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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Podem comparar la cobertura d'arbustos després d'incendis i de cremes controlades en transectes amb 2 dimensions, 
tenint en compte l'autocorrelació espacial? Canvia el patró espacial dels arbustos després d'aquestes pertorbacions? 
 
Als Pirineus orientals de França, es van establir transectes en 2 dimensions (20 x 0.5 m) de 1000 quadrats continus (10 x 
10 cm) per tal de fer el seguiment de la cobertura de bàlec 4 anys després de crema controlada, crema controlada 
repetida i incendi. Es van utilitzar models autoregressius i models de Markov amb el mètode de Monte Carlo per tal 
d'estimar el tamany de mostra efectiu (n'), per tal de tenir en compte l'autocorrelació espacial en tests estadístics 
univariants. Es van testar diferències en la cobertura de bàlec utilitzant contrastos ortogonals. Es va analitzar el patró 
espacial del bàlec per detectar canvis amb els diferents tractaments. 
 
El tamany de mostra efectiu calculat per cada transecte variava de 345 a 1580. Alguns dels transectes afectats per 
incendi tenien valors de tamanys de mostra efectius majors que el tamany de mostra inicial (1000). La cobertura d'arbust 
després de crema controlada era major que després de crema controlada repetida i d'incendi. La cobertura d'arbust 
després d'incendi incrementava amb l'edat del bàlec. Les principals diferències en el patró espacial es van trobar en el 
tamany de taques del bàlec entre diferents tractaments, amb un tamany de taques majors després de crema controlada. 
Després d'estimar el tamany de mostra efectiu, les diferents pertorbacions amb foc van tenir un efecte diferent sobre la 
cobertura de bàlec 4 anys després de la pertorbació. A més, diferents pertorbacions amb foc canviaven el patró espacial 
del bàlec.  
 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
  
Can we compare shrub cover in two-dimensional transects after prescribed burning, repeated prescribed burning and 
wildfire; accounting for spatial autocorrelation? Does shrub spatial pattern change after these fire disturbances?  
 
In Eastern Pyrenees (France), two-dimensional transects (20 x 0.5 m) of 1000 contiguous quadrats (10 x 10 cm) were 
established to monitor shrub cover four years after prescribed burning, repeated prescribed burning and wildfire. 
Autoregressive models and Markov models were used with a Monte Carlo procedure to estimate the effective sample size 
(n’), in order to account for spatial autocorrelation in univariate statistical tests. Differences in shrub cover were tested 
using orthogonal contrasts. Spatial pattern of shrub cover was analysed to detect changes with treatments.  
 
Effective sample size calculated for each transect ranged from 345 to 1580. Some of the transects affected by wildfire had 
effective sample size values greater than the initial sample size (1000). Shrub cover after prescribed burning was greater 
than after repeated prescribed burning and wildfire. Shrub cover after wildfire increased with shrub age. Main differences 
in spatial pattern were detected in shrub patch size between treatments, with a major shrub patch size after prescribed 
burning. After estimating the effective sample size, different fire disturbances were found to have contrasting effects on 
shrub cover four years after disturbance. Moreover, different fire disturbances produced changes in shrub spatial pattern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
INTRODUCCIÓ:  
 
