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En aquest Treball de Final de Grau s’exposen els resultats del seguiment de les actuacions 

silvícoles per regular la competència dutes a terme en el marc del projecte Life Taxus, 

realitzat durant els anys 2017 i 2018. L’objectiu d’aquest treball és avaluar la reacció dels 

exemplars de Taxus baccata a aquests tractaments i analitzar l’estat de descomposició de la 

fusta morta generada.  

L’estudi es va diferenciar en dues zones climàtiques diferents (mediterrània i 

submediterrània). Ens vam focalitzar en les actuacions dutes a terme a les localitats de Massís 

de les Salines (Orri), Bosc de Poblet (Titllar) i Serra de Llaberia (Colldejou). Es van mesurar 

les variables d’alçada, creixement lateral, diàmetre normal, creixement en diàmetre, estat de 

salut, fructificació i fusta morta en diferents estacions de seguiment ecològic, que prenia el 

teix a mesurar com a centre de l’estació. Les dades de les variables mesurades es van analitzar 

estadísticament amb un model mixt generalitzat, “Linear mixed-effects model fit by màximum 

likelihood”. 

A partir dels resultats obtinguts, es va concloure que els teixos tractats amb les actuacions 

silvícoles responen positivament tant en alçada com en diàmetre, i que la fusta morta tallada 

i en descomposició mostra indicis de colonització per biota. 
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This work shows the results of the follow-up of the forestry activities that are presented to 

regulate the competition carried out within the framework of the Life Taxus project, carried 

out during the years 2017 and 2018. The objective of this work is to evaluate the reaction of 

the Taxus baccata specimens to these treatments and analyze the state of decomposition of 

the dead wood generated. 

The study was differentiated in two different climatic zones (Mediterranean and sub-

Mediterranean). We focused on the actions carried out in the towns of Massís de les Salines 

(Orri), Bosc de Poblet (Titllar) and Serra de Llaberia (Colldejou). The variables of height, 

lateral growth, normal diameter, growth in diameter, health status, fruition and dead wood 

were measured in different ecological monitoring stations, which took the yew to measure as 

the center of the station. The measured variables data were analyzed with a generalized mixed 

model statistically, “Linear mixed-effects model fit by maximum probability”. 

Based on the results obtained, it was concluded that the yews treated with silvicultural actions 

respond positively both in height and diameter, and that dead and decomposed wood shows 

evidence of colonization by biota. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les teixedes mediterrànies són boscos molt particulars per la seva raresa, les condicions 

ambientals on es troben, per l’alta vulnerabilitat als incendis, a la pastura i al canvi climàtic 

que presenten i, sobre tot, per estar composades per un arbre molt singular: el teix (Taxus 

baccata L.), un arbre de gran valor ecològic, estètic, cultural i terapèutic (Guixé & García-

martí, 2016). Existeixen molt poques espècies arbòries al món amb tanta càrrega simbòlica. 

(Argerich, 2016). 

El teix és una conífera de la família de les taxàcies, família molt primitiva (fòssils del Triàsic, 

160 milions d’anys), que pot arribar a viure més de mil anys (Ruiz de la Torre 1979). Des de 

les cultures neolítiques, els humans ja coneixien les propietats excepcionals de la fusta del 

teix per fabricar arcs i altres eines. Tot l’arbre és tòxic, tret de la part carnosa i vermellosa del 

fruit, anomenat aril. El component tòxic que conté s’anomena taxina, que és tolerada pels 

ungulats, com les cabres. A la vegada, també conté un important anticancerigen, el taxol, que 

es generat per un fong que viu a la seva escorça. Totes aquestes propietats li van conferir un 

caràcter màgic i simbòlic extraordinari en l’imaginari col·lectiu europeu. (Guixé & García-

martí, 2016). 

Les teixedes són un hàbitat amenaçat a Europa i en regressió (Thomas & Polwart, 2003). Els 

factors adversos apuntats són múltiples. Un d’ells és l’escàs èxit de regeneració, causat per 

la baixa producció de fruits, l’estès hídric i l’ombra excessiva; juntament amb la predació i 

la pressió que exerceixen els herbívors remugants, tolerants a la toxina, sobre el regenerat 

(Hulme 1996, García et al. 2000, García & Obeso 2003, Perrin et al. 2006, 

Farris & Filigheddu 2008, Sanz et al. 2009). Un altre factor advers és l’excessiva coberta 

forestal que comporta una forta competència, causada per altres espècies o pels propis 

congèneres  que pot arribar a agreujar-se en problemes fitosanitaris. El tancament de capçades 

en la fase adulta és una de les principals causes del creixement lent, menor alçada i dinàmetre, 
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manca de fructificació i mortalitat en boscos nord i centreeuropeus (Svening & Mägerd 1999, 

