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Introducció
Segons la IUCN, les espècies invasores són, després de la pèrdua i destrucció de
l’hàbitat, la segona principal causa de la pèrdua de biodiversitat a la qual estem
assistint1. A la Península Ibèrica, una de les espècies invasores que més destaca
tant quantitativament com qualitativament és l’ailant (Ailanthus altissima). És un
arbre dioic que pot assolir 30 m d’alçada, caducifoli, amb fulles pinnaticompostes,
folíols ovatolanceolats, llavors del tipus sàmara i rizomes2.
Tot i que és originari de l’est d’Àsia (Xina, Taiwan i nord de Vietnam), ha estat
introduït com a planta ornamental en totes les regions temperades del planeta, on
s’ha establert. Actualment es pot trobar naturalitzada en tots els continents
exceptuant l’Antàrtida3. Aquesta ràpida expansió ha estat resultat de certs aspectes
de l’ecologia d’aquesta espècie que la converteixen en una exitosa colonitzadora,
sobretot d’ecosistemes que han estat sotmesos a pertorbacions d’origen antròpic4.
Una d’aquestes característiques és el seu gran potencial de dispersió de llavors, que
poden allunyar-se més de 200 m de la planta mare i que es produeixen en
abundància (més de 500 llavors per infructescència)5. Un cop les llavors han
germinat entra en joc un mecanisme clau per a esdevenir l’espècie predominant en
la zona en la qual s’ha establert: a través de les arrels allibera compostos terpènics
(principalment ailantona)6 que exerceixen un efecte fitotòxic sobre les altres
espècies vegetals. En paral·lel a la producció de llavors, l’ailant pot augmentar el
nombre d’exemplars al voltant d’un nucli ja establert mitjançant la producció de
forma asexual7 de plantes clòniques o ramets a partir d’òrgans vegetatius de la
planta com arrels o tiges.2
Addicionalment, també cal destacar que l’ailant ha pogut augmentar la seva àrea de
distribució geogràfica a conseqüència de ser capaç de créixer dins d’un rang de
temperatures considerablement ample (entre -10ºC i 40ºC)8 i tolerar diferents
condicions climàtiques adverses, tals com les sequeres, a les quals n’és resistent,
fet que suposa un avantatge en regions àrides o amb un règim de precipitacions
irregular durant l’any, com és el cas de la Conca Mediterrània9.
Inicialment l’ailant es va començar a estendre per erms urbans, com solars, o a
prop de vies de transport (vies ferroviàries, carreteres, autopistes,…) en les quals
s’havia introduït per estabilitzar els talusos10. No obstant això, durant els anys va
esdevenir cada vegada més freqüent en zones rurals, apareixent en zones properes
a conreus i, de forma més recent, en ecosistemes com boscos de ribera o
afloraments rocosos11.
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S’ha observat que les zones afectades per l’ailant pateixen una considerable
disminució de la biodiversitat, principalment com a resultat de la homogeneïtzació
de la comunitat vegetal, dins la qual acaba dominant l’ailant, i de l’empobriment del
sòl, ja que els compostos al·lelopàtics també semblen afectar la microbiota del
sòl12.
Sovint, per tal de controlar-ne les poblacions, es prenen diverses mesures de gestió
com poden ser la tala de la part aèria, la crema o el pasturatge. No obstant, això té
efectes no desitjats ja que propicia el rebrot a partir dels rizomes5. L’única mesura
que ha resultat eficaç en l’erradicació d’alguns nuclis concrets d’ailant ha estat
l’aplicació de productes fitosanitaris, majoritàriament glifosat, durant un mínim de 4
anys consecutius.13 Aquesta aplicació se sol dur a terme a principis de tardor14 ja
que és quan es dóna una major mobilització de substàncies entre la part aèria i la
part subterrània de la planta. De realitzar-se aquesta pràctica en altres moments de
l’any la mobilització del producte pot no ser la necessària i permetre el rebrot de les
parts que han sobreviscut al tractament. Tanmateix, degut a la toxicitat dels
productes emprats, sovint se solen emprar mètodes menys efectius o més limitats,
com l’extracció manual, només aplicable a individus juvenils i plançons i que pot
deixar fragments de rizoma a partir dels quals poden sorgir noves plantes5.
Per aquest motiu els objectius d’aquestes pràctiques són avaluar de quines són les
diferències observables entre les zones en les quals s’ha establert l’ailant i les zones
en les que encara no s’ha establert i realitzar una divulgació dirigida tant a les
institucions com a la ciutadania, ja que aquestes són les que poden marcar la
diferència, no només controlant l’expansió de l’ailant, sinó també observant aquest
exemple de cara a possibles futures invasions biològiques.

