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Resum:
La gestió forestal ha patit un profund canvi en les darreres dècades, dirigint-se, entre altres objectius, a
convertir-se en un eina de gran utilitat per reduir el risc d’incendis forestals.
Portugal és un país amb una gran història de focs forestals i, alhora, amb força tradició surerera. Així, la
possibilitat de combinar aquestes dues característiques tot mirant de disminuir els efectes nocius del foc usant les
capacitats de resilència i resistència de l’alzina surera es presenta força interessant. En aquest estudi s’ha mirat, doncs,
d’analitzar la mortalitat de Quercus suber desrpés d’uns incendis que es van donar fa tres i quatre anys a les localitats
d’Avidagos i Freixel, al nordest de Trás-os-Montes.
S’ha treballat sobre les dades d’un mostreig de 300 alzines sureres, mirant d’ajustar-ne un model logístic que
ens descrivís la mortalitat de la part aèria. També s’ha mirat de caracteritzar la recuperació de la població de sureres,
mirant com ha sigut la seva rebrotada.
Els resultats mostren que Quercus suber necessita la protecció de cert gruix de suro per poder sobreviure, de
manera que si l’individu havia estat pelat recentment no superava el foc. A més a més, el fet d’haver estat pelats
alguna vegada o mantenir encara el suro verge també marcava una diferència en la mortalitat aèria. El vigor que té
l’arbre en el moment del foc, l’altura de la vegetació del sotabosc i l’efecte de la parcel·la (que engloba diversos
paràmetres) són també alguns dels factors que determinen si la capçada de la surera sobreviurà o no al foc.
Tot això ens ha dut a proposar certes mesures que es podrien tenir en compte en la gestió post-incendi de
boscos de sureres; així com a proposar l’estudi de Quercus suber com a una bona candidata per repoblacions forestals
als ecosistemes mediterranis.

Resumo:
A gestão florestal sofreu uma grande mudança nas últimas décadas, convertendo-se, entre outros objectivos,
numa ferramenta imprescindível para reduzir o risco de incêndio florestal.
Portugal é um país com uma grande história de fogos florestais, e, simultaneamente, com uma forte tradição
cortiçeira. Assim, a possibilidade de combinar estas duas características, tentando diminuir os efeitos nocivos do fogo
usando as capacidades de resiliência e resistência do sobreiro, apresenta-se bastante interessante. Neste estudo temos
tentado analisar a mortalidade de Quercus suber depois de uns incêndios que se deram à três e quatro anos nos locais
de Avidagos e Freixel, respectivamente, no Nordeste de Trás-os-Montes.
Trabalhou-se com dados de uma amostragem de 300 sobreiros, tentando adaptar um modelo logístico que
descrevesse a mortalidade da parte aérea. Tentou-se ainda caracterizar a recuperação da população dos sobreiros
atendendo à rebentação
Os resultados mostram que Quercus suber necessita da protecção da cortiça para sobreviver, de modo que se
o indivíduo tinha sido descortiçado recentemente não superava o fogo. Além disso, o facto de ter sido descortiçado
alguma vez ou ainda manter a cortiça virgem também marcava uma diferença na mortalidade aérea. O vigor que a
árvore tem no momento do fogo, a altura da vegetação e o efeito da parcela (que engloba vários parámetros) são
também alguns dos factores que determinam se a copa do sobreiro sobrevive ou não ao fogo.
Isto tudo levou-nos a propôr algumas medidas a ter em conta na gestão pós-fogo em sobreirais; assim como
propôr o estudo de Quercus suber como uma espécie candidata para reflorestações nos ecossistemas mediterrânicos.
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1

