes. En la distribució dels planifolis sembla més important la 

precipitació anual que el gradient altitudinal. El tipus de sòl és un altre factor 

que influeix de manera clara en la distribució d’algunes espècies. Ara bé, els 

mapes de distribució també mostren que en un determinat lloc normalment 

s’hi troba més d’una espècie. El que determina quines espècies hi ha en cada 

lloc sovint es degut a la història del indret, sobre tot la relativa a la gestió 

forestal. Un altre factor que determina la distribució de les espècies són els 

incendis forestals a Catalunya. Malgrat això a Catalunya hi ha gran variabilitat 

d’espècies, més de 100 espècies forestals, de les quals n’hi ha algunes que són 
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especialment abundants: Quercus ilex, Quercus suber, Fagus sylvatica, 

Castanea sativa, Quercus petrea, Betula pendula, Pinus halepensis, Pinus 

sylvestris, Pinus nigra, Pinus uncinata, Pinus pinea i Abies alba. 

 

* Gracia C. Inventari ecològic i forestal de Catalunya, Mètodes. CREAF i UAB. Desmbre 2004. 

 

Figura 4. Percentatge dels diferents tipus de cobertes de Catalunya.  
http://www.creaf.uab.es/MCSC/resu_res/ResumResultats.jpg 
 
 

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: resultats
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Figura 5. Mapa de cobertes de sòl a Catalunya.  
http://www.creaf.uab.es/MCSC/ 
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4.1 Pinus uncinata (pi negre). 
 

La pineda de pi negre és el bosc més característic del Pirineu i el segon tipus 

de bosc més abundant en aquella serralada. El pi negre és la sisena espècie 

arbòria forestal pel que fa a nombre d’hectàrees, unes 54.500, i la cinquena 

pel que fa al nombre de peus, més de 61 milions. A Catalunya només hi ha pi 

negre al Pirineu i al Prepirineu. A partir dels 1.900 metres només l’avet i el pi roig 

competeixen amb ell, i només en determinats indrets. El pi negre arriba a viure 

per damunt dels 2.400 metres, tot i que a partir d’aquesta cota només sol 

haver-hi peus més o menys aïllats. Per sota d’aquest límit altitudinal, el bosc 

està recuperant terreny, en detriment dels prats i pastures, com a 

conseqüència directa de la disminució d’activitat ramadera. 

El pi negre tendeix a formar masses dominants. De fet és, després del pi blanc, 

l’espècie amb major proporció de peus inclosos dins de les masses homogènies 

de la pròpia espècie, quasi un 78% del total dels peus. El restant 22% de peus 

de pi negre acostuma a estar barrejat amb peus de pi roig amb proporcions 

decreixents muntanya avall. Regenera bé sota la seva pròpia ombra i es troba 

en condicions de relativa igualtat quan es barreja amb el pi roig; en canvi, 

quan es barreja amb l’avet, aquest regenera millor. 

 

Figura 6. Distribució del Pinus uncinata a Catalunya. L’ombrejat verd corresponent a la superfície de bosc. 
 http://www.creaf.uab.es/iefc/pub/Introduccio/Especies/MapaPiNegre.htm 

 

* Gracia C. Inventari ecològic i forestal de Catalunya, Mètodes. CREAF i UAB. Desmbre 2004. 
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5. TREBALL DE CAMP 
 

5.1 Hipòtesis. 

A la base teòrica hem vist que les emissions de metà que produeixen les 

vaques  són prou significatives en l’augment del metà a l’atmosfera i que 

aquest produeix un increment del canvi climàtic. També hem vist que els 

vegetals segresten CO2 a partir de la fotosíntesis. Per una altre banda hem vist 

que per determinar el creixement del bosc necessitem fer un inventari forestal, 

mesurar el diàmetre i l’altura i determinar el que creix un arbre en un any. Si 

tenim aquest dos factors, emissions de metà d’una vaca i creixement per 

hectàrea de bosc, podrem determinar quantes hectàrees de bosc, d’una 

zona, necessitem per compensar les emissions de metà d’una vaca. 

Per tant, la hipòtesis del treball serà que és possible establir un balanç entre el 

efecte hivernacle del gasos i el seu segrestament, i que això en el nostre cas 

concret es manifesta en que per equilibrar la contaminació en metà d’una 

vaca necessitarem un determinat nombre d’hectàrees de bosc. 

 

Foto 1. Foto de la zona estudiada. 
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5.2 Treball de camp. 

És interessant establir la relació entre les emissions de metà del ramat i el 

segrest de carboni dels boscos en una mateixa zona geogràfica  amb diferents 

usos del territori, ja que d’aquesta manera es pot posar en valor el paper dels 

boscos  davant altres tipus d’activitat, en aquest cas la ramadera.  La zona 

escollida ha estat al municipi de Farrera al Pallars Sobirà.   

Per tal d’esbrinar la meva hipòtesis necessito saber l’emissió de metà d’una 

vaca i el creixement d’un bosc. Per tal de fer-ho més fàcil només vaig fer una 

incògnita experimentalment, l’altre l’he trobat bibliogràficament, les emissions 

de les vaques. Alhora de fer els inventaris forestals s’ha determinat una regió 

més o menys homogènia, que no ha estat cremada ni talada excessivament. 

En cada inventari mirava la alçada dels arbres, el seu diàmetre i en alguns 

extreia testimonis de fusta.  

 

Mapa 1.Mapa de la situació de les parcel·les seleccionades. Dades UTM. Parcel·la 1: 31 T 0360057 4706623. 
Parcel·la 2: 31 T 0359898 4706267. Parcel·la 3: 31 T 0360567 4706872. Parcel·la 4: 31 T 0360393 4706200. 
Parcel·la 5: 31 T 0360641 4706569. Parcel·la 6: 31 T 0361614 4706651. Parcel·la 7: 31 T 0361622 4707066. 
Parcel·la 8: 31 T 0361038 4706456. 

 

Utilitzant informació d’imatges satèl·lit, GoogleEarth, vaig seleccionar una 

àmplia zona de bosc a la Coma de Burg, municipi de Farrera, situat al Pallars 
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Sobirà, al nord-oest de Catalunya. Un cop escollida la zona en la qual volia fer 

el meu treball, vaig decidir fer vuit parcel·les per tenir una representació 

significativa. Així doncs, vaig fer un primer reconeixement amb cotxe amb ajut 

de les imatges de satèl·lit. Vaig agafar quatre zones de bosc madur (bosc que 

no havia estat explotat forestalment recentment), dues zones a prop de la 

pista forestal i dues més en zones on hi havia mostres d’explotació forestal. La 

selecció de les parcel·les la vaig fer seguint un petit protocol. 

PROTOCOL DE SELECCIÓ DE LES ZONES ESTUDIADES 

- Evitar zones molt cremades o desforestades, ja siguin artificialment o 

naturalment. 

- Evitar zones de gran desnivell. 

- Seleccionar zones on no s’observi una gran mortalitat dels arbres. 

- Evitar zones molt a prop de les vies d’accés. 

- Seleccionar zones amb una varietat de mida d’arbres. 

- Separació mínima entre parcel·les de 300 m. 

 

Els inventaris consistien en delimitar un quadrat de vint-i-cinc metres de costat. 

Delimitava la zona amb cintes mètriques llargues. Feia un quadrat el millor 

possible atenent a les condicions del lloc, sempre amb pendent i sovint amb 

matollars entremig. En els casos d’arbres situats en els límits de la parcel·la i que 

presentaven dubte, sempre s’admetien els arbres que tenien la major part de 

la seva capçada dins la parcel·la.  Es prenia nota de la posició de cada 

parcel·la amb el GPS, la seva altitud, i pendent. El pendent s’obtenia amb  la 

inclinació entre el límit inferior i superior de la parcel·la mesurada amb un 

clinòmetre.  
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Foto 2. Foto d’una parcel·la estassada.  