Iszkulo & Boratynski 2004, Amalesh et al. 2007, Ruprech et al. 2010). Els grans incendis 

forestals també son una greu amenaça per les teixedes, que poden condemnar poblacions 

senceres, així com contribuir en l’aïllament genètic de poblacions. De fet, la falta de 

continuïtat genètica s’ha constatat com un greu problema, ja que comporta una disminució 

de la variació genètica i un increment de la divergència genètica entre poblacions. També 

hem d’afegir que la viabilitat de les poblacions sembla ser més greu en el límit meridional de 

distribució de l’hàbitat, que es pot trobar agreujat per l’augment de les temperatures i la 

davallada de precipitacions previstes amb el canvi climàtic (Draper & Marques 2007, Àguila 

et al. 2015, Thomas 2015) 

Per aquestes raons, els boscos de teix constitueixen un hàbitat prioritari per la conservació 

dins del marc de la Unió Europea (Hàbitat 9580 – boscos mediterranis de Taxus baccata). 

Per tal d’intentar millorar l’estat de les teixedes en el context mediterrani, es va dur a terme 

el projecte Life TAXUS, un projecte cofinançat per el Programa LIFE de la Unió Europea 

amb l’objectiu de garantir la conservació de les teixedes a Catalunya (www.lifetaxus.cat). Els 

boscos de teix catalans consisteixen en petits rodals de poques hectàrees (unes 2,5 ha de 

mitjana) que es troben en els vessants del Prepirineu i a les muntanyes prelitorals.  

Un dels principals problemes del teix, i en especial, de les teixedes com a hàbitat, és la 

competència amb altres espècies arbòries de creixement més ràpid, que el regulen a un port 

arbustiu i amb dificultats de fructificació i regeneració (Camprodon et al. 2016). El 

creixement i la regeneració del teix millora significativament amb l’execució de tractaments 

de dosificació de la competència (Casals et al., 2015). Un dels objectius del projecte Life 

TAXUS i, en el que es focalitza aquest treball, va ser millorar la vitalitat dels teixos i la 

capacitat de reclutament mitjançant la disminució de la competència d’altres espècies sobre 

el teix en diferents regions biogeogràfiques. Aquesta disminució de la competència es va dur 
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a terme gràcies a diferents actuacions silvícoles d’aclarida de les espècies arbrades que 

competeixen amb el teix per la llum i els recursos del sòl. Aquestes especies, sovint 

exerceixen una acció mecànica sobre el teix, condicionant així la pèrdua de la gemma apical 

i dificultant el creixement d’aquest. Malgrat que el teix és una espècie d’ombra, l’escassa 

il·luminació probablement és un factor determinant en la manca d’una bona fructificació.  

L’acció dels tractaments per regular la competència del teix, va contemplar com a objectiu 

complementari la generació de fusta morta per tal d’afavorir la biodiversitat i la dinàmica 

forestal. 

Els resultats d’aquest treball ens permetran aportar noves dades per tal d’obtenir directrius 

que haurien de ser transferibles a altres espècies i regions mediterrànies. 
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2. OBJECTIUS 

 

Donat que, gràcies al programa Life Taxus, va ser la primera vegada que es van assajar 

diferents tractaments i es va efectuar un seguiment molt minuciós peu a peu i en diferents 

regions biogeogràfiques, un dels objectius seria aportar noves dades per tal d’obtenir 

directrius que haurien de ser fàcilment transferibles a altres espècies i regions mediterrànies. 

L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar la reacció dels exemplars de Taxus baccata 

als tractaments per reduir o regular la competència. 

Un segon objectiu és analitzar l’estat de descomposició de la fusta morta generada pels arbres 

tallats en el marc del Life Taxus i la seva colonització per part d’organismes vius. 
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3. HIPÒTESIS 

 

HIPÒTESI 1:  

El teix respon positivament en creixement en alçada de la capçada i en gruix del tronc a la 

intensitat d’obertura de la competència per altres espècies llenyoses de creixement més ràpid 

i, aquesta resposta, està condicionada per la grandària del teix. Els peus de talla menor (en 

principi més joves) responen millor al tractament. A banda, el tractament d’aclarida no mostra 

diferències segons la regió climàtica on s’actua.  

 

HIPÒTESI 2:  

El teix és una espècie d’ombra, una entrada de llum excessiva pot ser perjudicial per 

l’individu. 

 

HIPÒTESI 3:  

Existeix un efecte del tractament sobre la fructificació dels teixos pre-tractament i post-

tractament. 

