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3. INFORME DEL DIRECTOR DEL FACTOR D’IMPACTE DELS 
ARTICLES PUBLICATS 
 

En Pere Casals Tortras, Doctor en Biologia, com a Director de la Tesi que porta per 

títol: “Invasió de pastures de muntanya per bàlec (Cytisus balansae ssp europaeus): 

patrons espacials i efectes sobre el segrest de carboni” que ha dut a terme el doctorant 

Francesc Montané Caminal, 

 

Informa sobre la participació del doctorant en cadascun dels articles inclosos en la 

memòria de l’esmentada Tesi. 

 

Article I: Spatial patterns of shrub encrochment in neighbouring grassland 

communities in the Pyrenees: floristic composition heterogeneity drives shrub 

proliferation rates. No publicat. La versió que es presenta a la memòria de la tesi 

correspon a la versió revisada i consensuada pels diversos autors i enviada a un revista 

internacional. El doctorant signa com a primer autor. Cronològicament, aquest estudi 

constitueix el segon treball on l’autor aplica tècniques d’anàlisi espacial per analitzar els 

patrons d’establiment de l’arbust. L’anàlisi de les dades ha estat possible gràcies a una 

visita que el doctorant va realitzar al laboratori del Prof. Mark R.T. Dale de la 

University of Northern British Columbia, a través d’un ajut per a una estada de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Article II: Spatial heterogeneity drives shrub encroahment patterns into mountain 

grasslands with different palatability: contrasted drivers constrain the establishment 

and proliferation of shrubs. No publicat. La versió que es presenta a la memòria de la 

tesi constitueix la versió revisada i consensuada pels diversos autors i enviada a un 

revista internacional. El doctorant signa com a primer autor. A partir de l’estudi 

anterior, es va plantejar un treball de camp i anàlisi posterior de les dades especialment 

concebut pel primer autor per tal de conèixer el paper de l’heterogeneïtat espacial de les 

pastures en la proliferació de bàlec. Els resultats de camp van ser analitzats en una 

segona visita al laboratori del Prof. Mark R.T. Dale. En aquest treball, el doctorant 

desenvolupa un índex per a estimar la susceptibilitat d’una pastura a l’emmatament i a 
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partir d’anàlisis de covariança espacial es detecten les associacions espacials entre els 

arbustos juvenils i els diferents tipus de coberta del sòl.  

 
Article III: Spatial patterns of shrub cover after different fire disturbances in the 

Pyrenees. Publicat a la revista Annals of Forest Science, índex d’impacte (2008) 1,55 i 

situada en el lloc 10 de 39 en la categoria Forestry. El doctorant signa com a primer 

autor. En aquest estudi es compara els patrons espacials del recobriment de bàlec quatre 

anys després de diferents tipus de focs a partir d’unes dades recollides al Pirineu francès 

per un grup de tècnics en pastoralisme francesos (SIME) i, posteriorment, pel doctorant 

mateix. Aquest va ser el primer treball on el doctorant es va enfrontar amb l’anàlisi 

espacial gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya per poder visitar al Prof. Mark 

R.T. Dale (llavors a la University of Alberta).  

 

Article IV: Shrub encroachment into mesic mountain grasslands in the Iberian 

peninsula: Effects of plant quality and temperature on soil C and N stocks. Publicat a la 

revista Global Biogeochemical Cycles, índex d’impacte (2008) 4,09 i situada en el lloc 

8 de 136 de la categoria Environmental Sciences. El doctorant signa com a primer autor. 

El doctorant va participar en el disseny, obtenció de dades, elaboració de resultats i 

redactat de l’article.  

 

Article V: Aboveground litter changes drive soil organic carbon increase after shrub 

encroachment into mountain grasslands. No publicat. La versió que es presenta a la 

memòria de la tesi és la versió revisada i consensuada pels diversos autors i enviada a 

un revista internacional. El doctorant signa com a primer autor. Arrel del capítol 

anterior, aquest article recull el disseny i treball realitzat pel doctorant durant dos anys a 

una localitat del Pirineu per tal de conèixer la magnitud dels fluxos (producció i 

descomposició de fullaraca i d’arrels) que fan que el C del sòl augmenti amb 

l’emmatament. Aquest estudi és un recull de la informació necessària per a una 

posterior modelització de la dinàmica del C i del N del sòl de les pastures de muntanya 

després d’un emmatament. 

 

Signat 

Dr. Pere Casals Tortras 

(Director de Tesi)
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