De cada arbre en mesurava el diàmetre, l’altura i en alguns arbres n’extreia els 

testimonis de fusta que després mesuraria per saber-ne el seu creixement. 

Inventariava  tots els arbres excepte els que tenien un diàmetre menor de 

10cm. Per evitar mesurar els arbres més d’un cop, quan havia mesurat un, li 

posava una etiqueta amb un número. Aquesta numeració era també útil 

alhora d’extreure testimonis, ja que havia d’escollir a quins ho havia de fer.  

El diàmetre el mesurava amb una cinta especial que dóna directament la 

mesura del diàmetre a partir del perímetre del tronc. Aquesta mesura es fa de 

forma estàndard a l’altura del pit (130 cm), i s’anomena dbh. Passava la cinta 

envoltant l’escorça de l’arbre. La cinta tenia una numeració on ja estava 

aplicat el nombre pi i donava directament el diàmetre de l’arbre.  

Per mesurar l’altura feia dos mesures. Una era buscar una distància coneguda 

entre l’arbre i un punt allunyat, més o menys a 10 m. Aquesta distància la 

calculava amb una cinta mètrica normal. L’altre mesura es realitzava a 

aquesta distància de l’arbre, i es feia amb un clinòmetre,  apuntant a l’extrem 

més alt de l’arbre. Llavors a partir de regles trigonomètriques l’aparell indicava 

directament la inclinació (en percentatge) existent entre el punt de la mesura i 

l’extrem de l’arbre. Desprès amb una simple transformació trigonomètrica 

s’obté l’alçada. 
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Foto 1. Clinòmetre.                                      

Per decidir en quins arbres extreia el testimoni, primer de tot havia de fer les 

mesures de diàmetre i altura a tots els arbres de la parcel·la. Llavors agafava 

quatre arbres que tenien el diàmetre entre 10 i 20 cm, quatre més entre 20 i 

30cm i quatre més de 30cm. El nombre de partida era aquest però estava 

subjecte a modificacions segons la parcel·la; és a dir, per exemple si en tenia 

molt pocs de petits i molts de grans en feia tres testimonis de petits i cinc de 

grans. Llavors buscava l’arbre i n’extreia dos testimonis, en sentit perpendicular 

a la pendent, un a cada banda de l’arbre. En treia dos per tenir uns resultats 

més contrastats.  Per extreure els testimonis de fusta m’ajudava d’una barrina 

especial (barrina Preisler), consistent en un cilindre metàl·lic buit on s’introdueix 

una espasa còncava que facilita l’extracció de la mostra de fusta.  Amb 

aquesta barrina obtenia uns cilindres de fusta allargats on es veien els anells de 

creixement de l’arbre (veure foto a l’annex). 

 

Foto 2. Barrina Preisler. 

 

 

 

 



 
 

 
 

23 

Número de 
la parcel·la. 

Situació 
(UTM) 

Altitud 
(m) 

Inclinació Nombre 
d’arbres 

Explotació 
forestal 

1 31 T 
0360057 
4706623 

1787  20° 50 Estassada 

2 31 T 
0359898 
4706267 

2128 23° 49 Estassada 

3 31 T 
0360567 
4706872 

1808 15° 35 Estassada 

4 31 T 
0360393 
4706200 

1978 45° 47 Sense signes 

5 31 T 
0360641 
4706569 

1915 20° 51 Sense signes 

6 31 T 
0361614 
4706651 

2086 33° 35 Sense signes 

7 31 T 
0361622 
4707066 

2013 22° 33 Sense signes 

8 31 T 
0361038 
4706456 

1985 26° 37 Sense signes 

Taula 1. Descripció de les parcel·les. 

 

Foto 3.Medició del diàmetre 
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Foto 4.Delimitació de la parcel·la 

 

 

Foto 5. Registre de dades 

  

5.2.1 Estima de creixement dels arbres. 

Per mesurar els anells de creixement dels arbres, existeix el  problema que 

alhora de fer la perforació dels testimonis feia una força que podia comprimir 

la fusta, particularment en els anells recents, més externs. Per minimitzar aquest 

problema vaig mesurar als testimonis de fusta els anells dels darrers quinze anys 

i vaig fer el promig del creixement anual.  Aquestes mesures es van realitzar al 

laboratori de l’escola i amb l’ajut d’una lupa. 

Si ens fixem bé, la forma geomètrica del tronc d’un arbre es la d’un con, 

exceptuant la capçada que té poca fusta. Com tenia l’altura i el diàmetre del 

tronc, aplicant la fórmula d’un con podia saber el volum de cada arbre de la 

parcel·la. Si amb el creixement dels anells havia pogut determinar quan creixia 

el radi en un any podia saber quin volum de fusta havia augmentat en un any, 

és a dir la diferència entre el  volum actual del tronc i el volum estimat de l’any 
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anterior, estimat a partir del radi actual menys l’increment anual mig del radi. 

En aquesta estima no vaig considerar diferències en alçada en el darrer any, 

donat que el sistema de mesura d’alçada dels arbres no detecta aquestes 

petites diferències.  

 

Una vegada estimat el creixement dels arbres amb testimoni de fusta es va 

calcular la recta de regressió entre el creixement i el diàmetre dels arbres, 

donat que esperava que els arbres més grans creixen més que els més petits. 

Aquesta equació es va aplicar a tots els arbres de la parcel·la sense testimoni 

per estimar el seu creixement anual. Finalment vaig calcular el creixement total 

de fusta de cada parcel·la en m3. Aquest valor el vaig passar a hectàrees. 

Llavors vaig passar aquest valor a tones de fusta fent servir la densitat de la 

fusta del bosc on havia fet el mostreig, extreta de Inventari Ecològic i Forestal 

de Catalunya,2002 CREAF .  Tenint en compte la reacció de la síntesi de 

glucosa a partir de CO2 (fotosíntesi) vaig obtenir el volum de CO2 que és 

segrestat en la fusta d`una hectàrea de bosc i en un any al municipi de 

Farrera, Pallars Sobirà. Bibliogràficament tenia la comparació en efecte 

climàtic entre el metà i el diòxid de carboni segons la EPA, un per al carboni en 

relació a vint pel metà. Aquest equivalent de metà s’haurà de comparar amb 

el que prové dels seus eructes i les emissions intestinals de les vaques. 
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6.TRACTAMENT DE DADES 

 
6.1 Explicació dels resultats. 
 
1. Càlcul de l’Alçada: h= tgα/d ,  

d= distància de l’arbre al punt de mesura de l’alçada, mesurada amb la 

cinta mètrica 

α= dada obtinguda amb el clinòmetre. El clinòmetre ens proporciona un 

valor que és el percentatge de d que correspon a l’alçada de l’arbre. 

A l’alçada obtinguda afegim 1,5 metres a causa de que la medició la fem 

a l’altura de l’ull.  

 
2. Càlcul del Volum actual: V= 1/3 ·πr2 · h 

V= 1/3 · Area Basal · h       Area Basal= πr2  

h= alçada,  r= radi = diàmetre/2  , on el diàmetre s’obté a partir de la cinta 

mètrica forestal que indica el diàmetre a partir del perímetre del tronc. 

3. Càlcul del Creixement anual:  Creixement anual = Vactual – Vany anterior  

El volum de l’any anterior es calcula amb la mateixa fórmula que l’actual però 

al radi li restem el creixement d’un any. 