 

HIPÒTESI 4:  

La fusta morta tallada i en descomposició mostra diferències d’ocupació per biota segons el 

gradient latitudinal biogeogràfic. S’espera que sigui colonitzada per biota al cap de pocs anys 

de realitzar la tallada.  
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4. MATERIALS I MÈTODES 

4.1.        ÀREA D’ESTUDI 

El treball involucra poblacions de teix repartides en tres unitats fisiogràfiques principals a 

Catalunya, on es poden distingir: les serralades pirinenques al nord, les serralades costaneres 

que voregen el mar Mediterrani i la depressió interior catalana que pertany a la formació 

geomorfològica de l’Ebre. Els rangs de distribució van des del nivell del mar fins a 3.000 

m.s.n.m., amb una altitud mitjana de 700 m. El clima dominant és mediterrani, amb una 

àmplia gamma de microclimes locals, variant en altitud i topografia. Al límit dels Pirineus i 

al nord de les costes mediterrànies, les condicions submediterrànies també són comunes 

segons la definició assignada per Ozenda (1994) com a zona amb característiques climàtiques 

entre les zones de clima típicament mediterrani i temperat europeu (Sánchez de Dios, Benito-

Garzón, & Sainz-Ollero, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En aquest estudi ens focalitzem en les actuacions dutes a terme en els principals espais ZEC 

(Zones d’Especial Conservació) de la Xarxa Natura 2000 seguents: Alta Garrotxa - Massís 

de les Salines (Orri), Bosc de Poblet - Muntanyes de Prades (Titllar) i Serra de Llaberia 

(Colldejou).  Aquest estudi es va realitzar en dues zones climàticament contrastades, una zona 

de clima mediterrani i una zona de clima submediterrani. 1 

                                            
1 Consultar climogrames a l’annex 

Figura 1. Zones d’Especial Conservació (ZEC) amb teixedes. Font: life.taxus.cat 
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4.2. ACTUACIONS SILVÍCOLES PER REGULAR LA COMPETÈNCIA 

El tractament silvícola utilitzat va ser l’aclarida selectiva (d’intensitat forta o suau), que 

inclou la poda de branques d’arbres grans i l’eliminació d’espècies llenyoses per tal de 

dosificar la competència, facilitar el creixement i la fructificació de teixos adults, i facilitar la 

regeneració a llarg termini. Aquestes actuacions van implicar un treball de marcatge peu a 

peu per dissenyar la actuació silvícola de forma individualitzada, segons el tipus de 

competència i la tipologia del bosc (Camprodon et al. 2016). Per tal d’apreciar l’eficàcia de 

l’acció dels diferents tractaments es van delimitar parcel·les experimentals i de control.  

 Tractament 1. Aclarida suau. Dirigida a reduir l’àrea basal en un radi de 5m del 

teix, però evitant obrir massa les capçades. De mitjana es va proposar una reducció 

del 40% del nombre de peus competidors (o de la densitat de recobriment de 

capçades). Aquesta reducció es situa entre els valors del 45% en els rodals més densos 

d’arbrat i del 25% en els rodals més clars. 

 Tractament 2. Aclarida forta. Dirigida a reduir la coberta arbrada en un radi al 

voltant del teix objectiu que pot arribar a una distància d’uns 10-12 m d’aquest. La 

reducció de la densitat de recobriment va ser similar a la de l’aclarida suau, però amb 

un increment superior en la llum directa incident per retirada d’una segona orla de 

capçades. 

La totalitat de la fusta morta produïda, per enderroc o anellat dels arbres, es va deixar in situ 

per afavorir la biodiversitat i la reincorporació del carboni i altres nutrients al sòl i protegir-

lo de l’erosió. Només en cas de produir una gran quantitat de fusta tallada de grans dimensions 

es retirava per voluntat del propietari per al seu aprofitament com a fusta o llenya. El 

brancatge fi (branques petites i fulles) deixat in situ es descompon al cap de pocs anys. En 

canvi, la fusta de grans dimensions (d’uns 10 cm de diàmetre en endavant) presenta un ritme 

Localitat Regió Long. Lat. Altitud 
m.s.n.m 

Precipitació 
anual mm 

Temperatura 
mitjana ºC 

Regió 
climàtica1 

Orri Pirineus 2º38' 42º16' 915-920 1050-1100 11-12 Submed 
Colldejou Serralada costanera 

meridional 
0º51’ 41º05’ 644-774 600-650 14-15 Med 

Titllar Serralada costanera 
meridional 

1º00’ 41º19’ 990-1000 650-700 10-11 Submed 

Taula 1. Característiques geogràfiques de les localitats estudiades. 

1Regions climàtiques definides segons els criteris de temperatura i pluviometria de Sánchez de Dios et al. (2009). 
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de descomposició més lent, de decennis, i pot ser colonitzada per diferents organismes vius 

(fongs, molses, invertebrats saproxílics, etc.).  

 

 

 

 

4.3.  SEGUIMENT DELS INDIVIDUS SOBRE ELS QUE ES VAN APLICAR 

ELS TRACTAMENTS 

Les mesures es van prendre en estacions de seguiment ecològic, que prenia a l’individu de 

teix a mesurar com a centre de l’estació. Es van mesurar abans i desprès del tractament, 

incloent les estacions de control. 

Variables mesurades: 

- Alçada del teix: mesurat amb una perxa extensible que arriba a la zona apical de 

l’arbre. La mesura es prenia des de la base a l’àpex, sempre des del sud del tronc. 

- Creixement lateral: es van prendre 3 mesures de branques que es situaven més o 

menys cap a l’exterior, on arribava la llum. Es va mesurar el creixement anual pre-

tractament, i els últims 3 anys de creixement post-tractament. 

