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01. Introducció 

La gestió dels agrosistemes herbacis mediterranis pot 
tenir conseqüències sobre la conservació de la 
biodiversitat associades a la intensificació de 
l'agricultura. Els marges són els fragments d'hàbitats 
naturals més propers als cultius, i per tant poden ser 
afectats per la gestió que es realitzi en el sistema 
agrícola. La reducció de la diversitat i de la complexitat 
estructural dels marges dels conreus herbacis 
mediterranis pot afectar a la biodiversitat per se i al 
manteniment de determinades funcions ecològiques. 

Els cultius herbacis extensius a Catalunya ocupen una 
part important del territori, i per aquesta raó la gestió 
d'aquestes àrees té una destacada importància tant en 
termes de producció com de conservació dels recursos 
naturals. En aquest context, cal promoure el 
desenvolupament de pràctiques que permetin 
conservar i regenerar la diversitat i que reforcin 
l'equilibri ecològic per millorar la sostenibilitat de 
l’agrosistema des del punt de vista agronòmic i 
mediambiental. 

02. Material i mètodes 

02.01 Àrea d’estudi 

L’estudi es va dur a terme a la Catalunya central, a les 
comarques del Bages, Berguedà, la Conca de Barberà, 
la Segarra, el Solsonès i l’Urgell, en un àrea que cobria 
uns 85 km × 75 km amb unes altituds entre els 250 i els 
830 m i sòls argilo-llimosos. Aquesta regió té un clima 
mediterrani, amb unes temperatures mitjanes anuals 
de 11,7-13,6 ºC i una precipitació mitjana anual entre 
460 i 770 mm.  

Es van seleccionar 15 localitats, definides com a sectors 
de 2,5 km de radi, que diferissin en la seva complexitat 
del paisatge, estimada a partir del percentatge d’àrea 
de terra agrícola. Sis localitats tenien paisatges amb un 
àrea agrícola entre 20 i 45 %, cinc paisatges entre 45 i 
70%, i quatre paisatges entre 70 i 96% de sòls conreats. 

 

 

A cada localitat es va escollir una finca ecològica i una 
convencional, i dins de cada finca, es va mostrejar tot el 
marge de dos camps de cereal (blat o ordi). En total, es 
van prospectar 60 marges dels camps entre maig i juliol 
de 2009. La mida dels camps (1,8 ha aprox.) i el seu 
perímetre (entre 625-650m) no diferien entre el tipus 
de gestió ecològica i convencional. 

 

 
Figura 1.- Camp d'ordi amb marges herbacis ruderals i arbres 

esparsos (Foto: Montse Bassa). 

02.02 Anàlisi de la flora i els hàbitats dels marges 

A cada marge es va avaluar la riquesa i composició 
d’espècies vegetals, la diversitat de comunitats vegetals 
que constitueixen els marges (hàbitats), així com 
l’estructura dels marges (amplada). 

Per tal d’inventariar les plantes dels marges es va 
disposar un quadrat de 25 cm × 25 cm cada cinc metres 
al llarg de tot el perímetre del camp i localitzat en el 
centre del marge, o a un metre i mig de la vora si el 
marge era més ample de tres metres. La identificació 
de les espècies es va fer segons la Flora del Països 
Catalans (Bolòs et al, 2005).
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RESUM 

 Aquest estudi comprèn l'anàlisi de la diversitat vegetal als marges de conreus de cereals en relació amb la gestió 

dels camps i dels marges i el paisatge circumdant. S’ha avaluat la riquesa i la diversitat de la flora i de les 

comunitats vegetals en els marges de conreus de 15 finques ecològiques i 15 convencionals disseminades per 

diverses comarques de la Depressió Central Catalana durant els anys 2009 i 2010 . S’ha valorat la contribució de la 

gestió ecològica a la conservació de la biodiversitat tant d’espècies com d’hàbitats, per tal de desenvolupar 

propostes de gestió. 
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Figura 2 i 3.- Marges amb vegetació natural arbòria (a dalt) i 

arbustiva (abaix)(Fotos: Montse Bassa). 