Descripció de l’entitat
L’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura) és una entitat ecologista
i naturalista sense afany de lucre creada l’any 1982. Per tal de protegir el patrimoni
natural del Vallès actua com a interlocutor amb les administracions públiques
davant d’actuacions que puguin amenaçar la integritat de l’entorn natural, a més de
presentar alternatives, realitzar estudis i impulsar campanyes de sensibilització.
Paral·lelament, realitza una important tasca d’educació ambiental organitzant tallers
naturalistes enfocats a joves en edat escolar així com cursos i xerrades dirigides a
tothom que vulgui ampliar els seus coneixements sobre alguns temes concrets de la
ciència.
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Per tal de protegir el medi natural duu a terme acords de custòdia del territori en
quals implica tant a particulars com a les administracions a realitzar una correcta
gestió dels espais naturals. Actualment l’ADENC té en marxa tres projectes
principals de custòdia que són “Fes Reviure el Ripoll”, un projecte de restauració del
Riu Ripoll; “Parc Grípia-Ribatallada”, que s’encarrega de mantenir el patrimoni
natural i cultural d’aquest espai, i “Biodiversifiquem l’Entorn Urbà”, una iniciativa
multidisciplinar que té com a objectiu la millora de l’ecosistema urbà.

Metodologies
El principal objectiu d’aquestes pràctiques era avaluar l’impacte de l’ailant (Ailanthus altissima)
sobre els ecosistemes, establir un protocol per a la seva gestió i divulgar sobre la problemàtica
que suposa aquesta espècie invasora.
Pel que fa a la part més estrictament pràctica s’ha realitzat, per una banda, treball de camp i,
per una altra banda, treball al laboratori.
El treball de camp es va dur a terme al Bosc de Torrebonica (Terrassa, Barcelona), situat al Parc
Rípia-Ribatallada, un espai agroforestal conformat juntament per Parc Agrari de Sabadell i
l’Anella Verda de Terrassa15, un paisatge en el qual s’hi poden trobar conreus amb clapes de
dimensions variables d’alzinar amb marfull típic (Viburno-Quercetum ilicis). El sòl d’aquest
indret es podria considerar generalment bàsic. Cal destacar que el sòl de la zona és presenta
revestiments argilosos, amb alt contingut d’elements grossos, amb un pH mitjanament bàsic i
un contingut de carbonat de calci entre mitjà i baix.16
A la zona més afectada per l’ailant, a les proximitats de l’antiga estació de Torrebonica [Annex
1] , actualment abandonada, es poden distingir tres zones tot prenent com a criteri l’edat dels
arbres i la seva densitat: una primera zona que contindria el nucli original d’ailants a partir dels
quals es van originar la resta d’arbres (tant a partir de llavor com a partir de reproducció
vegetativa); una zona d’expansió, amb arbres més joves, d’uns 3 m d’alçada, i amb una densitat
major a la de la zona anterior, i finalment una zona en la qual es va dur a terme l’extracció
manual d’ailants, amb pocs exemplars, la majoria plançons o arbres que amb prou feines
sobrepassaven 1 m d’alçada [Annex 2].
Definides aquestes zones es van realitzar un transsecte de 40 m de longitud i 1,5 m d’amplada,
marcant la longitud amb una cinta mètrica de 20 m i l’amplada amb una altra de 3 m de llarg,
per tal d’apreciar com variaven en cada arbre els paràmetres de densitat de diàmetre, alçada i
l’edat, classificant els arbres en plançons (aquells que no assolien el metre d’alçada), juvenils
(aquells que mesuraven més que els plançons però encara no eren capaços de desenvolupar
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estructures reproductives) i adults (aquells que sí podien presentar estructures reproductives.
Addicionalment se’n van anotar la posició de cadascun d’aquests per tal de poder elaborar una
representació de la densitat arbòria mitjançant uns eixos de coordenades on Y representa la
llargada i X l’amplada. En aquesta mateixa zona, amb la intenció de poder determinar el
paràmetre de riquesa4, també es va comptabilitzar els diferents grups taxonòmics de les