4. Càlcul del Creixement de la parcel·la. És el sumatori dels creixements 

anuals de tots els arbres en m3.  Resultat mitjà de les 8 parcel·les: 

0,201075m3 
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Gràfic 1. Creixement anual parcel·la 1. 

 

 

Gràfic 2. Creixement anual parcel·la 2 
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Gràfic 3. Creixement anual parcel·la 3. 

 

 

 

Gràfic 4. Creixement anual parcel·la 4. 
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Gràfic 5. Creixement anual parcel·la 5. 

 

 

Gràfic 6. Creixement anual parcel·la 6. 
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Gràfic 7. Creixement anual parcel·la 7. 

 

 

Gràfic 8. Creixement anual parcel·la 8 

6.2 Obtenció del resultat final 

El valor mitjà de metres cúbics de fusta en una parcel·la en un any el passem a 

metres cúbics per hectàrea i per any. 

0,201075m3 de fusta/any · 10000m2 (Ha) / 625 m2 = 3,2172 m3 de fusta /Ha/any  

A aquest valor li apliquem la densitat de la fusta del Pinus uncinata 

(0,52189T/m3 ), extret del llibre “Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya” 

CREAF 2002.  

* Gracia C. Inventari ecològic i forestal de Catalunya, Regió forestal II. CREAF i UAB. Abril 2002. 
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3,2172 m3 de fusta /Ha/any ·0,52189T/m3= 1,679  t de fusta /Ha/any  

La fusta té entre un 47% i un 53% (considero el valor mig 50%)1 de quantitat de 

carboni i una tona de carboni equival a 3,66 tones de CO2 1. 

Tenim: 

1,679 t de fusta /Ha/any · 50%= 0,8395 t de carboni /Ha/any  

0,8395 t de carboni /Ha/any · 3,66 t de CO2= 3,07257 t de CO2/Ha/any 

Una vaca en règim d’explotació  semiextensiu, és a dir amb una dieta basada 

en herba com les de la zona estudiada al Pirineu, emet 95,787 Kg metà/any 2. 

95,787 Kg metà/any= 0,095787  t de metà/any/vaca 

A partir de la dada extreta de US. Enviromental Protection Agency (EPA), on 

s’expressa que en dades de canvi climàtic una tona de metà equival al efecte 

de 23 tones de diòxid de carboni, amb una simple regla de tres tenim: 

0,095787 t de metà/any/vaca · 23 t CO2/1 T CH4 = 2,203101 T de CO2/any/vaca 

Si una hectàrea segresta 3,07257 T de CO2/Ha/any i una vaca emet 2,203101 T 

de CO2/any/vaca. Tindrem que per cada vaca necessitem: 

2,203101 T de CO2/any/vaca  /  3,07257 T de CO2/Ha/any = 0,717  Ha/vaca 

De forma indicativa podem extrapolar els resultats a tota Catalunya, que té 

una superfície de 32.000 Km2 dels quals el 37,1%3 són boscos densos, com el 

que hem mostrejat . Alhora sabem que a Catalunya hi ha 153.0174 caps de 

bestia boví, de les quals 91.9354 són lleteres i les altres 61.0826 són bàsicament 

per a carn. Amb aquestes dades podrem calcular la superfície de bosc que 

necessitem per compensar les emissions de totes les vaques de Catalunya en 

relació a la superfície de bosc a Catalunya.  

153.017 vaques · 0,717 Ha/vaca = 109.713,189 Ha. 

1 Ramirez O.A. nd Gómez M. Estimación y valoración económica del almacenamiento de carbono. Revista Forestal 
Centroamericana, Nº 27 (1999). p17-p22. 

2 Von Bernaid, H., Vilariño, V., Piñeiro G. (2007). Theoretical emission of methane in three systems to fatten cattle in Argentina. 
Ciencia e Investigación Agraria 34(2): p91-p98. 

3 http://www.pangea.org/cepa/documents/BiomassaCREAF.pdf 

4http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=142&V4=143&ALLINFO=TRUE&PARENT=100&CTX=B 
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La superfície total dels boscos de Catalunya és de 1.190.539* Ha. El 
percentatge serà del 9,215% sobre el total de superfície de boscos de 
Catalunya. Si ho calculem sobre el total de la superfície de Catalunya el 
percentatge serà del 3,419% de la superfície total de Catalunya. Aquesta part 
de Catalunya és la necessària per compensar anualment les emissions de 
metà de les vaques. 

 

* http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya 

6.3 Taula del increment d’hectàrees necessàries amb l’augment 
de les vaques. 

Aqueta taula calcula les hectàrees necessàries en la zona d’estudi de bosc 
per compensar les emissions d’un nombre determinat de vaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Increment d’hectàrees necessaries per neutralitzar les emissions de metà segons el nombre de 
vaques. 

 

Gràfic 9. Augment de les hectàrees de bosc necessàries per tenir un balanç zera depenent del nombre de 
vaques. 

Nombre 
d'hectàrees 

Nombre de 
vaques 

0,717 1 
3,585 5 
7,17 10 

14,34 20 
35,85 50 
71,7 100 

107,55 150 
143,4 200 

179,25 250 
215,1 300 
286,8 400 

537,75 750 
717 1000 
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7. CONCLUSIONS 
En països on el sector boví és molt més important que aquí a Catalunya és 

normal que tinguin problemes alhora de complir el protocol de Kyoto, on 

s’intenta minimitzar les emissions de gasos atenuants a l’atmosfera. Si observem 

les dades que ens diuen que a Catalunya necessitem el 3,419% de la superfície 

total del territori veiem que és una dada prou significativa, ja que no tot el 

territori està cobert de bosc i  el sector boví a Catalunya no és ni de lluny el 

focus més important de gasos amb efecte hivernacle. Hem de tenir en compte 

que hem de sumar les emissions de les indústries, dels cotxes, les calefaccions, i 

els incendis entre altres.  No hem fet el càlcul del balanç però està clar que els 

boscos de Catalunya no tenen la capacitat de segrestar totes aquestes 

emissions. A més la destrucció dels boscos que al nostre país es deu en gran 

mesura als incendis és un  fenomen molt contraproduent a l´efecte hivernacle. 

Els incendis emeten calor, destrueixen vegetació que ha de servir per el segrest 

del CO2 i amb la combustió de combustibles orgànics s’emet també CO2 que 

contaminarà encara més l’atmosfera.  

La dada obtinguda finalment és de 0,717 hectàrees de bosc cada any, i 

demostra la hipòtesi que és viable fer els càlculs que estimen el balanç entre 

emissions de gasos amb efecte hivernacle i el seu segrestament. Obtinguts els 

resultats i havent fet el correcte anàlisis podem dir que era molt difícil encertar 

el valor exacte del’equivalència sense haver vist abans cap estudi semblant i 

sense tenir una idea més o menys clara de la capacitat de segrestar carboni 

de les superfícies forestals.  

Si ens parem a pensar aquesta dada de 0,717 hectàrees per cada vaca, el 

valor és elevat. Sobretot després d’haver recorregut gran part del bosc i 

observar-ne la seva gran extensió i el seu estat. Si pensem que per cada vaca 

que neix necessitem 0,7 hectàrees de bosc, es veu clarament que a part de 

que les vaques emeten molt metà, la destrucció del bosc és fatal per a un 

equilibri mediambiental. Però molt més significatiu és que cada any el bosc és 

més vell i això vol dir que segresta menys quantitat de CO2; llavors el bosc ha 

de créixer substancialment cada any o si més no, aplicar bones estratègies de 

gestió forestal perquè sempre es mantingui el mateix ritme de creixement. 
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El paisatge en el que he realitzat l’estudi, on apareixen bosc i prat, té un gran 

valor a nivell ecològic, però alhora també té un gran valor econòmic. En 

termes ecològics el bosc i el prat tenen un interès a nivell de conservació 

d’espècies i tanmateix també té una importància amb el segrest de CO2 i la 

oxigenació de l’atmosfera. Si parlem a nivell econòmic trobem que el prat i el 

bosc tenen tres sortides econòmiques. La primera és l’ús en la ramaderia, 

després tindríem l’explotació forestal dels boscos, extracció de fusta i cacera. 