 

Al llarg del marge de cada camp, es van delimitar i 
identificar polígons de diferents hàbitats seguint la 
llista dels Hàbitats CORINE de Catalunya (Vigo et al., 
2005) que ocupessin un mínim de cinc metres de 
longitud. Es va mesurar la llargada i l’amplada de cada 
polígon amb l’objectiu de calcular el percentatge de 
cada hàbitat sobre el total del marge. La variabilitat 
dels hàbitats dels marges es va avaluar a partir de la 
riquesa dels hàbitats i el percentatge de vegetació 
ruderal, vegetació llenyosa i pradells terofítics 
mediterranis. Aquestes tres últimes ajudarien a fer una 
interpretació ecològica dels resultats.  

La vegetació ruderal correspondria a una resposta a les 
pertorbacions ja siguin a partir de labors del camp o del 
propi marge. La vegetació llenyosa defineix un elevat 
nivell de complexitat estructural (arbres, arbustos, 
lianes, etc.,) i constitueix refugi i aliment per altres 
espècies de fauna. Per últim els prats terofítics 
mediterranis són bons indicadors del grau de 
conservació ja que estan catalogats com a Hàbitats 
d’Interès Comunitari (European Union, 1992). 

02.03 Maneig de les finques 

Per tal de conèixer la gestió dels camps i dels marges es 
van fer entrevistes individuals als 30 agricultors (15 
ecològics i 15 convencionals) des de l’octubre de 2009 
fins al març de 2010. Mentre que als conreus ecològics 
es feien rotacions dels cereals amb altres espècies, 
generalment lleguminoses, els convencionals feien 
monocultiu de blat o ordi. A més, al conreu ecològic, el 
control de les males herbes era mecànic i la fertilització 

era a base de fems i/o composts amb una mitjana de 
18,8 kg/ha (en un interval entre 0 i 108,7 kg/ha), 
mentre que als camps convencionals es feien servir 
herbicides una vegada a l'any i la fertilització era 
inorgànica, en algun cas combinada amb purins, amb 
una mitjana de 142,8 kg/ha (entre 58,2 i 325 kg/ha).  

Segons els resultats de les entrevistes, la majoria 
d’agricultors gestionaven els marges (el 93 % dels 
convencionals i el 87 % dels ecològics). El maneig dels 
marges podia incloure una o més de les pràctiques 
següents: tala dels arbres de dins del marge, crema dels 
marges herbacis, aplicació d’herbicides, pastura del 
bestiar en els marges i poda de branques per facilitar 
les tasques de maneig. Ja que totes aquestes 
practiques causen pertorbacions als marges, aquest 
factor es va categoritzar com a marges amb maneig (44 
marges, 73 %) i sense maneig (16 marges, 27 %). 

 

 

 

 

L’anàlisi de la riquesa i composició d’espècies, així com 
de la diversitat dels hàbitats dels marges es va fer 
tenint en compte els factors tipus de maneig (ecològic 
o convencional), el maneig dels marges (amb maneig o 
sense), l'amplada del marge i l'heterogeneïtat 
(diversitat) del paisatge circumdant. La diversitat del 
paisatge es va calcular a partir de la cartografia dels 
Hàbitats de Catalunya (DMAH) en sectors circulars d’un 
quilòmetre de radi prenent com a centre cada camp. En 
cada sector es va calcular l’índex de diversitat de 
Shannon dels hàbitats i el percentatge de sòl agrícola. 

02.04 Resultats i discussió 

Diversitat de les espècies dels marges 

En conjunt es van identificar 517 espècies. La més 
freqüent va ser Lolium rigidum (100% dels marges 
estudiats), seguida d‘Avena sterilis (98,3 %) i 
Convolvulus arvensis (98,3 %), males herbes comunes 
dels cereals de secà. En canvi, unes 131 espècies (el 
25 %) van ser inventariades només en un dels 60 
camps, com per exemple Adonis annua, A. flammea, 
Hypecoum pendulum o Fumaria densiflora (arvenses 
considerades rares a Catalunya). De totes les espècies 
un 37,9 % eren anuals, un 34,4 % plantes herbàcies 
perennes i un 27,7 % espècies llenyoses.  