- Diàmetre normal (dn): es va mesurar a 130 cm de la base, sempre des del sud del 

tronc. La lectura va ser realitzada amb peu de rei. 

- Creixement en diàmetre: en alguns teixos s’havia emplaçat un dendròmetre de lectura 

manual abans d’efectuar els tractaments. En els peus amb dendròmetre es va fer la 

lectura, amb una precisió de dècimes de mm. 

- Estat de salut: avaluat com el percentatge de capçada amb fulles de coloració 

groguenca. 

- Fructificació: estima quantitativa aproximada dels fruits que es poden veure en el 

conjunt de l’arbre. Es van distingir entre fruits a l’arbre i trobats a terra. 

Localitat Escenari Número d’estacions estudiades 

Orri Aclarida suau 10 

Orri Control 10 

Titllar Aclarida suau 2 

Titllar Control 7 

Colldejou Aclarida suau 21 

Colldejou Aclarida forta 10 

Colldejou Control 13 

Taula 2. Estacions de mostreig segons la zona i el tractament. 
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- Fusta morta: es van mesurar els indicis de biota (forats i/o galeries de perforació 

d’escarabats i/o altres macroinvertebrats saproxílics, carpòfors de fongs saproxílics, 

presència de molsa i líquens). Les mesures es van prendre en un radi de 5 m al voltant 

del teix mesurat. Es van mesurar només els troncs tallats a partir de 7,5 cm de 

diàmetre. No es va tenir en compte la fusta no tallada pel tractament silvícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estació de seguiment ecològic. Font pròpia.  Figura 3. Xapa identificativa que presenten les estacions 
de seguiment ecològic. Font pròpia. 

Figura 4. Teix amb dendròmetre. Font pròpia. 
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4.4.    ANÀLISI DE DADES 

Per tal de poder analitzar correctament les dades obtingudes del seguiment dels individus 

sobre els que es van aplicar els tractaments, vam utilitzar un model mixt generalitzat, “Linear 

mixed-effects model fit by màximum likelihood” ajustat a cada hipòtesi que volíem confirmar2. 

Aquest tipus d’anàlisis es robust en front a desviacions de la normalitat de les variables. 

Aquest model inclou un conjunt de factors fixos (fixed term), d’interès per l’estudi, i uns 

factors a l’atzar (random term) de context amb l’estudi, sense interès directe per aquest però 

que formen part del seu disseny.  

La selecció del model final es va realitzar per backward selection utilitzant com a criteri la 

selecció del model que maximitza la màxima versemblança (major significació amb menor 

numero de paràmetres: Akaike’s criterion, AIC). La comparació del menor AIC entre models 

es va realitzar mitjançant una ANOVA.  

 

Tractament de dades:  

- Hipòtesi 1. Vam comparar el creixement en alçada i diàmetre del tronc entre els 

diferents tractaments d’aclarida, segons la grandària del teix i segons la regió 

climàtica on es van dur a terme aquests tractaments, nomes tenint en compte si es va 

aplicar tractament o eren control, sense diferenciar entre aclarida suau o aclarida forta, 

ja que disposàvem de molt poques estacions amb el tractament d’aclarida forta. La 

comparació entre aclarida forta i aclarida suau es va tractar com a subhipòtesi, ja que 

disposàvem de certa mostra representativa a la Serra de Llaberia. 

- Hipòtesi 2. Vam comparar les senyals de decaïment (% groc) entre les estacions on 

s’hi va aplicar tractament i les estacions control.  

- Hipòtesi 3: Vam comparar les dades de fructificació sense utilitzar cap model 

estadístic ja que els arbres amb fruit eren casi be inexistents.  

- Hipòtesi 4: Vam comparar la freqüència d’elements biòtics entre els diferents 

gradients latitudinals biogeogràfics on es van dur a terme els tractaments. 

 

  

                                            
2 Consultar cada model d’anàlisi estadístic utilitzat a l’annex. 
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5. RESULTATS 

HIPÒTESI 1: 

Per tal de poder confirmar la primera hipòtesis, es van dur a terme diferents anàlisis 

estadístics. 

 

Creixement en alçada 

Per començar, vam comparar la diferència en alçades respecte al diàmetre del teix segons la 

regió climàtica i el tractament aplicat. Els resultats (Taula 3) ens indiquen que existeixen 

diferències significatives en el creixement en alçada segons el diàmetre de l’individu (p-

value=0,003), i que també existeixen diferències significatives segons la intensitat d’obertura 

de la competència i la regió climàtica on es va actuar (p-value=0.0041). 

