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RESUM 

La popularització de l’aprofitament de la fusta dels boscos cremats mitjançant tales arreu, es 

deu a la creixent demanda de biocombustible i a la percepció dels hàbitats cremats com a 

zones de poc valor ecològic, entre d’altres. Aquesta extracció massiva de biomassa, va 

associada a una sèrie d’impactes sobre l’ecosistema, els quals afecten tant a la part biòtica 

com l’abiòtica. Els insectes terrestres tenen un paper essencial en els processos ecosistèmics i 

una elevada sensibilitat als canvis ambientals, fet que els converteix en bioindicadors 

excel·lents. Aquesta capacitat bioindicadora s’utilitza per estudiar els impactes de la gestió 

postincendi realitzada a la zona del Vilar, situada al municipi de Blanes. S’avaluen les 

diferències del nombre, la biomassa i la longitud d’insectes capturats amb trampes de caiguda 

el maig de 2018 entre parcel·les replicades de tres tractaments forestals. Aquests consisteixen 

en Tala Convencional, a Tala Sostenible (segons recomanacions del Manual de Bones 

Pràctiques del Projecte Anifog), i zones sense Intervenció. A més de tenir en compte en 

cadascun d’ells, la presència de diferents microhàbitats: Sòl Nu, Rebrot de marfull (Viburnum 

tinus) o d’arboç (Arbutus Unedo) i Pilons de brancada tallada (aquest darrer només al 

tractament de Tala Sostenible). Els resultats obtinguts indiquen que la combinació de Rebrot a 

Tala Convencional i a Tala Sostenible mostren els valors mitjans més elevats d’abundància i 

biomassa d’insectes. En canvi la longitud corporal és superior a Sòl nu a Tala Sostenible. Les 

diferències presents en els valors d’abundància es van descriure com a significatives. La 

influència de l’ordre en la longitud corporal va portar a estudiar aquesta variable en dos taxons 

molt usats com a bioindicadors, les formigues i els coleòpters. Els GLMs realitzats no mostren 

diferències en la longitud corporal d’aquests en funció de la gestió forestal aplicada. Per acabar 

l’anàlisi, es van realitzar PCAs amb les dades d’abundància i biomassa, per conèixer les 

tendències de cada ordre en les diferents combinacions de tractament i microhàbitat. En 

destaca la importància de col·lèmbols i coleòpters a les zones talades convencionalment, els 

homòpters associats al rebrot i els dípters i embiòpters a les piles de branques. Finalment es 

conclou que hi ha taxons beneficiats i altres perjudicats per les diferents alternatives de gestió 

forestal, i que cal continuar l’estudi de la comunitat d’insectes amb més anys de seguiment.  
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RESUMEN 

La popularización del aprovechamiento de madera de los bosques quemados mediante tala 

convencional, se debe a la creciente demanda de biocombustible y a la percepción de los 

hábitos quemados como zonas de poco valor ecológico. Esta extracción masiva de biomasa va 

asociada a una serie de impactos sobre el ecosistema, que afectan tanto a la parte biótica 

como la abiótica. Los insectos terrestres tienen un papel esencial en los procesos 

ecosistémicos y una elevada sensibilidad a los cambios ambientales, hecho que los convierte 

en bioindicadores excelentes. Esta capacidad bioindicadora se utiliza para estudiar los 

impactos de la gestión postincendio realizada en la zona del Vilar, localizada en el municipio de 

Blanes. Se evalúan las diferencias en el nombre, la biomasa y la longitud de insectos 

capturados con trampas de caída en mayo del 2018 entre parcelas replicadas de 3 

tratamientos forestales. Estos consisten en Tala Convencional, Tala Sostenible (según 

recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas del Proyecto Anifog), y áreas sin 

Intervención. Además de tener en cuenta en cada uno de ellos la presencia de distintos 

microhábitos: Suelo desnudo, Rebrote de Durillo (Viburnum tinus) o Madroño (Arbutus unedo) 

y Pilones de ramaje (este último solo en el tratamiento de Tala Sostenible). Los resultados 

obtenidos indican que la combinación de Rebrote en Tala Convencional y Tala Sostenible 

muestran los valores medianos más elevados de abundancia y biomasa de insectos. En cambio 

la longitud corporal es superior en Suelo desnudo de Tala Sostenible. Las diferencias presentes 

en los valores de abundancia se describieron como significativas. La influencia del orden en la 

longitud corporal llevó a estudiar esta variable en dos taxones muy usados como 

bioindicadores, hormigas y coleópteros. Los GLMs realizados no muestran diferencias en la 

longitud corporal de estos en función de la gestión forestal aplicada. Para terminar el análisis, 

se realizaron PCAs con los datos de abundancia y biomasa, para conocer las tendencias de 

cada orden en las diferentes combinaciones de tratamiento y microhábitat. Se destaca la 

importancia de los colémbolos y coleópteros en las zonas taladas convencionalmente, los 

homópteros en Rebrote y los dípteros y embiópteros en los pilones de ramaje. Finalmente se 

concluye que hay taxones beneficiados y otros de perjudicados a causa de las distintas 

alternativas de gestión forestal, y que es necesario el estudio de la comunidad de insectos con 

más años de seguimiento.  
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ABSTRACT  

The popularization of the use of wood from burned forest by salvage logging is due to the 

growing demand for biofuel and the perception of burned habitats as areas with poor 

ecological value, among others. This massive extraction of biomass is associated with some 

impacts on the ecosystem, which affect both the biotic and abiotic parts. Ground-dwelling 

insects play an essential role in the ecosystem processes and have a high sensitivity to 

environmental changes, which makes them excellent bioindicators. This bioindicator capacity 

is used to study the impacts of postfire management carried out in the Vilar area, located in 

the municipality of Blanes. The differences in the number, biomass and length of insects 

captured with pitfall traps in May 2018 are evaluated between replicated plots of 3 forest 

treatments. These consist of Salvage logging, Sustainable logging (According to 

recommendations of the Manual of Good Practices of Anifog Project), and areas without 

Intervention. In addition, it is taken into account the presence of different microhabitats in 

each treatment: Bare ground, Outbreak areas of Laurustinus (Viburnum tinus) or Strawberry 

tree (Arbutus unedo) and Piles of wood debris. The results obtained indicate that the 

combinations of Outbreak in Salvage logging and Sustainable logging show higher mean values 

of insect abundance and biomass, whereas the body length is higher in Bare ground of 

Sustainable logging. The differences that present the values of abundance were described as 

significant. The influence of the variable order on the body length led to study the variable in 

two different taxa widely used as bioindicators, ants and coleopteran. The GLMs performed for 

these two orders do not show significant differences in the corporal length according to the 

applied forest management. To finish the analysis, PCAs were made with abundance and 

biomass data, to know the tendencies of each order in the different treatment and 

microhabitat combinations. It emphasizes the importance of springtails and beetles in the 

salvage logged areas, the Homoptera order associated with the sprouts and Diptera and 

Embioptera in the piles of wood debris. Finally, it is concluded that there will always be taxa 

benefited and others harmed by the different forest management alternatives, and that it is 

necessary to continue the study of the community of insects with more follow-up years.  
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1. INTRODUCCIÓ  

Els incendis han estat un component clau en la història evolutiva del nostre planeta. La 

comunitat científica disposa d’una llarga trajectòria en l’estudi d’aquests, fet que permet 

afirmar que els focs naturals són una de les pertorbacions amb major efecte sobre els 

processos ecològics i els interessos econòmics de les masses forestals arreu del món (Rost et 

al., 2010). En els últims anys, s’han activat les alarmes i augmentat les preocupacions pel fet de 

conèixer que només amb el pas d’aproximadament 40 anys, el 0.15% d’àrea boscosa europea 

se n’ha vist afectada (Schelhaas et al., 2003), i, per l’arribada al públic de certes extrapolacions, 

com l’efecte que podria tenir el canvi climàtic i l’activitat humana sobre el règim d’incendis 

forestals (Pechony & Shindell, 2010).  

En determinades regions del món, com ara la Conca Mediterrània, els incendis forestals són 

una de les pertorbacions que es donen amb més freqüència. Aquests esdeveniments 

coexisteixen amb el clima, formen part del funcionament de l’ecosistema i permeten la 

presència d’una biota determinada, molt resilient davant del foc (Pausas et al., 2008). A les 

regions que voregen el Mediterrani, els focs forestals es donen majoritàriament a terra baixa, 

en prats agrícoles abandonats i ocupats per pins (Rost et al., 2010). En els últims anys el foc 

s’ha convertit en una de les amenaces principals dels boscos d’aquesta zona, a causa de 

l’augment en nombre que hi està havent des dels anys 70. Per poder-nos-en fer una idea, a 

Espanya s’han passat de 1.900 a 8.000 incendis anuals, a Itàlia de 3.400 a 10.500 i a Grècia de 

700 a 1.100. En resum, s’acaben veient afectades unes 600.000 Ha acumulades anualment de 

la regió mediterrània, per la presència d’uns 50.000 incendis anuals (“Forest fires in the 

Mediterranean area”). Aquest increment ha portat a la FAO a desenvolupar una política de 

control d’incendis, analitzant la situació de 23 països Mediterranis diferents, amb l’objectiu de 

disminuir el nombre d’incendis forestals i els seus efectes. Aquesta, es basa en 4 categories 

tradicionals:  

 La Prevenció, consisteix a conscienciar als turistes i als residents – especialment als 

més joves – a través de programes, anuncis o campanyes. A més de millorar les 

instal·lacions que podrien comportar risc d’incendi i, en establir sancions i normes.  

