
Ramon Margalef i els estudis d’ecologia terrestre

[...] recomano als biòlegs que, sense oblidar mai el nivell
molecular, vagin de tant en tant a donar-se cops de cap al
tronc d’un arbre i li demanin que els inspiri per tal de po-
der entendre millor el que passa al món.

RAMON MARGALEF

Tot just ara, el 2004, fa trenta anys que vaig conèixer Margalef. Va ser cap
al 1974, quan vaig assistir al seu curs d’ecologia de la llicenciatura de biolo-
gia a la Universitat de Barcelona. Tornant la vista enrere, m’adono que fa tren-
ta anys no existia, entre nosaltres, una veritable ecologia dels sistemes terres-
tres o, si més no, una ecologia que s’interessés pels aspectes funcionals i les
regularitats estructurals dels ecosistemes terrestres.

Molt probablement, els primers estudis amb aquest enfocament s’han
d’anar a buscar, com el mateix Jaume Terradas ens ha fet recordar en un ar-
ticle recent, en el projecte Cicles biogeoquímics en ecosistemes terrestres me-
surats en conques de petita extensió, que, amb el finançament de la National
Science Foundation dels Estats Units, ens va permetre a un grup d’estu-
diants acabats de llicenciar començar els estudis funcionals dels ecosistemes
terrestres sota la direcció dels doctors Jaume Terradas i Antoni Escarré.
Margalef, veritable artífex d’aquest projecte, junt amb el seu amic H. Bor-
man, per la part americana, van dirigir inicialment el projecte com a investi-
gadors principals.
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Aquests inicis, més enllà de l’anècdota, donen una idea de la generositat
amb la qual Margalef va impulsar-los, que van donar lloc a un bon nombre de
tesis i treballs duts a terme tant al Montseny com a les muntanyes de Prades.
Margalef va dedicar esforç i temps com a investigador principal fins que el
projecte, un cop concedit, va iniciar els treballs de camp i, un cop fet el rodat-
ge, li va passar la direcció a Jaume Terradas.

La capacitat de Margalef de mirar-se el món amb uns ulls diferents re-
sulta sorprenent i aquesta mirada diferent anava acompanyada d’una intuïció
extraordinària. Alguns dels ecòlegs terrestres vam començar mesurant bio-
massa d’arbres en freqüents campanyes de camp. Em ve al cap una petita
anècdota viscuda en el decurs d’aquests treballs. Un dia, Margalef, passant
pel nostre costat, va veure les equacions al.lomètriques que havíem ajustat a
les dades d’una pineda de pi roig. Recordo nítidament que teníem dues equa-
cions al paper, l’una que relacionava el diàmetre del tronc amb la biomassa
dels arbres, l’altra que relacionava el diàmetre amb la biomassa de les bran-
ques. En veure els coeficients al.lomètrics, Margalef va dir «[...] això són les
dimensions fractals de l’arbre. Hauríeu de trobar les relacions entre els dos
exponents. No poden ser independents». Aquell comentari va desencadenar
un seguit de discussions i anàlisis que es van perllongar durant dies i dies i
que, finalment, van donar els seus fruits alguns anys més tard a l’hora de dis-
senyar el mostreig de camp de l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya
que ens havia estat encomanat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya. Un mostreig extensiu que va suposar
la visita i presa de mostres de prop d’onze mil parcel.les de camp i que va ser
possible, en part, per l’aplicació de les regularitats estructurals entre dife-
rents parts de l’arbre que es van poder constatar explorant l’estructura frac-
tal de l’arbre proposada per Margalef.

Si algun aspecte de les plantes fascinava Margalef era la fusta dels ar-
bres. Els arbres representen un mecanisme modèlic de l’enginyeria natural.
Són grans, ocupen i controlen l’espai, amb les seves arrels exploren el sòl i
poden captar aigua i nutrients, que no resulten assequibles per a altres plan-
tes, i amb les seves capçades elevades eviten l’ombra d’altres plantes, amb la
qual cosa s’asseguren la radiació solar que necessiten per a la fotosíntesi. Ara
bé, la capacitat fotosintètica de les plantes és molt gran. En absència de fac-
tors limitants, la capacitat reductora de la fotosíntesi és molt més elevada que
el que observem normalment a la natura. La relació entre el nombre de
mil.ligrams de carboni assimilat per hora i la concentració de clorofil.la, en
absència de factors limitants, tendeix a 5. A la capçada dels boscos mediter-
ranis, amb un índex foliar al voltant de 2 —i sovint mes baix— i amb una
concentració de clorofil.la activa de 500 mg Chl·m–2 de fulla, trobem un gram
de clorofil.la per metre quadrat de sòl, cosa que ens permet estimar una assi-
milació potencial de:
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1gdeChl·m–2·5gdeC·g–1deChl·h–1·10hdellum·dia–1 = 50gdeC·m–2·dia–1 ,