 

Taula 3. Diferència en el creixement en alçada respecte al diàmetre, segons la regió climàtica i el tractament 
aplicat. (Hdif = Diferència en alçada, Dnt1 = Diàmetre normal, CAA = Tractament) 

Fixed effects: Hdif ~ Dnt1 + CA + Regio + CA:Regio 

 Value Std. Error DF t-value p-value 

(Intercept) 20.53826 13.396 67 1.533114 0.1300 

Dnt1 0.56048 0.182104 67 3.077821 0.0030 

CAA -38.85934 12.256696 67 -3.170458 0.0023 

RegioSubm -40.79939 13.039966 1 -3.128796 0.1969 

CAA:RegioSubm 53.09357 17.837903 67 2.976447 0.0041 

 

A la (Figura 5), podem veure com els arbres amb un diàmetre menor presenten un creixement 

en alçada de la capçada inferior als teixos amb un diàmetre major. A banda, podem observar 

que a la regió mediterrània els teixos de les estacions control presenten un creixement 

superior als de les estacions on es va aplicar algun tipus de tractament, mentre que a la regió 

submediterrània es a la inversa: els teixos de les estacions control creixen menys que els de 

les estacions on es va aplicar el tractament silvícola.  
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Figura 5. Diferencia del creixement en alçada respecte al diàmetre, segons la regió climàtica i el tractament aplicat. 
(C-Med = Estacions control a la regió climàtica mediterrània, A-Med = Estacions on es va aplicar tractament a la 
regió climàtica mediterrània, C-Submed = Estacions control a la regió climàtica submediterrània, A-Submed = 
Estacions on es va aplicar tractament a la regió climàtica submediterrània. Hdif = diferència en alçada (cm), Dn = 
diàmetre normal (mm)). 
 

Creixement en diàmetre 

Seguidament, vam comprovar la diferència en creixement en diàmetre respecte a l’alçada del 

teix segons la regió climàtica i el tractament aplicat. Els resultats (Taula 4) ens indiquen que 

existeixen diferències significatives en el creixement en gruix segons l’alçada de l’individu 

(p-value=0,0457), i que també existeixen diferències significatives segons la intensitat 

d’obertura de la competència i la regió climàtica on es van efectuar els tractaments (p-

value=0,0189).  

 

Taula 4. Diferència en el creixement en diàmetre respecte a l'alçada, segons la regió climàtica i el tractament 
aplicat. (Hdif = Diferència en alçada, Ht1 = alçada, CAA = Tractament) 

Fixed effects: Hdif ~ Ht1 + CA + Regio + CA:Regio 

 Value Std. Error DF t-value p-value 

(Intercept) 18.83882 17.88706 67 1.053210 0.2960 

Ht1 0.08585 0.04217 67 2.035813 0.0457 

CAA -32.67887 12.37899 67 -2.639866 0.0103 

RegioSubm -40.32908 13.62965 1 -2.958924 0.2075 

CAA:RegioSubm 43.75917 18.18888 67 2.405820 0.0189 

-10

10

30

50

70

90

25 49 60 60,5 75 130

H
di

f (
cm

)

Dn (mm)
C-Med A-Med C-Submed A-Submed



17 
 

A la (Figura 6) podem veure com els arbres amb una alçada major presenten un creixement 

en gruix superior als teixos amb una alçada inferior. I com en el cas anterior, també podem 

veure com a la regió mediterrània els teixos de les estació control presenten un creixement 

superior als de les estacions on es va aplicar algun tipus de tractament, mentre que a la regió 

submediterrània els teixos de les estacions en el que es va aplicar el tractament silvícola 

presenten un creixement superior als teixos de les estacions control. 

 
Figura 6. Diferència del creixement en diàmetre respecte a l'alçada, segons la regió climàtica i el tractament aplicat. 
(C-Med = Estacions control a la regió climàtica mediterrània, A-Med = Estacions on es va aplicar tractament a la 
regió climàtica mediterrània, C-Submed = Estacions control a la regió climàtica submediterrània, A-Submed = 
Estacions on es va aplicar tractament a la regió climàtica submediterrània. Dn dif = diferència en diàmetre (mm), Ht 
= alçada (cm)). 

 

Creixement en alçada diferenciant entre tractaments d’aclarida suau o d’aclarida forta 

Encara que no disposéssim de suficients estacions diferenciant el tipus d’aclarida per poder 

fer un anàlisi estadístic acurat, vam comparar la diferència en creixement en alçada segons el 

tipus de tractament que es va aplicar. Aquest anàlisi va ser limitat per la regió climàtica 

mediterrània, a la Serra de Llaberia, ja que aquesta zona va ser l’única on es van aplicar els 

dos tipus de tractament, d’aclarida forta i d’aclarida suau. 

Els resultats (Taula 5), ens indiquen que existeixen diferències significatives en el creixement 

en alçada segons el tipus de tractament que es va aplicar (p-value=0,0451). A la (Figura 7) 

observem com els teixos de les estacions control presenten un creixement en alçada superior 

als individus de les estacions on es va aplicar algun tipus de tractament. Podem remarcar que 

els teixos que van patir una aclarida forta mostren un creixement superior als individus als 
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que se li va aplicar una aclarida suau. A banda, també podem observar que els arbres amb 

una alçada major presenten un creixement superior als arbres amb una alçada inferior.  