 La Pre-supressió, és conèixer el risc d’incendi que hi ha a cada zona. Per saber-ho, 

s’utilitzen estacions meteorològiques o avaluacions visuals a través agents forestals 

que tenen gran coneixement de la zona. A més de preparar estructures que ajuden a 

aturar l’expansió del foc, com ara reserves d’aigua i  tallafocs.  

 La Supressió, engloba totes les mesures d’intervenció per aturar l’incendi.  

 La Rehabilitació, inclou les estratègies postincendi per reduir-ne l’impacte. 

Aquest programa de control s’utilitza tant per focs naturals com per focs antròpics, els quals es 

diferencien bàsicament pel seu origen. Els primers són causats per fenòmens naturals, com ara 

erupcions volcàniques o llamps. A diferència dels segons, que tenen el seu origen en l’activitat 

humana, sigui directe o indirecte. Una característica sorprenent, i al mateix temps important 

dels incendis forestals a la mediterrània, és que actualment només d’un 1 a un 5% dels focs 

són naturals, havent-hi un elevat percentatge d’origen antròpic i de causa desconeguda. Un 

pes important del fet anterior s’atribueix al pas de la població rural cap a zones urbanes, que 
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ha provocat un abandonament de les terres agrícoles i una pèrdua dels valors de 

responsabilitat cap al bosc (“Forest fires in the Mediterranean area”). 

La percepció dels ecosistemes cremats com a hàbitats destruïts, pertorbats, consumits, 

danyats o perduts (Lindenmayer & Noss, 2006), i la creixent demanda de biocombustible, ha 

provocat un increment en la popularitat d’un tipus de tala en particular, conegut com a tala de 

salvament convencional o “salvage logging”. Aquesta, consisteix en l’extracció dels arbres i la 

brancada cremada, després d’una pertorbació (Lindenmayer & Noss, 2006), per tal de poder 

compensar les pèrdues econòmiques que la catàstrofe natural, en aquest cas l’incendi, ha 

causat (Hutto, 2006). Sembla que aquesta pràctica no hauria de suposar cap problema en els 

ecosistemes prèviament pertorbats, fins i tot, segons l’estudi de Rost (2010) podria tenir 

efectes positius, ajudant en la creació d’hàbitats idonis per espècies de zones obertes, com ara 

ocells de gran interès de conservació. Però, aquest concepte de tala de salvament dóna un gir 

de 180º si es té en compte que provoca una segona pertorbació en el moment en què 

l’ecosistema està més vulnerable, tenint una sèrie d’impactes negatius (Pons & Rost, 2017), 

que es podrien classificar en 3 grans blocs (Lindenmayer & Noss, 2006): 

 Impactes sobre l’estructura física del bosc i dels sistemes aquàtics 

 Impactes a processos de l’ecosistema  

 Impactes a les comunitats biòtiques i a elements particulars d’aquestes 

Així doncs, en termes generals la tala de salvament va associada a una dràstica modificació de 

l’hàbitat, que accelera la substitució d’espècies especialistes de zones boscoses per altres de 

zones obertes (Rost et al., 2010). Lligat amb el fet anterior,  es dóna un canvi en la riquesa 

d’espècies, afectant el tipus i el nombre d’aquestes, que dificulta la conservació de la 

biodiversitat i interfereix en el procés de zoocòria. Les alteracions anteriors podrien interferir 

en la recuperació natural de la vegetació, que al mateix temps afectaria a determinades  

característiques ecosistèmiques; com ara al cicle dels nutrients, i a la compactació i erosió del 

sòl, a més de provocar canvis en els règims hidrogràfics i en les taxes de segrest de carboni. 

Tots aquests canvis tenen el seu origen en la reducció de la vegetació arbòria,  la qual és un 

component important dins el cicle de la matèria, de l’aigua i l’estructuració del sòl. És necessari 

mencionar, que aquesta disminució de vegetació viva provoca un deteriorament del bosc, que 

podria facilitar la colonització d’espècies invasores (Lindenmayer & Noss, 2006).  

Els efectes de la tala de salvament sobre l’ecosistema, juntament amb els interessos 

econòmics i de conservació, ha generat un conflicte entre els conservacionistes, els gestors 

dels recursos naturals i els professionals encarregats de la gestió de les masses forestals 

pertorbades (Lee et al., 2017); matèria que també ha estat tractada a escala de debat públic.  

Per una banda, la gran quantitat d’impactes negatius ha motivat als conservacionistes a buscar 

altres mètodes de tala alternatius que no malmetin la biota de la zona i permetin el 

desenvolupament natural de la successió ecològica. Per aconseguir solucions vàlides, cal que 

tinguin en compte que la intensitat, l’extensió i el tipus de tala tenen un afecte sobre les 

activitats postincendi de l’àrea pertorbada, a més que les condicions prèvies a la tala, les 

condicions en les quals es desenvolupa aquesta pràctica i, el tipus i les característiques dels 

arbres talats, també són aspectes importants que poden afectar el manteniment dels 

processos ecosistèmics i de la biodiversitat (Lindenmayer & Noss, 2006). Considerant totes les 
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evidències anteriors, han nascut alternatives a la tala de salvament convencional, que 

consisteixen a deixar part del llegat biològic, o material cremat, en forma de pilons. Això, 

sembla que facilita la conservació d’espècies i de serveis ecosistèmics, i al mateix temps 

permet l’aprofitament econòmic de la fusta (Rost et al., 2010). Per altra banda, tot i haver 

trobat una opció més beneficiosa per l’ecosistema, el problema segueix persistint, ja que la 

tala de salvament convencional segueix predominant sobre les pràctiques sostenibles. Això es 

deu al fet que els “stakeholders” relacionats amb aquesta pràctica busquen la manera de 

justificar-la utilitzant diferents arguments; com per exemple referint-se a les zones 

pertorbades com a àrees de baix valor per la biota (Morissette et al., 2002), com a via per 

reduir el  combustible i millorar la supervivència dels arbres supervivents, per facilitar i 

augmentar la seguretat de les persones, i finalment, per prevenir la proliferació de plagues 

(Lee et al., 2017) que podrien arribar a zones no pertorbades.  

Així doncs, el problema està en el fet que els incendis naturals es perceben com a catàstrofes, i 

les zones cremades es consideren ecològicament estèrils amb necessitats de restauració; això 

comporta que la regulació sobre l’extracció de material cremat sigui laxa (Pons & Rost, 2017). 

Davant d’aquesta problemàtica, l’any 2014 va néixer el projecte Anifog, en mans 

d’investigadors del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, 

d’investigadors externs i empreses col·laboradores. Aquest es centra en l’estudi de l’efecte de 

la gestió del medi natural sobre les poblacions animals, i les capacitats de resiliència i 

recol·lonització de la fauna després d’una pertorbació. Dins d’aquest projecte es va realitzar la 

Fitxa de Bones Pràctiques com a guia per mitigar els impactes de la tala de salvament (Mauri & 

Pons, 2016). L’estudi que es presenta en aquesta memòria es desenvolupa dins el marc 

d’Anifog, i un projecte derivat, finançat pel DARPAM, que pretén comparar els efectes 

ecològics d’una tala considerada sostenible, en comparació a la no intervenció i a la tala 

convencional d’un bosc cremat. Per fer-ho, es centra en l’estudi la comunitat d’insectes 

terrestres, perquè tot i sumar el 70% de les espècies d’animals conegudes, són realment 

rellevants dins l’ecosistema a causa de l’elevat nombre de funcions que hi desenvolupen. 

Alguns exemples en serien (“Insectos y su importancia en los ecosistemas”): 

 La pol·linització i la dispersió de llavors. 

 El parasitisme, evitant la sobrepoblació de determinades espècies. 

 El paper de presa, servint d’aliment a organismes que ocupen nivells tròfics superiors.  

 El detritivorisme, fet que permet la incorporació d’aquests nutrients dins l’ecosistema. 

A més, hi ha dues característiques biològiques que converteixen a aquest grup en organismes 

rellevants en estudis ecològics, i és que són sensibles als canvis en l’ambient i moltes espècies 

presenten requeriments d’hàbitat estrictes (Sanesi et al., 2011). Això els hi proporciona un 

elevat potencial bioindicador, sempre que el grup sigui comú, de distribució àmplia, i estigui 

biològicament i taxonòmicament ben estudiat (K. S. Brown, 1997). La capacitat d’utilitzar 

aquests organismes com a bioindicadors, permet conèixer quines són les pràctiques que es 

poden considerar ecològicament, econòmicament i socialment sostenibles, útils per prevenir 

canvis irreversibles a l’ecosistema (K. S. Brown, 1997), i per tant, impactes negatius en l’àmbit 

econòmic i ecològic. Estudis anteriors han demostrat que algunes pràctiques són beneficioses 

per alguns taxons, però al mateix temps són perjudicials per altres (Sanesi et al., 2011). Així 

doncs, la gran pregunta és: Es pot considerar sostenible la tala de salvament?  
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2. OBJECTIUS  

L’estudi desenvolupat té un objectiu principal, que consisteix a comprovar si es compleix la 

hipòtesi de treball. Aquesta considera que la gestió forestal de Bones Pràctiques, o Tala 

Sostenible, presenta avantatges positius pel manteniment de la comunitat d’insectes, a 

diferència del tractament de Tala Convencional. La justificació del raonament anterior és clara, 

ja que el desenvolupament de la Tala Sostenible no genera una pertorbació dràstica en 

l’hàbitat, permetent el manteniment del nombre (o abundància), la biomassa i l’estructura de 

mides corporals dels insectes caminadors en el seu conjunt i pels grups indicadors de 

formigues i escarabats. La presència d’un tercer tractament utilitzat com a control, la No 

intervenció, ens permetrà comparar els dos tractaments esmentats amb l’absència de gestió 

forestal.  

