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Resum 
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Els boscos de ribera estan caracteritzats per tenir un rol ecològic molt important pels 

ecosistemes terrestres. Contenen una diversitat d’espècies de ratpenats molt important a 

Catalunya si es comparen amb altres ecosistemes. Aquest treball ha estudiat les comunitats de 

ratpenats que habiten en boscos de ribera en tres conques de rius diferents localitzades al nord 

est de Catalunya. L’estudi determina, a part de les comunitats de ratpenats, l’estructura del bosc 

de ribera en cada punt estudiat i els diferents elements del paisatge adjacent. Inicialment s’ha 

disminuït el nombre de variables mitjançant una matriu de correlacions de Spearman i un PCA, 

per llavors analitzar-les mitjançant diferents GLM. Els models resultants han mostrat com hi ha 

una contribució de la diversitat d’espècies arbòries amb baix sotabosc en els ratpenats, 

augmentant-ne la seva activitat i riquesa. Hi ha hagut una relació positiva entre la heterogeneïtat 

paisatgística i l’activitat total d’espècies de ratpenats obviant el gènere Pipistrellus. Per altra 

banda, s’ha trobat una relació negativa entre l’altitud, relacionada amb temperatures més 

baixes, i l’activitat i riquesa d’espècies de ratpenats. Els resultats obtinguts poden ser una eina 

útil per aplicar mesures de gestió científicament testades que millorin l’hàbitat d’aquestes i 

altres espècies animals. 
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Summary 

Title: Effect of riparian forest structure and the adjacent landscape matrix to bat communities in 

north east of Catalonia  

Author: Ferran Oró Arán 

Supervisor: Dr. Jordi Camprodon Subirachs (UVic-UCC; CTFC) 

Date: Gener de 2020 
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Riparian forest is characterized to have a very important role in terrestrial ecosystems. They hold 

an important bat species richness in Catalonia compared to other habitats. This project studied 

the bat communities in these areas (Riparian forests) in three different river basins located in 

the north east of Catalonia. Apart from the bat communities, this study focused on the riparian 

forest structure in each studied point and its different landscape elements. Firstly, a Spearman 

correlation matrix and a PCA were done to reduce the variable’s number. Later, a GLM was done 

for analysing the data.  The resultant models showed that there is a positive contribution in the 

tree diversity with low undergrowth presence with bats’ activity and richness. Another positive 

relationship has been determined between landscape heterogeneity and total bat activity 

avoiding Pipisrellus detections. Altitude, which is related to minimum temperature, showed a 

negative relationship with bat richness and activity levels. The obtaining results can be useful 

tool for forest management plans focused on habitat restoration and species conservation.  
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1. Introducció  

Els ratpenats són els mamífers més oblidats i menys estudiats del món, tot i que aquests són el 

segon grup de mamífers més abundant, amb més de 1100 espècies, les quals tenen un rol 

ecològic molt important (Lacki, Hayes, & Kurta, 2007). La majoria d’espècies de ratpenats 

utilitzen els boscos en alguns moments del seu cicle vital. Tot i això, hi ha unes espècies que es 

troben estretament lligades a aquests ambients, els denominats quiròpters forestals. Es poden 

trobar fins a 10 espècies forestals a Catalunya: nòctul petit (Nyctalus leisleri), nòctul gegant 

(Nyctalus lasiopterus), nòctul gros (Nyctalus noctula), ratpenat de bosc (Barbastella 

barbastellus), l’orellut daurat (Plecotus auritus), pipistrel·la dels Nathusius (Pipistrellus nathusii), 

ratpenat de bigotis (Myotis mystacinus), ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe), ratpenat de 

Bechstein (Myotis bechsteinii) i el ratpenat críptic (Myotis crypticus) (Guixé & Camprodon, 2018). 

Aquestes espècies depenen de la disponibilitat d’aliment i de l’estructura del bosc, ja que d’allà 

n’obtenen tots els recursos tròfics i els refugis (EUROPARC-España, 2017). Aquesta dependència 

fa que els ratpenats forestals estrictes siguin bons indicadors de la qualitat estructural del bosc 

(Guixé & Camprodon, 2018).  

Cal tenir present que el paisatge adjacent a les masses forestals és molt important per la 

conservació dels ratpenats forestals, ja que també l’utilitzen per caçar o dormir-hi. Factors de 

connectivitat entre els diferents hàbitats, la seva fragmentació, l’efecte dels ecotons o 

l’estructura de mosaic són factors estructurals del paisatge importants per als ratpenats 

forestals (Guixé & Camprodon, 2018). La modificació del paisatge és sovint considerada la 

principal causa de la davallada de les poblacions de moltes espècies de ratpenats (Jaberg & 

Guisan, 2001) tot i que cal considerar que cada espècie de quiròpter percep a diferents escales 

els diferents paisatges, relacionat principalment en la mida i ecologia d’alimentació de cada una 

(Dixon, 2012). 

S’ha demostrat que els boscos de ribera tenen una major importància en l’activitat dels 

ratpenats que altres hàbitats forestals. Això està relacionat amb l’increment en l’eficiència de la 

caça associada a la gran abundància d’insectes que s’hi poden trobar(Akasaka, Akasaka, & 

Yanagawa, 2010; Ford, Menzel, Rodrigue, Menzel, & Johnson, 2005; Grindal, Morissette, & 

Brigham, 1999; Owen et al., 2004), i també perquè aporten aigua per beure i espais oberts per 

volar (Wordley, Sankaran, Mudappa, & Altringham, 2015). Per exemple,  Ford et al., 2005 
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mostren com 4 de les 7 espècies estudiades als Apalatxes (USA) van acabar essent més presents 

en boscos de ribera que no pas en boscos de terres altes. 

De forma estructural, els boscos madurs venen determinats principalment per les distribucions 

d’edats i de mides, i pels patrons de distribució espacial d’arbres morts i vius (Wells et al., 1998). 

La maduresa del bosc es troba associada a alts nivells d’activitat en ratpenats forestals (Dodd et 

al., 2012), i determina la selecció de les masses forestals per part dels ratpenats (Guixé & 

Camprodon, 2018; Ruczyński, Nicholls, MacLeod, & Racey, 2010). Bona part dels ratpenats 

forestals utilitzen i prefereixen cavitats d’arbres grans i vells en decaïment o que ja estan morts 

perquè aquests tenen una major diversitat d’estructures (Flaquer, Torre, & Arrizabalaga, 2007; 

Ruczyński et al., 2010). Per tant, la maduresa del bosc ofereix una millor qualitat i quantitat de 

refugi pels quiròpters forestals (Swystun, Lane, & Brigham, 2007). Guixé & Camprodon (2018), 

observen que fins i tot, la disponibilitat de refugis pot arribar a ser més determinant que 

l’abundància de preses de la zona per a la presència de ratpenats forestals. 

La maduresa del bosc de ribera s’ha anat degradant gairebé a nivell mundial, transformant els 

boscos vells, complexos i biològicament diversos en zones forestals joves amb una estructura 

simple (Pollock & Beechie, 2014). Aquests i altres processos han tingut un impacte negatiu en 

els quiròpters reduint la seva disponibilitat de refugis. Afectant-ne directament les poblacions a 

causa de malalties o morts, o indirectament degut a la pèrdua d’hàbitat de cria disponible 

(Borkin, O’Donnell, & Parsons, 2011). 

A part de perdre’s la maduresa, aquestes zones també han estat ocupades pels humans al ser 

zones fèrtils. S’han explotat en gran mesura, construint-hi ciutats, creant zones agrícoles, o bé 

s’han “netejat” per tal d’evitar danys produïts durant les crescudes periòdiques del mateix riu 

(Prat, Ordeix, Llach, & Vilalta, 2012). 

La importància que té el bosc de ribera en els ecosistemes és àmpliament coneguda i tenint com 

a un dels principals rols el manteniment de la qualitat de l’aigua, ja que serveixen com a 

filtradors, transformadors, fonts i zones d’emmagatzematge per a nutrients, sediments i 

contaminants associats a l’agricultura i l’urbanisme (Burton, Samuelson, & Pan, 2005; 

Maisonneuve & Rioux, 2001). Per aquesta raó, aquestes zones han estat utilitzades per protegir 

els recursos aquàtics  (Pusey & Arthington, 2003; Roy et al., 2006). També és important destacar 

la importància que tenen aquests espais en el control de les inundacions (Prat et al., 2012). 
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A part de millorar la qualitat de l’aigua, la vegetació de ribera fixa el sòl. Per tant es pot 

determinar com a una eina clau en la conservació del paisatge i la biodiversitat (Prat et al., 2012; 

Maisonneuve et al., 2001).  