espècies herbàcies i arbustives (aquelles que no solen assolir els 3 m d’alçada) que anaven
apareixent en cada metre de transsecte i a una distància de 2 m de la cinta mètrica que
marcava la llargada17.
Paral·lelament, es va realitzar un altre transsecte, aquest en una zona d’alzinar mediterrani típic
poc afectat per l’ailant per a utilitzar-lo com a control18.
Pel que fa al treball de laboratori, realitzat al laboratori d’edafologia del CREAF, aquest va
consistir en una anàlisi del pH, el contingut orgànic i la salinitat tant de mostres de sòl del bosc
mediterrani autòcton (control) com de la zona més altament afectada per a l’ailant per a
comprovar empíricament les diferències a nivell de sòl que serien conseqüència de l’efecte de
l’ailant. Abans de dur a terme aquestes anàlisis de forma autònoma es van realitzar les
pràctiques de laboratori juntament amb els alumnes del Grau de Biologia Ambiental per tal de
poder adquirir els coneixements necessaris.
Les mostres, d’uns 3 kg cadascuna, es van extreure amb una barrina i es varen deixar assecant
durant aproximament una setmana. Posteriorment, com que les proves que s’anaven a realitzar
s’aplicaven sobre la fracció de terra fina, varen ser garbellades al laboratori amb un sedàs amb
forats de 2 mm, tot alternant el garbellat amb l’ús d’un corró sobre una estora de goma per a
disgregar la fracció amb un diàmetre major de 2 mm.
Per a la prova d’anàlisi del contingut orgànic es van polvoritzar 20 g de sorra fina amb un
morter, dels quals se’n van agafar quatre mostres d’uns 150 mg, que es van afegir en quatre
tubs d’assaig respectivament. Després es van afegir 10 ml d’àcid cròmic 0,4 M a cada tub, es
van barrejar amb l’ajut d’un vòrtex, addicionalment, es van preparar dos tubs sense sol i només
amb àcid cròmic (corresponen als blancs) i es van escalfar tots els tubs en un digestor a 150ºC
durant 10 minuts. Una vegada transcorregut aquest temps, es van refredar els tubs, es va
abocar el contingut en quatre erlenmeyers diferents amb 90 ml d’aigua destil·lada, es van
addicionar tres gotes d’indicador de difenilamina i, finalment, es va valorar la solució, afegint
gota a gota una solució de sal de Mohr a 0,2 M fins que el color de la solució esdevingué blau
turquesa.
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Per a l’anàlisi de la salinitat es van pesar, per separat, uns 250 g de terra fina de la mostra del
bosc control i de la zona afectada per l’ailant, es van abocar cadascuna de les dues mostres en
un pot diferent i s’hi va afegir aigua fins a la saturació. Posteriorment es va tapar el pot i es va
deixar reposar la massa saturada durant dues hores. Passat aquest temps es va pesar la massa
saturada per saber la quantitat d’aigua retinguda i es va dipositar el contingut dels pots dins un
embut Buchner per filtrar la pasta al buit fins que aquesta quedés seca. Finalment, l’extracte
filtrat, que havia estat vesat a un kitasatos sota de l’embut durant el procés de filtració a buit,
va ser recollit i se’n va mesurar la conductivitat elèctrica.
A l’anàlisi del pH es van afegir 10 g de terra fina dins en quatre vasos de plàstic (dos amb terra
de la zona control i dos amb terra de la zona amb ailant) i posteriorment es van afegir 25 ml
d’aigua destil·lada en un dels vasos amb terra de la zona control i en un de la zona amb ailant.
Als altres dos restants es va afegir 25 ml de KCl a 1 M per tal de poder apreciar el pH potencial
dels dos sòls. Finalment es van remenar els vasos durant 30 minuts i es va llegir el pH utilitzant
un pH-metre.
En addició a aquestes al treball de camp i a les proves realitzades al laboratori, de cara a una
possible plantació post-extracció de l’ailant, es va fer un seguiment in vivo d’uns plançons de
quatre espècies diferents d’arbres i arbusts típics dels boscos mediterranis per a observar els
possibles efectes de l’ailant en la terra una vegada extret de la zona. Les espècies escollides van
ser l’alzina (Quercus ilex), la ginesta (Spartium junceum) i el pi blanc (Pinus halepensis). Es van
plantar dos plançons per cada espècie: un en un test amb terra de la zona control i un altre en