Un altre objectiu a destacar, és el fet de conèixer l’efecte que tenen els diferents microhàbitats 

presents a les parcel·les gestionades; Sòl nu, Rebrot o els Pilons, sobre els paràmetres 

anteriorment esmentats de la comunitat d’insectes.  

 

 

TARGETS 

This study has a main objective, which consists of verifying whether the working hypothesis is 

fulfilled. This one affirms that the Good Practices, or Sustainable logging, forest management 

has positive advantages for the maintenance of the insect community, unlike the treatment of 

Salvage logging. The justification of this previous reasoning is simple and clear, since the 

development of the Sustainable logging does not cause a second drastic disturbance in the 

ecosystem, allowing the natural ecological succession and the maintenance of the number (or 

abundance), the biomass, as well as the structure of body sizes of the ground-dwelling insects 

as a whole and for the indicator groups of ants and beetles. The presence of a third treatment 

used as a control, the Non Intervention, will allow us to compare both treatments mentioned 

with the absence of forest management. 

A secondary objective to emphasize, is the fact of knowing the effect that the different 

microhabitats present in the managed parcels; Bare ground, Outbreak areas or Piles of wood 

debris, have above the aforementioned parameters of the insect community.  
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3. METODOLOGIA  

3.1. Àrea d’estudi  
La zona estudiada correspon a una regió de Catalunya situada al nord-est de la península 

Ibèrica, que es troba a l’extrem meridional de la província de Girona, dins la comarca de La 

Selva.  L’estudi es desenvolupa en el paratge del Vilar (Figura 1), més concretament en una 

zona que va patir un incendi forestal al 24 de juliol del 2016 (Figura 2), el qual va provocar la 

crema d’aproximadament 31 Ha. Aquesta està situada a una altitud de 98m respecte al nivell 

del mar i al nord-oest de la població de Blanes.  

Una estació meteorològica manual localitzada a la zona permet afirmar que s’estudia una regió 

de clima Mediterrani, que seguint l’índex de Thornthawaite, és del tipus sec subhumit.  

Pel que fa al substrat de la zona, està compost bàsicament per leucogranit de gra groller, que 

juntament amb el clima corresponent, la fan una regió idònia per l’establiment d’una 

vegetació constituïda per estrat arbori amb matollar continu i d’estrat herbaci poc 

desenvolupat. S’hi poden trobar pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) amb alzines sureres 

(Quercus suber) de mida petita, alzines (Quercus ilex) i roures martinencs (Quercus pubescens) 

dispersos, amb matollar de bruc (Erica sp). Una part de la zona està ocupada per plantacions 

d’eucaliptus (Eucalyptus spp.) que no formen part de l’estudi.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Mapa amb vista via satèl·lit. S’observa el municipi de 

Blanes dins al cercle, i el Paratge del Vilar indicat amb un 

rectangle.  

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya   

http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

Figura 2:  Mapa on s’indica el perímetre de la zona afectada per 

l’incendi forestal de l’any 2016 , i les maniobres corresponents 

desenvolupades per l’equip de bombers.  

Font: Bombers de la Generalitat de Catalunya   

 

http://www.icc.cat/vissir3/
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3.2. Tractaments forestals  

Tal com s’ha mencionat en l’apartat anterior, l’estudi es desenvolupa en una zona del municipi 

de Blanes, prop de la finca del Vilar.  L’incendi del 2016 es va aprofitar per desenvolupar 3 

tipus de gestions forestals diferents: la Tala Convencional (CL), la Tala Sostenible o de Bones 

Pràctiques (SL) i la zona de No Intervenció (NI).  Finalment, es van acabar estudiant un total de 

13 parcel·les que totalitzen aproximadament 17.6 Ha de bosc cremat. 

No Intervenció (NI) 

El tractament de No Intervenció consisteix en parcel·les en les quals no s’hi desenvolupa cap 

classe de gestió forestal; ja siguin tales, estassades, neteges de sotabosc... Dins l’àrea d’estudi 

hi ha un total de 6 parcel·les de No Intervenció, tal com es mostra a la Figura 3. Quatre 

d’aquestes es van establir el febrer del 2017, una de les quals es troba a una zona d’elevat 

pendent. A la tardor d’aquest mateix any es va afegir un propietari al projecte, fet que va fer 

possible l’addició d’una cinquena parcel·la a la zona. I finalment, el febrer del 2018 s’hi va 

addicionar l’última.  

Tala Sostenible (SL) 

Per fer possible la gestió de Tala Sostenible, es van obrir camins de 3m d’amplada, paral·lels i 

separats per 15m de distància entre ells. Així s’assegurava que la maquinària no es desplaçava 

lliurement per la zona. Seguidament, les parcel·les van estar sotmeses a una tala manual amb 

moto-serres del material situat fins a 3m d’alçada. Les alzines rebrotades i els pins amb més de 

la meitat de capçada verda no es van talar. La gestió es va iniciar a l’abril 2017 en 4 parcel·les 

diferents, tal com es mostra a la Figura 3. 

Posteriorment, el material talat en zones de fàcil accés, s’arrossegava amb tractors forestals 

lleugers que podien carregar com a màxim 6 tones de fusta, mentre que en parcel·les on hi 

havia pendent pronunciat, el material es retirava de forma manual. La gran diferència d’aquest 

tractament és que part d’aquest material s’apilava en pilons per comprovar els efectes positius 

d’aquests, que certs estudis han afirmat. Aquests pilons es distribuïen uniformement al llarg de 

la parcel·la en una densitat de 54 pilons/Ha, amb superfície de 9.4m2 i alçada de 0.97m.  A la 

zona, hi ha un total de 237 piles.  

Tala Convencional (CL) 

El tractament de Tala Convencional va ser difícil de desenvolupar a causa de l’elevada dificultat 

de trobar empreses que tinguessin interès a gestionar parcel·les amb quantitats de fusta tan 

baixes. Tal com mostra la Figura 3, el projecte disposa de 3 parcel·les amb Tala Convencional, 

una de les quals es troba en zona d’elevat pendent. 

Aquest tractament es va iniciar el Febrer del 2018. Va consistir a abatre els arbres utilitzant 

tota classe de maquinària; com ara moto-serres, maquinària forestal del tipus forwarder de 

gran tonatge i erugues amb pinça per retirar el material, que es desplaçava lliurement per la 

zona. Generalment es talava l’arbre sencer, tot i que es van deixar en peu alzines sureres que 

rebrotaven i aquells pins que tenien més d’un 50% de la capçada verda.  

(Pons et al., 2018) 
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Figura 3: Disseny dels diferents tractaments de camp, juntament amb els 

punts de mostreig de trampes de caiguda o “pitfall traps” per artròpodes.  

Font: Projecte demostratiu (Avaluació ecològica i econòmica comparada 

de les pràctiques forestals en boscos cremats amb la utilització de 

múltiples indicadors) i pròpia  

 

  

https://ruralcat.gencat.cat/
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3.3. Disseny del mostreig  

Per l’estudi dels insectes caminadors s’han utilitzat 3 parcel·les de Tala Convencional, 4 de Tala 

Sostenible i 3 de No intervenció. Aquestes es van distribuir per tal de respectar l’alternança de 

tractaments en l’espai. Aquest concepte és important per assegurar que l’efecte de gradients 

ambientals o factors espacials, com la proximitat entre llocs d’estudi, no tenen una influència 

directa sobre els resultats. Dins d’aquests tractaments es tenen en compte 3 microhàbitats 

diferents; Sòl nu (BG), Rebrot (US) i Pilons (UP). Els dos primers són presents en els 3 

tractaments, mentre que el de Pilons només es troba en les parcel·les de Tala Sostenible. La 

combinació de tractament i microhàbitat dóna lloc a les següents combinacions:  

 Sòl nu a No Intervenció (NI – BG) 

 Rebrot a No Intervenció  (NI – US) 

 Sòl nu a Tala Sostenible(SL – BG) 

 Rebrot a Tala Sostenible (SL – US) 

 Pilons a Tala Sostenible (SL – UP) 

 Sòl nu a Tala Convencional (CL – BG) 

 Rebrot a Tala Convencional (CL – US) 

En cada tractament hi ha 25 punts de mostreig, dins dels quals s’hi troben els diferents 

microhàbitats, que és a on es situen les trampes de caiguda. El tractament de Tala 

Convencional i de No Intervenció, disposen de 50 pitfall traps en total, 25 situades en el 

microhàbitat de Sòl Nu i 25 més a Rebrot. En canvi, en el tractament de Tala Sostenible hi ha 

75 trampes de caiguda col·locades, ja que a més de tenir les 25 + 25 corresponents a Sòl Nu i 

Rebrot,  cal sumar-hi les 25 que hi ha en el microhàbitat de Pilons.   

Així doncs, l’estudi disposa d’un total de 75 punts de mostreig distribuïts per les diferents 

parcel·les estudiades (Figura 3), i separats entre ells com a mínim per 10 metres de distància. 