A més, aquests ecosistemes estan reconeguts per tenir una important diversitat d’espècies 

(Maisonneuve & Rioux, 2001; Tockner & Ward, 2001). A tall d’exemple, l’estudi de Maisonneuve 

et al., 2001 mostra com una bona conservació dels diferents hàbitats dins el bosc de ribera 

permet tenir una alta biodiversitat de petits mamífers, amfibis i rèptils. Aquestes zones de ribera 

actuen com a corredors biològics, i són considerats els ecosistemes continentals més dinàmics i 

diversos (Tockner & Ward, 2001). A part, són utilitzats per gran quantitat d’animals, permetent-

los moure per tot el territori, essent un lloc de pas per a espècies entre diferents hàbitats 

fragmentats que es troben aïllats entre ells (Burbrink, Phillips, & Heske, 1998; Maisonneuve & 

Rioux, 2001). Per totes aquestes raons, la protecció i preservació d’aquests espais riberencs és 

de vital importància en la conservació dels quiròpters (Akasaka et al., 2010). 

Aquest treball està enfocat en l’estudi dels ratpenats forestals dins el marc del projecte Life 

Alnus, dedicat a la restauració de les vernedes mediterrànies a tres conques catalanes (Conca 

del Segre, del Ter i del Besòs), coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 

amb la participació de la Universitat de Vic com a institució sòcia del projecte. El projecte té com 

a principals objectius l’aplicació d’estratègies i models de restauració i conservació dels espais 

de ribera, especialment les vernedes, i que aquests siguin aplicables a altres zones mediterrànies 

amb condicionants similars. 

Els principals objectius d’aquest treball són (1) determinar l’efecte de la transformació antròpica 

del paisatge forestal en un paisatge agrícola o urbanitzat en la diversitat de quiròpters 

d’ambients riparis, (2) relacionar l’estructura del bosc de ribera amb l’abundància i riquesa 

d’espècies de quiròpters, especialment forestals i (3) proposar mesures de gestió enfocades a la 

millora de la qualitat del bosc de ribera per als ratpenats. 

Com a primera hipòtesi es postula que els boscos amb major maduresa, i per tant, més ben 

estructurats continguin una major riquesa i abundància d’espècies de quiròpters forestals, 

incloses espècies d’interès per a la conservació . Com a segona hipòtesi es planteja que la 

heterogeneïtat del paisatge (paisatge en mosaic) influeix positivament en el nombre d’espècies 

de ratpenats, però que la fragmentació del bosc de ribera dins d’una matriu agrícola o urbana 

disminueix la diversitat de ratpenats arborícoles, de forma independent a la seva maduresa. 

Com a tercera hipòtesi es proposa que s’espera trobar una major diversitat i/o abundància de 

ratpenats forestals/arborícoles en zones extenses de bosc ripari o de matriu forestal.  
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2. Metodologia 

2.1 Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi es situa al nord-est de la península ibèrica, a Catalunya, i està delimitada per 3 

conques hidrogràfiques: Ter, Segre i Besòs (Figura 1 i 2). La part alta del Segre que s’ha treballat, 

al pas per la Cerdanya i l’Alt Urgell  està pràcticament predominada de camps de conreu, en 

trams de riu més baixos treballats hi predomina el bosc. La part alta del riu Ter treballada, al 

Ripollès, està predominada per bosc, mentre que la part baixa, al seu pas per Osona, per camps 

de conreu. La conca del Besòs de la mateixa manera que el Ter, es pot dividir en dues zones: la 

nord, que hi predominen els boscos, i la sud, que està molt urbanitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa d’Espanya on es localitza l’àrea d’estudi dins de Catalunya. Font: 
Adaptat de DIVA-GIS i l’ICGC. 

Figura 2 Mapa de Catalunya on es mostren els 48 punts de mostreig de ratpenats que s’han treballat. A la part superior 
es localitza  la conca del Segre, al mig la del Ter i a baix la del Besòs. Font: Adaptat de l’ICGC. 
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2.2 Obtenció de les dades de ratpenats 

S’ha mostrejat 48 punts de bosc de ribera diferents repartits ens les diferents conques 

esmentades en l’àrea d’estudi (Figura 1 i 2) de forma que s’han obtingut dades representatives 

de diferents ambients, tant a nivell forestal com paisatgístic. Aquests s’han repartit de manera 

que es puguin interpretar les següents combinacions en relació al paisatge i estructura del bosc: 

Agrícola estructurat, agrícola desestructurat, urbà estructurat, urbà desestructurat, forestal 

estructurat i forestal desestructurat. 

Els diferents punts han estat separats un mínim de  1000 metres entre ells per tal que els Buffers 

generats amb programari GIS per estudiar a escala de paisatge no quedessin solapats i no hi 

hagués pseudoreplicació.  

A cada punt s’hi ha instal·lat un detector d’ultrasons per a ratpenats de Wildlife Acosutics (Estats 

Units), models Song Meter SM4 i Song Meter SM3. La instal·lació d’aquests detectors s’ha fet en 

grups durant els mesos de juny, juliol i agost (dins el període d’activitat per a ratpenats) degut a 

la incapacitat de disposar de tots els detectors necessaris per tal d’obtenir dades en les mateixes 

dates. Aquests detectors han estat gravant durant 7 dies, obtenint dades diàriament des de 

mitja hora abans de la posta de sol fins mitja hora després de la seva sortida. 

Aquestes dades han estat analitzades mitjançant el Software Kaleidoscope Pro, de Wildlife 

Acoustics (USA). A causa de la complexitat i dificultat de la identificació de certes espècies de 

ratpenats s’ha hagut de crear alguns grups fònics: Myotis sp., Nyctalus leisleri/ Eptesicus 

serotinus, Plecotus sp., Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii i Pipistrellus 

pipistrellus/Pipistrellus pygmaeus. S’ha comptat el nombre de seqüències de caça i crits socials 

detectats. 

Seguint el protocol del Seguiment Remot Multiespecífic de Quiròpters en Hàbitats 

(Quirohàbitats, 2009) s’ha seleccionat les 4 nits amb major nombre de deteccions de crits per a 

cada punt, i a partir d’aquestes s’ha fet una estimació de la mitjana del nombre de crits de 

ratpenats per espècie o grup fònic i per nit. També, per a la millora dels resultats obtinguts i per 

poder fer una bona comparació, s’ha multiplicat cada espècie pel factor de correcció segons la 

distància mitjana que es pot detectar cada espècie (Dietz & Kiefer, 2017) (Annex A). 
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2.3 Estudi a escala local 

S’ha decidit realitzar un estudi de l’hàbitat forestal per a determinar quina és la biodiversitat que 

envolta cada un dels detectors instal·lats, i per tant, saber l’estructura forestal en funció de les 

espècies de ratpenats localitzades utilitzant una metodologia prèviament estandarditzada.  

Per a la realització d’aquesta, s’ha seleccionat els 30 arbres (s’entén com a arbre qualsevol 

espècie vegetal de caràcter arbori amb un diàmetre superior als 7.5 cm) més propers al punt 

central on s’ha col·locat el detector, determinant cada espècie i especificant el diàmetre 

corresponent a 1.30m d’alçada o basant-se en el DBH (Diameter at Breast Height) ≥5cm (Vinicius 

Leal, Thomaz Costa, & Andreia Silva, 2017). S’ha determinat l’àrea que ocupen el conjunt 

d’arbres en Ha, i dins d’aquesta zona s’ha comptabilitzat el nombre de peus morts i cavitats 

localitzades (Annex B). 

La coberta a nivell horitzontal s’ha mesurat seguint el mètode de Prodon i Lebreton (1981) 

(Annex C). S’ha traçat un transsecte de 50 metres a banda i banda del punt central en paral·lel 

al riu i s’ha calculat el percentatge (%) de vegetació cobertora en diferents estrats: de 0-25cm, 

25-50cm, 50-100cm, 1-2m. 2-4m, 4-8m, 8-16m i >16m. Aquest mateix transsecte també ha servit 

per a calcular l’abundància i riquesa d’espècies arbustives basant-se en l’índex de Braun-

Blanquet (Khan et al., 2012) (Annex D).  

A partir de les dades obtingudes d’arbres i arbusts s’ha realitzat dos índexs de biodiversitat per 

separat, basats en l’Índex de Shannon-Wiener (𝐻′ =  − ∑
𝑟

𝑖 = 1
𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖). També s’ha estimat la 

densitat d’arbres per hectàrea (arbres/ha) i la àrea basal (m2/ha) en base a les classificacions 

següents: Small - Medium - Big(Large) - Extra Big (Large) (Annex E). 