un test amb terra de la zona amb ailant. Durant les setmanes posteriors es van mesurar i regar
si era oportú tot considerant les condicions meteorològiques.
Cal destacar que tots els valors anotats tant al camp com al laboratori varen ser recopilats en
documents de Microsoft Excel i, posteriorment, varen ser tractats, se’n varen fer gràfiques i
se’n varen analitzar els paràmetres estadístics mitjançant el programa Jamovi, que es va
utilitzar per realitzar ANOVA dels resultats que es van considerar pertinents per tal de saber-ne
la significança.
Per acabar cal afegir que, en paral·lel a tota la part estrictament pràctica es van elaborar una
sèrie de documents destinats a la divulgació sobre l’ailant, com són un protocol de gestió de
l’ailant, un article a la revista de Ecoadenc, una entrada a la pàgina web de l’ADENC i una
presentació en format Power Point que va ser exposada virtualment en directe per tal de donar
a conèixer la problemàtica mediambiental que suposa l’ailant i altres espècies invasores.
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-Cronograma:
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Descripció dels resultats
Pel que fa als diferents paràmetres mesurats en els arbres de la zona més afectada per l’ailant
s’observa que, respecte a l’alçada, un 64,11%, un 12,92%, un 16,27% i un 6,69% dels arbres
presentaven respectivament més de 3 m, entre 3 i 2 m, entre 2 i 1 m i menys d’1 m [Annex 3].
Tanmateix, si es comparen les diferents zones, es pot constatar que la proporció d’arbres que
es troben dins dels diferents rangs d’alçada canvia. Al nucli més antic el percentatge d’arbres de
més de 3 m era del 41,89%, d’entre 3 i 2 m era del 18,92%, d’entre 2 i 1 m era del 28,38% i de
menys d’1 m era del 10,81% [Annex 4]. Mentre que a la zona d’expansió aquests valors eren,
respectivament, del 76,86%, del 9,70%, del 8,95% i del 4,48% [Annex 5]. Un cas semblant és el
del diàmetre a la base del tronc, ja que també s’observa una disminució de l’heterogeneïtat
dels valors al llarg del transsecte, del nucli antic a la zona d’expansió [Annex 6]. Això denota que
a la zona del nucli antic, tot i predominar els individus juvenils, hi hauria un major nombre tant
d’arbres adults (de més de 3 m i un diàmetre superior) com de plançons (inferiors a 1 m
d’alçada i menor diàmetre). Això es pot comprovar observant els resultats obtinguts sobre
l’edat dels arbres en les diferents zones, que evidencien una major heterogeneïtat, aquesta
vegada per a l’edat, en el nucli més antic d’ailants [Annexos 7 i 8].
El fet que a la zona d’expansió la majoria dels arbres tinguin una alçada (uns 3 m), un diàmetre
a la base (uns 0,03 m) i una edat (juvenil) semblants indicaria que la majoria d’aquests arbres
varen germinar durant un mateix període de temps. El fet que es donés un menor nombre de
plançons en aquesta zona es podria explicar per una major densitat d’arbres es respecte al
nucli antic [Annex 9], cosa que implicaria una major limitació de factors, principalment llum.
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Paral·lelament, al bosc control sembla ser que els valors del diàmetre a la base es mantenen al
llarg del transsecte [Annexos 10 i 11], els valors de l’alçada esdevenen més variables [Annex 12]
i la densitat augmenta a mesura que s’avança en el transsecte [Annex 13]. Aquestes dues
últimes apreciacions podrien ser conseqüència del fet que els primers metres es troben a la
vora d’un camí i els arbres es trobarien més rebrien més pertorbacions d’origen antròpic
(trepitjades, abocament de deixalles,...). Finalment, també cal destacar que el nombre de
plançons (un 70,93%) en aquesta zona control [Annex 14] és molt superior al de la zona
afectada per l’ailant, on els plançons representaven només el 4,19%. Això podria ser resultat de
una disposició més dispersa dels arbres que permetria que penetrés una major quantitat de
llum solar fins al sotabosc. També es podria contemplar que els compostos al·lelopàtics de