encara que l’assimilació realment observada no va més enllà dels 3-5 g de
C·m–2·dia–1. És a dir, en el millor dels casos la producció bruta no acostuma a
anar mes enllà del 10 % del que pot arribar a fixar potencialment. Una bona
part de les limitacions s’han de buscar en el paper dels nutrients.

Evidentment, la síntesi de matèria orgànica a partir de la fotosíntesi re-
quereix l’aportació de nutrients i són aquests, especialment el nitrogen, i,
molt particularment, el fòsfor, els que, sovint, resulten limitants per a la sín-
tesi de nova matèria orgànica. La fusta és un gran invent de la natura, atès que,
sintetitzada amb molt poc fòsfor, representa una manera d’aprofitar la capa-
citat reductora de la fotosíntesi formant un material de sosteniment que no
requereix fòsfor, i que ha donat a les plantes superiors avantatges competitius
molt importants.

Les taules 1 i 2 recullen dades de la concentració de nitrogen i fòsfor a la
fusta, a l’escorça i a les fulles de les espècies forestals més importants que tro-
bem a Catalunya. Les dades resulten prou eloqüents. La fusta, de molt el tei-
xit més abundant dels arbres, es produeix amb molt poc nitrogen i fòsfor.

TAULA 1

Concentració (mitjana i desviació estàndard, g/100 g) de nitrogen a la fusta, 
l’escorça i les fulles de les principals espècies forestals presents a Catalunya 
mesurades a les parcel.les de l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya

Fusta Escorça Fulles

Espècie Mitjana ± Des- Mitjana ± Des- Mitjana ± Des- Nre.
g/100 g viació g/100 g viació g/100 g viació

Pinus halepensis 0,1188 0,0575 0,2863 0,0772 1,2192 0,2027 183
Pinus nigra 0,1105 0,0419 0,3313 0,1148 1,0148 0,1361 161
Pinus pinaster 0,0894 0,0523 0,1650 0,0588 1,0163 0,2232 21
Pinus pinea 0,0876 0,0361 0,1622 0,0623 1,1546 0,2292 39
Pinus sylvestris 0,0929 0,0382 0,2865 0,1127 1,2332 0,1987 236
Pinus uncinata 0,0766 0,0233 0,2277 0,0662 1,0649 0,1398 25
Fagus sylvatica 0,1337 0,0481 0,5309 0,1137 2,3887 0,5715 43
Quercus humilis 0,1574 0,0647 0,5308 0,1252 1,8661 0,6964 57
Quercus ilex 0,1839 0,0547 0,6119 0,1329 1,4607 0,2695 231
Quercus petraea 0,1385 0,0354 0,4998 0,1107 1,9873 0,6286 14
Quercus suber 0,2766 0,0963 0,5424 0,1327 1,6035 0,1998 67
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TAULA 2

Concentració (mitjana i desviació estàndard, g/100 g) de fòsfor a la fusta,
l’escorça i les fulles de les principals espècies forestals presents a Catalunya
mesurades a les parcel.les de l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya

Fusta Escorça Fulles

Espècie Mitjana ± Des- Mitjana ± Des- Mitjana ± Des-
g/100 g viació g/100 g viació g/100 g viació