2.4 Estudi a escala paisatgística i ambiental 

Per tal de poder determinar l’estructura paisatgística localitzada al voltant de cada punt del 

mostreig de ratpenats s’han creat buffers a 100, 250 i 500 metres utilitzant com a base el Mapa 

de les Cobertes del Sol de Catalunya (CREAF,2009) en format ràster i s’ha reclassificat en 5 

categories: Agrícola, Forestal, Urbana, Bosc de ribera i Aigua (Figura 3) així s’ha pogut simplificar 

la complexitat paisatgística i obtenir-ne els patrons més importants (Duchamp, Arnett, Larson, 

& Swihart, 2007). 
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S’ha utilitzat Buffers de màxim 500 metres de radi per tal de no solapar-los amb alguns d’altres 

punts, seguint en part l’estudi realitzat per Akasaka et al,. 2010. 

Aquests buffers han servit per extreure el percentatge de cada element de la nova classificació, 

en base al nombre de píxels que es trobaven a dins de cada un. S’ha realitzat un nou índex de 

biodiversitat (Shannon-Wiener) en referència a aquesta classificació, i també s’ha estimat 

l’estructura paisatgística dominant. S’ha calculat l’efecte vora del bosc de ribera a partir de la 

seva àrea i perímetre en els buffers de 250 i 500 metres. Per a l’estudi a nivell paisatgístic s’ha 

utilitzat el software ArcGIS (ESRI Inc., 2014), el QGis Desktop 3.4.9 with GRASS 7.6.1 (QGis 

Development Team, 2019) i MiraMon 8.2 (CREAF, 2019). 

S’ha extret la precipitació anual mitjana i les temperatures mínimes, màximes i mitjanes de la 

primavera de l’Atlas Bioclimàtic de Catalunya (Ninyerola et al., 2001). Per altra banda, l’altiud 

s’ha obtingut del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2008) en base a un MDE de 

5x5 metres. A més a més s’ha extret les coordenades de latitud per determinar si hi ha algun 

efecte causat per les diferents conques.  

Figura 3 Exemple d’un punt de mostreig de ratpenats amb els diferents Buffers (100, 250 i 500m de radi) i amb la matriu de 
paisatge corresponent reclassificada. Font: Adaptat del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF, 2009). 
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2.5 Anàlisi de dades 

S’ha agrupat les dades de ratpenats en diferents gremis per tal de poder obtenir els resultats 

apropiats a cada grup de ratpenats segons els seus hàbits (Annex F). A l’Annex G també es pot 

observar una descripció de totes les variables independents utilitzades en l’anàlisi. 

A fi d’obtenir una visió general de la correlació entre les variables independents s’ha creat una 

matriu de correlacions de Spearman.  

Per tal d’interpretar les dades amb claredat, aquestes s’han agrupat en tres grups diferents 

(Taula 1): Dades a escala local, dades a escala de paisatge i dades ambientals. Com que les dades 

a escala de rodal forestal tenen un total de 29 variables s’ha fet una Principal Component 

Analysis (PCA) per tal de reduir les dimensions de les dades. En base als primers estudis realitzats 

també s’ha decidit excloure el Buffer a escala de 250 metres ja que aquest era molt similar al 

Buffer de 500 metres (Annex H). També s’ha eliminat la densitat total d’arbres i la densitat 

d’arbres referent a les diferents classificacions segons el seu DBH ja que presentava una alta 

correlació amb l’àrea basimètrica i les seves respectives classificacions (Annex H). 

S’han realitzat diferents Generalized Linear Models (GLM) a fi d’obtenir relacions entre les 

variables dependents referents a les gravacions d’ultrasons de ratpenats i les variables 

independents. S’ha agafat el millor model donat per cada GLM per tractar-lo novament utilitzant 

únicament dins el GLM les variables que expliquen cada millor model. 

Tots els anàlisis estadístics s’han realitzat mitjançant l’entorn de treball RStudio dins de R x64 

3.6.1 (R Core Team, 2019). 
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Taula 1 Agrupació de les diferents variables independents treballades en diferents grups. Les classificacions dins els grups LOCAL 
i PAISATGE s’ha fet a partir de l’escala espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els apartats descrits a materials i mètodes, tractament de dades i treball a camp, han estat 

treballats per l’estudiant de forma parcial o, gairebé total, amb l’ajut, en els casos necessaris, de 

professionals del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC). 

 

 

  

GRUP VARIABLE 

LOCAL 

F100 DT1 

A100 DT2 

U100 DT3 

R100 DT4 

AI100 DT5 

H100 CAV 

C0_25 AltresCAV 

C25_50 Htrees 

C50_100 Hshrub 

C1_2 TBA 

C2_4 SBA 

C4_8 MBA 

C8_16 BBA 

C>16 EBBA 

DT   

PAISATGE 

F500 AI500 

A500 H500 

U500 D500 

R500 RIPED500 

AMBIENTALS 

ppt Tmean 

Tmin Alt 

Tmax Lat 
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3. Resultats 

S’ha identificat un total de 17 espècies diferents de quiròpters repartits per les diferents conques 

treballades (Taula 2). L’espècie que s’ha detectat amb major nombre és Pipistrellus pipistrellus 

amb una mitjana de 304.52 crits/nit per estació. La Taula 2 mostra les dades del comptatge total 

de crits de ratpenats individualitzats per cada conca i per nit. La conca del Besòs és on s’ha 

observat una major activitat degut al pes relatiu de l’activitat de ratpenats del gènere 

Pipistrellus, fins al punt que es tracta de la conca amb menor activitat de la resta de gèneres 

identificats (Taula 2). 

Taula 2 Representació del nombre d’espècies detectat en les diferents conques, i de l’activitat total de ratpenats (mitjana 
crits/nit), activitat total sense comptar el gènere Pipistrellus i l’activitat d’espècies forestals estrictes. 

CONCA Nombre 
d’espècies 
detectades 

Activitat total 
(mitjana crits/nit ±s.d) 

Activitat sense 
Pipistrellus (mitjana 
crits/nit ±s.d) 

Activitat d’espècies 
forestals estrictes 
(mitjana crits/nit±s.d) 

Besòs 12 1126.49±1062.33 23.03±60.04 0.84±1.08 

Ter 15 328.66±248.16 33.31±35.69 3.39±7.11 

Segre 17 739.83±511.03 86.60±172.76 8.05±20.11 

 

Les variables TDT, STD, MTD, BTD i EBTD van presentar un elevat nivell de correlació (Rs>0.6) 

amb les variables TBA, SBA, MBA, BBA, EBBA , que representen l’àrea basimètrica (Taula 3).  

Els resultats del PCA mostren com els 8 primers components expliquen el 77% de la variància 

acumulada (Taula 4), essent aquest un valor suficientment representatiu del conjunt de 

variables. L’Annex I  mostra la relació de cada variable amb els principals factors obtinguts. 

 

Taula 3 Matriu de correlacions de Spearman entre les variables independents relacionades amb el DBH. Les abreviacions són les 
següents: TDT (Total Tree Density), STD (Small Tree Density), MTD (Medium Tree Density), BTD (Big Tree Density), EBTD (Extra 
Big Tree Density), TBA (Total Basimetric Area), SBA (Small Basimetric Area), MBA (Medium Basimetric Area), BBA (Big Basimetric 
Area), EBBA (Extra Big Basimetric Area). 

  

 

 

 

 

 

COR TDT STD MTD BTD EBTD 

TBA 0.72 0.42 0.68 0.61 0.42 

SBA 0.87 0.97 0.63 0.27 -0.22 

MBA 0.80 0.54 0.98 0.38 -0.02 

BBA 0.28 0.11 0.15 0.91 0.07 

EBBA 0.01 -0.16 0.07 -0.04 0.89 
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 Taula 4 Resultats estadístics obtinguts dels primers 8 components principals generats a la PCA de dades d’escala Local. S’indica 
la desviació estàndard, la proporció de variància explicada i la proporció de variància explicada acumulada sobre 1. 

 

Atenent el pes de cada variable en els factors obtinguts (Annex I), el primer component principal 

està determinat en gran part per l’abundància de fusta morta, les cavitats naturals a l’arbre, 

l’àrea basimètrica total i l’àrea basimètrica ocupada per arbres de mida mitjana. Es pot associar 

per tant a les característiques estructurals del bosc associades al seu grau de maduresa. Per altra 

banda, el PC2 representa espais oberts amb poca cobertura amb estructura simplificada i poc 

diversa. El PC3 per la seva banda, representa espais forestals amb diversitat d’espècies arbòries, 

majoritàriament periurbans, amb poca cobertura de sotabosc. 