Els incendis al món
El foc és un procès fonamental dels ecosistemes mediterranis, que ha de ser entès i

gestionat integrant tant els recursos disponibles com els objectius de la gestió.
La gran varietat de governs i d’organitzacions privades responsables de la gestió de la
natura no es posen d’acord amb la millor fòrmula. Segons Christersen et al. (1996, citat a
Brown 2002), la gestió d’ecosistemes és aquella que està dirigida amb objectius generals,
executada amb polítiques, protocols i pràctiques, i adaptada al monitoratge i recerca
basada en la millor comprensió de les interaccions ecològiques i processos necessaris per
sostenir l’estructura i funcionament de l’ecosistema.
La dinàmica natural dels ecosistemes, l’escala dels patrons territorials i els seus
processos són característiques fonamentals d’un ecosistema que els gestors han de
considerar a la integració del coneixement i la gestió del foc.
En les darreres dècades, els incendis forestals han assolit una gran importància, ja que
es consideren un dels principals problemes dels boscos mediterranis. Des de finals del segle
XX el seu impacte ha estat particularment dramàtic a tota la conca mediterrània, incloent-hi
la Península Ibèrica i altres zones amb clima mediterrani com ara Califòrnia i el sud-oest
d’Austràlia. És precisament per això que el foc és un tema que està més que mai a l’ordre
del dia mundial.
Els incendis s’acostumen a entendre com una pèrdua de patrimoni forestal i natural, tot
i que malauradament, a vegades també produeixen pèrdues personals, animals i pèrdues
materials molt importants. És aquesta percepció de pèrdua de patrimoni la que ja va
promoure, a principis del segle XX, la promulgació d’ordenances específiques del que avui
en dia s’entén com a lluita contra el foc.
Les superfícies cremades al món, però, han seguit una clara tendència a l’alça, malgrat
l’augment de recursos i tecnologia en els esforços de lluita contra el foc. Les causes
d’aquesta aparent contradicció s’han discutit llargament. Hi ha dos motius que semblen ser
els més explicatius: l’abandonament rural, que ha fet que es donés una gran expansió de
masses contínues de vegetació que faciliten una ràpida expansió del foc i una bona
propagació; i la manca de població rural que fa que quan s’inicia un foc la primera
intervenció no sigui tan ràpida.
També han canviat força les fonts d’ignició, ja que les activitats de risc han crescut
enormement. Així, els abocadors poc controlats prop de zones de garriga o matollars; les
urbanitzacions als límits dels boscos (amb poca o cap gestió de deixalles); la proximitat de
les carreteres a les masses forestals; la freqüentació de camins de muntanya; les línies
d’electricitat envellides i sense manteniment; la crema de rostolls i altres pràctiques

8

Introducció

Mireia Banqué

tradicionals; etc, juntament amb la lentitud de la modificació d’hàbits han fet créixer el risc,
i que hi hagi moltes més fonts d’ignició directament o indirectament antròpiques .
Malgrat això, el foc s’ha fet servir tradicionalment com a eina per afavorir les pràctiques
agrícoles i ramaderes. Durant els darrers 20.000 anys s’ha fet servir el foc per diferents
propòsits (Wright and Bailey 1982, citat a Introduction and Fire Regimes, J. K. Brown,
2002). La dialèctica entre la conservació de les masses forestals i la seva degradació té una
llarga tradició entre els naturalistes; tant, que fins a mitjan del segle XX els incendis
forestals eren considerats per aquests darrers com un instrument de destrucció dels boscos
promogut per l’home.
La visió del foc com un component dels ecosistemes naturals és relativament recent i
coincideix amb l’estudi dels mecanismes de regeneració de la vegetació. Així, hem passat
de veure el foc com una desgràcia irreversible a veure’l com un procès natural del que la
natura és capaç de recuperar-se. Una vegada s’han començat a conèixer els factors que
determinen l’inici i la propagació del foc, s’han pogut proposar models explicatius de les
pautes del règim d’incendis.
L’ús de focs controlats, és un exemple d’aquest canvi de visió. Aquesta pràctica cada
vegada més usual, però posada sovint en dubte per diversos autors, pretén evitar focs
d’alta intensitat i trencar la continuitat del combustible, i sembla que pot arribar a ser una
eina de gestió molt reeixida.