Ja per últim té un valor paisatgístic pels turistes. El sector del turisme al Pallars és 

un dels més importants, aporta molts diners a la gent del país i també crea 

ocupació. Aquests valors ecològics i econòmics són importants per preservar 

un paisatge de prat i bosc. 

Mirant els resultats també s’observa que el bosc està agafant un altre ús, com 

a segrestador de CO2. Potser ara no té molt valor però segurament d’aquí uns 

anys quan el canvi climàtic sigui més vigent que ara valorarem molt més un 

mecanisme que minva el canvi climàtic. Per tant el bosc i tot l’entorn que 

representa és molt important a nivell ecològic i econòmic. 

Hem de fer esment de les limitacions metodològiques i el grau de fiabilitat del 

treball. Majoritàriament, Les limitacions són a nivell bibliogràfic, a l’hora de 

l’obtenció de les dades. El valor de les emissions de les vaques pot variar, ja 

que les dades són d’Argentina i poden variar segons el tipus de vaca i la 

alimentació que pugui tenir el bestiar. Les dades que utilitzem a l’hora 

d’analitzar les cobertes de sòl i els usos no estan actualitzades. Tampoc  és  del 

tot correcte utilitzar l’índex de creixement del bosc que he trobat a nivell 

global de Catalunya, ja que l’índex lògicament variarà segons el tipus de bosc. 

Ara bé,  ho podem fer servir com a dada indicadora i no com a dada precisa. 

Referint-nos a l’índex de creixement he d’apuntar dues coses. Un que no hem 

tingut en compte el creixement en alçada dels arbres d’un any per l’altre. 

L’altre limitació és que a l’hora d’extreure els testimonis, s’exercia una pressió 

que feia comprimir una mica els anells de creixement; en aquest cas 

probablement he subvalorat la producció del bosc. Malgrat això, la dada de 

creixement obtinguda sembla prou bona perquè si la comparem amb les 

dades de la mateixa zona però elaborades pels tècnics professionals forestals 

trobem que són molt semblants. A nivell de l’anàlisi de dades no he pogut 
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esbrinar el nombre de vaques exactes al municipi de Farrera ni tampoc la 

superfície total del bosc municipal. També he d’esmentar que si hagués 

mostrejat més parcel·les la dada del índex de creixement hagués estat més 

fiable. 

En global la fiabilitat del treball és bona malgrat no hagi trobat cap treball 

semblant a Catalunya. Això em fa pensar que el treball és original i aporta 

alguna cosa nova a la societat, encara que sigui una dada i el treball sigui de 

poc abast. Inclús amb les dificultats de no tenir un model clar de com fer el 

treball he aconseguit tenir un treball complet on és pot veure clarament el 

resultat de l’estudi efectuat. He obtingut una dada del que volia esbrinar sense 

recórrer excessivament a la bibliografia i a un mètode exageradament estrany. 

Si que he d’admetre que mentre feia el treball sovint em perdia jo mateix i que 

em trobava al mig d’un munt de dades, idees, càlculs que no sabia on anaven 

a parar. Després de veure el resultat final estic molt satisfet. Aquest treball m’ha 

costat molt esforç, sobretot a nivell de mostreig, i conceptual de tenir les idees 

clares alhora de fer els càlculs i d’escriure.  

M’agradaria agrair a tota la gent que m’ha ajudat a realitzar aquest treball. En 

primer lloc al meu pare que tan m’ha ajudat, aconsellat, corregit i criticat. 

Inclús més d’un cop les nostres opinions han divergit, però malgrat això estic 

segur que sense ell hagués sigut molt difícil realitzar el treball. Agrair-li també 

que m’aconseguís el material per realitzar els inventaris forestals i la seva gran 

paciència amb mi en els inicis. També he d’agrair a la meva tutora del treball 

Rosa Marín, que amb les seves correccions i consells m’ha guiat alhora de la 

redacció. També agrair als altres tutors que m’han ajudat, el Gaspar Gilabert i 

la Aitziber Vivero. Agrair també a l’Escola Joan Pelegrí per el material que he 

utilitzat per realitzar els índex de creixement de les parcel·les. Vull agrair també 

a tothom que m’ha ajudat alhora de fer els inventaris forestals com la meva 

mare, el Gerard i l’Arnau. També al Centre d’Art i Natura de Farrera per la seva 

col·laboració en els mapes. Per acabar, a tothom que m’ha donat idees 

alhora de les conclusions i de com fer els inventaris forestals com van ser el 

Kerry i la Nora.  Moltes gràcies a tots. 

“ La ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro, por una teoría, o sea, por algo problemático” 

Ortega y Gasset 
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9. ANNEX 
Aquest annex proporciona les dades obtingudes en totes les parcel·les que 

s’han fet servir en  els càlculs que s’expliquen a la memòria del treball.  

En les taules següents podem veure: 

• El número de la parcel·la estudiada. 

• El número de l’arbre a la parcel·la. 

• El diàmetre de cada un dels arbres mostrejats. 

• La distància entre l’arbre i la persona que mesurava l’altura. 

• El percentatge de la distància; es tracta del valor proporcionat pel 

clinòmetre que ens permet calcular l’altura de l’arbre. 

• El nombre de testimonis extrets de cada arbre. 

• L’alçada real de l’arbre, és a dir, la distància multiplicat pel 

percentatge, més l’altura des del terra fins els ulls de la persona que feia 

la mesura amb el clinòmetre. 

• El volum actual de l’arbre, obtingut a partir del diàmetre i l’altura i 

aplicant la fórmula del volum del con. 

• Àrea de la base de l’arbre. 

• Creixement anual de l’arbre. Calculat a partir dels índex de creixement 

mesurats en el testimonis de fusta. 

• Creixement del volum total de la parcel·la. Sumatori dels creixements de 

tots els arbres. 

 

 
Foto 6. Testimonis de fusta.
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TAULA DE RESULTATS COMPLETA. 
Parc
e-l·la 

Arbre 
Num. 