Pinus halepensis 0,0047 0,0028 0,0071 0,0047 0,0747 0,0205
Pinus nigra 0,0048 0,0016 0,0068 0,0029 0,0746 0,0147
Pinus pinaster 0,0098 0,0141 0,0074 0,0063 0,0728 0,0382
Pinus pinea 0,0074 0,0084 0,0205 0,0121 0,0768 0,0285
Pinus sylvestris 0,0045 0,0022 0,0078 0,0044 0,0959 0,0223
Pinus uncinata 0,0033 0,0013 0,0084 0,0104 0,0882 0,0182
Fagus sylvatica 0,0098 0,0064 0,0255 0,0085 0,1480 0,0655
Quercus humilis 0,0109 0,0098 0,0175 0,0056 0,1224 0,0681
Quercus ilex 0,0265 0,0228 0,0242 0,0057 0,0851 0,0239
Quercus petraea 0,0070 0,0022 0,0205 0,0103 0,1831 0,0597
Quercus suber 0,0491 0,0445 0,0223 0,0110 0,1210 0,0447

Va suposar un gran pas evolutiu, ja que confereix a les plantes superiors
avantatges competitius molt importants. Representa una manera d’obtenir un
cert profit del potencial reductor de la fotosíntesi, que no es pot utilitzar per
sintetitzar altres teixits funcionals precisament per les limitacions de nitrogen
i, sobretot, de fòsfor. Amb aquesta perspectiva, la fusta representa una mena
de subproducte «útil» de la fotosíntesi. En les condicions ambientals de Ca-
talunya, molts boscos de coníferes i altres perennifolis inverteixen en la pro-
ducció de fusta una part aproximadament equivalent a la que inverteixen en la
producció de les fulles que han de renovar cada any.

Margalef ens va ensenyar a mirar la fusta amb uns ulls diferents dels tra-
dicionals. La fascinació d’aquest material no acaba en les seves propietats
químiques. Estructuralment és un material del qual encara avui desconeixem
alguns aspectes. El problema de l’àrea conductora és un problema molt sim-
ple de solució molt complexa. A les nostres latituds, i en general allà on la
precipitació anual és inferior a l’evapotranspiració potencial o, en altres pa-
raules, sempre que l’aigua és un factor més o menys limitant, observem que
l’àrea d’albeca, és a dir, la secció transversal de fusta que transporta l’aigua a
través del tronc, és aproximadament constant. Quan els boscos no han estat
tallats, o la seva estructura alterada recentment, tendeixen a uns valors d’àrea
basal que difereixen relativament poc entre espècies. Tampoc varien subs-
tancialment sigui quina sigui l’estructura de la població d’arbres. Una pobla-
ció formada ja sigui per pocs arbres grans o molts arbres petits pot tenir la
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mateixa àrea transportadora. I això planteja alguns problemes que avui enca-
ra no sabem explicar. D’acord amb les condicions hídriques externes podem
preveure, amb un cert grau d’aproximació, la superfície transportadora de la
comunitat, ara bé, com aquesta superfície total es distribueix entre els dife-
rents arbres és un problema complex de difícil solució, ja que depèn de la
densitat d’arbres, de la distribució de mides d’aquests arbres i de la història
de la població, és a dir, dels moments en què s’han produït les entrades o sor-
tides dels individus de la població. El resultat és que una variable tan impor-
tant des del punt de vista funcional i estructural resulta poc menys que im-
possible de predir a escala d’arbre individual, malgrat que aquesta predicció
té el seu interès en el càlcul dels balanços hídrics o del cost respiratori dels
arbres individuals.

Un grau més de complexitat deriva del fet que la conductivitat hidràulica
de la fusta varia considerablement. Òbviament varia entre espècies i, per una
mateixa espècie, varia segons la mida de les traqueides o dels vasos conduc-
tors, que, en bona part, està regulada per la disponibilitat hídrica de la planta.
És a dir, en condicions de més disponibilitat hídrica, l’arbre produeix cèl.lules
amb més llum, mentre que en condicions de més sequera, les parets cel.lulars
resulten mes engrossides i produeixen traqueides de menys llum. Atès que la
capacitat de transport és proporcional a la quarta potència del radi de la llum
de la traqueida, aquest fet marca diferències notables en la capacitat conduc-
tora de la planta.

La figura 1 representa un intent de sistematitzar, en la mesura que resulta
possible, algunes de les regularitats observades a la fusta de les pinedes de di-
ferents espècies presents a Catalunya.