Per altra banda, en els darrers anys hem anat comprovant que els objectius de la
restauració ambiental també han patit una evolució: hem passat de perseguir fites
purament productives a tenir en compte aspectes com augmentar la fixació de carboni,
reduir el risc d’incendi i d’erosió i incrementar la biodiversitat. Aquests objectius, que s’estan
convertint cada vegada més d’interès prioritari, es fan palesos en la política internacional
(Conveni de la Biodiversitat, Convenció del Canvi Climàtic, Convenció per combatre la
Desertificació,etc.).
Així doncs, ja no només volem boscos amb grans arbres productius, sino que també es
valora la biodiversitat, els sistemes amb baix risc d’incendi, d’elevat nivell paisatgístic, etc.
És en aquest marc que es troben les actuacions de reforestació més sostenibles (i
probablement raonables) que combinen els aspectes ecològics sense oblidar els socials.
Aquestes restauracions es basen en l’ús de diferents espècies en una mateixa plantació.
Això dóna al sistema major diversitat, i per tant més interès científico-social, i també més
possiblitats de superar possibles adversitats i perturbacions com ara el foc.
Per altra banda, darrerament s’ha posat en dubte l’ús generalitzat de pins en les
restauracions com a espècies tolerants i pioneres tal com s’havien fet servir fins ara. Segons
Pausas et al. (2004) moltes d’aquestes plantacions han desaparegut en els darrers anys
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degut a la seva sensibilitat als focs repetits. Així doncs, proposen restauracions en les que
coexisteixin els pins i les alzines, ja que les seves propietats es complementen. Quercus

suber té una gran capacitat de rebrot, així com capacitat de resistir al foc gràcies al suro,
tal com es podrà comprovar al llarg del present treball. Si a aquestes característiques hi
afegim la rapidesa amb la que creixen els pins, tindrem una plantació amb més probabilitat
d’èxit i que potencialment assolirà l’estat madur el més aviat possible.
Així doncs, els gestors s’enfronten a un desafiament complexe en la gestió del foc per
combinar els efectes beneficiosos i evitar els no desitjats. I en aquest marc, Quercus suber
pot tenir un paper rellevant tant pel que fa a la resistència al foc com per la ràpida resposta
rebrotadora després de la pertorbació.

1.2

Els incendis forestals a Portugal
Portugal és un país que té una història de focs molt semblant a la nostra. A partir de

l’any 1994, però, la tendència del número de focs i àrees cremades a Espanya, França i
Grècia va començar a anar a la baixa, mentre que la de Portugal no ha aconseguit aquest
descens. Gairebé la meitat de la superfície que ha cremat en els incendis que es van donar
al Sud d’Europa al 2004 es troba en territori portuguès, segons un informe de la Comissió
Europea sobre focs forestals.
Portugal és el país europeu que registra més número de focs i que té menys èxit en el
seu combat. Així, el problema dels incendis és especialment greu en aquesta regió de la
Península Ibèrica. Del que es pot extreure de l’Instituto Nacional de Estadística de Portugal,
les temporades estivals dels anys 2003 i 2005 van ser les pitjors de les que es té
constància. Van cremar 700.000 ha d’un país que té, en total, 3.349.000 ha de boscos.
Les estadístiques donen a Portugal un percentatge de focs 7 vegades més gran que a
Espanya, 24 vegades major que a França i 5 i 6 vegades major que Itàlia i Grècia
respectivament. La situació a aquesta regió de la Península Ibèrica ha anat empitjorant any
rere any.
Al gràfic que segueix (Fig. 1), es pot observar l’evolució de la superfície que ha cremat
des del 1980 fins el 2005 a les regions del Sud d’Europa. Tal com s’ha apuntat
anteriorment, la tendència general va més o meys a la baixa, amb excepció de Portugal
que, malgrat l’augment d’esforços en la lluita contra incendis, no aconsegueix disminuir la
superfície cremada. També es poden apreciar els pics dels anys 2003 i 2005.
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Figura 1: Àrees cremades als països del Sud d’Europa en els darrers 25 anys. Font:

Incêndios florestais, relatório de 2005. DGRF (Direcção Geral dos Recursos Florestais).

Als gràfics següents (Fig. 2) es pot observar aquest augment des del 1980 fins el 2004,
tant del número d’incendis com de la superfície cremada, segons la Direcção Geral dos
Recursos Florestais.