L’activitat d’espècies forestals estrictes no ha presentat diferències significatives en l’escala 

paisatgística, però si que ho ha fet a escala de rodal forestal (Taula 6) amb un p valor de 0.000187  

corresponent a la diversitat d’espècies arbòries amb poca cobertura de sotabosc en zones 

forestals periurbanes. Tanmateix l’altitud i la temperatura mínima també han mostrat relacions 

significatives p = 7.44E-09 i p = 1.52E-08 respectivament, tenint una relació negativa amb la 

variable explicativa (Estimate = -2.12 i -0.12) (Taula 7). Per altra banda, l’activitat de les espècies 

que utilitzen el bosc per alimentar-se obviant les del gènere Pipistrellus tampoc presenten 

diferències significatives a escala paisatgística, però si a escala local (Taula 6) amb un p valor de 

0.0240 referent a la diversitat d’espècies arbòries amb poca cobertura de sotabosc en zones 

forestals periurbanes. També es veuen afectats per l’altitud (p = 2.67e-09) i la temperatura 

mínima (P = 9.61e-10) amb una relació negativa (Estimate = -13.95 i -0.78). L’activitat del total 

d’espècies obviant en el total les del gènere Pipistrellus ha donat resultats significatius en relació 

amb a escala paisatgística, tenint un p valor de 0.00746 en relació a la diversitat paisatgística 

amb els buffers de 500 metres de radi (Taula 5). Les variables de diversitat d’espècies arbòries 

amb poca cobertura de sotabosc en zones forestals periurbanes han resultat significatives (p = 

0.00738), també ho han estat les variables d’altitud (p = 5.72e-09) i de temperatura mínima 

(2.38e-09) (Estimate = -18.65 i -1.05) . L’activitat total de ratpenats no ha presentat diferències 

significatives en cap de les variables explicatives. 

La diversitat d’espècies de ratpenats forestals estrictes tampoc presenta cap relació significativa 

amb les variables independents. La diversitat total d’espècies de quiròpters no presenta 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

SD 2.57 1.94 1.8 1.57 1.4 1.27 1.19 1.11 

PROP. VARIANCIA 0.23 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 

PROP. VARIANCIA ACUM. 0.23 0.36 0.47 0.55 0.62 0.68 0.73 0.77 
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diferències significatives a escala paisatgística, però si que en presenta amb l’abundància de 

fusta morta, les cavitats naturals a l’arbre, l’àrea basimètrica total i l’àrea basimètrica ocupada 

per arbres de mida mitjana (p = 0.0246, estimate = -0.30) i amb la diversitat d’espècies arbòries 

amb poca cobertura de sotabosc en zones forestals periurbanes (p = 0.0352). També ha 

presentat relacions significatives amb l’altitud (p = 0.002278) i la temperatura mínima (p = 

0.000911) expressant-se de forma negativa (Estimate = -0.29 i -0.01). 

Per últim, l’abundància d’espècies de ratpenats forestals estrictes obviant el gènere Pipistrellus 

en el total tampoc ha donat resultats significatius en les diferents variables explicatives. 

Es pot observar com el component principal 3, referent a la diversitat d’espècies arbòries amb 

poca cobertura de sotabosc en zones forestals periurbanes, tendeix a augmentar l’activitat i la 

riquesa d’espècies de ratpenats (Figura 4), de la mateixa manera que també ho fa la diversitat 

paisatgística en el buffer de 500 metres de radi en l’activitat del total d’espècies de quiròpters 

obviant les del gènere Pipistrellus en el total (Figura 5). 

 

Taula 5 Taula representativa dels resultats obtinguts en el GLM de l’activitat total d’espècies obviant les pipistrel·les aplicat al 
Model 17, representant la diversitat paisatgística en el buffer de 500 metres (H500). 

 

 

 

TOTALNOP 

Model 17 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept -116.59 59.72 -1.952 0.057 0.15 

H500 110.95 39.64 2.799 0.00746   
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 Taula 6 Representació dels resultats obtinguts en el GLM referent a l’activitat d’espècies forestals estrictes amb el model 521, 
representat per el component principal 3 (PC3) i la classificació de l’estructura del bosc. El Model 9 en l’activitat total de ratpenats 
i d’espècies que s’alimenten al bosc obviant les pipistrel·les, representat pel PC3. El Model 75, referent a la riquesa d’espècies de 
ratpenats  i representat pels PC 1, 3 i 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taula 7 Resultats obtinguts en els GLMs realitzats per les mateixes classificacions de la Taula 6, referents als Models 521, 9 i 75 
que han utilitzat l’Altitud i la Temperatura mínima a la primavera.  

  

FORESTALS2 

Model 521 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 6.968 2.2162 3.144 0.002948 0.28 

Dim.3 3.4255 0.8416 4.07 0.000187   

Width25_100Structured -5.3737 3.0342 -1.771 0.083327   

ALIM_FORESTAL_NOPIPI 

Model 9 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 27.845 10.378 2.683 0.0101 0.11 

Dim.3 13.483 5.778 2.334 0.024   

TOTALNOP 

Model 9 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 46.071 13.769 3.346 0.00164 0.15 

Dim.3 21.487 7.665 2.803 0.00738   

RSPTOTAL 

Model  75 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 9.9375 0.3356 29.608 <2e-16 0.23 

Dim.1 -0.3036 0.1305 -2.327 0.0246   

Dim.3 0.406 0.1869 2.173 0.0352   

Dim.6 -0.4248 0.2634 -1.613 0.1139   

FORESTALS2 

Model 521 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 172.3861 23.87904 7.219 4.83E-09 0.53 

Alt -2.12659 0.29985 -7.092 7.44E-09   

Tmin -0.12151 0.01765 -6.884 1.52E-08   

ALIM_FORESTAL_NOPIPI 

Model 9 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 1127.554 144.4055 7.808 6.56E-10 0.57 

Alt -13.9539 1.8133 -7.695 9.61E-10   
Tmin -0.7892 0.1067 -7.393 2.67E-09   

TOTALNOP 

Model 9 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 1518.931 199.9719 7.596 1.34E-09 0.55 

Alt -18.6516 2.5111 -7.428 2.38E-09   

Tmin -1.0598 0.1478 -7.169 5.72E-09   

RSPTOTAL 

Model  75 Estimate Std. Error T value Pr(>lTl) pseudo-R2 

Intercept 32.49555 6.562137 4.952 1.08E-05 0.23 

Alt -0.29266 0.082402 -3.552 0.000911   

Tmin -0.0157 0.004851 -3.236 0.002278   
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Figura 4 Relació del component 3 de la PCA amb les diferents variables dependents a partir dels models utilitzats en el GLM. A dalt a l’esquerra es relaciona amb la 
activitat d’espècies que utilitzen el bosc per alimentar-se obviant les pipistrel·les, a la seva dreta amb l’activitat d’espècies forestals estrictes. A baix a l’esquerra 
amb la riquesa total d’espècies i a la dreta amb l’activitat total obviant el gènere Pipistrellus. Totes segueixen una tendència positiva en relació amb el PC3. 

Figura 5 Relació de l’índex de biodiversitat paisatgística amb l’activitat total de ratpenats 
obviant les pipistrel·les. S’observa que segueix una tendència positiva. 
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4. Discussió 

La relació que poden tenir els ratpenats amb les zones urbanes difereix molt entre diferents 

espècies, establint una relació molt complexa específica de cada espècie (Gehrt & Chelsvig, 

2004). Tot i això, a grans trets, en aquest treball s’ha observat una diferència en l’activitat 

d’espècies forestals estrictes i les que són més generalistes (Pipistrellus sp.) quan es relacionen 

amb els diferents elements paisatgístics característics de cada conca.  

El gran nombre de comptatges de crits de Pipistrellus pipistrellus era esperat, ja que aquesta 

espècie es troba molt ben distribuïda a Catalunya (Flaquer & Puig, 2012) i és la més abundant 

de tot Europa (Arlettaz, Godat, & Meyer, 2000; Barratt et al., 1997). Estudis com el de (Nicholls 

& A. Racey, 2006) expliquen que aquesta espècie utilitza un rang d’hàbitats diferents molt ampli, 

més que no pas altres espècies del mateix gènere, i que també són molt abundants, com el 

Pipistrellus pygmaeus. 

Les espècies de ratpenats del gènere Pipistrellus han ocupat gran part de les deteccions que 

s’han fet en tots els punts mostrejats amb els Sound Meter SM3 i SM4 degut a la capacitat que 

tenen aquests quiròpters d’adaptar-se a quasi tot tipus d’hàbitats i ambients (Flquer & Puig, 

2012). L’àrea del Besòs està caracteritzada per ser la conca que presenta un major grau 

d’urbanització, i com que les espècies del gènere Pipistrellus, especialment P. Pipistrellus i P. 