En marges estrets i adjacents als cultius convencionals 
es va observar un percentatge d’anuals més elevat. 
L’elevada presencia d’anuals als marges pot ser un 
indicador de camps amb un maneig intensiu ja que són 
espècies que responen bé a les pertorbacions i a la 
disponibilitat de recursos. Les pertorbacions creen 
clapes disponibles per a la colonització i establiment 
transitori d’espècies amb la capacitat d’utilitzar els 
recursos de forma més ràpida i amb mecanismes de 
dispersió més eficient. Dins dels marges de conreus 

Gestió del marge Ecològic Convencional 
Tala d’arbres 53 % 73 % 
Poda branques 60 % 80 % 
Crema  13 % 
Herbicides  27 % 
Pastura 20 % 53 % 
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convencionals també es va observar una elevada 
freqüència de blets, Amaranthus blitoides i 
Chenopodium vulvaria, espècies més adaptades a sòls 
més rics en nutrients. 

Als marges dels camps ecològics la riquesa de plantes 
va ser més elevada que en els convencionals, però 
aquest patró també depenia d’altres factors. 
Generalment hi ha més plantes als marges que s’han 
gestionat (ja sigui amb poda, pastura, etc.) que en els 
que no han estat gestionats. També la flora és més 
diversa als marges més amples i als que estan ubicats a 
paisatges més heterogenis, amb una diversitat major 
d’hàbitats. La composició florística dels marges més 
amples, gestionats en camps ecològics, i en paisatges 
heterogenis, solen ser espècies pròpies d’hàbitats 
naturals o seminaturals, perennes herbàcies o llenyoses 
i amb afinitat a sòls més aviat pobres. 

Diversitat dels hàbitats als marges 

Es va identificar un total de 29 tipus d’hàbitats entre els 
60 camps. La mitjana (+ error estàndar) va ser de 4,8 + 
0,12 hàbitats per camp, amb un mínim d’un hàbitat i un 
màxim de 8. L’hàbitat més freqüent va ser el fenassar 
(prat dominat per Brachypodium phoenicoides) en 53 
camps (88,3 %); les comunitats de vegetació ruderal (52 
camps, 86,7 %), les bardisses dominades per Rubus 

ulmifolius i Prunus spinosa (45 camps, 75 %), i els prats 
de teròfits mediterranis (24 camps, 40 %). 

La composició i l’estructura del paisatge adjacent als 
camps sembla tenir un paper important sobre la 
diversitat i riquesa dels hàbitats dels marges. Així, en 
paisatges amb més proporció d’hàbitats naturals i 
semi-naturals, els marges són més rics i diversos en 
comunitats vegetals, i amb una major proporció de 
vegetació llenyosa i de prats mediterranis, la qual cosa 
és atribuïble al menor impacte de les activitats 
humanes sobre la configuració del paisatge. Aquests 
marges poden actuar com a romanents de clapes 
forestals per a futures recolonitzacions a més de 
constituir una important font de recursos i refugi per 
moltes espècies de invertebrats i aus. 

En canvi, als paisatges més intensificats, la reducció de 
marges en quantitat i amplada ha substituït la 
vegetació natural dels marges per comunitats ruderals, 
amb un elevat percentatge d’anuals procedents dels 
camps adjacents. 

03. Conclusions 

La riquesa i la composició florística dels marges es veu 
afectada principalment per l’efecte del maneig del 
camp i del maneig dels marges (Bassa et al, 2011), 
mentre que el maneig no afecta tant a la diversitat dels 
hàbitats dels marges, i és la història del paisatge i el 
tipus el vegetació circumdant els que semblen ser més 
importants. La gestió ecològica, la gestió poc intensiva 
dels marges i el manteniment de marges amples es 

proposen com a mesures que poden ajudar a la 
conservació de les espècies vegetals dels marges i la 
seva funcionalitat dins l’agrosistema. A més, per tal de 
conservar la diversitat dels hàbitats que poden 
constituir refugi i aliment de la fauna (insectes o aus) 
cal preservar i promoure l'heterogeneïtat del paisatge, 
mantenint les àrees de vegetació natural. 

 

 
Figura 4.-Paisatges heterogenis amb marges arbustius (Foto: 

Montse Bassa).  
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Agraïments 

Volem agrair la col·laboració dels agricultors 
entrevistats pels coneixements aportats en aquest 
projecte.  
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