Figura 2: Àrees cremades (esquerra) i número de focs (dreta) a Portugal en els darrers 25
anys. Font: DGRF, Direcção de Serviços de Desenvolvimento Florestal Divisão de Defensa

da Floresta; Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, Portugal.

Com la majoria dels focs que es donen en terres de clima mediterrani, podem observar
l’estacionalitat d’aquesta pertorbació: hi ha un pic pronunciat durant els mesos de juliol,
agost i setembre, principlament (Fig. 3). La distribució mensual, tant pel que fa a
ocorrències com al total d’àrees cremades es concentren a l’estiu.
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En tots els països de la regió Sud d’Europa es dóna, cada any, en una extensió major o
menor del territori un risc d’incendi elevat, que ve donat per les condicions
meteorològiques,

acumulació

de

combustible,

humitat

realitva,

etc.

Això

explica

l’estacionalitat del foc.

Figura 3: Distribució mensual dels focs forestals a Portugal. Valors mitjans del 1980 al 1995.
Font: Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Portugal.

Els incendis forestals estan principlament concentrats a la meitat nord del país. Així, si
comparem la regió Nord Transmontana, (Tras-os-Montes és la zona en la que està
emmarcat el nostre projecte), enfront la totalitat de Portugal continental, observem que
representa una proporció molt important dels incendis forestals que es declaren anualment
(Fig 4). Segons l’Instituto Nacional de Estatística portuguès, si a l’any 2004 es van cremar
unes 120.000 ha en tot Portugal, aproximadament la meitat es van cremar a la Zona Nord.
I si ens fixem en el número de focs que es van declarar (número d’ocorrències), més de la
meitat van ser també al Nord. En canvi, el número d’efectius destinats al nord, no arriba a
ser la meitat.
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Comparació de la Regió Nord respecte la totalitat
del país (2004)
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Figura 4: Regió nord versus el total del país pel que fa a aspectes de focs. Font: Elaboració
pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estatística.

Si mirem la globalitat del país, el riu Teijo és una clara separació natural entre els boscos
oberts del Sud i les forestes muntanyoses del Nord. Generalment, els grans incendis es donen a
l’intenior del país, tot i que les regions més costaneres tendeixen a cremar més sovint, però
amb focs més petits. Això s’explica principalment per motius demogràfics, ja que també s’ha
observat una relació entre el número de focs i la densitat de població tal i com apunta
Natividade, 1950.
El foc en boscos d’alzina surera té moltes causes, però quasi totes tenen orígens antròpics:
crema de rostolls, negligències, oblits, etc... (Taula 1). Sovint hi ha molts interessos econòmics
darrera de cada foc. Informes de a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), diuen que
gran part de l’opinió pública portuguesa està convençuda que la majoria dels focs tenen orígen
criminal. Però les investigacions indiquen que les causes de foc són principalment negligències.
Així, s’aprecia una important component socio-cultural associada a les causes dels focs a
Portugal.
Taula 1: Origen dels focs forestals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DGRF.
Focs naturals

5%

Focs causats per negligències

35%

Focs intencionats

32%

Altres

28%
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L’alzina surera : importància econòmica i ecologia
1.3.1