Kuhlii, són de les espècies de ratpenats més ben adaptades a la urbanització i il·luminació 

artificial (Pauwels et al., 2019) en són molt més representatives que altres espècies d’ambients 

més naturals com les pertanyents als gèneres Rhinolophus i Myotis que estan negativament 

impactades per la llum artificial a causa d’una disminució de les seves capacitats/aptituds 

físiques (Pauwels et al., 2019). Per altra banda, conques menys urbanitzades amb una millor 

heterogeneïtat paisatgística (camps de conreu amb masses forestals), com la del Ter o del Segre, 

permeten tenir una millor diversitat d’espècies (Wordley et al., 2015), tant de més generalistes 

com les pipistrel·les, com d’altres que no estan relacionades amb ambients humanitzats com les 

del gènere Rhinolophus o Plecotus i espècies com el Nyctalus lasiopterus o la Barbastella 

barbastellus. 

La relació positiva més gran que s’ha trobat és la corresponent amb l’activitat d’espècies de 

ratpenats forestals estrictes, amb les que utilitzen el bosc per alimentar-se obviant les 

pipistrel·les i el total d’espècies obviant les pipistrel·les, i la riquesa d’espècies arbòries amb la 

diversitat arbòria a escala de rodal forestal amb poca cobertura de sotabosc en zones forestals 

periurbanes. Aquest efecte del sotabosc és consistent amb la descrita per altres autors, i sembla 

estar relacionat amb el fet que una densitat i alçada excessiva de l’estrat arbustiu afecta 
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negativament l’operativitat de vol dels quiròpters forestals, fent que els ratpenats prefereixin 

volar en zones amb una menor quantitat d’espècies arbustives (Guixé & Camprodon, 2018; Ober 

& Hayes, 2008). Per tant en aquestes zones més obertes amb menor quantitat de sotabosc, 

l’activitat dels ratpenats és major, ja que hi conflueixen espècies adaptades a la caça en zones 

més denses, com en zones més obertes (Adams, Law, & French, 2009). Una distribució de 

l’estructura vertical del bosc idònia per a la caça de diferents espècies de ratpenats seria la 

formada per grans mosaics de sotabosc amb la formació de gaps més oberts (Guixé & 

Camprodon, 2018). Per altra banda, la relació positiva amb la diversitat d’espècies arbòries pot 

estar associada a una major diversitat i complexitat d’estructures. De fet, aquestes diferències 

en diversitat  a nivell de cobertura arbrada són un dels majors determinants en la riquesa i 

abundància d’espècies d’animals vertebrats i invertebrats (Jung, Kaiser, Böhm, Nieschulze, & 

Kalko, 2012). Més concretament, aquesta diversitat també porta més probabilitat a tenir 

espècies arbòries amb caràcters que ofereixin un major nombre de refugis per ratpenats i preses 

(insectes). Per exemple els arbres planifolis (gairebé tots són caducifolis) ofereixen major 

nombre de refugis si es comparen amb els arbres de fulla perenne, i per tant retenen una major 

diversitat d’espècies de ratpenats (Veure Vonhof & Gwilliam, 2007; Charbonnier et al., 2016). 

Una altra bona mesura per a millorar el nombre de cavitats que poden ser utilitzades com a 

refugi per a ratpenats és l’anellament dels arbres, aquest procés deteriora l’arbre fent que al 

cap d’uns anys sigui un bon lloc on refugiar-se entre l’escorça aixecada pel propi procés de 

deteriorament o per un anterior niu de picot (Guixé & Camprodon, 2018). Ober & Hayes, 2008 

descriuen la relació positiva entre el nombre d’insectes i l’activitat dels quiròpters. D’altra 

banda, una major disponibilitat de refugis en general és esperable que estigui relacionada amb 

una major disponibilitat de refugis de major qualitat, fet que provoca que aquests puguin tenir 

millors condicions per a la reproducció, i per tant, millorar la fitness de l’espècie. S’especifica 

doncs, que un baix nombre en la disponibilitat de refugis pot limitar la distribució i mida de la 

població dels ratpenats (Sedgeley & O’Donnell, 1999; Vonhof & Gwilliam, 2007). Altrament, tot 

i que hom pot pensar que la relació entre les zones forestals periurbanes i els ratpenats té 

tendència negativa, cal destacar que els hàbitats boscosos o fragments de bosc en grans àrees 

metropolitanes poden arribar a ser d’especial importància pels quiròpters ja que aquests són 

primordials per a la caça i la presència de refugis (Smith & Gehrt, 2010). 

L’activitat d’espècies de ratpenats forestals estrictes, les que utilitzen el bosc per alimentar-se 

obviant les pipistrel·les i el total d’espècies obviant les pipistrel·les, i la riquesa d’espècies 

arbòries disminueixen amb l’altitud i la temperatura mínima a la primavera. Es determina que 

l’altitud està associada a la temperatura, ja que al augmentar la primera, la segona disminueix. 
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Per aquesta raó, a altituds més elevades la presència d’insectes disminueix al ser-ne un factor 

delimitant ja que pot causar-ne la mort o dificultar-ne la supervivència i la reproducció (Hallman 

& Denlinger, 1998). Per aquest motiu, l’activitat de ratpenats es pot veure afectada en funció de 

l’altitud. S’ha observat una disminució de l’activitat d’aquests en temperatures inferiors als 10 

graus em ambients mediterranis, i de 6 graus en ambients subalpins dels Pirineus (Guixé & 

Camprodon, 2018). 

 Els ratpenats són espècies molt mòbils que cobreixen desenes de quilòmetres en una sola nit, 

seguint rutes de vol segons les característiques del paisatge, movent-se per diferents hàbitats 

en cerca d’aliment (Duchamp et al., 2007; Wickramasinghe, Harris, Jones, & Vaughan, 2003). En 

aquest treball, l’activitat total d’espècies de ratpenats obviant les pipistrel·les s’ha vist afectada 

pel nivell de biodiversitat paisatgística a escala de buffer de 500 metres de radi. Els paisatges 

complexos que formen mosaics semblen afavorir la presència de ratpenats i probablement 

proporcionen un major nombre de nínxols i diversitat de recursos, fet que es tradueix a una 

major diversitat d’espècies (Tews et al., 2004). Aquests resultats suggereixen la necessitat de 

mantenir un paisatge heterogeni i divers que proporcioni hàbitats favorables per la caça, pel 

refugi i comprengui zones aquàtiques com a elements importants en la conservació de ratpenats 

(Duchamp et al., 2007).  Cal tenir en compte però, que tot i els beneficis que pot aportar per a 

certes espècies de quiròpters la formació d’un paisatge en mosaic, si en aquest decreixen massa 

les línies de connectivitat entre diferents àrees de cria, pot acabar suposant un factor perjudicial 

per a certes espècies de ratpenats degut a la falta de connectivitat entre àrees d’alimentació 

(Wickramasinghe et al., 2003). 

No s’havia esperat trobar una relació negativa entre la maduresa del bosc i la riquesa d’espècies 

totals, com s’observa al gràfic de l’Annex K aquesta relació negativa ha estat possiblement 

determinada per un outlier, ja que aquesta riquesa s’hauria hagut de veure relacionada 

positivament al incrementar els valors i variables de maduresa (Guixé & Camprodon, 2018). Per 

tant, seria adient la realització d’estudis estadístics posteriors obviant aquest outlier per tal de 

determinar significativament la relació que té la maduresa del bosc amb els quiròpters i 

d’aquesta manera acceptar o rebutjar la primera hipòtesi postulada. 

S’hauria esperat trobar una relació positiva de l’activitat i riquesa de quiròpters amb l’arbrat 

gros i la quantitat de cavitats. Tal com s’ha mostrat, la heterogeneïtat presentada al bosc de 

ribera en pot haver estat el causant, ja que es tracta de la mateixa manera un pollancre gros 

mancat de cavitats que, per exemple, un salze vell. Per tant, es pensa que s’hauria de realitzar 
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un comptatge més exhaustiu en el nombre de cavitats trobades per tal de trobar-ne resultats 

significatius. 

Tampoc s’ha trobat cap relació entre l’extensió del bosc ripari o la matriu forestal amb la 

diversitat i/o abundància de ratpenats forestals, per tant semblaria que es pot rebutjar la tercera 

hipòtesi. Tot i això, és adient fer un anàlisi de dades més exhaustiu per tal de determinar de 

manera certa aquestes hipòtesis i/o altres possibles relacions que hi pugui haver.  
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5. Conclusió 

Tant l’estudi de l’estructura del bosc de ribera, com el paisatge adjacent i les variables 

climatològiques aporten informació clau que és útil per a la gestió dels espais naturals perquè 

aquests siguin propicis per a sostenir bones poblacions de ratpenats, i utilitzar-los com a 

importants bioindicadors del bosc.  

