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2. OBJECTIUS 
 

Els objectius generals d’aquesta tesi són, d’una banda, entendre el paper que juguen tant 

les comunitats de pastures com les pertorbacions amb foc en la invasibilitat de pastures 

i, per tant, en la dinàmica de la proliferació del bàlec, i, d’una altra, com la proliferació 

d’arbustos afecta el carboni emmagatzemat al sòl de les pastures de muntanya (Figura 

14). 
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Figura 14. Esquema dels principals objectius de la tesi i els seus corresponents articles 
(nombres romans entre parèntesi).  
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- Comunitats de pastures 
(Art. I i II) 

 
- Foc                           

(Art. III) 

Causes 

- Canvis carboni del sòl 
(Art. IV i V) 

Efectes  
- Mecanismes de canvis 

del carboni del sòl     
(Art. V) 
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Objectius 

Les hipòtesis generals d’aquesta tesi són: 

 

- En referència a les causes de la invasió de pastures per bàlec, s’espera que 

aquesta es vegi afavorida en zones amb pastures no palatables (sense 

pasturatge), degut al procés de resistència associacional (Olff et al. 1999), i 

també en zones on es duen a terme focs repetits (Debussche et al. 1980). 

- En referència als efectes de la invasió de pastures per arbustos sobre el segrest 

de C, s’espera que l’emmatament de pastures comporti pèrdues de C orgànic del 

sòl, tal i com s’ha constatat en pastures mèsiques nord-americanes (Jackson et 

al. 2002). 

  

Els objectius específics d’aquesta tesi són: 

 

- Analitzar l’efecte de diferents comunitats de pastures i de la seva heterogeneïtat 

espacial sobre els patrons de proliferació de bàlec (Articles I i II). 

- Conèixer l’efecte de diferents pertorbacions amb foc sobre els patrons de 

recolonització de pastures amb bàlec (Article III). 

- Avaluar l’efecte de la invasió de pastures per arbustos com el bàlec o el ginebró 

sobre els canvis en el carboni i nitrogen del sòl (Articles IV i V). 

- Analitzar la importància dels mecanismes que determinen canvis en el contingut 

de carboni en el sòl de les pastures com a conseqüència de la proliferació 

d’arbustos (Article V). 
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