El desenvolupament de matolls en les pastures o emmatament ha estat documentat en 
diversos sistemes muntanyosos europeus, com per exemple els Alps (Dullinger et al., 2003), 
els Pirineus (Roura-Pascual et al., 2005) o el Sistema Central de la Península Ibèrica (Sanz-
Elorza et al., 2003). De fet, l’emmatament de pastures és un fenomen que es produeix arreu del 
món (per ex. Archer et al., 1995; Fang et al., 2001) i incideix sobre el funcionament biològic i 
geoquímic dels ecosistemes, modificant, per exemple el cicle del C (Jackson et al., 2002; 
Montané et al. 2007). La proliferació d’arbustos a les zones de muntanya preocupa als gestors 
ja que comporta un major risc d’incendi i pot suposar la pèrdua d’hàbitats per algunes espècies 
animals (per exemple la perdiu xerra). Així, en els darrers anys, als Pirineus s’està fent cremes 
controlades de matollars de muntanya, principalment de bàlec (Cytisus balansae ssp. 
europaeus (G. López & Jarvis) Muñoz Garmendia). Les pertorbacions poden modificar la 
estructura de les comunitats vegetals (Pickett i White, 1985). L’impacte de la pertorbació en 
l’ecosistema depèn també de les seves característiques, com intensitat, freqüència i període de 
l’any en el que ocorren, entre d’altres, i que constituixen el règim de la pertorbació (Chapin et 
al. 2002). Els incendis i les cremes controlades són pertorbacions amb diferents 
característiques: mentre que els incendis ocorren normalment a l’estiu i presenten un alta 
intensitat, les cremes controlades s’acostumen a fer a l’hivern i amb una menor intensitat de 
foc. Per tant, incendis i cremes controlades podrien tenir un efecte diferent sobre la regeneració 
del bàlec, ja que podrien eliminar una quantitat diferent de matèria orgànica, fet que afectaria 
de forma directa el creixement del bàlec després del foc (Chapin et al. 2002).  Conèixer la 
dinàmica de colonització del bàlec després del foc pot constituir una important eina per millorar 
la seva gestió. 
 
L’anàlisi espacial engloba un conjunt de tècniques que tenen l’objectiu d’analitzar 
quantitativament dades espacialment explícites (Legendre i Fortin, 1989). Durant la primera 
meitat del segle XX, ja s’utilitzava aquest tipus d’anàlisi per tal d’examinar de forma quantitativa 
els patrons espacials de les plantes (Watt, 1947). Les tècniques d’anàlisi espacial han anat 
evolucionant, i en l’actualitat existeix un interès creixent sobre aquesta temàtica. L’anàlisi 
espacial ha permès millorar la nostra comprensió de la estructura i funcionament dels 
ecosistemes naturals (Maestre, 2006). Per dur a terme aquests anàlisis, sovint s’utilitzen dades 
corresponents a transectes de vegetació, ja sigui en una o en dues dimensions. Cal tenir en 
compte, però, que quan aquest tipus de dades s’utilitzen en tests estadístics ens trobem amb 
un greu problema tant per la interpretació estadística com ecològica dels resultats (Dale i 
Fortin, 2002). Les dades corresponents a transectes presenten autocorrelació espacial  (Fortin i 
Dale, 2005), fet que dificulta el seu tractament. Degut a que aquest és un problema freqüent en 
ecologia, Legendre (1993) va afirmar que aprendre a tractar dades amb autocorrelació espacial 
era una necessitat pels ecòlegs. La presència d’autocorrelació espacial positiva fa que el 
número de mostres “real” no es correspongui amb el número de mostres que disposem 
inicialment, degut a que les mostres properes entre elles tenen més probabilitat de ser similars 
entre elles (les mostres no són independents). El número de mostres “real” no es n, sinó n’ 
(sent n’ un número inferior a n, quan tenim autocorrelació espacial positiva). Això fa que amb 
mostres amb autocorrelació espacial els tests estadístics, basats en la hipòtesi 
d’independència, siguin massa liberals, i es detectin sovint diferències significatives quan en 
realitat no n’hi ha (Legendre i Legendre, 1998). Com que l’autocorrelació espacial positiva és 
un fenomen freqüent en ecologia (Legendre i Fortin, 1989), el problema pels ecòlegs és tenir en 
compte aquest factor en els tests d’hipòtesis (Dale i Fortin, 2002). Els efectes de l’estructura 
espacial de les dades sobre els tests estadístics són però, molt complexos i es necessita de 
forma urgent més treballs que tractin aquest tema (Økland, 2007). En l’actualitat, el 
procediment numèric “model & Monte Carlo”, descrit a Dale i Fortin (2002), es considerat, tot i 
la seva dificultat, el millor mètode per tractar dades amb autocorrelació espacial en tests 
univariants en ecologia. El procediment consisteix en ajustar un model que defineixi l’estructura 
espacial de les dades i després utilitzar el procediment de Monte Carlo per fer simulacions dels 



 

 

models obtinguts. Amb aquesta informació es pot estimar el tamany de mostra “real” i es poden 
utilitzar tests estadístics.  
 