 

Taula 5. Diferència en creixement en alçada respecte a l'alçada de l'individu, segons el tipus de tractament aplicat a 
la regió mediterrània. (Dndif = diferència en diàmetre, Ht1 = alçada, TractAP = aclarida suau, TractAT = aclarida 
forta). 

Fixed effects: Dndif ~ Ht1 + Tract 

 Value Std. Error Df t-value p-value 

(Intercept) -0.533763 4.777151 40 -0.1117326 0.9116 

Ht1 0.021855 0.012054 40 1.8131414 0.0773 

TractAP -6.400651 3.094832 40 -2.0681737 0.0451 

TractAT -4.318564 3.376744 40 -1.2789136 0.2083 

 

 

Figura 7. Diferència en creixement alçades respecte a l’alçada de l’individu, segons el tipus de tractament aplicat. 
(C = Estacions control, AP = Estacions on es va aplicar el tractament d’aclarida suau, AT = Estacions on es va 
aplicar el tractament d’aclarida forta. Hdif = diferència en alçada (cm), Ht = alçada (cm)). 

 

Finalment, vam comparar el creixement lateral anual durant els anys post-tractament segons 

la regió climàtica i el tractament aplicat. Els resultats (Taula 6) ens indiquen que no existeixen 

diferencies significatives entre les estacions control i les estacions on es va aplicar tractament 

(p-value=0,6189), i que tampoc existeixen diferències significatives entre les diferents 

regions climàtiques on es va dur a terme l’estudi (p-value=0,6011). 
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Taula 6. Diferència en creixement lateral anual durant els anys post-tractament segons la regió climàtica i el 
tractament aplicat. (CA = Tractament, Cranual = Creixement lateral anual). 

Fixed effects: Cranual ~ CA + Regio 

 Value Std. Error DF t-value p-value 

(Intercept) 3.0249198 0.2959178 67 10.222163 0.0000 

CAA -0.0640518 0.1281668 67 -0.499753 0.6189 

RegioSubm -0.2591200 0.3579297 1 -0.723941 0.6011 
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HIPÒTESI 2: 

Per tal de comprovar si una entrada de llum excessiva podia ser perjudicial per a l’individu, 

vam comparar les senyals de decaïment entre les estacions on es va aplicar tractament i les 

estacions control. Als resultats (Taula 7), es pot observar que no existeixen diferencies 

significatives entre els teixos de les estacions control i els de les estacions on s’havia aplicat 

el tractament (p-value=0.3244), tampoc existeixen diferències significatives entre les 

diferents regions climàtiques estudiades (p-value=0.3527). 

 

Taula 7. Diferencia en les senyals de decaïment segons el tractament i la regió on es van aplicar els 
tractaments. (CA = tractament, C = Control, A = Aclarida) 
 

Fixed effects: Groc ~ CA + Regio 

 Value Std.Error Df t-value p-value 

(Intercept) -0.547184 3.022308 69 -0.1810483 0.8569 

CAA 1.421809 1.432504 69 0.9925337 0.3244 

RegioSubm 5.891507 3.645144 1 1.6162618 0.3527 
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HIPÒTESI 3: 

La fructificació durant l’any en el qual es va realitzar 

el seguiment per dur a terme aquest treball va ser 

quasi be inexistent. Com podem observar a la 

(Figura 9), les dades de fructificació durant els anys 

anteriors tampoc van ser gaire bones. Al 2015 es van 

trobar 6 estacions amb teixos que presentaven arils, 

una de les quals era una estació control i 5 amb 

tractament (1 estació tractada amb aclarida forta i 5 

estacions tractades amb aclarida suau). Al 2016 es 

van trobar 16 estacions amb teixos que havien 

fructificat, 4 de les quals eren estacions control i 12 

tractades (1 estació tractada amb aclarida forta i 11 

estacions tractades amb aclarida suau). Per últim, al 

2017, es van trobar 4 estacions amb teixos que 

presentaven arils, totes elles estacions on s’hi havia aplicat el tractament silvícola d’aclarida 

suau. 
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Figura 9. Nº d'estacions on es van trobar arils durant els anys post-tractament. 

Figura 8. Teix amb un aril. Font pròpia. 
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HIPÒTESI 4: 

Per tal de comprovar si la fusta morta tallada i en descomposició mostrava diferències 

d’ocupació segons el gradient latitudinal biogeogràfic, es va comparar la freqüència 

d’elements biòtics que havien colonitzat aquesta fusta entre les 3 localitats on es van dur a 

terme les actuacions silvícoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Garrotxa vam fer un recompte de 68 troncs o soques tallades en el marc de les actuacions. 

Un 16,17% d’aquests no presentava cap tipus d’indici d’ocupació per biota, un 38,26% estava 

cobert per molsa i en un 14,17% dels troncs es podien observar líquens; en un percentatge 

menor de la fusta morta, el 4,41%, vam trobar carpòfors de fongs, i per últim, en un 26,47 de 

la fusta tallada vam trobar senyals d’invertebrats saproxílics.  