Diàmetr
e (cm) 

Distànci
a (m) 

% 
Distàn-
cia 

Testi-
monis 

Alçada 
corregida 
(m) 

Volum 
actual(dm3
) 

Area 
basal(dm
2) 

Creixement 
anual (dm3) 

Creixement 
Parcel·la(m3) 

1 1 25,3 10 115  13 2,178482306 5,0272668
6 

5,5697  

1 2 34,5 10 142  15,7 4,892236965 9,3482235 8,7253  
1 3 19,8 15,1 58  10,258 1,052840827 3,0790821

6 
3,6832  

1 4 33,2 15 77  13,05 3,765791938 8,6569929
6 

8,2794  

1 5 24,2 16,3 70  12,91 1,979368326 4,5996165
6 

5,1924  

1 6 30,2 14,1 91  14,331 3,421842564 7,1631621
6 

7,2504  

1 7 28,2 10 111  12,6 2,623242283 6,2458149
6 

6,5644  

1 8 34 10 131  14,6 4,41855568 9,079224 8,5538  
1 9 33,3 10,5 160  18,3 5,312625457 8,7092220

6 
8,3137  

1 10 31,1 10 155  17 4,304664826 7,5964673
4 

7,5591  

1 11 31 10 121  13,6 3,42162128 7,547694 7,5248  
1 12 34,9 11,6 119 2 15,304 4,880063275 9,5662505

4 
8,8625  

1 13 25 10 116  13,1 2,1434875 4,90875 5,4668  
1 14 23,8 10 107 2 12,2 1,809186702 4,4488197

6 
5,0552  
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1 15 26,9 10 120  13,5 2,557454823 5,6832329
4 

6,1185  

1 16 29,4 13 120  17,1 3,869549561 6,7886834
4 

6,976  

1 17 24 10 120  13,5 2,0357568 4,523904 5,1238  
1 18 21,9 10 114  12,9 1,619748484 3,7668569

4 
4,4035  

1 19 15,9 10 114  12,9 0,853794988 1,9855697
4 

2,3455  

1 20 17,9 10 84 2 9,9 0,830445046 2,5165001
4 

3,0315  

1 21 21,2 10 102  11,7 1,376661686 3,5299017
6 

4,1634  

1 22 11,5 10 85 2 10 0,3462305 1,0386915 0,8363  
1 23 10,6 10 88 2 10,3 0,302983234 0,8824754

4 
0,5276  

1 24 21,4 10 86  10,1 1,210928673 3,5968178
4 

4,232  

1 25 32,8 10 122  13,7 3,858672294 8,4496473
6 

8,1422  

1 26 34,6 10 128  12,8 4,011731046 9,4024946
4 

8,7596  

1 27 27,1 12 90  12,3 2,364903017 5,7680561
4 

6,1871  

1 28 12,2 9,2 96  10,332 0,402599936 1,1689893
6 

1,0764  

1 29 35,6 15,5 80 2 13,9 4,611948387 9,9538454
4 

9,1026  

1 30 16,9 10 62 2 7,7 0,575749775 2,2431809
4 

2,6885  
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1 31 41,7 16 78 2 13,98 6,3642748 13,657242
0 

11,1949  

1 32 19,7 13 100  14,5 1,473228449 3,0480588
6 

3,6489  

1 33 10,9 10 65  8 0,248835664 0,9331337
4 

0,6305  

1 34 11,6 10 70  8,5 0,299436368 1,0568342
4 

0,8706  

1 35 22,8 10 145 2 16 2,177505792 4,0828233
6 

4,7122  

1 36 19,6 10 104  11,9 1,196819747 3,0171926
4 

3,6146  

1 37 15,4 11,5 72  9,78 0,607225413 1,8626546
4 

2,174  

1 38 32 12 120  15,9 4,26252288 8,042496 7,8678  
1 39 14,4 10 98  11,3 0,613441382 1,6286054

4 
1,831  

1 40 20,9 10 100  11,5 1,315103867 3,4307057
4 

4,0605  

1 41 21 10 114  12,9 1,48935402 3,463614 4,0948  
1 42 10,3 10 62  2,12 0,058881647 0,8332308

6 
0,4247  

1 43 22,6 10 128 2 14,3 1,912152642 4,0115090
4 

4,6436  

1 44 35,5 12 120 2 15,9 5,245941855 9,8980035 9,0683  
1 45 23,6 10 115  13 1,895557664 4,3743638

4 
4,9866  

1 46 17,2 10 108  12,3 0,952646218 2,3235273
6 

2,7914  

1 47 12,2 10 100  11,5 0,448112588 1,1689893 1,0764  
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6 
1 48 10,1 8,5 100  10 0,26706218 0,8011865

4 
0,3561  

1 49 26 10 132 2 14,7 2,60155896 5,309304 5,8098  
1 50 12,6 10 90  10,5 0,436415364 1,2469010

4 
1,2136 0,2453855 

2 1 24,8 10 129 2 14,4 2,318651597 4,8305241
6 

4,65186  

2 2 34,2 10 148 3 16,3 4,991251558 9,1863525
6 

7,31394  

2 3 11,7 10 56 2 7,1 0,254448394 1,0751340
6 

0,94194  

2 4 28 10 126  14,1 2,89404192 6,157536 5,5581  
2 5 25,3 10 102  11,7 1,960634075 5,0272668

6 
4,79346  

2 6 27,5 10 127  14,2 2,81140475 5,9395875 5,4165  
2 7 38,7 10 139  15,4 6,038266727 11,762857

2 
8,58834  

2 8 24,1 10 131  14,6 2,220018447 4,5616817
4 

4,45362  

2 9 20,3 10 76  9,1 0,981754974 3,2365548
6 

3,37746  

2 10 21,7 10 99  11,4 1,405380623 3,6983700
6 

3,77394  

2 11 24,5 10 118  13,3 2,090034485 4,7143635 4,5669  
2 12 30,9 10 125  14 3,499569612 7,4990777

4 
6,37938  

2 13 32,9 10 107  12,2 3,457174244 8,5012481
4 

6,94578  

2 14 27,1 10 155  17 3,268565146 5,7680561 5,30322  
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4 
2 15 26,8 10 100  11,5 2,162405168 5,6410569

6 
5,21826  

2 16 36,5 13,1 135  19,185 6,691402814 10,463491
5 

7,9653  

2 17 36,6 13,1 115  16,565 5,809292625 10,520904
2 

7,99362  

2 18 24,7 10 122  13,7 2,188185399 4,7916468
6 

4,62354  

2 19 21,4 10 116  13,1 1,570610457 3,5968178
4 

3,68898  

2 20 30,5 11 142  17,12 4,169395384 7,3061835 6,2661  
2 21 23,1 10 115  13 1,816088274 4,1909729

4 
4,17042  

2 22 28,9 11,5 133  16,795 3,672360741 6,5597393
4 

5,81298  

2 23 35,1 10,5 126  14,73 4,751017411 9,6762065
4 

7,56882  

2 24 33,4 10 110  12,5 3,6506701 8,7616082
4 

7,08738  

2 25 19 10 119  13,4 1,26643132 2,835294 3,0093  
2 26 29,6 10 122  13,7 3,142488026 6,8813606

4 
6,01122  

2 27 39,6 10 122  13,7 5,624456746 12,316328
6 

8,84322  

2 28 37,4 15 120 2 19,5 7,140809676 10,985861
0 

8,22018  

2 29 31,8 12 118  15,66 4,145869617 7,9422789
6 

6,63426  

2 30 29,4 16 94  16,54 3,74282747 6,7886834 5,95458  
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4 
2 31 35,4 15 102  16,8 5,511698438 9,8423186

4 
7,65378  

2 32 18,6 10 120 2 13,5 1,222726428 2,7171698
4 

2,89602  

2 33 24,3 16 98  17,18 2,655861045 4,6377084
6 

4,51026  

2 34 20,7 14 80  12,7 1,424669261 3,3653604
6 

3,49074  

2 35 21,9 14 86  13,54 1,700108099 3,7668569
4 

3,83058  

2 36 10,4 10 65 2 8 0,226530304 0,8494886
4 

0,57378  

2 37 26,5 13 96 2 13,98 2,570209719 5,5154715 5,1333  
2 38 32 13 100  14,5 3,8872064 8,042496 6,6909  
2 39 26,5 13 105  15,15 2,785313108 5,5154715 5,1333  
2 40 30,2 13 105  15,15 3,617396891 7,1631621

6 
6,18114  

2 41 27 14 100  15,5 2,9582091 5,725566 5,2749  
2 42 12,8 10 36 2 5,1 0,218755891 1,2867993