Dins un radi de 3m en referència als punts mencionats, hi ha col·locades les trampes de 

caiguda, 175 en total, en els microhàbitats corresponents, i separades entre elles per una 

distància de 2-5m (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representació del disseny experimental. Cal tenir present que el 

Microhàbitat de Pilons només es troba en el Tractament de Tala Sostenible. 
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Les pitfall traps utilitzades són recipients de 50 mm de diàmetre, les quals disposaven 1/4 del 

seu volum de propanediol; un alcohol inert que no s’evapora i permet la conservació dels 

organismes que cauen a l’interior.  

Les trampes de caiguda es van utilitzar per primera vegada, fa aproximadament, 120 anys i 

actualment és la tècnica per excel·lència en l’estudi ecològic d’artròpodes terrestres. Tot i que, 

com qualsevol altra tècnica, porta associada una sèrie d’avantatges i d’inconvenients que cal 

valorar prèviament. Per exemple, és important tenir en compte l’aspecte extern de la trampa 

de caiguda, ja que pot intervenir en la captura dels individus: En primer lloc, es recomana que 

siguin transparents, ja que s’han descobert canvis en el comportament d’artròpodes cap a 

coloracions específiques (G. R. Brown & Matthews, 2016). En segon lloc, la quantitat 

d’escapaments varia en funció del material i el disseny de la pitfall (Luff, 1975), el plàstic 

sembla ser el material més indicat. Per últim, cal tenir en compte que el diàmetre d’aquesta 

està directament relacionat amb el nombre de captures (G. R. Brown & Matthews, 2016). 

El mostreig s’ha realitzat de forma constant des de l’any posterior al foc, és a dir, el 2017. Cada 

any disposa de dues temporades de mostreig, un a la primavera i l’altre a la tardor. Les 

trampes es col·loquen durant el mes de Maig i Octubre, i es deixen 12 dies. Posteriorment es 

recullen i es porten al laboratori per ser identificades i classificades. De manera que 

actualment es disposa de mostres de 4 mostrejos diferents, tot i que aquest treball només es 

centra en el de la Primavera del 2018 (14/05/2018 – 26/05/2018).  

 

3.4. Procediment d’identificació, mesures i obtenció de dades 

Les trampes  de caiguda recullen tota classe de material que hi cau, per això es va cercar i 

seleccionar els invertebrats d’entre tota la matèria que hi havia caigut. Tot seguit, els elements 

escollits van ser processats al laboratori del Grup de Recerca en Biologia Animal en 4 passos 

diferents; els dos primers consistien en la identificació i els darrers al mesurament.  

En primer lloc, els artròpodes caiguts a les trampes es van separar en 4 grups diferents: 

Formigues, Aranyes, Coleòpters i Altres, amb l’ajuda d’una lupa binocular. Aquests es 

disposaven en diferents pots de plàstic, els quals contenien etanol al 70%, alcohol molt utilitzat 

per la conservació de material biològic mort. Seguidament, els individus van ser estudiats 

taxonòmicament. Per una banda els del grup d’Altres van ser identificats fins al nivell d’ordre 

amb l’ajuda de claus dicotòmiques, mentre que la resta de grups van ser enviats a taxònoms 

especialistes per tal de poder arribar fins al nivell d’espècie, informació usable per estudis 

aliens. En el cas de les larves, se’n va fer el comptatge però no van ser identificades a escala 

taxonòmica.  

Per dur a terme el 3r i 4t pas es va utilitzar el programa Image Focus 4, el qual funciona amb 

una càmera connectada directament a la lupa que permet dur a terme un tipus de 

procediment determinat. Així doncs, es van fotografiar a escala a tots els individus per poder 

realitzar el pas final, en el que es va mesurar la longitud corporal de cadascun d’ells, en 

mil·límetres (mm).  
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És important tenir en compte que el projecte es centra en l’estudi d’insectes, per això tots 

aquells individus que no en són considerats, com ara aràcnids o àcars, van ser identificats i 

separats però no usats per l’estudi. El procediment de laboratori explicat anteriorment va 

permetre analitzar la informació des de 4 nivells diferents, donant una visió més global dels 

valors obtinguts.  Es va estudiar: 

3.4.1. Patrons d’abundància  

El comptatge va ser un dels procediments més fàcils, ja que simplement consistia a comptar el 

nombre d’individus (nimfes i adults), globals i de cada taxó, presents a cadascun dels 

Tractaments, Microhàbitats, i combinacions dels factors anteriors. Com ja s’ha mencionat 

anteriorment, també es va fer un recompte a part de les larves. 

Per estandaritzar els valors, es va fer la mitjana del nombre de larves, i adults i nimfes de cada 

combinació, Tractament + Microhàbitat, en funció de la quantitat de trampes utilitzables, 

eliminant aquelles que per efecte de l’escorrentia excessiva o l’activitat dels senglars havien 

quedat inutilitzables. Així, es va aconseguir l’abundància mitjana per trampa.  

3.4.2. Morfometria: Longitud corporal 

Com ja s’ha explicat anteriorment, es va utilitzar el programa Image Focus 4 per obtenir les 

dades de longitud corporal a partir de les fotografies. En aquestes els individus podien està 

col·locats de dues maneres diferents: 

- Dorsoventralment. Els individus es mesuraven des de l’extrem del cap fins a la part 

final de l’abdomen, sense tenir en compte els apèndixs (antenes, cercs, furques...). 

- De costat. Els individus es mesuraven seguint l’eix corporal, des de l’alçada dels ulls 

fins la part final de l’abdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Era imprescindible que la mesura es fes de forma precisa, ja que posteriorment els valors 

obtinguts van ser utilitzats per fer les estimacions de biomassa i per estudiar l’estructura de 

talles. Es va calcular la mitjana de longitud corporal individual per cadascuna de les 

combinacions per conèixer la influència de les diferents gestions sobre aquesta característica 

morfològica. Com que la longitud corporal és una característica concreta de cada ordre, es va 

fer un estudi més exhaustiu de Formigues i Coleòpters, estudiant-ne la longitud individual. 

Figura 5. Representació de la mesura dorsoventral 

d’un individu de l’ordre Coleoptera.  Font pròpia. 

Figura 6. Representació de la mesura quan l’individu 

es trobava de costat. Individu de l’ordre Mantodea. 

Font pròpia.    
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3.4.3. Biometria: Estimacions de biomassa 

Tenint en compte l’elevada varietat morfològica existent dins la comunitat d’insectes, estimar 

la biomassa utilitzant una equació general basada només en la longitud corporal, suposava 

poca precisió i una acumulació d’error elevada. Per aquest motiu, es va escollir l’estudi de José 

A.Hódar (1996): “The use of regression equations for estimation of arthropod biomass in 

ecological studies”, com a referència per fer els càlculs. En aquest es proposa una equació 

general         , en la que no només es té en compte la longitud corporal, BL, sinó que 

porta implícits  a i b, que són coeficients específics per cada ordre taxonòmic. 

L’ús de la fórmula anterior, les dades de longitud corporal obtingudes i els coeficients 

específics de l’article, van permetre obtenir les estimacions de biomassa. Finalment, es va 

acabar calculant la biomassa mitjana per trampa per cadascuna de les combinacions possibles. 

Mencionar que l’estudi de José A. Hódar, en certs casos, presenta diversos valors de a i b per 

un mateix ordre. Un exemple seria en Lepidòpters, per separar la fase de nimfa i d’adult, o en 

Homòpters, per distingir els àfids dels que no ho són, ja que tenen morfotips diferents. 

 

 

* L’estudi de José A.Hódar (1996) no feia menció de l’ordre Odonata. Per aquest es va utilitzar 

els coeficients a i b de l’ordre Mantodea per Odonata, per la similitud morfològica longitudinal. 

Important mencionar que solament es va trobar un individu pertanyent aquest ordre.  

 

 

 

 

 

ORDRE Coeficient a  Coeficient b  

Colembolla 0,0747 1,601 

Embioptera 0,0011 3,15 

Diptera  0,0312 2,392 

Tysanura 0,0747 1,601 

Hymenoptera 0,1636 1,9 

Psocoptera 0,0425 1,637 

Lepidoptera 0,0095 2,969 

Orthoptera 0,0255 2,637 

Isoptera 0,0494 2,344 

Mantodea 0,0017 2,953 

Dermaptera 0,0015 3,497 

Neuroptera 0,0814 1,53 

Heteroptera 0,0341 2,688 

Homoptera No àfid Àfid No àfid Àfid  

0,0548 0,0598 2,354 1,724 

* Odonata  0,0017 2,953 

Taula 1. Coeficients, específics per cada ordre, utilitzats pel càlcul estimat de biomassa (mg). Font extreta de l’estudi 

de José A.Hódar (1996): “The use of regression equations for estimation of arthropod biomass in ecological studies”. 



Treball final de Grau 

 
13 

3.4.4. Distribució de mides 

Per l’estudi de l’estructura de talles es van utilitzar directament els valors de longitud corporal 

individuals. Es va creure oportú representar la distribució de mides per la totalitat d’insectes 

en cadascuna de les combinacions de Tractament +  Microhàbitat possibles, però era difícil 

d’apreciar les diferències. Per això, es va fer un estudi més exhaustiu de formigues i 

coleòpters, quantificant la desviació de la normalitat utilitzant el test de Shapiro-Wilk, i,  

determinant la “skewness” (o asimetria) i la “kurtosis” (o curtosi, apuntament) de les dades; 

per cada grup taxonòmic i combinació.  