l’ailant juguessin a un paper important en la inhibició de la germinació d’espècies que podrien
germinar en les condicions de falta de llum en les que es donen en la zona afectada.
Els valors de la riquesa obtinguts en tots dos transsectes han resultat ser considerablement
diferents [Annex 15], amb unes mitjanes de 3,97 espècies a la zona afectada i 8,6 espècies a la
zona control. De fet, si considerem com a significatius tots els tests en els quals el valor p és
inferior a 0,05, aquesta diferència ha resultat significativa ja que en realitzar l’ANOVA el valor p
ha resultat ser menor que 0,01 [Annex 16]. També s’ha observat una diferència significativa
(valor p< 0,01) entre la riquesa de les diferents zones més afectades per l’ailant [Annexos 17 i
18], sent la més rica la zona on s’havia extret l’ailant, amb una mitjana de 8,67 espècies, i més
pobre la zona d’expansió, amb una mitjana de 2,70 espècies. Aquests resultats són semblants
als obtinguts per les espècies d’arbres ja que a la zona afectada el 96% dels arbres eren ailants
[Annex 19], mentre que al bosc control l’espècie predominant, l’alzina (Quercus ilex), només
representava un 67,44% dels arbres [Annex 20]. La resta d’espècies es troben esteses al llarg
del transsecte sent l’ailant l´única que està localitzada en una sola part [Annexos 13, 21, 22 i
23]. A la zona afectada, en canvi, s’observa el cas invers: les espècies no predominants, és a dir
les que no són l’ailant, es troben localitzades exclusivament als primers trams del transsecte
[Annex 9], probablement com a resultat d’un major efecte de l’al·lelopatia en la zona
d’expansió, on hi havia una major densitat d’ailants.
Si analitzem aquests resultats de riquesa qualitativament, es pot constatar que tant a la zona
control com a la zona amb ailant es poden trobar plantes nitròfiles, com Verbascum sinuatum o
Plantago major, no obstant això, només a la zona control es van trobar espècies arbustives
típiques del bosc mediterrani, com Rhamnus alaternus o Quercus coccifera. Tanmateix, cal tenir
en compte que en la zona afectada 21 dels 41 transsectes presentaven espècies invasores (sent
Araujia sericifera la més comuna), mentre que en la zona control només un dels 20 transsectes
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tenia una espècie invasora (ignorant els 4 ailants que, en ser arbres, no es van considerar en
l’estudi de la riquesa). [Fitxa de camp annexa]
Els resultats obtinguts al laboratori mostren que el sòl de la zona control presenta
significativament (p=0,018) [Annexos 24 i 25] un major contingut orgànic (4,71% de mitjana)
que la zona afectada (amb un 2,35% de mitjana). La mateixa conclusió es pot deduir també a
partir del percentatge de matèria orgànica, calculat a partir del contingut orgànic, que també
és significativament major (p=0,018) [Annex 26 i 27 ] a la zona control (4,06% de mitjana) que a
la zona afectada (8,13% de mitjana).
Pel que fa al pH, el sòl la zona amb predominança de l’ailant ha resultat ser més àcid (7,99 el pH
actual i 7,69 el pH potencial) que la zona control (8,26 el pH actual i 7,46 el pH potencial),
potser com a efecte directe de l’acció de l’ailant a través dels compostos al·lelopàtics exsudats o
com a efecte indirecte resultat de l’acció d’aquests compostos sobre la microbiota edàfica.
Tanmateix també cal esmentar que convindria estudiar el motiu pel qual el valor del pH
potencial del bosc control, sempre i quan no hagi estat resultat d’un error durant el
procediment o en la mesura.
Pel que es refereix a les dades de salinitat, podem dir que la zona control ha resultat presentar
una major salinitat ( 0,0527 ) que la zona afectada més per l’ailant ( 0,0325). Valors que,
juntament amb els del pH, caldria esmentar el motiu pel qual es dóna aquesta diferència.
Finalment, cal esmentar que l’experiment realitzat in vivo no ha resultat concloent ja que, com
a resultat de les condicions climàtiques (l’experiment es va iniciar al novembre) i la falta de
temps, no ha mostrar cap canvi aparent respecte al creixement de les plantes [Annex 28].