6 
1,25346  

2 43 20,9 10 115  13 1,486639154 3,4307057
4 

3,54738  

2 44 20 10 106  12,1 1,267112 3,1416 3,2925  
2 45 30,2 13 100  14,5 3,462195044 7,1631621

6 
6,18114  

2 46 20,3 10 66  8,1 0,873869812 3,2365548
6 

3,37746  

2 47 27,7 10 146  16,1 3,234112004 6,0262956
6 

5,47314  
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2 48 31,6 12 125  16,5 4,313479632 7,8426902
4 

6,57762 0,252204 

3 1 21,6 10 124 2 13,9 1,697821171 3,6643622
4 

3,3301  

3 2 31,5 10 132 2 14,7 3,818634435 7,7931315 5,7358  
3 3 25,3 13 120  17,1 2,86554211 5,0272668

6 
4,2292  

3 4 26,2 11 130 2 15,8 2,839417874 5,3912997
6 

4,4479  

3 5 30,4 12 138  18,06 4,369528289 7,2583526
4 

5,4685  

3 6 24 12 126 2 16,62 2,506242816 4,523904 3,9133  
3 7 38,4 10 135 2 15 5,79059712 11,581194

2 
7,4125  

3 8 30,9 10,5 125  14,625 3,655800398 7,4990777
4 

5,59  

3 9 16,2 11 82 2 10,52 0,722795452 2,0612037
6 

2,0179  

3 10 24,8 12 125  16,5 2,656788288 4,8305241
6 

4,1077  

3 11 35,1 14 116  17,74 5,721863467 9,6762065
4 

6,6106  

3 12 33,5 14 88 2 13,82 4,060385791 8,8141515 6,2218  
3 13 30,4 15 80  13,5 3,266258688 7,2583526

4 
5,4685  

3 14 35,1 15 88  14,7 4,741341205 9,6762065
4 

6,6106  

3 15 34,8 15 90 2 15 4,75575408 9,5115081
6 

6,5377  

3 16 24,5 15 56  9,9 1,555739955 4,7143635 4,0348  



 
 

44 
 

3 17 23,4 16 62 2 11,42 1,637070795 4,3005362
4 

3,7675  

3 18 24,9 10 96  11,1 1,80173666 4,8695585
4 

4,132  

3 19 31,7 12 98  13,26 3,488443479 7,8924060
6 

5,7844  

3 20 23,7 12 86 2 11,82 1,738136224 4,4115132
6 

3,8404  

3 21 24 15 60 2 10,5 1,5833664 4,523904 3,9133  
3 22 27,8 12 110  14,7 2,974243826 6,0698853

6 
4,8367  

3 23 30 13 105  15,15 3,569643 7,0686 5,3713  
3 24 25,5 13 94  13,72 2,335630374 5,1070635 4,2778  
3 25 26,6 11 120  14,7 2,723016358 5,5571762

4 
4,5451  

3 26 33,6 12 102  13,74 4,061018143 8,8668518
4 

6,2461  

3 27 26,3 10 135  15 2,71626663 5,4325332
6 

4,4722  

3 28 34 13 110 2 15,8 4,78172464 9,079224 6,3433  
3 29 28,4 16 92  16,22 3,424973158 6,3347222

4 
4,9825  

3 30 25 17 72  13,74 2,2482075 4,90875 4,1563  
3 31 27 16 90  15,9 3,03454998 5,725566 4,6423  
3 32 37,5 17 78  14,76 5,43398625 11,044687

5 
7,1938  

3 33 23,7 12 112  14,94 2,196933603 4,4115132
6 

3,8404  

3 34 22,4 10 124  13,9 1,825914675 3,9408230
4 

3,5245  



 
 

45 
 

3 35 28,7 13 95  13,85 2,986642282 6,4692612
6 

5,0554 0,1726622 

4 1 22,4 10 108 2 12,3 1,615737446 3,9408230
4 

3,53262  

4 2 33,8 13 128  18,14 5,425506967 8,9727237
6 

7,30944  

4 3 14,1 12 85  11,7 0,608966959 1,5614537
4 

0,78283  

4 4 11,8 12 65  9,3 0,339013198 1,0935909
6 

0,02084  

4 5 24,3 11 138  16,68 2,578565904 4,6377084
6 

4,16209  

4 6 23,4 10 128  14,3 2,049922274 4,3005362
4 

3,86392  

4 7 24,9 10 150  16,5 2,678257197 4,8695585
4 

4,36087  

4 8 19,4 12 130  17,1 1,684880921 2,9559314
4 

2,53872  

4 9 19,5 12 130  17,1 1,702295595 2,9864835 2,57185  
4 10 28,9 15 130  21 4,591817538 6,5597393

4 
5,68607  

4 11 31,2 14 108  16,62 4,235550359 7,6453977
6 

6,44806  

4 12 21,1 13 104  15,02 1,75067079 3,4966793
4 

3,10193  

4 13 24,5 13 125  17,75 2,789331738 4,7143635 4,22835  
4 14 26,1 14 112 2 17,18 3,063894566 5,3502233

4 
4,75843  

4 15 30,9 13 122  17,36 4,339466319 7,4990777
4 

6,34867  



 
 

46 
 

4 16 38,6 15 150 2 24 9,361716672 11,702145
8 

8,89968  

4 17 21,5 10 108  12,3 1,488509715 3,6305115 3,23445  
4 18 33,6 15 110  18 5,320111104 8,8668518

4 
7,24318  

4 19 26,5 14 104  16,06 2,952615743 5,5154715 4,89095  
4 20 28,2 13 105 2 15,15 3,154136555 6,2458149

6 
5,45416  

4 21 29,1 14 110  16,9 3,7466431 6,6508457
4 

5,75233  

4 22 29,4 14,5 110  17,45 3,948750868 6,7886834
4 

5,85172  

4 23 24,3 12 120  15,9 2,457985484 4,6377084
6 

4,16209  

4 24 16,7 11 115 2 14,15 1,033139638 2,1904020
6 

1,64421  

4 25 20,4 12 110 2 14,7 1,601575114 3,2685206
4 

2,87002  

4 26 38,5 14 90  14,1 5,471548005 11,641591
5 

8,86655  

4 27 40,7 13 140 2 19,7 8,543280915 13,010072
4 

9,59541  

4 28 33,6 14 140  21,1 6,236352461 8,8668518
4 

7,24318  

4 29 25,6 13 90  13,2 2,264766874 5,1471974
4 

4,59278  

4 30 11,5 13 45  7,35 0,254479418 1,0386915 -0,07855  
4 31 30 11,5 125  15,875 3,7404675 7,0686 6,0505  
4 32 22,1 12,5 115  15,875 2,029868591 3,8359721

4 
3,43323  



 
 

47 
 

4 33 14,9 13,5 100 2 15 0,87183327 1,7436665
4 

1,04787  

4 34 24,1 13 125 2 17,75 2,69899503 4,5616817
4 

4,09583  

4 35 19,7 11 110  13,6 1,381786683 3,0480588
6 

2,63811  

4 36 24,9 11 130  15,8 2,564634164 4,8695585
4 

4,36087  

4 37 22,1 10 138  15,3 1,956345791 3,8359721
4 

3,43323  

4 38 19,6 11 130  15,8 1,58905479 3,0171926
4 

2,60498  

4 39 40,9 12 122 2 16,14 7,06837836 13,138249
7 

9,66167  

4 40 33,6 15,5 85  14,675 4,337368358 8,8668518
4 

7,24318  

4 41 30,8 13 104  15,02 3,730276359 7,4506185
6 

6,31554  

4 42 30,2 13 110  15,8 3,772598738 7,1631621
6 

6,11676  

4 43 18,1 13 96  13,98 1,199040806 2,5730489
4 

2,10803  

4 44 40,2 12 110  14,7 6,219265298 12,692378
1 

9,42976  

4 45 32,4 12,5 125 2 17,125 4,706415252 8,2448150
4 

6,84562  

4 46 19,2 14 85 2 13,4 1,293233357 2,8952985
6 

2,47246  

4 47 19,7 13 80  11,9 1,209063348 3,0480588
6 

2,63811 0,2204326 



 
 