El test de Shapiro-Wilk, amb el valor W i el p.valor, permet saber si les dades segueixen o no 

una distribució normal. S’accepta la hipòtesi nul·la – es compleix la normalitat – si el p.valor és 

superior a 0.05, si no s’accepta la hipòtesi alternativa que afirma que el conjunt de dades no 

segueix aquest requisit. La ”skewness” mesura la falta de simetria de les dades, i pot prendre 

tant valors positius com negatius. Si aquesta és igual a 0, indica que les dades són simètriques, 

mentre que valors inferiors indiquen biaix cap a l’esquerre i valors superiors indiquen biaix cap 

a la dreta.  La “kurtosis” dóna informació sobre la forma de la corba que segueixen les dades, 

valors positius indiquen forma de pic i els negatius formes planes.  Aquests dos últims 

conceptes van ser útils per saber quins eren els valors de longitud més freqüents dins les 

poblacions mostrejades. 

Així doncs, els 3 conceptes anteriors  van permetre tenir informació sobre la distribució de 

mides que cada ordre seguia en funció de les combinacions de Tractament + Microhàbitat.  

 

 

Puntualitzar que els 4 paràmetres anteriors (Apartats: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 i 3.4.4) es van estudiar 

pel conjunt d’insectes i per cada ordre per separat.  
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3.5. Tractament estadístic  

La idea principal era utilitzar els models ANOVA per conèixer les diferències que presentava 

cada tractament i microhàbitat en relació a l’abundància, la biomassa mitjana per trampa i la 

longitud individual. Aquesta anàlisi estadística no va ser possible, ja que les dades no complien 

el supòsit de normalitat, ni transformant les variables. Per aquest motiu es van buscar 

alternatives vàlides per cada cas.  

Per l’estudi de l’abundància, amb l’R commander, es va optar per un test no paramètric 

equivalent a l’ANOVA, conegut com a test de Kruskal Wallis, ja que les dades complien 

l’homoscedasticitat. Per complementar l’estudi de la comunitat d’insectes es va realitzar una 

Anàlisi de components principals (PCA) amb l’R Studio. Aquest mètode d’ordenació ens ha 

permès avaluar els patrons de les 170 mostres i de cada ordre en funció de la combinació de 

tractament+microhàbitat.   

L’estudi de la longitud mitjana per individu i el de la biomassa mitjana per trampa es va fer a 

través de GLMs. En el primer cas, es van realitzar dos GLMs, per formigues i coleòpters. Es va 

utilitzar l’agrupament de les dades per cada combinació de Tractament + Microhàbitat com a 

variable explicativa. A més es va tenir en compte que els microhàbitats es troben dins els 

tractaments, per això es va establir aniuament entre aquestes variables. Com a variables 

aleatòries es van afegir tractament, microhàbitat i trampa, per controlar els seus efectes en els 

resultats. El model utilitzat té la representació següent: Long ~TrMh + (1 Tr/Mh) + (1 PitFN).  

Per l’estudi de la biomassa es van utilitzar el Tractament i Microhàbitat com a variables 

explicatives, i també es va establir aniuament entre aquestes. A més d’afegir les mateixes 

variables aleatòries que en el model anterior. El model utilitzat en aquest cas té la 

representació següent: Bm ~Tr + Mh + (1 Tr/Mh) + (1 PitFN). També es va realitzar una PCA 

per conèixer la tendència de la biomassa aportada per cada taxó a les diferents combinacions. 

En l’anàlisi de l’estructura de talles, es va utilitzar l’R commander per executar el Test de 

Shapiro-Wilk, i conèixer si les dades seguien una distribució normal. També es van aconseguir 

els valors d’asimetria (Skewness) i curtosi (Kurtosis), escollint l’opció determinada a la pestanya 

de resums numèrics. Aquests dos últims valors donen informació del biaix i el pic  de la corba 

que prenen les dades en cada combinació.  Aquestes 3 comandes es van realitzar per cadascun 

dels conjunts de dades corresponents a les 7 combinacions possibles per formigues i 

coleòpters.  
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4. RESULTATS 

Els resultats obtinguts es donen en diferents apartats, ja que cadascun d’ells disposa  

d’informació diferent en relació a l’efecte de la gestió forestal sobre la comunitat d’insectes.  

És important tenir en compte que de les 175 trampes de caiguda instal·lades, no totes van 

acabar sent vàlides per l’estudi, Taula 2. Algunes van rebre escorrentia excessiva i altres es van 

trobar trencades, suposadament per l’acció del senglar. Tot i aquestes absències, la pèrdua no 

es pot considerar de gran gravetat, ja que tots els tractaments van mantenir més del 90% 

d’aquestes.  

 

 

La pèrdua d’aquestes trampes s’ha tingut en compte a l’hora d’analitzar les dades, ja que 

podrien ser causa de l’aportació d’una petita variació al resultat final de l’anàlisi. 

 

4.1. Patrons d’abundància   

Els valors obtinguts en el comptatge i en el càlcul de mitjanes es van organitzar a la Taula 3.  El 

fet que les mitjanes es calculessin en funció del nombre final de trampes vàlides, va permetre 

reduir l’error i variació que podrien aportar aquestes absències.  

Posteriorment, les dades van ser representades gràficament, per tal de facilitar-ne la 

comprensió. 

 

 

TRACTAMENT MICROHÀBITAT NOMBRE DE TRAMPES 

INSTAL·LADES 

NOMBRE DE TRAMPES 

RECOLLIDES 

TOTAL DE TRAMPES 

RECOLLIDES 

 

No Intervenció  

Sòl Nu 25 23  

47 de 50 Rebrot  25 24 

 

Tala Sostenible  

Sòl Nu 25 25  

75 de 75 Rebrot  25 25 

Pilons 25 25 

 

Tala 

Convencional 

Sòl Nu  25 23  

48 de 50  Rebrot 25 25 

Taula 2. Nombre de pitfall traps instal·lades pel mostreig de cada combinació de Tractament i Microhàbitat, i les que realment 

van ser vàlides i es van poder analitzar. 
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      LARVES  NIMFES I ADULTS  

Nº d’individus Mitjana per 
trampa 

Nº d’individus Mitjana per 
trampa  

TRACTAMENT NI 21 0.447 939  20.087 

SL 25  0.333 1804   24.053 

CL 15  0.292 1417   29.521 

MICROHÀBITAT BG 34  0.465 1421   20.015 

US 20  0.270 2150   29.054 

UP 7   0.280 582 23.56 

TRACTAMENT + 
MICROHÀBITAT  

NI + BG 13   0.562 379  16.478 

NI + US 8   0.333 560  23.333 

SL + BG 9   0.360 548 21.920 

SL + US 9   0.360 667 26.680 

SL + UP 7   0.280 589  23.560 

CL + BG 12 0.478 494  21.478 

CL + US 3  0.12 923  36.920 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el procés de comptatge es va descriure com a baix el nombre de larves obtingudes al llarg 

del mostreig, fet que provoca que la mostra no sigui representativa per arribar a unes 

conclusions prou fiables. De la Taula 3 cal destacar el tractament de No Intervenció i el 

microhàbitat de Sòl nu, ja que els hi corresponen els valors de mitjanes de larves per trampa 

més elevats. A la Figura 7 s’observa que les combinacions amb una mitjana més elevada són 

els 3 tractaments combinats amb Sòl nu.  

Pel contrari, Taula 3 i Figura 8, les abundàncies de nimfes i adults més elevades corresponen al 

tractament de Tala Convencional i el microhàbitat de Rebrot. Les combinacions amb més 

presències mitjanes són els 3 tractaments combinats amb el microhàbitat de Rebrot i Pilons a 

Tala Sostenible. Aquestes diferències es consideren significatives, Taula 4, segons l’anàlisi 

estadístic realitzat, ja que els p.valors obtinguts són inferiors a 0.05. Acceptem la Hipòtesi 

alternativa, la qual afirma que les abundàncies entre tractaments i microhàbitats són diferents. 

Figura 7 i 8.  Mitjana del nombre de larves i, nimfes i adults caiguts a les pitfall traps de cadascuna de les combinacions de 

Tractament + Microhàbitat. S’indica l’error estàndard en cada cas.   

Taula 3.  Nombre de larves i, nimfes i individus adults presents a cadascun dels Tractaments, Microhàbitats i combinacions  de 

Tractament+Microhàbitat. També s’indica el nombre mitjà de cadascuna de les situacions de tractament: No Intervenció (NI), Tala 

Sostenible (SL) i Tala Convencional (CL), i microhàbitat: Sòl nu (BG), Rebrot (US), Pilons (UP). 
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 Chi-square Graus de llibertat p-valor 

Nº de nimfes i adults – Tractament 7.0806 2 0.029 * 

Nº de nimfes i adults –Microhàbitat 11.497 2 0.003 * 

 

Es volia conèixer la influència de les diferents gestions forestals, combinacions de Tractament + 

Microhàbitat, sobre la diversitat taxonòmica de la zona. A la Figura 9, s’observa un predomini 

de les Formigues a No Intervenció i Tala Sostenible, mentre que en Tala Convencional hi ha 

altres grups, com ara els Col·lèmbols i Coleòpters, que prenen importància. La Figura 10, indica 

tendències diferents a les trampes de Tala Convencional en relació a la resta; els coleòpters 

destaquen en general, els ortòpters i col·lèmbols tenen un pes important a Sòl nu i els 

Homòpters són ordres explicatius en el microhàbitat de Rebrot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 . Representació gràfica de l’abundància de cada ordre present a les diferents combinacions de 

Tractament + Microhàbitat. Ordres: Collembola (COL), Coleoptera (COLE), Dermaptera (DER), Dictioptera (DIC), 

Diptera (DIP), Embioptera (EMB), Formigues (FOR), Homoptera (HOM), Hymenoptera (HYM), Isoptera (ISO), 

Lepidoptera (LEP), Neuroptera (NEU), Odonata (ODO), Orthoptera (ORT),Psocoptera (PSO), Tysanura (TYR). 