Al bosc de Poblet, només vam trobar 2 troncs tallats producte de les actuacions silvícoles que 

s’hi van dur a terme (només comptàvem amb 2 estacions on s’hi va aplicar el tractament). Un 

d’ells presentava indicis de molsa, i forats al tronc degut a l’activitat d’insectes; l’altre en 

canvi estava cobert per líquens, probablement aquests ja es trobaven abans de tallar-lo.  

Finalment, a la serra de Llaberia, es va fer un recompte de 76 troncs o soques tallades. Un 

38,2% d’aquests troncs no presentava cap indici d’ocupació per biota, la presencia de molsa 

es mostrava en un 28,9% de la fusta morta total, un 14,5% dels troncs tenia presència de 

Figura 10. Fongs presents en un dels troncs tallats 
degut a les actuacions silvícoles d’aclarida. Font 
pròpia. 

Figura 11. Forats al tronc degut a l'activitat 
d'insectes. Font pròpia. 
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líquens, només en un 2,6% de la fusta morta es van trobar bolets de soca, i per últim, en un 

15,8% dels tronc tallats es van trobar senyals de presència d’invertebrats.  

  

Figura 12. Freqüència d'elements biòtics segons el gradient latitudinal biogeogràfic.  

n=68 n=2 n=76 
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6. DISCUSSIÓ 

HIPÒTESI 1: 

Com hem pogut comprovar en l’apartat de resultats, aquesta hipòtesi queda confirmada 

parcialment. El teix respon positivament en creixement en alçada de la capçada i en gruix a 

la intensitat d’obertura de la competència per altres especies llenyoses i, aquesta resposta, 

està condicionada per la grandària del teix. La nostra idea era que els peus de talla menor 

respondrien millor al tractament, però gràcies als anàlisis estadístics realitzats s’ha observat 

que els peus més grans, amb un major diàmetre i alçada, responen millor a aquests tractaments 

silvícoles.  

També hem pogut comprovar que el tractament d’aclarida mostra diferències significatives 

segons la regió climàtica on es va actuar. Els teixos tractats de la regió submediterrània 

presenten una millor resposta en creixement que els teixos tractats a la regió mediterrània. A 

simple vista, els teixos de Llaberia presentaven tanta competència com en les altres localitats 

i, en alguns casos, aquesta competència semblava ser pitjor. L’explicació que li podem 

atribuir a aquesta resposta és que a les localitats amb clima submediterrani, els teixos creixen 

més degut a una major pluviometria, encara que la resposta de les estacions control respecte 

a les estacions on s’hi va aplicar el tractament a Llaberia és força desconcertant. Els teixos 

de les estacions control d’aquesta regió han crescut més que els teixos tractats de la regió 

submediterrània i que els mateixos teixos tractats de la regió mediterrània, això podria haver 

estat causat per la sequera estival severa que es va patir durant els anys 2016 i 2017, que no 

va ser gaire favorable pels teixos tractats a Llaberia. A banda, hem de valorar que part de la 

competència exerceix una pressió mecànica sobre els teixos que els fa perdre el creixement 

apical i la conicitat de les capçades. Si bé a Llaberia no es veuen efectes sobre el creixement 

a curt termini, en un futur, esperaríem trobar que els teixos tractats a la serra de Llaberia 

presentessin una resposta més positiva que els teixos de les estacions control al tenir espai 

lliure per desenvolupar gemmes de creixement apical en branques secundàries. 

Finalment, els resultats dels anàlisis estadístics, ens indiquen que existeixen diferències 

significatives en el creixement en alçada segons el tipus de tractament que es va aplicar a la 

regió mediterrània. Els teixos de les estacions control, tal i com hem comentat anteriorment, 

presenten un creixement en alçada superior als teixos que van ser tractats amb les actuacions 

silvícoles. El que més sorprèn d’aquests resultats es, que els teixos tractats amb aclarida forta 

presenten una resposta en creixement superior als teixos tractats amb aclarida suau. Tenint 
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en compte els resultats anteriors on podem veure que els teixos tractats presentaven una 

resposta de creixement inferior als teixos control, s’esperaria trobar que els teixos de les 

estacions on s’hi va aplicar tractament d’aclarida suau presentessin un creixement superior 

als de les estacions on s’hi va dur a terme una aclarida forta. S’hauria de dur a terme un estudi 

més extens per tal de concretar les causes d’aquest comportament.  

 

HIPÒTESI 2: 

Als resultats de l’anàlisi estadístic per comprovar si una entrada de llum excessiva podia ser 

perjudicial per a l’individu, vam observar que no existien diferències significatives entre els 

teixos de les estacions control i els teixos de les estacions on s’hi va aplicar algun tipus de 

tractament. Això ens indica que el tractament no ha sigut perjudicial a cap localitat com per 

a que aquests mostressin senyals de decaïment. Encara així vam observar que alguns teixos 

si que presentaven aquest tipus de senyals, com la existència de fulles grogues o branques 

seques, aquest fenomen podia donar-se a causa d’un estrès hídric provocat per episodis de 

sequera durant els últims anys.  