La variabilitat d’espècies arbòries amb baix sotabosc han estat les principals determinants de 

una millor activitat i riquesa d’espècies en ratpenats a escala de rodal forestal, tant d’espècies 

forestals estrictes com del total tenint en compte que en alguns casos s’han obviat els 

comptatges de pipistrel·les per la seva gran abundància. L’activitat i riquesa de ratpenats també 

s’ha vist reduïda a causa de les baixes temperatures que poden aportar l’augment de l’altitud, 

ja que aquesta en disminueix l’abundància d’insectes. Per altra banda, s’ha corroborat que 

l’heterogeneïtat paisatgística també és clau per determinar l’activitat dels ratpenats, ja que 

aquesta proporciona zones favorables a la cacera i a la presència de refugis per a gran diversitat 

d’espècies de quiròpters. 

Els efectes antropogènics que poden perjudicar més la supervivència de les poblacions de 

ratpenats estan associats a la disminució de la biodiversitat d’espècies arbòries, com la plantació 

de pollancredes, i també en la homogeneïtzació del paisatge causada per la intensificació 

forestal i agrícola. 

Mesures com l’anellament d’arbres que promoguin el deteriorament dels arbres per augmentar 

el nombre de cavitats que serveixin com a refugi i la promoció de diversitat arbòria en ambients 

riparis que permetin tenir una major  diversitat d’estructures per ser utilitzades pels ratpenats 

són les principals gestions que es poden dur a terme a escala local. La creació de paisatges 

mosaic que combinen boscos madurs, espais oberts i punts d’aigua oferirà suficients estructures 

claus per a poder complir els requisits necessaris per a tenir una bona diversitat d’espècies de 

quiròpters. 
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Annex A 

Distància mitjana a la que es poden detectar les diferents espècies i el factor de correcció (per 

poder comparar diferents gravacions) segons Barataud (2012-2014), corresponents a 

gravacions efectuades al bosc. 

  

Taula 8 Taula representativa de la distància de detecció (pels detectors d’ultrasons) de cada espècie de ratpenat al bosc amb el 
seu factor de correcció corresponent. Adaptació de Dietz K., 2017. 

Nom comú Nom científic 

Bosc 

Distància 
de 

detecció 

Factor de 
correcció 

Ratpenat de ferradura petit Rhinolophus hipposideros 5 5 

Ratpenat de ferradura mitjà i gros 
Rhinolophus 
mehelyi/ferrumequinum 10 2.5 

Ratpenat d'orelles dentades Myotis emarginatus 8 3.13 

Ratpenat de bigotis Myotis mystacinus 10 2.5 

Ratpenat d'aigua Myotis daubentonii 10 2.5 

Ratpenat críptic Myotis crypticus 8 3.13 

Ratpenat de Bechstein Myotis bechsteinii 10 2.5 

Ratpenat de bosc Barbastella barbastellus 15 1.67 

Ratpenat rater mitjà Myotis blythii 15 1.67 

Ratpenat rater gros Myotis myotis 15 1.67 

Pipistrel·la nana Pipistrellus pygmaeus 20 1.25 

Pipistrel·la comuna Pipistrellus pipistrellus 25 1 

Pipistrel·la de vores clares Pipistrellus kuhlii 25 1 

Pipistrel·la de Nathusius Pipistrellus nathusii 25 1 

Ratpenat de cova Miniopterus scheibersii 20 1.25 

Ratpenat muntanyenc Hypsugo savii 30 0.83 

Ratpenat dels graners Eptesicus serotinus 30 0.83 

Ratpenats orelluts Plecotus sp. 5 5 

Ratpenat argentat Vespertilio murinus 50 0.5 

Nòctul petit Nyctalus leisleri 80 0.31 

Nòctul gros Nyctalus noctula 100 0.25 

Ratpenat cuallarg Tadarida teniotis 150 0.17 

Nòctul gegant Nyctalyus lasiopterus 150 0.17 
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Annex B 

Índex utilitzat per descriure el procés de descomposició de la fusta morta dempeus. S’ha adaptat 

de Camprodon, J., 2013. 

1- Arbre en declivi: presenta la fusta dura, escorça i gran part de les branques petites. Pot 

presentar fulles. Ha perdut més del 50% de la seva copa arbòria. 

2- Mitjanament descompost: manté les branques més dures i/o l’escorça. 

3- Molt descompost: té la fusta tova i ha perdut totes o gairebé totes les branques. Pot està 

cobert de briòfits o epífits. 

4- Estaca vella morta amb baixes condicions d’humitat. 

5- Fusta totalment descomposta i truncada (soca).  

Figura 3:  

Figura 6: “Camprodon, J., 2013. Ecologia i conservació dels ocells forestals. Manual de gestió de la biodiversitat en boscos 

catalans. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya”. Procés de descomposició de la fusta en una conífera dempeus (pi 

negre). 1, arbre viu; 2, en declivi; 3, mort dempeus; 4, pèrdua d’escorça i branca; 5, estaca; 6, estaca partida; 7, estaca 

descomposta; 8, soca vella. Dibuix: Martí Franch. 
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Annex C 

Percentatge de cobertura a nivell horitzontal utilitzant la metodologia de Prodon 

(Prodon & Lebreton, 1981). 

Aquest percentatge s’ha utilitzat en els estrats de: 0-25cm, 25-50cm, 50-100cm, 1-2m, 

2-4m, 4-8m, 8-16m i >16m. 

 

 

 

 

Figura 7 Imatge corresponent a la classificació dels diferents percentatges de coberta en relació a 
l’espai ocupat (Prodon & Lebreton, 1981). Els requadres van des d’una cobertura menor a una 
major: 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. 
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Annex D 

Taula 9 Classe de cobertura arbustiva utilitzada mitjançant l’índex de Braun-Blanquet (Adaptat de Lagoon et al., 2011) per acabar 
essent utilitzada en el càlcul de l’índex de Shannon-Wiener a partir del percentatge de cobertura entre 1-2 metres. 

Classe cobertura Rang de cobertura (%) Punt mig del Rang de Cobertura (%) 

1 <5 2.5 

2 5 – 25 15 

3 25 – 50 37.5 

4 50 – 75 62.5 

5 75 - 100 87.5 
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Annex E 

Taula 10 Classificació de la tipologia d’arbre depenent del diàmetre basal (cm) mesurat a 130cm del terra (DBH) amb l’ajut d’una 
forcípula. 

 

TIPOLOGIA ARBRE DBH (cm) 

PETIT 7.5 – 17.5 

MITJÀ 17.5 – 32.5 

GROS 32.5 – 47.5 

EXTRA-GROS >47.5 
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Annex F 

Explicació de les diferents variables utilitzades per a la realització dels anàlisis estadístics, que 

seran utilitzats per a estudis posteriors dins el Life Alnus.  

Taula 11 Taula corresponent a les diferents variables referents als ratpenats que s’han mostrejat en cada punt. S’explica cada 
codi amb una breu descripció per tal d’interpretar les diferents dades. Totes les variables estan relacionades amb cada punt de 
mostreig. 

CODI DESCRIPCIÓ 

RHIHIP Rhinolophus hipposideros 

RHIEUR Rhinolophus euryale 

RHIFER Rhinolophus ferrumequinum 

PIPPYG Pipistrellus pygmaeus 

PIPPYG/MINSCH Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii 

PIPPIP Pipistrellus pipistrellus 

PIPPIP/PIPPYG Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus 

PIPKUH Pipistrellus kuhlii 

HIPSAV Hypsugo savii 

EPTSER Eptesicus serotinus 

NYCLEI Nyctalus leisleri 

NYCLEI/EPTSER Nyctalus leisleri / Eptesicus serotinus 

PNYCLEI 
Probabilitat de ser Nyctalus leisleri (suma de NYCLEI i NYCLEI/EPTSER) 

NYCLAS Nyctalus lasiopterus 

MYOSP Myotis sp. 

MYODAU Myotis daubentonii 

MYOCRY Myotis crypticus 

MYOEMA Myotis emarginatus 

BARBAR Barbastella barbastellus 

PLESP Plecotus sp. 