Les formigues no es van incloure dins Hymenoptera, es van estudiar com a grup a part per l’elevada abundància 

presentada. 

Taula 4.  Valors obtinguts en l’anàlisi estadístic, Test de Kruskal Wallis, per comprovar si les diferències en les 

abundàncies de nimfes i adults entre tractaments i microhàbitats eren significatives. 

Figura 10. Representació gràfica dels resultats de la PCA. S’indica la tendència que pren 

l’abundància de cada ordre en les diferents combinacions de Tractament+Microhàbitat. 

Els ordres amb freqüències d’aparició inferiors a 5% es van eliminar. 
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4.2. Morfometria: Longitud corporal  

L’estudi de la longitud corporal pot donar una idea de si la gestió forestal desenvolupada 

afecte l’estructura de mides de la comunitat d’insectes. Les dades de longitud mitjana per 

individu es van organitzar a la Taula 5.   

 

 

 Longitud mitjana per 
individu 

TRACTAMENT NI 3.236 

SL 3.563 

CL 2.829 

MICROHÀBITAT BG 3.246 

US 3.306 

UP 3.201 

TRACTAMENT + 
MICROHÀBITAT  

NI + BG 3.299 

NI + US 3.301 

SL + BG 4.402 

SL + US 3.158 

SL + UP 3.244 

CL + BG 2.808 

CL + US 2.841 

 

La mitjana de la longitud individual, global per tot el conjunt d’insectes, pot ser útil a l’hora de 

tenir en compte la importància dels insectes en els processos ecosistèmics i en la seva posició 

dins la xarxa tròfica. La Taula 5 indica valors lleugerament similars entre tractaments i 

microhàbitats. Pel que fa a les combinacions, el Sòl nu a Tala Sostenible sembla que és el que 

presenta una quantitat d’individus de mida superior. Tot i així, totes les combinacions 

presenten, generalment, una acumulació d’individus de talles petites.  

La realització d’un test de Kruskal Wallis testant la influència de l’ordre en la longitud corporal 

dels individus va donar un p.valor significatiu, de <2.2·10-16. Un resultat totalment lògic tenint 

en compte la diversitat morfològica que presenta cada taxó. Per aquest motiu es va escollir els 

dos ordres més representatius, formigues i coleòpters, i es van estudiar per separat.  

Seguidament, per comprovar si la longitud corporal d’aquests ordres es veu realment  afectada 

per les diferents combinacions, es va fer amb els resultats del GLM.  Cap dels dos models, ni el 

de formigues ni el de coleòpters, van presentar diferències de longitud mitjana individual en 

relació a les combinacions, ja que en cap cas el valor estimat (Estimate) era superior a l’Error 

(Taula 6). Però sí que s’observen efectes aleatoris importants, els quals indiquen variació en la 

variable resposta en funció de variables aleatòries. Per una banda la influència de l’aniuament 

entre microhàbitats i tractaments s’observa tant en formigues com en coleòpters, mentre que 

les pitfall com a efecte aleatori només es detecta a coleòpters (Taula 7).   

 

Taula 5. Longitud mitjana per individu (mm) obtinguda en cada 

Tractament, Microhàbitat, i la combinació de Tractament + 

Microhàbitat. 
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Els efectes aleatoris són importants quan la Variància (Variance) presenta valors superiors a la 

Desviació. Per donar suport en els resultats, es van representar gràficament les longituds 

relatives, derivades del model, per cadascun dels dos ordres en les diferents combinacions, 

Figura 11 i 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMIGUES COLEÒPTERS 

Estimate  Std. Error  Estimate  Std. Error  

(Intercept) 2.566 1.583 5.521 3.772 

CL – US  -0.023 2.107 0.415 5.038 

SL – BG  0.464 2.236 2.373 5.449 

SL – US  0.682 2.234 -2.795 5.439 

SL – UP  0.939 2.233 1.137 5.359 

NI – BG 0.783 2.233 -1.632 5.345 

NI – US  0.503 2.232 -1.818 5.383 

 FORMIGUES COLEÒPTERS 

Variance Std. Desviation Variance Std. Desviation 

Pitfall 0.776 0.881 13.552 3.681 

Microhàbitat : Tractament 2.163 1.471 11.434 3.381 

Tractament 0.274 0.546 1.418 1,191 

Taula 7. Valors dels efectes aleatoris obtinguts en el GLM. Valors de 

Variància superiors que els de Desviació indiquen influència de la variable 

aleatòria sobre la variable resposta.  

Taula 6. Valors dels efectes fixes que cada combinació té sobre la variable 

resposta. Si l’Estimate és superior a l’Error, indica un influència de la 

variable explicativa sobre la variable resposta.  

Figura 11 i 12. Representació gràfica dels resultats de l’estudi estadístic, GLM, de la longitud corporal individual. La primera 

correspon a Formigues i la segona a Coleòpters. Cada punt representa un individu. A l’eix vertical la longitud relativa 

derivada del model.  
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4.3. Biometria: Patrons de Biomassa  

La biomassa és un paràmetre interessant per conèixer les tendències de les comunitats 

d’insectes. Per això es vol estudiar si la biomassa mitjana per trampa d’insectes es veu 

influenciada per la gestió forestal desenvolupada.  

Les estimacions de biomassa mitjana per trampa es mostren a la Taula 8, seguida de la 

representació gràfica de les dades, Figura 13.  

 

 

 Biomassa mitjana 
per trampa 

TRACTAMENT NI 16.919 

SL 26.090 

CL 47.046 

MICROHÀBITAT BG 30.393 

US 31.165 

UP 20.513 

TRACTAMENT + 
MICROHÀBITAT  

NI + BG 23.240    

NI + US 11.591    

SL + BG 36.553     

SL + US 21.204     

SL + UP 20.513      

CL + BG 31.726     

CL + US 59.916     

 

La Taula 8 i Figura 13, mostra que la biomassa mitjana per trampa és superior en Tala 

Convencional i Rebrot, tot i que les diferències entre microhàbitats són poc marcades.  Mentre 

que la Tala convencional presenta valors superiors a Rebrot, els tractaments de Tala Sostenible 

i No intervenció mostren biomasses superiors en el microhàbitat de Sòl nu. Per comprovar 

estadísticament aquestes diferències es va realitzar un GLM. En aquest cas, no va ser possible 

obtenir un model que s’ajustés a les dades. Aquestes tenien una distribució massa asimètrica, 

fet que provocava problemes en la normalitat dels residus i errors estàndard molt elevats.  

Seguidament, es va representar gràficament la biomassa de cada ordre en relació a les 

combinacions de Tractament+Microhàbitat (Figura 14).  En els 3 tractaments el microhàbitat 

de Sòl nu presenta un predomini de la biomassa aportada per Coleòpters mentre que en 

Rebrot i Pilons cal destacar-hi la contribució de formigues. L’única excepció és el Rebrot a Tala 

Convencional en la qual el ~75% de la biomassa també correspon a Coleòpters.  

Taula 8. Mitjanes de biomassa (mg), per trampa, 

obtingudes en cada Tractament, Microhàbitat, i la 

combinació dels dos anteriors.  

Figura 13. Representació gràfica de les dades de la Taula 1. La biomassa 

mitjana per trampa (mg), obtinguda a les  combinacions de Tractament 

+ Microhàbitat.  S’inclou l’error estàndard. 
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Els resultats de la PCA, Figura 15, ens permeten conèixer quins són els ordres més influents en 

biomassa en cada combinació. S’observen més diferències entre microhàbitats que no pas 

entre tractaments. En Sòl nu les biomasses més altes estan lligades a Colèopters i Ortòpters, a 

Rebrot té més pes l’aport per part d’Homòpters i Isòpters, i a Pilons hi hauria una forta 

influència de la biomassa aportada per dípters. Les Formigues, tot i la seva elevada 

abundància, tenen poca importància en la ordenació.  

 

 

La realització del test de Kruskal Wallis, amb un valor de 644.660 amb 15 graus de llibertat i un 

p.valor de <2.2·10-16 , afirma que hi ha diferències entre els valors de biomassa aportats pels 

diferents ordres.  

 

Figura 14.  Representació de la biomassa total (mg) de cada ordre 

en cadascuna de les combinacions de Tractament + Microhàbitat 

possibles.  

Figura 13 . Gràfics obtinguts en la realització de la PCA. 