El patró espacial es considerat un factor clau sobre els processos ecològics a qualsevol escala 
(Chapin et al. 2002). Es poden utilitzar dades de transectes per tal d’analitzar el patró espacial 
de la vegetació després de pertorbacions. Els mètodes de la variança quadrada local s’han 
aplicat sovint a transectes de vegetació per tal de detectar escales de patró (Dale, 1999).   
 
Els objectius del present estudi són: 
 

- Comparar l’efecte dels incendis i de les cremes controlades sobre el creixement 
espacial del bàlec en matollars de muntanya. 

- Comparar l’efecte de cremes controlades amb diferent freqüència sobre el creixement 
espacial del bàlec. 

- Comparar l’efecte de les cremes controlades sobre el creixement espacial del bàlec, 
quan l’arbust cremat té diferents edats. 

- Comparar el patró espacial del bàlec després d’incendis i de cremes controlades amb 
diferent freqüència. 

 
A partir del treball dut a terme durant l’estada, s’ha començat a preparar el manuscrit 
“Accounting for spatial autocorrelation in two-dimensional transects to compare shrub cover 
after different fire disturbances” (en preparació). 
 
 
MÈTODES 
 
L’àrea d’estudi està localitzada a Railleu, als Pirineus Occidentals (França), en una orientació 
sud-oest, i en una cota de 1600 m. 
 
Pel treball s’han utilitzat 7 transectes, 3 transectes afectats per crema controlada, i 4 transectes 
afectats per incendi. Els transectes afectats per crema controlada van ser cremats dues 
vegades, els anys 1996 i 2001. L’incendi va tenir lloc l’any 1994. Les cremes controlades van 
realitzar-se durant l’hivern (Febrer), mentre que l’incendi va tenir lloc a l’estiu (Agost). Per tal de 
comparar entre diferents tractaments es va utilitzar la cobertura de bàlec 4 anys després de 
pertorbació. Els transectes afectats per cremes controlades sempre tenien bàlec amb 5 anys 
d’edat, mentre que en el cas dels transectes afectats per incendi, la meitat tenien bàlec amb 5 
anys d’edat, i l’altra meitat tenien bàlec amb, com a mínim, 20 anys d’edat. El bàlec era l’arbust 
més abundant als transectes, en part degut a la seva preferència per zones amb poca 
cobertura arbrada (Gracia et al. 2007).   
 
Les dades dels transectes es van prendre durant l’estiu (Juny-Juliol),a través de transectes 
permanents de 20x0.5 metres. Es va utilitzar el mètode no destructiu, descrit per Etienne 
(1989). Cada transecte estava dividit en 1000 quadrats de 10x10 cm, amb un total de 5 files i 
200 columnes. El mètode de mostreig es basava en estimacions visuals de la cobertura de 
cada espècie en cada quadrat. Per aquest estudi es van utilitzar únicament les dades de 
cobertura corresponents al bàlec, ja que era la espècie més abundant a la zona.       
 
El punt de partida de l’anàlisi de les dades, va ser comprovar la seva estacionaritat, ja que 
aquest és un requisit per dur a terme anàlisis d’ecologia espacial (Fortin i Dale, 2005). La 
estacionaritat es va calcular a partir de correlogrames direccionals segons l’eix de les x (de 0 a 
20 m) i segons l’eix de les y (de 0 a 0.5 m). Quan ambdós correlogrames direccionals es 
solapaven es podria assumir que la cobertura de bàlec, en un transecte concret, era isotròpica. 
 
La caracterització de l’associació espacial de la cobertura de bàlec es va fer utilitzant “join 
count statistics”. Utilitzant com a regla de veïnatge els moviments de la torre, per calcular el 
número d’unitats de mostreig adjacents de la mateixa categoria (presència-presència o bé 
absència-absència d’arbust) o de categories diferents (presència-absència) (Fortin i Dale, 



 

 

2005). Aquest mètode permet estimar el patró espacial del bàlec: aleatori, uniforme o en 
taques.     
 