TADTEN Tadarida teniotis 

FB Feeding buzz (Freqüència de caça) 

SC Social call (Crits socials) 

NOISE Soroll (Altres sons no corresponents a ratpenats) 

FORESTALS Suma d'espècies forestals estrictes 

FORESTALS2 
Suma d'espècies forestals estrictes comptant Probabilitat de Nyctalus 
leisleri (PNYCLEI) 

ALIM_FORESTAL Suma de ratpenats amb alimentació forestal 
 



 vii 

 

  

ALIM_FORESTAL_NOPIPI Suma de ratpenats amb alimentació forestal obviant les espècies 
del gènere Pipistrellus 

GENERALISTES Suma d'espècies generalistes 

TOTALINDIVIDUS Nombre total de comptatges 

TOTALNOPIPIS Nombre total de comptatges obviant les espècies del gènere 
Pipistrellus 

ABFORESTALS 
Abundància d'espècies forestals estrictes i d'alimentació forestal 

ABFORESTALS2 
Abundància d'espècies forestals estrictes i d'alimentació forestal 
contant Probabilitat de Nyctalus leisleri (PNYCLEI) 

ABFORESTALSNP Abundància d'espècies forestals estrictes i d'alimentació forestal 
obviant les espècies del gènere Pipistrellus 

ABFORESTALS2NP 
Abundància d'espècies forestals estrictes i d'alimentació forestal 
contant Probabilitat de Nyctalus leisleri (PNYCLEI) obviant les 
espècies del gènere Pipistrellus 

RIQUESASPBATS Riquesa (nombre) d'espècies de ratpenats 

RIQUESAFORESTALS 
Riquesa (nombre) d'espècies de ratpenats forestals estrictes 

RIQUESAALIMFORESTAL 
Riquesa (nombre) d'espècies de ratpenats d'alimentació forestal 

RIQUESAGENERALISTES Riquesa (nombre) d'espècies de ratpenats generalistes 

HBATS Biodiversitat total de ratpenats 
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Annex G 

Taula 12 Taula corresponen a les diferents variables independents referents a l’hàbitat del punt de mostreig, el paisatge que 
l’envolta i a variables climàtiques. S’explica cada codi amb una breu descripció per tal d’interpretar les diferents dades. Totes les 
variables estan relacionades amb cada punt de mostreig. 

CODI DESCRIPCIÓ 

F100 Superfície forestal en Buffer de 100m al voltant del punt 
central de l'estació. Percentatge en base a 1. 

A100 Superfície agrícola en Buffer de 100m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

U100 Superfície urbana en Buffer de 100m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

R100 Superfície de bosc de ribera en Buffer de 100m al voltant del 
punt central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

AI100 Superfície d'aigua en Buffer de 100m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

D100 Paisatge dominant en el Buffer de 100m. 

H100 Índex de biodiversitat de Shannon a escala de paisatge, en el 
Buffer de 100. 

F250 Superfície forestal en Buffer de 250m al voltant del punt 
central de l'estació. Percentatge en base a 1. 

A250 Superfície agrícola en Buffer de 250m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

U250 Superfície urbana en Buffer de 250m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

R250 Superfície de bosc de ribera en Buffer de 250m al voltant del 
punt central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

AI250 Superfície d'aigua en Buffer de 250m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

D250 Paisatge dominant en el Buffer de 250m. 

RIPED250 Càlcul de l'efecte vora que pateix el bosc de ribera dins el 
Buffer de 250m. 

H250 Índex de biodiversitat de Shannon a escala de paisatge, en el 
Buffer de 250. 

F500 Superfície forestal en Buffer de 500m al voltant del punt 
central de l'estació. Percentatge en base a 1. 

A500 Superfície agrícola en Buffer de 500m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

U500 Superfície urbana en Buffer de 500m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 
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R500 Superfície de bosc de ribera en Buffer de 500m al voltant del 
punt central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

AI500 Superfície d'aigua en Buffer de 500m al voltant del punt 
central de l'estació.  Percentatge en base a 1. 

D500 Paisatge dominant en el Buffer de 500m. 

H500 Índex de biodiversitat de Shannon a escala de paisatge, en el 
Buffer de 500. 

RIPED500 Càlcul de l'efecte vora que pateix el bosc de ribera dins el 
Buffer de 500m. 

C0_25 Percentatge de coberta entre 0 i 25 cm. 

C25_50 Percentatge de coberta entre 25 i 50cm. 

C50_100 Percentatge de coberta entre 50 i 100cm. 

C1_2 Percentatge de coberta entre 1 i 2m. 

C2_4 Percentatge de coberta entre 2 i 4 metres. 

C4-8 Percentatge de coberta entre 4 i 8 metres. 

C8_16 Percentatge de coberta entre 8 i 16 metres. 

C>16 Percentatge de coberta de més de 16 metres. 

DT 
Nombre d'arbres morts/ha. S'ha fet a partir del comptatge 
d'arbres morts dins l'àrea ocupada pels 30 arbres més 
pròxims al punt central. 

DT1, DT2, DT3, DT4 i DT5 

Nombre d'arbres morts/ha. S'ha fet a partir del comptatge 
d'arbres morts dins l'àrea ocupada pels 30 arbres més 
pròxims al punt central. Però tenint en compte el seu estat 
de descomposició: 1 menys descompost - 5 molt 
descompost. Hi ha una explicació i dibuix que mostra les 
relacions dels nombres amb el seu estat. 

CAV 
Nombre de cavitats/ha. S'ha fet a partir del comptatge de 
cavitats dins l'àrea ocupada pels 30 arbres més pròxims al 
punt central. 

Resta_fisura_escorca_altrescavitats 
Mateix model de comptatge i representació que el camp de 
CAV, però aquest en referència a cavitats no originades per 
picots (aixecament escorça, fissures en els arbres...) 

Htrees 
Índex de biodiversitat de Shannon a partir dels 30 arbres del 
voltant del punt central de l'estació, del lloc on es va fer 
l'inventari. 

Hshrub 

Índex de biodiversitat de Shannon a partir del percentatge  
d'arbustos (utilitzant l'índex Braun-Blanquet)  que s'ha 
obtingut al traçar una línia 50 metres amunt i avall en 
paral·lel al riu des del punt central de l'estació. 

TDT Densitat total d'arbres (N/ha). 

STD Densitat d'arbres de classe diamètrica 7,5-17,5 cm (N/ha). 
Small tree density. 

MTD Densitat d'arbres de classe diamètrica 17,5-32,5 cm (N/ha). 
Medium tree density. 



 x 

BTD Densitat d'arbres de classe diamètrica 32,5-47,5 cm (N/ha). 
Big (large) tree density. 

EBTD Densitat d'arbres de classe diamètrica >47,5 cm (N/ha). Extra 
big (large) tree density. 

TBA 
Area basimètrica, representa els metres quadrats d'arbres 
per Ha obtingut a partir del comptatge dels 30 arbres al 
voltant del punt central i l'àrea que ocupaven 

SBA Àrea basimètrica en relació als arbres de classe diamètrica 
7,5-17,5 cm (m^2/Ha). Small basimetric area. 

MBA Àrea basimètrica en relació als arbres de classe diamètrica 
17,5-32,5 cm (m^2/Ha). Medium basimetric area. 

BBA Àrea basimètrica en relació als arbres de classe diamètrica 
32,5-47,5 cm (m^2/Ha). Big (large) basimetric area. 

EBBA Àrea basimètrica en relació als arbres de classe diamètrica 
>47,5 cm (m^2/Ha). Extra big (large) basimetric area. 

Width25_100 

Criteri per determinar si el bosc de ribera és estructurat o 
degradat: S'ha fet en base al Buffer de 100 metres. Si el 
percentatge 4p100 (bosc de ribera) és superior al 25% i hi ha 
presència d'arbres extra grans (EBTD) es considera 
Estructurat. Si té el percentatge superior a 25% però no hi ha 
presència d'arbres EBTD, haurà de tenir un valor suficient alt 
de densitat (per sobre la mitjana: 63,36 N/ha) d'arbres grans 
BTD per ser determinat com a Estructurat. En cas que no 
compleixi els requisits es considera que és Degradat. 

ppt Precipitació total anual en el punt de mostreig. (mm) 

Tmax Temperatura mitjana de les màximes de la primavera en el 
punt de mostreig. (ºC) 

Tmin Temperatura mitjana de les mínimes de la primavera en el 
punt de mostreig. (ºC) 

Tmean Temperatura mitjana de la primavera en el punt de mostreig. 
(ºC) 

Alt Altitud (m.s.n.m.). 

Lat Latitud de cada punt. (º) 
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Annex H 

Taula 13 Matriu de correlacions de Spearman utilitzada en les diferents classificacions de cobertura forestal en Buffers de 250 i 
500 metres de radi. Es pot observar una clara correlació. 

 F250 A250 U250 R250 AI250 H250 

F500 0.84 -0.47 -0.06 -0.35 -0.28 0.08 

A500 -0.48 0.85 -0.48 0.44 0.39 0.04 

U500 -0.30 -0.30 0.89 -0.43 -0.13 0.10 

R500 -0.34 0.42 -0.44 0.79 0.44 0.20 

AI500 -0.33 0.21 -0.13 0.48 0.80 0.42 

H500 -0.10 0.18 0.27 0.14 0.44 0.71 
 

 

Taula 14 Matriu de correlacions de Spearman entre les variables independents relacionades amb el DBH, essent unes variables 
corresponents a l’àrea basimètrica (TBA, SBA, MBA, BBA i EBBA) i unes altres a la densitat d’arbres (TDT, STD, MTD, BTD, EBTD) 
segons la classificació prèviament realitzada. 