Normatives, aspectes ètics i mediambientals
Durant la realització d’aquestes pràctiques s’ha tingut cura del material cedit per l’ADENC i, a
més, també s’ha procurat malmetre el mínim possible l’entorn tot guardant les deixalles en una
bossa per posteriorment llençar-les al contenidor pertinent, només arrencant les plantes (o
parts d’aquestes) quan era necessari per a la seva identificació ex situ, prenent mostres de sòl
només de punts localitzats i no exposats per tal de minimitzar l’erosió i procurant de no
trepitjar els plançons dels arbres. també s’ha respectat els usuaris de l’espai evitant al màxim
les molèsties i interferint al mínim en les seves activitats. Tanmateix s’ha procurat donar a
conèixer la problemàtica de l’ailant i altres espècies invasores a tots als vianants que han
mostrat interès per a la realització de l’estudi.
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En el treball a les instal·lacions del CREAF s’ha procurat no interferir en l’activitat dels
estudiants i professionals usuaris del laboratori, així com també s'ha tingut cura del material i
instal·lacions cedides, per exemple, netejant després de l’ús i procurant que les eines
estiguessin en el mateix estat en el qual es trobaven abans del seu ús.
Pel que fa a les mesures extraordinàries preses com a conseqüència de la situació sanitària en
la qual ens trobem, s’ha mantingut la distància de seguretat amb els usuaris del Parc
Grípia-Ribatallada, s’ha desinfectat el material una vegada s’ha hagut de retornar o desar així
com també s’han netejat les superfícies en el cas del treball als laboratoris del CREAF, s’han
emprat mascaretes FFP2 per tal d’evitar contagis i s’han realitzat reunions telemàtiques amb
els tutors i altres persones implicades en la realització de les diferents parts d’aquestes
pràctiques externes.
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Annexos