Figura 15.  Representació dels resultats de la PCA. S’observen les tendències de cada ordre en l’aport en 

biomassa total (mg) en cadascuna de les combinacions de Tractament+Microhàbitat. Els ordres amb freqüències 

d’aparició inferiors a 5% es van eliminar. 
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4.4. Distribució de mides 

 

TAXÓ Tractament n W P.valor Asimetria Curtosi 

 
 
 
Formigues 

NI + BG 208 0.567 <2.2·10-16 4.307 21.186 

NI + US 301 0.671 <2.2·10-16 3.292 14.491 

SL + BG 427 0.823 <2.2·10-16 0.247 -0.839 

SL + US 436 0.565 <2.2·10-16 3.065 9.904 

SL + UP 362 0.567 <2.2·10-16 2.973 9.499 

CL + BG 164 0.724 3.27·10-16 3.189 18.839 

CL + US  424 0.723 <2.2·10-16 2.967 13.145 

 
 
 
Coleòpters 

NI + BG 13 0.705 6.3·10-4 1.667 2.036 

NI + US 14 0.852 0.024 -0.375 -1.627 

SL + BG 21 0.731 6.9·10-5 1.109 -0.467 

SL + US 23 0.609 1.1·10-6 3.061 10.432 

SL + UP 28 0.698 2.6·10-6 1.792 2.263 

CL + BG 45 0.593 5.9·10-10 2.385 4.003 

CL + US  55 0.769 6.8·10-8 0.766 -1.234 

 

A la Taula 9 s’observa que els valors de desviació de la normalitat (W) obtinguts són molt 

semblants, inclosos en un rang de 0.400 a 0.800 aproximadament. A més, indica que en cap 

cas s’han obtingut distribucions normals, ja que els p.valors són força inferiors a 0.05. En la 

gran majoria de casos els valors d’asimetria i curtosis són positius, indicant biaix a la dreta i 

corbes amb pic, respectivament. Les dades d’asimetria informen que els individus de mida 

petita predominen respecte als de talles grans, i la curtosi dóna informació de la diferència en 

el nombre d’individus entre els diferents rangs de talles; com més grans són aquestes 

diferències, més pic presenta la corba, i el valor de curtosi és superior.  

Per tenir més informació, es va representar la distribució de mides de la totalitat d’insectes per 

cadascuna de les combinacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9. S’indica per cada grup: Formigues i Coleòpters, i combinació, el nombre d’individus presents (n), el valor de la 

desviació de la normalitat (W, test de Shapiro-Wilk) i el p.valor corresponent, l’asimetria (Skewness)  i la curtosis (Kurtosis). 

Figura 16. Representació de les longituds corporals individuals de la 

totalitat d’insectes. L’eix vertical correspon al nombre d’individus, i l’eix 

horitzontal a rangs de longitud, en mm; 14 rangs de 3mm d’amplada.  
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5. DISCUSSIÓ  

 

És important tenir en compte que va ser possible l’anàlisi del 97% de les 175 trampes 

col·locades. El nombre d’absències va ser diferent en cada tractament, fet que podria causar 

una petita variació en els resultats finals obtinguts. Per això, en la comparació dels resultats 

dels diferents paràmetres entre tractaments es va treballar amb les mitjanes per trampa 

corresponents. En l’anàlisi de la longitud això no va ser necessari quan es treballaven les dades 

individuals per estudiar la distribució de mides.   

Segons l’estudi de Rost (2010) la Tala Sostenible i la presència de pilons de fusta poden tenir 

efectes positius sobre la conservació de la biodiversitat i de processos ecosistèmics, fet que 

s’esperava veure reflectit en els resultats finals de l’estudi. L’expectativa era trobar una major 

abundància d’insectes en el tractament de Bones Pràctiques, igual que valors de biomassa i 

longitud corporal superiors respecte els altres tractaments. Al mateix temps s’esperava que els 

valors més baixos corresponguessin al tractament de Tala Convencional. Però, tal i com passa 

moltes vegades en el món de la ciència, els resultats obtinguts no coincideixen del tot amb la 

hipòtesi de treball. En realitat, tant en abundància com en biomassa la combinació més 

destacada és la de Rebrot a Tala Convencional. Però en ambdós casos el segon valor és per un 

dels microhàbitats del tractament de Tala Sostenible. Pel que fa a la mida corporal mitjana els 

valors més petits corresponen al tractament de Tala Convencional, explicable per l’abundància 

de col·lèmbols, els intermedis a No Intervenció i els majors a Tala Sostenible. 

La fase de larva és una etapa del cicle vital dels insectes holometàbols dedicada a l’alimentació 

i el creixement. El coneixement de la dieta i els hàbitats preferents seria d’utilitat per tenir una 

primera idea sobre l’abundància d’aquestes en l’estudi desenvolupat (“ScienceDirect.com”):  

- Diptera, larves carnívores o herbívores. D’hàbitats aquàtics, semiaquàtics o terrestres.  

- Coleoptera, larves amb dietes molt variades que es troben dins al sòl o a rebrots.  

- Hymenoptera, amb larves parasitoides o carnívores que habiten a zones molt variades. 

- Lepidoptera, majoritàriament herbívores oligòfagues de zones aquàtiques o terrestres. 

- Tricoptera i Neuroptera, larves depredadores. D’hàbitats aquàtics o terrestres. 

Davant d’aquesta varietat de dietes i hàbitats és difícil predir quina hauria de ser la combinació 

amb més presències. En aquest estudi, la Taula 3 i Figura 7 mostren el valor més alt a les 

parcel·les de No Intervenció i el més baix a Tala Convencional. Resultats lògics si en té en 

compte que les parcel·les de No Intervenció són les úniques que no han estat explotades, per 

això els insectes adults hi poden trobar potencial per la supervivència de la descendència i hi 

posin la posta. Quan els 3 tractaments es combinen amb Sòl Nu presenten mitjanes superiors, 

resultats poc fiables, ja que l’ús de les pitfall traps com a mètode de mostreig per larves no és 

la tècnica més indicada, i podria està subestimant les presències en Rebrot. 

Reculls bibliogràfics com el de (Rost et al., 2010) presenten que la tala convencional provoca 

un canvi en la vegetació de l’ecosistema, convertint els boscos en espais oberts. Aquest 

moviment afavoreix la pèrdua d’espècies de zones arbrades i l’arribada d’especialistes de 

zones obertes, fet que pot provocar una compensació en l’abundància global d’individus. Això 

explicaria perquè en l’estudi els valors mitjans per trampa d’abundància i biomassa són 
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superiors en el tractament de Tala Convencional. En quan a la longitud mitjana per individu, 

tot i presentar poca variació, presenta el valor més elevat en Tala Sostenible, seguit de No 

Intervenció i Tala Convencional.   

En relació a l’abundància mitjana de nimfes i adults (Taula 3 i Figura 8) per trampa, apareixen 

valors més alts quan els 3 tractaments estan combinats amb el microhàbitat de Rebrot, tot i no 

haver-hi grans diferències entre combinacions. Resultats lògics si es té en compte que les 

zones vegetades ofereixen una gran quantitat de nínxols disponibles i poden ser usades com a 

refugi, amagatall, per la posta i la criança, per la depredació... A més, segons J.Retana et al. 

(2000) la cobertura vegetal a les zones del mediterrani és de vital importància,  ja que permet 

allargar l’activitat de les espècies poc tolerants a la calor. Les diferències observades entre 

tractaments i microhàbitats estan recolzades pels p.valors del test de Kruskal Wallis, Taula 4, 

donant-les com a significatives.  

L’estudi de la longitud i la biomassa donen una idea de la quantitat d’energia disponible pels 

nivells tròfics superiors, i són variables importants a tenir en compte a causa de l’elevada 

importància ecològica dels insectes dins l’ecosistema. Aquestes dues variables presenten un 

patró curiós en els valors obtinguts en cadascuna de les combinacions de 

Tractament+Microhàbitat (Taula 5 i Taula 8). Els tractaments de No Intervenció i Tala 

Sostenible presenten mitjanes superiors quan es combinen amb el microhàbitat de Sòl nu, 

mentre que la Tala Convencional presenta valors més alts combinada amb Rebrot. Aquest 

patró es deu al fet que els tractaments de No Intervenció i Tala Sostenible van iniciar-se un any 

després del foc, el 2017, mentre que la Tala Convencional es va establir un any més tard, el 

2018. La maquinària pesant va malmetre els rebrots d’aquestes parcel·les provocant que en el 

moment del mostreig el microhàbitat de Rebrot fos poc desenvolupat i més escàs en aquest 

tractament. Això podria afavorir la concentració d’insectes cap aquestes plantes en una zona 

dominada per l’absència de vegetació.   

La influència de l’ordre sobre la longitud corporal va donar diferències significatives en el test 

de Kruskal Wallis. Per això es van escollir les formigues i coleòpters, dos dels ordres més 

abundants a l’estudi i molt utilitzats com a biondicadors, per estudiar l’efecte de la gestió 

postincendi sobre la longitud corporal. Els resultats del GLMs (Taula 6) no mostren diferències 

destacables en les longituds corporals en funció de les combinacions en cap dels dos grups. Tot 

i que observant la Figura 11 i 12 s’observa més variació en coleòpters, a causa de l’elevada 

varietat morfològica existent entre les espècies d’aquest ordre. Els resultats anteriors 

coincideixen amb l’estudi de la distribució de mides (Taula 9). En aquest, les Formigues 

presenten valors d’asimetria i curtosi molt semblants en totes les combinacions, en excepció 

de Sòl nu a Tala Sostenible que presenta el valor més baix d’asimetria i una curtosi negativa. 

Això indica que no hi ha un predomini d’individus de talla petita, sinó que també se’n troben 

forces de mides més grans. Els valors en Coleòpters no són tan regulars. La combinació de 

Rebrot a No Intervenció presenta asimetria i curtosi negatives, indicant poques diferències 

entre el nombre d’individus de talles petites i grans. Sòl nu a Tala Sostenible i Rebrot a Tala 

Convencional presenten curtosis negatives, mostrant la presència d’individus pertanyents a 

talles més grans, que disminueixen així el pic de la corba. 
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L’explicació dels resultats d’abundància i biomassa en funció de l’ordre es farà a continuació, 

per facilitar-ne la comprensió. Abans d’entrar en la discussió de les PCAs, mencionar les 

formigues com a grup més abundant (Figura 9) sobretot en els Tractaments de No Intervenció i 

Tala Sostenible. Això es deu a la capacitat de colonitzar una gran varietat d’hàbitats diferents i 

ser insectes socials que viuen en colònies formades per molts milers d’individus (Kaspari & 

Fernandez, 2003).  Recalcar, també, que els valors obtinguts de l’ordre Collembola  no es tenen 

massa en compte, ja que durant el període de mostreig va ploure i en ser individus de mida 

petita (0.2-10mm) podrien haver arribat per escorrentia a les zones de mostreig. 