Quercus suber: ecologia

Segons el que podem llegir al Volum I de l’Herbari, Arbres i Arbustos al Natural, de la
Història Natural dels Països Catalans i al Codi Internacional de Pràctiques Suberícoles,
l’alzina surera (Quercus suber) pertany a la família de les Fagàcies. La seva característica
definitòria és el revestiment del tronc que és una gruixuda escorça de color gris o
blanquinós brut i profundament solcada: el popular suro, que dóna nom a l’espècie.
L’arbre no acostuma a fer més de 15 o 20 metres d’alt i el tronc sol ser curt i retorçat,
amb ramificacions irregulars que formen una capçada aclarida, àmplia i poc simètrica. Les
fulles (3-7 cm) són alternes, coriàcies, arrodonides a la base i agudes a l’extrem. No són
gaire diferents de les de l’alzina, igualment amb marges poc o molt dentats. La cara
superior és d’un verd fosc molt brillant i la inferior és de color gris i pilosa.
Les flors masculines surten en llargs aments pènduls, i les femenines solitàries o en
ramells erectes, de 2 a 5 flors. La gla acostuma a medir entre 1’5 i 3 cm.
L’espècie floreix a l’abril i al maig, i fructifica al desembre del mateix any. Alguns arbres
floreixen a la tardor i tenen fruit madur a l’estiu següent.
L’alzina surera viu en terrenys silícics dels indrets relativament plujosos. Forma boscos
poc densos, lluminosos, a les contrades silíciques de la Mediterrània occidental en dues
àrees disjuntes: Galícia, Portugal, Andalusia i N-Àfrica per una banda, i per l’altra l’arc del
Golf de Lleó (Itàlia, Provença, Catalunya i País Valencià). El suro, que és ignífog i isolant
tèrmic, forneix a l’arbre una protecció en cas de foc: el seu efecte aïllant evita la destrucció
del tronc i permet que les capçades treguin fulles noves poc després de l’incendi.
Els boscos d’alzina surera s’estenen al llarg de 7 països de la mediterrània occidental:
Portugal, Espanya, Argèlia, Marroc, Tuníssia, França, i Itàlia. Es calcula que hi ha en tot el
món prop de 2’5 milions d’hectàrees de boscos de surers. El precentatge d’àrees sense cap
tipus d’explotació és molt variable segons el país, oscil·lant entre el 10% a Espanya i
Portugal i el 80% a Argèlia.
La distribució de l’alzina surera és força restringida en tot el món. L’àrea potencial on es
podria trobar Q. suber s’estén fins uns 12’5 milions d’hectàrees, però l’acció de l’home n’ha
fet desaparèixer uns 10 milions, transformant-les en àrees agrícoles, pastures, àrees de
matollars i àrees de boscos d’altres espècies. La major àrea contínua d’alzina surera es
troba a la Península Ibèrica.
Un bosc d’alzines adult s’emmarca dins l’espai que es coneix com a devesa. És un bosc
d’esclerofil·les dens i mitjanament alt, amb un estrat arbori dominat per la surera, malgrat
que també hi ha moltes altres espècies fonamentalment esclerofil·les també. Sovint Q.

suber coexisteix amb Q. ilex, Q. rotundifolia, Pinus pinea i Pinus pinaster. A més a més,
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també trobem una sèrie d’espècies arbustives de diferents alçades amb algunes herbàcies
anuals, tal com s’explica al Codi Internacional de Pràctiques Suberícoles.
La fauna dels boscos de sureres es basa principalment en espècies pròpies de forestes
mediterrànies. Estan associats a una biodiversitat força remarcable, que constitueix un
ecosistema reconegut a la Xaraxa Natura 2000. En total, més de 400 espècies de mamífers
poden ser identificades en els diferents tipus de boscos de sureres.
1.3.2

