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Resum
Objectiu
L’objectiu és investigar les interaccions entre el pi negre (Pinus uncinata) i el matollar de barjal o neret (Rhododendron
ferrugineum) i els efectes dels canvis ambientals com a factors controladors de l’evolució espacio-temporal de l’ecotò boscprat alpí dels Pirineus.
Metodologia
El 2006 establírem 64 petites parcel·les simulant diverses situacions ambientals basades en la combinació d’aquests
factors:
a) situació en l’ecotò (dins del bosc / al límit superior del bosc)
b) temperatura (augment de temperatura amb hivernacles / sense augment).
c) situació respecte Rhododendron (amb / sense protecció de l’arbust)
d) fertilització (amb addició d’NPK / sense addició).
A cada petita parcel·la hi vam trasplantar 6 plançons de Pinus i vam fer-ne el seu seguiment.

2007

2008

2009

↓ dany hivernal
(al límit superior)

↓ ramificació
↓herbivorisme per gall fer
(exclusivament al bosc)

↑ creixement proporcional de
la tija 2007/09
↓ diàmetre
↑ % N en fulles
↓ % C en fulles

Dins del bosc

sense efectes visibles

↓ ramificació

Amb fertilització

sense efectes visibles

↑ ramificació (al límit superior)

↓ creixement proporcional de
la tija 2007/09
↑ % N en fulles
↓ % C en fulles
↓ C/N ratio en fulles

Dins de cambra
tèrmic

sense efectes visibles

sense efectes visibles

Sota Rhododendron

64

↑ diàmetre
↑ % N en fulles
↓ % C en fulles

↑ creixement proporcional de
la tija
↑ diàmetre

Anuari naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2010
A partir d’aquests resultats observem que la presència de l’arbust, la posició al llarg de l’ecotò bosc-prats alpins, la temperatura
i la disponibilitat de nutrients condicionen ecofisiològicament el desenvolupament dels plançons. Les interaccions entre
Rhododendron i Pinus uncinata, així com els canvis ambientals simulats, són factors clau en la regulació i estructuració de
la dinàmica del límit superior del bosc als Pirineus.

Cambres tèrmiques a Capifonts (Oriol Grau)
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