El número de mostres “real” no es pot calcular de forma fiable a partir de les dades originals, 
sinó que s’han d’utilitzar models amb la mateixa estructura espacial que les dades (Dale i 
Fortin, 2002). Així, per tal de poder utilitzar tests estadístics i poder comparar les cobertures de 
bàlec després dels diferents tractaments (incendi, primera crema controlada i segona crema 
controlada) s’havia d’aplicar el procediment “model & Monte Carlo” per trobar el número de 
mostres “real”. Aquest procediment comença trobant models paramètrics de la estructura 
espacial de les dades. En el nostre cas es van utilitzar dos tipus de models diferents, 
corresponents a dos tipus diferents de dades: dades continues (entre 0 i 1) en el models 
autoregressius, i dades de presència-absència (0 i 1) en els models de Markov. Per a cada 
transecte es va obtenir un model autoregressiu i un model de Markov. Posteriorment, els 
models obtinguts es van simular 1000 vegades amb el procediment de Monte Carlo per tal 
d’obtenir dades artificials. Les dades simulades es van utilitzar per tal de calcular el número de 
mostres “real” (Dale i Fortin, 2002). En el cas dels models autoregressius, es van aplicar 
tècniques d’aleatorització amb restriccions, per tal de mantenir el màxim possible la estructura 
espacial de les dades (Fortin i Jacquez, 2000). Es va utilitzar una ANOVA per testar diferències 
en la cobertura de bàlec entre tractaments, utilitzant el número de mostres “real”. Quan 
l’ANOVA va resultar significativa, es van aplicar contrastos ortogonals, corregint pel número de 
mostres “real”, per tal d’analitzar les següents qüestions: 
 
- Hi ha diferències en la cobertura de bàlec entre incendis i cremes controlades, 4 anys després 
de la pertorbació? 
 
- Hi ha diferències en la cobertura de bàlec entre una primera crema controlada i una segona 
crema controlada, 4 anys després de la pertorbació? 
 
- Hi ha diferències en la cobertura de bàlec 4 anys després d’un incendi, entre un matollar 
cremat amb bàlec de 5 anys d’edat, i un altre matollar cremat amb bàlec de, com a mínim, 20 
anys d’edat?  
 
La escala de patró en la cobertura de bàlec es va estimar utilitzant la variança TTLQV,  “Two 
term local quadrat variance” (Hill, 1973). Per diferents rangs d’escales (combinacions de 
quadrats), els pics en aquesta variança són indicadors d’escales de patró en les dades (Dale, 
1999). Posteriorment, es poden comparar escales de patró entre diferents tractaments 
(incendis, primera crema controlada i segona crema controlada). El tamany mig de les taques 
de bàlec es va estimar a partir de la variança NLV, “New Local Variance” (Galiano, 1982), on 
els pics detecten el tamany mig de les taques. 
 
 
RESULTATS 
 
Després de comprovar que la cobertura de bàlec en els transectes era isotròpica, els resultats 
obtinguts a partir dels “join count statistics” van indicar que el bàlec presentava un distribució 
espacial en taques.  
 
Els models autoregressius van explicar entre el 51% i el 79% de la variabilitat espacial en les 
nostres dades. Els valors obtinguts a partir de les simulacions també mantenien estructures 
espacials cícliques (o en taques), presentant alternances entre autocorrelacions positives i 
negatives. El número de mostres “real” va variar entre 350 i 1525, indicant que sovint l’efecte 
de l’autocorrelació espacial negativa pot causar que disposem d’un número de mostres “real” 
superior a l’inicial (1000 quadrats). De fet, tres transectes van presentar un número de mostres 
“real” superior a l’inicial. 
 
Els models de Markov van donar número de mostres “real” entre 345 i 1580, i amb 
generalment, uns valors inferiors als valors obtinguts a partir dels models autoregressius pel 



 

 

mateix transecte. Els valors simulats,en canvi, no solien presentar estructures espacials 
cícliques i només un transecte va presentar un número de mostres “real” superior a l’inicial. 
 