 

HIPÒTESI 3: 

A partir dels 20-50 anys d’edat, els teixos produeixen fruits regularment tots els anys, si bé 

en zones poc òptimes de l’est d’Europa s’ha descrit una fructificació especialment abundant 

cada 2-3 anys (Abella 1996). En els resultats que hem obtingut en aquest estudi podem 

observar que a les zones on es va dur a terme els seguiment, la fructificació durant l’últim 

any va ser casi bé inexistent.  Només es van trobar 4 estacions amb teixos que presentaven 

arils. Aquesta manca de fructificació pot haver estat causada, com comentàvem anteriorment, 

per episodis de sequera durant els últims anys. També hem de comentar que, encara que la 

fructificació sigui mínima, la majoria dels teixos que presentaven arils (tots en el cas de 

l’últim any) pertanyien a estacions on s’hi van dur a terme els tractaments silvícoles per 

regular la competència. Per tant, podríem confirmar que la supressió d’una part de les 

especies competidores permet el desenvolupament de teixos que d’altra manera es veurien 

suprimits o bé subsistirien com a estrat sotsarbori dominant. Amb les actuacions de regulació 

de competència, s’afavoreix la fructificació d’aquests arbres. 

 

 

 



26 
 

HIPÒTESI 4: 

La fusta morta que es pot trobar al bosc representa per a molts organismes un recurs necessari, 

i sovint molt escàs, on es poden desenvolupar, protegir, alimentar o reproduir. És el cas de 

moltes espècies de fongs, líquens, molses i de diversos grups d’invertebrats, sovint 

especialitzades en aquests hàbitats i de gran interès per la seva raresa. Com hem pogut 

observar als resultats, la composició dels organismes associats a la fusta morta tallada en el 

marc del Life Taxus, varia en funció del gradient latitudinal biogeogràfic. A la Garrotxa 

sembla ser que la tendència és trobar més elements biòtics que a les altres localitats,  

probablement degut a la major humitat que es presenta en la regió climàtica submediterrània, 

fet que afavoreix la colonització per fongs , invertebrats i el creixement de molsa.  
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7. CONCLUSIONS 

Gràcies al seguiment de les actuacions de regulació de la competència en boscos de Taxus 

baccata dutes en el marc del Life Taxus, hem arribat a les següents conclusions: 

 

1. El teix respon de manera positiva tant en creixement en alçada de la capçada com en 

gruix del tronc a la intensitat d’obertura de la competència per altres espècies 

llenyoses de creixement més ràpid. Aquesta resposta s’ha vist afectada per la regió 

climàtica on es van dur a terme els tractaments. A la regió submediterrània, les 

estacions que van ser tractades amb actuacions silvícoles de regulació de la 

competència van respondre de manera més positiva que les estacions tractades en la 

regió mediterrània. Això ens fa pensar que, a la regió mediterrània, la coberta que 

proporcionen al teix les especies competidores, redueix la evapotranspiració que pot 

patir el teix durant els períodes de sequera, on es dona una alta demanda d’evaporació 

atmosfèrica.  

2. Encara que en aquest treball les senyals de decaïment entre les estacions control i les 

estacions on s’hi va aplicar algun tipus de tractament silvícola no presentessin 

diferències significatives, suggeriríem que l’eliminació o tallada de les plantes 

llenyoses veïnes es fes amb cura per prevenir una excessiva exposició a la llum solar 

als teixos, que podria ser perjudicial per aquests. 

3. El tancament de capçades en la fase adulta degut a les especies llenyoses de 

creixement més ràpid dificulta la fructificació, i gràcies als tractaments silvícoles de 

regulació de la competència, en un futur, s’esperaria trobar un major nombre d’arils 

en els teixos que han patit algun tipus de tractament d’aclarida.  

4. La importància ecològica dels organismes especialitzats en hàbitats on  es troba fusta 

morta, rau no només en la conservació de les espècies, sinó també en la funció que 

aquests desenvolupen. La fusta representa una reserva molt important d’elements 

minerals i de matèria orgànica. Els boscos amb una proporció elevada de fusta morta, 

allotgen una gran diversitat d’organismes que regulen moltes poblacions d’altres 

espècies i enforteixen les xarxes tròfiques. 
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ANNEX 

CLIMOGRAMES DE CADA LOCALITAT ESTUDIADA 

 

Figura 13. Climograma de Colldejou, regió climàtica mediterrània. 

 

 
Figura 14. Climograma de Vimbodí i Poblet, regió climàtica submediterrània. 
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Figura 15. Climograma de Sals de Llierca, municipi al qual pertany l'Orri, regió climàtica 
submediterrània. 

 
 
MODELS D’ANÀLISI ESTADISTICS 

 

Figura 16. Diferència en creixement en alçada segons el tractament, respecte a l’alçada, el diàmetre i la 
regió climàtica. 
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Figura 17. Diferència creixement en diàmetre segons el tractament, respecte a l’alçada, el diàmetre i la 
regió climàtica. 

 
 