«Existeixen algunes propietats dels arbres que han estat poc estudiades
i que, per tant, ens resulten poc conegudes. Una d’aquestes propietats és,
sense cap mena de dubte, el seu sentit de l’humor.» Aquesta frase, o una de
molt semblant, se’m va acudir de llançar-la en una reunió informal i molt
distesa, a la qual assistia Margalef. Va ser en una «sessió dels dijous», com
anomenàvem col.loquialment els seminaris que tenien lloc regularment amb
els col.legues del Departament d’Ecologia. Aquesta frase, tan poc acadèmi-
ca, només tenia la pretensió de provocar i captar l’atenció dels assistents i
fer d’introducció a un exercici certament més humorístic que científic que es
resumeix a la taula 3, una versió incipient de la qual vaig presentar en aquell
seminari.

Apel.lo a la comprensió i benevolència del lector per tal que no faci un ju-
dici massa sever d’un exercici quasi cabalístic, el mèrit del qual consisteix a
triar les unitats adequades per representar cadascuna de les variables i accep-
tar un valor dins d’un rang més o menys ampli que, normalment, s’observa a
la naturalesa. El resultat té una certa gràcia, si més no, com a regla mnemo-
tècnica per tal de recordar valors que resulten molt útils a l’hora de fer raona-
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FIGURA 1. La secció transversal d’albeca d’una massa forestal, mesurada a 1,30 m del
terra, o l’àrea basal d’albeca, és aproximadament constant per a cada espècie, donades
unes condicions ambientals determinades. Malgrat aquesta constància de l’àrea d’al-
beca de la població, la distribució d’aquesta àrea entre els diferents individus de la po-
blació pot ser molt diferent. La figura il.lustra cinc models alternatius i sovint presents
als boscos de Catalunya. En el model A, l’àrea d’albeca segueix el mateix patró a tots
els arbres: la seva proporció relativa va disminuint a mesura que augmenta l’àrea ba-
sal dels individus. L’increment de l’àrea es fa a costa dels individus que moren o són
talats. És la distribució pròpia dels boscos regulars. Al model B, els arbres dominants
incrementen l’àrea relativa d’albeca a mesura que creixen, mentre que als suprimits
aquesta àrea relativa va disminuint. És la situació pròpia de boscos amb elevada den-
sitat i competència intensa. El model C es caracteritza per una disminució progressi-
va de la secció relativa d’albeca als arbres més grans, mentre que n’hi ha un augment
als arbres més petits. Aquest model és propi de masses envellides en les quals els ar-
bres més grans són poc vigorosos. Al model D, tant els arbres més grans com els més
petits van reduint progressivament l’àrea relativa d’albeca, mentre que aquesta aug-
menta als arbres de mida mitjana. Al model E, són els arbres mitjans els que reduei-
xen la seva àrea relativa d’albeca, mentre que els més petits i més grans l’augmenten.
Aquests dos models es troben a boscos on es practica l’aclarida selectiva i depenen fo-
namentalment de la història a què ha estat sotmesa la massa forestal.



ments quantitatius dels sistemes forestals. Faig esment d’aquesta anècdota
perquè conservo un record entranyable de les bromes dels companys del De-
partament i un comentari no menys humorístic de Margalef sobre els miste-
ris de les plantes. Encara ara m’agrada mostrar aquesta taula als estudiants
com a eina de provocació i amb una invitació a desenvolupar el seu sentit crí-
tic, ja que només cal que l’eficiència en l’ús de l’aigua, posem per cas, s’ex-
pressi en mil.ligrams de carboni fixats per gram d’aigua transpirada perquè el
seu valor es transformi en poc més de 3, i trenqui d’aquesta manera la regula-
ritat de la taula. Demano excuses al lector per aquesta digressió, que evoca els
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TAULA 3

Els valors d’algunes variables fisiològiques o estructurals dels arbres 
presenten un rang més o menys ampli al voltant d’un valor de 5 per a una potència de 10 

si es trien convenientment les unitats en les quals s’expressen

Aprofitament màxim de l’energia en la fotosíntesi (tant per cent) 5

Carboni fixat per unitat de clorofil·la (mg C·mg–1Chl·hora–1)
(en condicions òptimes i en absència de factors limitants) 5.000

Quantitat de clorofil·la per unitat de superfície foliar (mg Chl·m–2 de fulla) 500