48 
 

5 1 30,3 13,5 92  13,92 3,345754991 7,2106788
6 

4,48714  

5 2 29,9 13 110  15,8 3,698018724 7,0215545
4 

4,43162  

5 3 24,3 12 106  14,22 2,19827381 4,6377084
6 

3,65434  

5 4 30 13 104  15,02 3,5390124 7,0686 4,4455  
5 5 36 11 130 2 15,8 5,36082624 10,178784 5,2783  
5 6 12,7 10 90 2 10,5 0,443370081 1,2667716

6 
2,04426  

5 7 22,9 11 108 2 13,38 1,836947398 4,1187161
4 

3,46002  

5 8 35,5 12 102  13,74 4,533285603 9,8980035 5,2089  
5 9 24,6 11,5 120  15,3 2,423992586 4,7529266

4 
3,69598  

5 10 10,3 10 58  59,5 1,652574539 0,8332308
6 

1,71114  

5 11 20,2 12 120  15,9 1,698515465 3,2047461
6 

3,08526  

5 12 12,3 8 132  12,06 0,477669127 1,1882316
6 

1,98874  

5 13 51,5 10 118  2,68 1,860882254 20,830771
5 

7,4297  

5 14 39,8 11 105 2 13,05 5,41185682 12,441050
1 

5,80574  

5 15 28,5 11 122  14,92 3,172693986 6,3794115 4,2373  
5 16 29,6 12 108  14,46 3,316815828 6,8813606

4 
4,38998  

5 17 14,4 11 50  7 0,380007936 1,6286054
4 

2,28022  



 
 

49 
 

5 18 15,6 10 102  11,7 0,745426282 1,9113494
4 

2,44678  

5 19 30,9 12 138 2 18,06 4,514444799 7,4990777
4 

4,57042  

5 20 25,1 11 122  14,92 2,460854341 4,9480985
4 

3,76538  

5 21 24,2 12 134  17,58 2,695375304 4,5996165
6 

3,64046  

5 22 26,8 13 98 2 14,24 2,677621704 5,6410569
6 

4,00134  

5 23 14,9 10 72 2 8,7 0,505663297 1,7436665
4 

2,34962  

5 24 25,5 11 150 2 18 3,0642381 5,1070635 3,8209  
5 25 33,7 13 114  16,32 4,852321837 8,9197092

6 
4,95906  

5 26 12 9 96 2 10,14 0,382269888 1,130976 1,9471  
5 27 16,5 15 84  14,1 1,004978205 2,1382515 2,5717  
5 28 13,9 10 125  126,5 6,398670817 1,5174713

4 
2,21082  

5 29 29,9 11 112 2 13,82 3,234596125 7,0215545
4 

4,43162  

5 30 13 10 98  11,3 0,49995946 1,327326 2,0859  
5 31 26,5 10 130  14,5 2,665811225 5,5154715 3,9597  
5 32 19,1 12 60  8,7 0,830913145 2,8652177

4 
2,93258  

5 33 20,6 12 106  14,22 1,579805711 3,3329234
4 

3,14078  

5 34 22,2 15 92  15,3 1,974090334 3,8707653
6 

3,36286  

5 35 24 15 95  15,75 2,3750496 4,523904 3,6127  



 
 

50 
 

5 36 33,6 11 138  16,68 4,929969623 8,8668518
4 

4,94518  

5 37 15,6 10,5 105  12,525 0,797988391 1,9113494
4 

2,44678  

5 38 16,3 11 108  13,38 0,93068125 2,0867292
6 

2,54394  

5 39 16,2 11 95 2 11,95 0,821046164 2,0612037
6 

2,53006  

5 40 19,5 12 34  5,58 0,555485931 2,9864835 2,9881  
5 41 19,9 17 68  13,06 1,354000959 3,1102625

4 
3,04362  

5 42 25,2 13 100  14,5 2,410675344 4,9876041
6 

3,77926  

5 43 18,6 11 100 2 12,5 1,1321541 2,7171698
4 

2,86318  

5 44 21,4 10 124  13,9 1,666525599 3,5968178
4 

3,25182  

5 45 23,3 11 130  15,8 2,245631912 4,2638580
6 

3,51554  

5 46 20,6 12,5 120  16,5 1,833107892 3,3329234
4 

3,14078  

5 47 16,7 15 90  15 1,09520103 2,1904020
6 

2,59946  

5 48 34,18 15 110  18 5,505366858 9,1756114
3 

5,025684  

5 49 14,1 14 54  9,06 0,471559029 1,5614537
4 

2,23858  

5 50 26,5 13 110  15,8 2,90481499 5,5154715 3,9597  
5 51 11 10 56  7,1 0,22491238 0,950334 1,8083 0,17812384 
6 1 34,5 10 110 2 12,5 3,895093125 9,3482235 4,1026  



 
 

51 
 

6 2 16,3 10 42 2 5,7 0,396478559 2,0867292
6 

2,34448  

6 3 37 11,5 85 2 11,275 4,041007355 10,752126 4,3441  
6 4 28,5 10,1 85 2 10,085 2,144545499 6,3794115 3,523  
6 5 28,7 12,6 65 2 9,69 2,089571387 6,4692612

6 
3,54232  

6 6 38,7 12,6 60 2 9,06 3,552382893 11,762857
2 

4,50832  

6 7 37,3 13,6 100 2 15,1 5,500019802 10,927191
6 

4,37308  

6 8 33,5 12,6 85  12,21 3,587359661 8,8141515 4,006  
6 9 35,6 12,5 85  12,125 4,023012532 9,9538454

4 
4,20886  

6 10 41 10 90  10,5 4,6209009 13,202574 4,7305  
6 11 20 8,7 95  9,765 1,0225908 3,1416 2,7019  
6 12 28,5 9,7 85 2 9,745 2,072245502 6,3794115 3,523  
6 13 42,7 10 70  8,5 4,057367237 14,320119

6 
4,89472  

6 14 21,5 10 110 2 12,5 1,512713125 3,6305115 2,8468  
6 15 17,6 9 60 2 6,9 0,559556659 2,4328550

4 
2,47006  

6 16 13,7 8 85 2 8,3 0,407839109 1,4741172
6 

2,09332  

6 17 17,5 8 75 2 7,5 0,601321875 2,4052875 2,4604  
6 18 20,5 8 90  8,7 0,957186615 3,3006435 2,7502  
6 19 40,5 8 147  13,26 5,694075387 12,882523

5 
4,6822  

6 20 13,7 10 75  9 0,442235178 1,4741172
6 

2,09332  



 
 

52 
 

6 21 17,6 10 90  10,5 0,851499264 2,4328550
4 

2,47006  

6 22 38,5 10 95  11 4,26858355 11,641591
5 

4,489  

6 23 23 10,9 92  11,528 1,596538082 4,154766 2,9917  
6 24 31,5 10,9 100  12,4 3,22116102 7,7931315 3,8128  
6 25 21,1 11 83  10,63 1,238990046 3,4966793