Les PCAs d’abundància i biomassa donen informació similar i coincident en molts casos. En 

l’estudi d’abundància (Figura 10) destaca el tractament de Tala Convencional com a diferent, 

donant una importància significativa en els coleòpters, i destacant els ortòpters i el col·lèmbols 

en Sòl nu i els homòpters en Rebrot. La PCA de biomassa (Figura 15),  agrupa els ordres per 

microhàbitat, destaca els Coleòpters i els Ortòpters en Sòl nu, els homòpters i isòpters en 

Rebrot, i els embiòpters i dípters en Pilons. 

L’estudi de Phillips et al. (2009) mostra valors superiors d’abundància de coleòpters en tala 

convencional i, correlacions positives amb el sòl nu i negatives amb la cobertura vegetal. 

Segons l’estudi de Fartmann et al. (2012) l’ordre Orthoptera està totalment influenciat per la 

successió ecològica, trobant una major densitat d’individus en estadis en els quals la vegetació 

no és excessiva, i destaca el sòl nu com a zona de posta. Les tendències de biomassa en el 

microhàbitat de rebrot són totalment lògiques per homòpters, ja que totes les espècies 

d’aquest ordre són fitòfagues (“Homopteran - Encyclopedia Britannica”), però no tant per 

isòpters. Aquests últims haurien de ser explicatius del microhàbitat de Pilons, ja que 

s’alimenten de cel·lulosa de fusta; aquesta contradicció podria ser causa d’error en la 

identificació o per la presència d’un niu subterrani. Existeix coherència en el fet de destacar els 

embiòpters i els dípters en Pilons. Els primers habiten en galeries i s’alimenten d’escorça 

humida i vegetals en descomposició (Riveras Brondi, 2013). I l’ordre Diptera té gran quantitat 

d’espècies saproxíliques, majoritàriament xilòfagues, amb preferències d’ambients humits 

(Ulyshen, 2018). El fet d’haver plogut abans i durant el període de mostreig (“Archivo 

meteorológico Blanes”) podria haver influenciat la seva localització.  
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6. CONCLUSIONS  

 

Els resultats obtinguts no es cenyeixen del tot a la hipòtesi inicial de treball. S’esperava obtenir 

una major abundància, biomassa i longitud corporal d’insectes caminadors a les parcel·les 

sotmeses al tractament de Tala Sostenible, i que a la Tala Convencional li corresponguessin els 

valors més baixos. L’estudi de l’abundància i la biomassa mitjana per trampa mostra valors 

superiors al tractament de Tala Convencional, seguit del valor mitjà obtingut a les parcel·les de 

Tala Sostenible. En canvi, l’anàlisi dels valors de longitud corporal individual indica mitjanes 

superiors en Tala Sostenible. Pel que fa a les combinacions de tractament + microhàbitat, 

l’estudi d’abundància indica mitjanes més elevades quan els 3 tractaments es combinen amb 

el microhàbitat de Rebrot, mentre que la biomassa i la longitud corporal són superiors a Sòl nu 

a No Intervenció i Tala Sostenible, i a Rebrot a Tala Convencional. L’exploració dels 3 

paràmetres anteriors per cada ordre mostra que no hi ha diferències significatives en la 

longitud corporal de formigues i coleòpters en funció de les combinacions, tot i presentar certa 

variació en aquest últim grup. Respecte a l’abundància, s’observa un predomini de formigues 

en els tractaments de No Intervenció i Tala Sostenible, mentre que la PCA recalca el 

tractament de Tala Convencional com a diferent. La PCA d’abundància i de biomassa 

coincideixen en la majoria dels resultats, mostrant una influència important els ortòpters a Sòl 

nu, dels homòpters a Rebrot i, dels embiòpters i dípters a Pilons.  

És cert que ens basem en els resultats d’un estudi consistent però insuficient per generalitzar. 

Si es té en compte la temporalització del mostreig, realitzat dos anys posteriors a la Tala 

Sostenible i un any a la Tala Convencional, i els insectes com a fauna estudiada, es pot arribar a 

la conclusió que no hi ha una única gestió forestal vàlida. L’existència de milers d’espècies amb 

requeriments ambientals diferents, provoca que l’estudi de les gestions forestals no sigui fàcil, 

i que calguin estudis a llarg termini per determinar la millor opció.  

Recalcar que no he estat present en totes les etapes necessàries per poder realitzar el treball.  

Les mostres del mostreig de la Primavera de l’any 2018 ja estaven separades en Formigues, 

Coleòpters, Aranyes i Altres. La meva feina es va iniciar en la identificació dels individus del 

grup Altres fins al nivell d’ordre, i va continuar en les tasques que es van desenvolupar a 

continuació. Per altra banda, sí que he participat en el processament de les mostres de la 

tardor del 2018.  
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CONCLUSIONS 

 

The results obtained are not completely attached to the initial work hypothesis. It was 

expected a greater abundance, biomass and body length of ground dwelling insects in the 

plots subjected to a Sustainable logging treatment, while the lowest values corresponded to 

the Salvage logging. The study of the average abundance and biomass per trap show higher 

values in Salvage logging plots, followed by the value obtained in the Sustainable logging 

treatment. However, the analysis of the individual body length values indicates upper 

meanings in Sustainable logging. In terms of treatment+microhabitat combinations, the study 

of abundance show higher averages when the 3 treatments are combined with Outbreak 

microhabitat, while biomass and body length are higher when the treatments of Non-

Intervention and Sustainable logging are combined with Bare ground, and Salvage logging with 

Outbreak. The exploration of the previous 3 parameters for each order shows no significant 

differences in the body length of ants and beetles depending on the combinations, although 

they present a certain variation in this last group. In terms of abundance, there is a 

predominance of ants in Non-Intervention and Sustainable logging treatments, while PCA 

emphasizes the Salvage logging treatment as different. The PCA of abundance and biomass 

coincide in the majority of the results, showing a significant influence of Orthoptera in Bare 

ground, Homoptera in Outbreak and, Embiotera and Diptera in Piles of wood debris.  

It is true that we are based on the results of a consistent but insufficient study to generalize. 

Taking into account the timing of the sampling, carried out two years after Sustainable logging 

and one year after Salvage logging, and insects as wildlife studied, one can conclude that there 

is no single valid forest management. The existence of thousands of species with different 

environmental requirements, makes difficult the study of forest management and the need of 

long-term studies to determine the best option.  

It is necessary to emphasize that I have not been present in all the necessary steps for the 

accomplishment of this project. The samples obtained in the spring 2018 where already 

separated in the respective groups (Ants, Coleopteran, Spiders and Others). I identified all the 

organisms presents in the Others group up to the level of order, and worked in all the later 

phases; even though I have participated in the processing of the 2018 autumn samples. 
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7. REFLEXIÓ ÈTICA 

 

Sóc defensora dels drets dels animals, i per això no m’agrada que l’espècie humana es cregui 

superior a qualsevol altra. L’egocentrisme humà ens ha portat a tenir animals salvatges tancats 

en gàbies per poder-los contemplar, a domesticar-los per poder gaudir d’espectacles exòtics o 

a practicar caça de trofeu. Estic en contra de l’ús d’animals amb finalitat recreativa, però, per 

altra banda sóc conscient que per avançar en coneixements mèdics, com ara la cura del 

càncer, o en temes ecològics, com ara el control de plagues, són necessàries algunes 

pràctiques que provoquen el patiment i la mort de molts animals.  

Un clar exemple en seria la realització d’aquest estudi, que ha comportat el sacrifici d’una gran 

quantitat d’artròpodes. Aquest treball porta associats dos grans “desavantatges”; en primer 

lloc, és que per poder classificar els individus fins al nivell d’ordre o d’espècie és necessària una 

observació exhaustiva, sota lupa, i això és molt difícil de realitzar si s’utilitzen fotografies o 

individus vius. En segon lloc, és que la metodologia d’estudi es basa en l’ús de trampes de 

caiguda com a mètode de captura, i aquest és molt poc selectiu. Això provoca que tots els 

individus que hi cauen morin per acció ràpida del propanediol, encara que no siguin d’interès 

per l’estudi, però si en estudis aliens dins el projecte Anifog.  

Com a aspectes positius, és que les comunitats d’insectes estan formades per milers 

d’individus, de manera que un mostreig com el realitzat a Blanes no té impactes importants 

sobre el cens total de les poblacions. L’estudi pretén estudiar els efectes dels incendis forestals 

i de la gestió postincendi sobre la comunitat d’insectes. Actualment, és un tema d’estudi 

importantíssim, ja que sembla que els incendis aniran en augment dins el marc del canvi 

climàtic. Els resultats que s’acabaran obtenint a llarg termini donaran una visió global de com 

gestionar els ecosistemes pertorbats per tal de conservar la biodiversitat i les funcions 

ecosistèmiques associades, fet que acabarà beneficiant a les poblacions tant d’animals 

invertebrats com de vertebrats.  
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