El número de mostres inicial total era de 10000. El número de mostres “real” total (obtingut a 
partir de la suma de tots els transectes) va resultar ser 6855 a partir dels models de Markov i de 
8305 a partir dels models autoregressius. Després de corregir el número de mostres “real”, la 
ANOVA dels diferents tractaments continuava sent significativa en tots dos casos (models de 
Markov i models autoregressius) i per tant es van dur a terme els contrastos ortogonals. Tots 
els contrastos van resultar significatius. El major estimador va correspondre a la diferència 
entre la cobertura de bàlec d’un matollar amb arbustos de, com a mínim, 20 anys d’edat i un 
altre matollar amb arbustos de 5 anys d’edat. Els llocs amb bàlec de més edat presentaven, 
quatre anys després de l’incendi, cobertures de bàlec superiors a un 6.9% respecte als llocs 
també cremats, però amb matolls més joves. Després d’una crema controlada les cobertures 
de bàlec eren un 1.7% significativament més altes que no pas després d’un incendi, quatre 
anys després de la pertorbació. En una primera crema controlada es van detectar un 4.8% més 
de cobertura respecte a una segona crema controlada en els mateixos transectes, quatre anys 
després de la crema. 
 
Un dels temes més delicats en el tractament de dades amb autocorrelació espacial en ecologia, 
és que un efecte important de l’autocorrelació espacial negativa pot fer que el test estadístic no 
sigui massa liberal, tot i les suposicions inicials (Dale i Fortin, 2002). De fet, en el cas dels 
models autoregressius s’han trobat tres transectes amb un major efecte de l’autocorrelació 
negativa, presentant així un número de mostres “real” superior a l’inicial. Aquest fet només va 
succeir en un transecte quan s’utilitzaven els models de Markov. Tot i que els models de 
Markov s’utilitzen sovint en ecologia (Dale et al. 1993, Mark i Wilson, 2005), els models 
autoregressius han estat utilitzats en poques ocasions (Lichstein et al. 2002). 
 
Els pics de la variança TTLQV estaven compresos en una escala d’entre 0.5 i 0.7 m en 
transectes afectats per incendi, mentre que en els afectats per cremes controlades (tant en la 
primera crema com en la segona crema) variaven en una escala d’entre 0.8 i 1.2 m. Així, 
després d’un incendi, a més de tenir menys cobertura de bàlec, la regeneració del bàlec 
presenta unes escales de patró lleugerament diferents. El mètode de la variança TTLQV és un 
dels mètodes recomanats per a analitzar el patró espacial (Leps, 1990) i ja s’ha utilitzat 
prèviament per tal de detcetar el patró espacial d’arbustos després de pertorbacions (Dale i 
Zbigniewicz, 1997). Els canvis més importants en el patró espacial, però, es van detectar al 
tamany de les taques de bàlec. Els pics de la variança NLV després de cremes controlades 
tenien valors majors (1 m) que després de cremes controlades repetides i incendis (0.5 m).  
 
 
CONCLUSIONS:  
 
 
No existeixen gaires estudis sobre el bàlec i l’efecte del foc sobre la seva posterior cobertura. 
Segons els resultats obtinguts per un període de 4 anys després de la pertorbació, les cremes 
prescrites no redueixen tant la cobertura de bàlec com els incendis. La repetició de cremes 
controlades redueix la cobertura de bàlec comparat amb la primera crema controlada. Cal tenir 
en compte però, que aquestes conclusions generals són vàlides per bàlec amb edats similars. 
De fet, l’edat del bàlec abans del foc sembla ser un factor molt important en la seva posterior 
regeneració després de la pertorbació. El possible efecte simultani conjunt d’altres factors com 
per exemple la intensitat del foc o el període (estiu o hivern), fa que es necessitin més estudis 
per tal d’intentar detectar l’efecte d’aquests importants factors de forma individual sobre la 
cobertura del bàlec.      
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