4 
2,80816  

6 26 12 11 25  4,25 0,1602216 1,130976 1,9291  
6 27 23,9 10,3 80  9,74 1,456546658 4,4862833

4 
3,07864  

6 28 22,5 14,4 63  10,572 1,401173235 3,9760875 2,9434  
6 29 17 11,6 75  10,2 0,77173404 2,269806 2,4121  
6 30 22 14,1 77  12,357 1,565770298 3,801336 2,8951  
6 31 21,5 14,2 62  10,304 1,246959683 3,6305115 2,8468  
6 32 18 14,1 70  11,37 0,964439784 2,544696 2,5087  
6 33 14,9 14,1 82  13,062 0,759192412 1,7436665

4 
2,20924  

6 34 25,2 15,1 76  12,976 2,157305053 4,9876041
6 

3,20422  

6 35 33,5 11,2 90  11,58 3,402262479 8,8141515 4,006 0,1148042 
7 1 21,6 10 98 2 11,3 1,38024311 3,6643622

4 
3,27958  

7 2 41,8 14 132 2 19,98 9,139400091 13,722822
9 

8,30534  

7 3 54,1 14,5 142  22,09 16,92621637 22,987165
7 

11,36558  

7 4 10,7 8 44  5,02 0,15046688 0,8992044
6 

0,56766  



 
 

53 
 

7 5 27,4 12 130 2 17,1 3,360987353 5,8964690
4 

4,72262  

7 6 28,1 18 98 2 177,9 36,77546985 6,2015969
4 

4,89678  

7 7 30,9 16,5 12 2 21,3 5,324345195 7,4990777
4 

5,59342  

7 8 40,1 17 108  19,86 8,360603577 12,629310
5 

7,88238  

7 9 13,2 9,5 64 2 7,58 0,345769523 1,3684809
6 

1,18966  

7 10 36,6 12 118  15,66 5,491912013 10,520902
4 

7,01158  

7 11 34 12 124  16,38 4,957256304 9,079224 6,3647  
7 12 27,6 11 145  17,45 3,480032002 5,9828630

4 
4,77238  

7 13 25,9 12 145  18,9 3,319181296 5,2685417
4 

4,34942  

7 14 40,4 16 87  15,42 6,588958105 12,818984
6 

7,95702  

7 15 25,8 18,5 80 2 16,3 2,840512198 5,2279365
6 

4,32454  

7 16 28,1 18 86  16,98 3,510103868 6,2015969
4 

4,89678  

7 17 35,2 14 108  16,62 5,391206769 9,7314201
6 

6,66326  

7 18 38,6 19 65 2 13,85 5,402490663 11,702145
8 

7,50918  

7 19 33,4 13 91 2 13,33 3,893074595 8,7616082
4 

6,21542  

7 20 27,8 11 130  15,8 3,19680629 6,0698853 4,82214  



 
 

54 
 

6 
7 21 31,6 12,5 84  12 3,137076096 7,8426902

4 
5,76758  

7 22 41,6 12,5 96  13,5 6,116318208 13,591818
2 

8,25558  

7 23 44,1 12,5 118 2 16,25 8,273707943 15,274537
7 

8,87758  

7 24 39 12 128  16,86 6,713614908 11,945934 7,6087  
7 25 20,7 11,5 96  12,54 1,406720672 3,3653604

6 
3,05566  

7 26 51,7 13 120 2 17,1 11,96594049 20,992878
0 

10,76846  

7 27 50,5 13 112  16,06 10,72254653 20,029663
5 

10,4699  

7 28 32,9 13 94  13,72 3,887904149 8,5012481
4 

6,09102  

7 29 20,1 10 88  10,3 1,089429125 3,1730945
4 

2,90638  

7 30 37 12 98  13,26 4,752439692 10,752126 7,1111  
7 31 42,6 11 112  13,82 6,565939602 14,253125

0 
8,50438  

7 32 36,2 14,5 74 2 12,23 4,195785138 10,292195
7 

6,91206  

7 33 41 12 134  17,58 7,736708364 13,202574 8,1063 0,20712414 
8 1 28,6 11 121 2 14,81 3,171441954 6,4242578

4 
5,1649  

8 2 41,8 13,4 113 2 16,642 7,612507323 13,722822
9 

7,0261  

8 3 38,7 22 120  27,9 10,93945725 11,762857
2 

6,589  



 
 

55 
 

8 4 33,8 13,4 110 2 16,24 4,857234462 8,9727237
6 

5,8981  

8 5 34 13,7 105  15,885 4,807449108 9,079224 5,9263  
8 6 14,5 15,3 57 2 10,221 0,562599102 1,6513035 3,1768  
8 7 30,6 16,5 95  17,175 4,210263149 7,3541714

4 
5,4469  

8 8 30,1 10 135 2 15 3,55790127 7,1158025
4 

5,3764  

8 9 26,3 13,7 97  14,789 2,678057813 5,4325332
6 

4,8406  

8 10 31,5 13,2 120  17,34 4,504430007 7,7931315 5,5738  
8 11 56,1 12 130  17,1 14,08936678 24,718187

3 
9,0424  

8 12 29,9 10,2 120  13,74 3,215871979 7,0215545
4 

5,3482  

8 13 58,8 11,7 100  13,2 11,94808285 27,154733
7 

9,4231  

8 14 32,1 12,1 95  12,995 3,505548587 8,0928401
4 

5,6584  

8 15 38,7 13,4 95  14,23 5,579515294 11,762857
2 

6,589  

8 16 26,5 11,9 115 2 15,185 2,791747824 5,5154715 4,8688  
8 17 25,3 13,7 92  14,104 2,363485726 5,0272668

6 
4,6996  

8 18 46 11,2 110  13,82 7,655848816 16,619064 7,6183  
8 19 15,7 11,8 87  11,766 0,759272711 1,9359324

6 
3,346  

8 20 42 11,8 140  18,02 8,321909904 13,854456 7,0543  
8 21 58,5 11,6 125 2 16 14,3351208 26,878351

5 
9,3808  



 
 

56 
 

8 22 42,8 11,9 75  10,425 4,999576798 14,387271
3 

7,1671  

8 23 28 12,5 100  14 2,8735168 6,157536 5,0803  
8 24 38,9 11,8 150  19,2 7,606240858 11,884751

3 
6,6172  

8 25 31,2 10,5 160 2 18,3 4,663692634 7,6453977
6 

5,5315  

8 26 27,9 11,9 110  14,59 2,973263097 6,1136321
4 

5,0662  

8 27 40,7 14,3 105  16,515 7,162044889 13,010072
4 

6,871  

8 28 10 14,6 33  6,318 0,16540524 0,7854 2,5423  
8 29 36,8 15,6 45 2 8,52 3,020681073 10,636200

9 
6,3211  

8 30 28,4 17,1 53  10,563 2,230455701 6,3347222
4 

5,1367  

8 31 63,8 12,2 53 2 7,966 8,488897735 31,969235
7 

10,1281  

8 32 24,3 12,5 95 2 120,25 18,58948141 4,6377084
6 

4,5586  

8 33 37,9 12,5 105 2 14,625 5,499762518 11,281564
1 

6,4762  

8 34 16,9 11,4 95  12,33 0,921947366 2,2431809
4 

3,5152  

8 35 14,6 11,4 85  11,19 0,624461173 1,6741586
4 

3,1909  

8 36 42,2 13,5 112  16,62 7,748641417 13,986717
3 

7,0825  

8 37 29,7 15,3 90  15,27 3,526318844 6,9279348
6 

5,32 0,2186527 



 
 

57 
 

          0,20117364 
 

 