Annex 1: Imatges satel·litals del Bosc de Torrebonica (a l’esquerra) i de la zona del Bosc de
Torrebonica afectada per l’ailant (a la dreta). (Font: Google Maps)

Annex 2: Zona del Bosc de Torrebonica afectada per l’ailant. Es poden observar les diferents
zones: la zona del nucli antic (esquerra), la zona d’expansió (centre) i la zona on s’ha dut a
terme l’extracció de l’ailant (dreta). (Font pròpia)
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Annex 3: Gràfic circular en el qual es poden veure els percentatges que representen els arbres
de menys d’1m (en blau), els d’entre 1 i 2 m (vermell), els d’entre 2 i 3 m (groc) i els de més de
3 m (verd) respecte el total dels arbres de la zona afectada.

Annex 4: Gràfic circular en el qual es poden veure els percentatges que representen els arbres
de menys d’1m (en blau), els d’entre 1 i 2 m (vermell), els d’entre 2 i 3 m (groc) i els de més de
3 m (verd) respecte el total dels arbres de la zona del nucli antic.

Annex 5: Gràfic circular en el qual es poden veure els percentatges que representen els arbres
de menys d’1m (en blau), els d’entre 1 i 2 m (vermell), els d’entre 2 i 3 m (groc) i els de més de
3 m (verd) respecte el total dels arbres de la zona d’expansió.
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Annex 6: Representació de la variació dels valors del diàmetre del tronc de cada arbre a la base
(eix de les Y) respecte la llargada del transsecte (eix de les X) a la zona afectada per l’ailant.

Annex 7: Representació en gràfic circular de les edats dels arbres del nucli antic: plançons (en
groc), adults (en blau) i juvenils (en vermell).
Annex 8: Representació en gràfic circular de les edats dels
arbres de la zona en expansió: plançons (en groc) i juvenils
(en vermell).
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Annex 9: Representació en un eix de coordenades dels arbres d’ailant a la zona afectada
considerant també les espècies d’arbre que s’hi troben distribuïdes.

Annex 10: Representació de la variació dels valors del diàmetre del tronc de cada arbre a la
base (eix de les Y) respecte la llargada del transsecte (eix de les X) a la zona de bosc control. Es
pot constatar una menor variabilitat dels valors.
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Annex 11: Comparació entre els valors del diàmetre a la base del tronc a la zona control i a la
zona afectada per l’ailant (amb valors més dispersos).

Annex 12: Gràfic circular en el qual es poden veure els percentatges que representen els arbres
de menys d’1m (en blau), els d’entre 1 i 2 m (vermell), els d’entre 2 i 3 m (groc) i els de més de
3 m (verd) respecte el total dels arbres de la zona control.
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Annex 13: Representació en un eix de coordenades dels arbres d’ailant a la zona control
considerant també les espècies d’arbre.

Annex 14: Representació en gràfic circular de les edats dels arbres de la zona control: plançons
(en groc), adults (en blau) i juvenils (en vermell).
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Annex 15: Comparació entre la riquesa de les la zona afectada per l’ailant i la zona control.

Annex 16: Paràmetres estadístics resultats de l’ANOVA dels resultats obtinguts per la
comparació del paràmetre riquesa entre la zona control i la zona afectada per l’ailant.
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Annex 17: Comparació entre la riquesa de les diferents tres zones de la part del bosc més
afectada per l’ailant.

Annex 18: Paràmetres estadístics resultats de l’ANOVA dels resultats obtinguts per la
comparació del paràmetre riquesa entre les tres zones de la zona afectada per l’ailant.

Annex 19: Gràfic circular que representa les espècies d’arbre de la zona afectada (un 96%
ailant, en vermell i un 4% altres espècies, en verd).
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Annex 20: Gràfic circular que representa les espècies d’arbre de la zona control (un 67,44%
Quercus ilex, en verd fosc i un 32,56% altres espècies, en verd clar).
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Annexos 21, 22 i 23: Representació a les coordenades de la presència de diferents espècies
d’arbres a la zona control.
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Annex 24: Comparació entre els valors de contingut orgànic entre la zona afectada per l’ailant i
la zona control.

Annex 25: Paràmetres estadístics resultats de l’ANOVA dels resultats obtinguts per la
comparació del contingut orgànic entre la zona control i la zona afectada per l’ailant.

Annex 26: Comparació entre els valors de matèria orgànic entre la zona afectada per l’ailant i la
zona control.
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Annex 27: Paràmetres estadístics resultats de l’ANOVA dels resultats obtinguts per la
comparació de la matèria orgànica entre la zona control i la zona afectada per l’ailant.

Annex 28: Gràfic del creixement de les plantes de l’experiment in vivo al llarg de les setmanes.
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