Producció neta g C·m–2·any–1 500

Respiració de manteniment dels teixits (cal·g–1·dia–1) 50

Eficiència en l’ús de l’aigua (m mols C·mol–1 H2O) 5

Equivalent energètic de la M. O. (kcal·g–1 M. O.) 5

Fòsfor foliar / fòsfor emmagatzemat a la biomassa aèria (g·g–1) 0,5

Carboni contingut a la biomassa (g·g–1) 0,5

Taxa de renovació foliar dels perennifolis (P/B) any–1 0,5

Respiració de la biomassa foliar / respiració de la biomassa aèria 
(respiració total: formació + manteniment) 0,5

Respiració heterotròfica / respiració del sòl (inclou respiració de les arrels) 0,5

Carboni a la biomassa aèria / carboni a la biomassa total 0,5

Carboni a la biomassa (aèria + subterrània) / carboni total del sistema 0,5

Pes sec / pes fresc de les fulles (g·g–1) 0,5

Pendent (β) de la llei d’autoaclarida (DBH = k·N–β) -0,5

M. O.: matèria orgànica; P/B: producció/biomassa.



meus records més entranyables dels anys viscuts al Departament d’Ecologia
de la Universitat de Barcelona.

Al voltant de l’estructura de la fusta, un problema recurrent es va produir
en l’última, o una de les últimes converses que vaig mantenir amb Margalef.
Va ser tot just tornant d’un viatge a Amèrica del Sud on havíem mostrejat la
fusta d’un arbre extraordinari que allà es coneix amb el nom de algarrobo (gar-
rofer), Prosopis pallida. Hi ha constància que els individus de Prosopis poden
créixer en llocs en els quals les seves arrels poden captar aigües profundes, de
fins a diverses desenes de metres de fondària. La nostra exploració dendro-
cronològica va posar de manifest que la regeneració de l’espècie té lloc prin-
cipalment —si no exclusivament— durant els episodis del Niño.

Els arbres adults poden créixer en ambients en els quals la precipitació
mitjana dels anys en què no es produeix el fenomen del Niño no supera els
30 ml anuals, com és el cas de la regió de Piura al nord del Perú, mentre que
durant els episodis del Niño sobreviuen a precipitacions que arriben a supe-
rar els 2.000 ml anuals. En aquests ambients, extremadament àrids, els arbres
adults representen illes de vegetació en les quals llangardaixos i altres herbí-
vors obtenen la major part del seu aliment. La supervivència dels adults sota
aquestes condicions extremes de pressió suggereix que la fotosíntesi i la res-
piració d’aquests arbres ha d’estar dimensionada per tal que la producció pri-
mària neta resultant permeti la formació de fulles suficients per compensar les
elevades taxes de consum dels herbívors. Naturalment, l’intercanvi de gasos a
les fulles exigeix que la planta adulta disposi d’aigua suficient per mantenir les
taxes de transpiració que garanteixin la fixació de CO2 necessària per mante-
nir les taxes de producció (figura 2).

En ambients àrids en els quals la precipitació anual és molt escassa du-
rant uns quants anys seguits, aquestes taxes de transpiració només es poden
assegurar mitjançant l’accés del sistema radical als nivells freàtics. Ara bé,
aquest fet planteja unes altres dificultats. La instal.lació de noves plàntules
després de la germinació de les llavors només resulta possible en condicions
en les quals la disponibilitat hídrica permeti garantir el creixement del siste-
ma radical fins a arribar al nivell freàtic, abans que es produeixin els episodis
de sequera severa.

En aquests ambients resulta fàcil d’imaginar que els episodis del Niño es
produeixen amb una certa regularitat, en els quals és possible que les llavors,
un cop germinades, disposin de temps suficient per formar un sistema radi-
cal profund abans que l’ambient es torni tan àrid per suposar un risc impor-
tant per a la supervivència de la plàntula. Comprovacions dendrocronològi-
ques ens han confirmat que la major part dels arbres adults mostrejats en
ambients àrids tant al nord del Perú (Piura) com al sud (Nazca) es van ins-
tal.lar durant episodis del Niño. Ara bé, aquesta confirmació planteja noves
qüestions d’interès ecològic: un cop que comencem a comprendre que els
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adults utilitzen l’aigua freàtica per sobreviure, hem de suposar que el sistema
de transport de l’aigua a través del xilema ha d’estar format per traqueides de
petit diàmetre que ajudin a superar els elevats potencials hídrics als quals ha
de fer front la planta sense trencar la columna d’aigua que puja de les arrels a
les fulles, la qual cosa, si s’arribés a produir, provocaria un embolisme amb
conseqüències fatals.