COR TDT STD MTD BTD EBTD 

TBA 0.72 0.42 0.68 0.61 0.42 

SBA 0.87 0.97 0.63 0.27 -0.22 

MBA 0.80 0.54 0.98 0.38 -0.02 

BBA 0.28 0.11 0.15 0.91 0.07 

EBBA 0.01 -0.16 0.07 -0.04 0.89 
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Taula 15 Correlacions entre totes les variables utilitzades a escala local i els primers 8 components principals, que expliquen el 
77% de la variància. De color verd estan marcades les variables que afecten més per a cada PC. 

 

 

VARIABLES  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

F100 0.02 -0.60 0.49 -0.37 0.06 -0.11 0.01 -0.20 

A100 -0.05 0.05 -0.34 0.55 -0.46 0.04 -0.23 -0.10 

U100 -0.30 0.25 0.45 0.29 0.44 0.03 0.13 0.05 

R100 0.29 0.33 -0.43 -0.45 -0.14 -0.09 -0.08 0.32 

AI100 0.00 0.28 -0.47 0.22 0.28 0.35 0.41 -0.03 

H100 -0.08 0.08 0.03 0.45 0.68 0.15 0.12 -0.27 

C0_25 0.03 -0.09 -0.45 0.54 -0.22 -0.38 0.34 0.01 

C25_50 0.13 -0.45 -0.54 0.32 -0.07 -0.47 0.18 0.03 

C50_100 0.19 -0.76 -0.28 0.14 0.17 -0.19 -0.02 -0.01 

C1_2 -0.01 -0.88 -0.06 -0.23 0.17 0.13 -0.09 0.01 

C2_4 0.12 -0.57 -0.36 -0.26 0.18 0.35 0.21 0.19 

C4_8 0.24 -0.07 -0.50 -0.27 0.22 0.23 0.27 0.27 

C8_16 0.64 0.29 -0.25 -0.48 0.03 -0.19 0.07 0.07 

C>16 0.68 0.28 0.13 -0.20 0.22 -0.23 0.00 -0.09 

DT 0.86 -0.10 0.32 0.10 -0.25 0.10 0.16 -0.10 

DT1 0.19 -0.10 0.30 -0.15 -0.60 -0.03 0.55 -0.29 

DT2 0.67 -0.15 0.37 -0.16 -0.21 0.16 0.29 -0.11 

DT3 0.83 0.04 0.12 0.35 -0.03 0.09 -0.23 0.12 

DT4 0.11 0.07 -0.06 -0.06 0.38 -0.48 0.15 -0.49 

DT5 0.84 -0.10 0.11 0.39 0.02 0.13 -0.22 0.09 

CAV -0.13 -0.28 0.15 0.20 0.02 -0.44 0.12 0.51 

Resta_fisura_escorca_altrescavitats 0.88 -0.03 0.14 0.32 0.01 0.10 -0.15 0.03 

Htrees -0.11 -0.22 0.69 0.06 0.19 -0.19 0.10 0.31 

Hshrub -0.07 -0.83 0.05 -0.04 0.04 -0.05 -0.24 -0.09 

TBA 0.87 0.12 -0.02 -0.08 0.21 -0.17 -0.05 0.03 

SBA 0.50 -0.12 -0.39 -0.07 0.14 0.12 0.11 -0.18 

MBA 0.92 -0.16 0.01 0.13 0.08 0.12 -0.03 0.03 

BBA 0.18 0.17 -0.35 -0.32 0.10 -0.29 -0.45 -0.27 

EBBA 0.33 0.37 0.27 -0.09 0.20 -0.33 0.17 0.23 
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Taula 16 Resum de l’afectació de cada model en l’aplicació del primer GLM en funció de les variables a escala de 
rodal forestal.  

 

  

FORESTALS2 

MODEL 

(Inter
cept) 

D100 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Width25_100 df AICc delta 

521 6.97 NA NA NA 3.43 NA NA NA NA NA + 4 365.94 0.00 

553 7.16 NA NA NA 3.44 NA 1.38 NA NA NA + 5 366.60 0.66 

9 4.06 NA NA NA 3.15 NA NA NA NA NA NA 3 366.79 0.85 

525 6.69 NA NA 0.80 3.40 NA NA NA NA NA + 5 367.29 1.35 

ALIM_FORESTAL_NOPIPI 

MODEL 

(Inter
cept) 

D100 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Width25_100 df AICc delta 

9 27.85 NA NA NA 13.48 NA NA NA NA NA NA 3 551.15 0.00 

41 27.85 NA NA NA 13.48 NA 9.35 NA NA NA NA 4 551.84 0.68 

521 41.14 NA NA NA 14.72 NA NA NA NA NA + 4 552.11 0.96 

73 27.85 NA NA NA 13.48 NA NA -8.94 NA NA NA 4 552.26 1.11 

TOTALNOPIPIS 

MODEL 

(Inter
cept) 

D100 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Width25_100 df AICc delta 

9 46.07 NA NA NA 21.49 NA NA NA NA NA NA 3 578.29 0.00 

73 46.07 NA NA NA 21.49 NA NA 
-

14.09 
NA NA NA 4 578.86 0.58 

41 46.07 NA NA NA 21.49 NA 12.49 NA NA NA NA 4 578.95 0.66 

521 64.67 NA NA NA 23.22 NA NA NA NA NA + 4 579.09 0.80 

RSPBATS 

MODEL 
(Inter
cept) 

D100 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Width25_100 df AICc delta 

75 9.94 NA -0.30 NA 0.41 NA NA -0.42 NA NA NA 5 224.48 0.00 

11 9.94 NA -0.30 NA 0.41 NA NA NA NA NA NA 4 224.74 0.26 

203 9.94 NA -0.30 NA 0.41 NA NA -0.42 0.40 NA NA 6 224.83 0.35 

139 9.94 NA -0.30 NA 0.41 NA NA NA 0.40 NA NA 5 225.10 0.62 
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Taula 17 Resum de l’afectació de cada model en l’aplicació del primer GLM en funció de les variables a escala paisatgística.  

 

 

 

 

Taula 18 Resum de l’afectació de cada model en l’aplicació del primer GLM en funció de les variables a escala paisatgística. 

  

MODEL (Intercept) A500 AI500 D500 F500 H500 R500 RIPED500 U500 df AICc 
delt
a 

17 -116.59 NA NA NA NA 110.95 NA NA NA 3 578.31 0 

81 -145.28 NA NA NA NA 104.05 NA 0.02 NA 4 579.95 1.64 

49 -114.23 NA NA NA NA 117.06 -120.92 NA NA 4 580.37 2.06 

19 -111.32 NA 255.86 NA NA 102.23 NA NA NA 4 580.55 2.24 

FORESTALS2 

MODEL (Intercept) Alt Lat ppt Tmax Tmean Tmin df AICc delta 

34 172.39 -0.12 NA NA NA NA -2.13 4 345.81 0.00 

42 230.53 -0.14 NA NA -0.23 NA -2.28 5 346.38 0.57 

50 224.35 -0.14 NA NA NA -0.41 -2.06 5 346.67 0.85 

36 589.23 -0.12 -9.71 NA NA NA -2.29 5 347.84 2.03 

ALIM_FOREST_NOPIPI 

MODEL (Intercept) Alt Lat ppt Tmax Tmean Tmin df AICc delta 

34 1127.55 -0.79 NA NA NA NA -13.95 4 518.58 0.00 

42 1402.58 -0.89 NA NA -1.10 NA -14.66 5 519.90 1.33 

38 1121.59 -0.85 NA 0.04 NA NA -14.72 5 519.91 1.33 

50 1368.59 -0.88 NA NA NA -1.90 -13.65 5 520.11 1.54 

TOTALNOPIPIS 

MODEL (Intercept) Alt Lat ppt Tmax Tmean Tmin df AICc delta 

34 32.50 -0.02 NA NA NA NA -0.29 4 221.81 0.00 

36 -168.51 -0.02 4.68 NA NA NA -0.21 5 222.85 1.04 

60 -426.74 -0.02 11.34 NA -0.86 1.48 -0.89 7 223.55 1.74 

20 -487.67 -0.02 12.57 NA NA -0.18 NA 5 223.60 1.78 

RSPBATS 

MODEL (Intercept) Alt Lat ppt Tmax Tmean Tmin df AICc delta 

34 32.50 -0.02 NA NA NA NA -0.29 4 221.81 0.00 

36 -168.51 -0.02 4.68 NA NA NA -0.21 5 222.85 1.04 

60 -426.74 -0.02 11.34 NA -0.86 1.48 -0.89 7 223.55 1.74 

20 -487.67 -0.02 12.57 NA NA -0.18 NA 5 223.60 1.78 
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Figura 8 Relació del component principal 1, referent a la maduresa del bosc, amb la riquesa d’espècies de ratpenats.  