Donada aquesta premissa, la pregunta que es planteja és: Com aconse-
gueixen els arbres adults d’una espècie com Prosopis pallida viure en condi-
cions tan extremes com les que es donen durant els episodis del Niño? O, en
altres paraules: com es poden compatibilitzar les adaptacions a ambdós ex-
trems —àrid i perhumit— de disponibilitat hídrica?

La resposta, un cop més, s’ha de buscar en l’estructura de la fusta, que re-
sulta particularment interessant en aquesta espècie. Les figures 3 i 4 resumei-
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FIGURA 2. Exemplar adult de garrofer (Prosopis pallida) fotografiat al campus de la
Universitat de Piura. Observeu el port de la capçada, malgrat que està sotmesa a una
intensa defoliació per part de la molt abundant població d’herbívors.



xen els trets més interessants d’aquesta estructura. El sistema conductor està
format per dos tipus de cèl.lules conductores. Les traqueides, de petit diàme-
tre, de gran eficàcia en el transport d’aigua en condicions àrides, en les quals
la columna d’aigua es veu sotmesa a valors molt elevats de potencial hídric, i
els vasos, estructures de diàmetre molt més gran, ineficaços per transportar
l’aigua en aquestes condicions, encara que són molt eficaços per transpor-
tar aigua en condicions d’elevada disponibilitat hídrica com les que es donen
durant els episodis del Niño. Atès que els vasos corren un greu risc de cavita-
ció durant els períodes secs, el correcte manteniment de la capacitat de trans-
port de l’arbre exigeix que l’albeca es renovi ràpidament, fet que imposa un
llindar mínim de producció de nova fusta per sota del qual els arbres no po-
den sobreviure.

Si es confirmés aquesta hipòtesi, s’explicaria la vida mitjana de l’albeca
que hem observat i que és molt baixa —menys de deu anys— donades les
condicions predominantment àrides d’aquesta espècie.

L’atzar ha volgut que aquesta última conversa sobre temes d’ecologia ter-
restre es produís al voltant d’una espècie que, a Amèrica del Sud, es coneix
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FIGURA 3. Secció transversal de la fusta d’un exemplar de Prosopis pallida de dinou
anys mostrejat al campus de la Universitat de Piura. A la fotografia de l’esquerra s’a-
precia que l’albeca, la part activa en el transport d’aigua a través del tronc, es redueix
a uns pocs anys, generalment menys de deu. A l’ampliació de la dreta es pot apreciar
la complexa estructura del teixit xilemàtic amb abundants radis medul.lars i els vasos
conductors —punts més clars— distribuïts al llarg de tota la secció de l’anell. Vegeu
la figura 4 per a una interpretació de l’estructura del xilema.



amb el nom de algarrobo (garrofer), i un garrofer (Ceratonia siliqua) és justa-
ment l’arbre que fa uns anys la doctora Mercè Durfort va plantar a la Facul-
tat de Biologia en homenatge al nostre estimat professor Margalef.

CARLES A. GRÀCIA I ALONSO

Membre de la Institució Catalana d’Història Natural
Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
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FIGURA 4. Interpretació de l’estructura del xilema de Prosopis pallida en la qual es pot
apreciar el sistema dual de transport d’aigua. Les traqueides, de poc diàmetre i molt efi-
cients en el transport d’aigua en condicions àrides, en les quals la columna d’aigua es
veu sotmesa a valors molt elevats de potencial hídric, i els vasos, molt més grans, inefi-
caços per transportar l’aigua en aquestes condicions, encara que resulten enormement
eficaços per al transport d’aigua en condicions d’elevada disponibilitat hídrica (episo-
dis del Niño). Atès que els vasos corren un elevat risc de cavitació durant els períodes
secs, el correcte manteniment de la capacitat de transport de l’arbre exigeix que l’albe-
ca es renovi molt ràpidament, la qual cosa imposa un llindar mínim de producció de
nova fusta per sota del qual els arbres no poden sobreviure, cosa que ens podria expli-
car perquè la vida mitjana de l’albeca observada és molt baixa —menys de deu anys—
donades les condicions predominantment àrides de vida de l’espècie.
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