Importància econòmica de l’alzina surera

Els boscos d’alzina surera han estat explotats per l’home des de l’antiguitat, moltes
vegades de forma sostenible.
El fet que l’arbre sigui capaç de regenerar l’escorça si hom l’arrenca del tronc possibilita
l’explotació del suro: una indústria que ha estat i és de gran importància en moltes zones
mediterrànies. El suro es retira, per norma general, cada 10 o 12 anys, deixant nua una
part del tronc que mostra un característic color vermellós. Segons el Codi Internacional de
Pràctiques Suberícoles, en cada pelada s’obtenen uns 450 kg de suro per hectàrea. El
pelagrí o suro primer és gris i rugós i industrialment només s’usa per fer aglomerat. El suro
de les següents pelades, anomenat suro segunder o de reproducció, és marronós amb
rugositats molt més petites, i s’utilitza per la fabricació de taps i altres usos de qualitat.
Les glans són aliment d’animals i s’exploten en bona mesura. La fusta, tot i que és poc
explotada s’ha emprat per la fabricació de mànecs d’eines i per carbó.
La ramaderia també ha estat un aprofitament tradicional dels boscos d’alzines, tant per
pastures com per menjar les glans.
Tampoc ens podem oblidar de la caça, que és una altra de les activitats que es
desenvolupa en aquests boscos. En els casos en què està ben gestionada, és l’activitat que,
des del punt de vista conservacionista, té menys efectes negatius.
L’apicultura és, també, un aprofitament que es pot considerar inclús beneficiós ja que
moltes vegades facilita la polinització de moltes espècies.
Amb tot, l’explotació del suro és l’ús més important dels boscos d’alzines. El tap de suro
és el producte estrella de la indústria surerera, i concretament el tap natural, que no té un
igual com a sistema de tapament a la indústria dels vins i fa que el suro sigui un dels
productes naturals més ben remunertas.
Els beneficis socials i econòmics porten a que el bosc d’alzina surera sigui un dels més
rentables de tota la conca Mediterrània, inclús tenint en compte que el termini mínim per
extreure les primeres produccions de suro és d’uns 20- 30 anys pel suro verge, i d’uns 30 a
40 pel suro de reproducció.
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La salut i l’estabilitat del mercat del suro s’han vist amenaçades durant les darreres
dècades per la indústria del plàstic, que ha apostat fort per desprestigiar el tap suro. Cal
afegir a aquesta pressió del món del petroli el canvi en els usos de la foresta, els incendis,
l’abandonament del medi rural, etc.. que han fet que el suro hagi esdevingut un producte
del que s’ha implantat un sistema de qualitat específica, que certifica el cumpliment d’una
sèrie de normes per millorar-ne la qualitat del procès de fabricació.
Així doncs, podem afrimar que un bosc de sureres no només dóna suro. És important
remarcar també els altres aprofitaments que ens pot proporcionar ja que en un món en el
que tot ha de donar un benefici econòmic per merèixer certa atenció, qualsevol motiu és bo
si serveix com a argument per permetre’ns una gestió mínimament adequada.

1.4

Objectius : resposta de l’alzina surera front el foc
La gestió dels nostres boscos s’està convertint, cada vegada més, en una de les eines

més útils per reduir el risc d’indencis forestals.
És en aquest marc de gestió on es centra el present estudi, que pretén proposar
algunes mesures de gestió dels boscos de Quercus suber per tal que, en cas que pateixin
un incendi, no morin i es pugui seguir explotant sense haver d’esperar uns 20 anys (que és
el que s’acostuma a trigar a extreure el primer suro, el verge) o fins i tot més.
També es busca seguir endavant en l’estudi de la vegetació mediterrània, (en aquest
cas de Quercus suber) com a espècie recomanable en projectes de restauració ambiental,
degut a les seves adaptacions tant al clima com a les pertorbacions recurrents que afecten
aquests sistemes.
Així doncs, els nostres objectius són:
1 – Modelització de la mortalitat
2 - Caracterització i predicció de la resposta post-incendi
3 – Proposició de mesures de gestió adients i estudi de les possibilitats de l’ús
de Quercus suber en la restauració ambiental.
1.- Modelització la mortalitat
El present treball es proposa, doncs, estudiar quina resposta té l’alzina surera davant
del foc. S’intentarà desenvolupar un model que ens serveixi d’ajuda o eina a l’hora de
preveure la mortalitat, veure com i quan moren, basant-nos principalment en el gruix que
té l’escorça en el moment del foc.
La capacitat de rebrot de l’azina surera i la protecció que li confereix el suro fan que la
seva mortalitat front un incendi forestal sigui diferent que la de qualsevol altra espècie.
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2.- Caracterització i predicció de la resposta post-incendi
La caracterització de la resposta post-incendi va molt lligada a l’estudi de la
supervivència individual i a l’estudi del sistema com un tot. És doncs aquest el nostre segon
objectiu:
- l’estudi de la supervivència dels individus
- l’estudi de la resiliència del sistema
Convé saber com reaccionarà el sistema quan s’enfronti a un incendi per tal de podernos avançar a les conseqüències negatives que aquest pugui tenir. Si sabem com respondrà
el sistema podem dirigir les nostres actuacions a ajudar que el bosc es pugui recuperar
depressa. I no es tracta tan sols de donar uns consells d’explotació, sino que podem anar
més enllà i mirar d’extreure’n conclusions per una bona gestió en general.
3.- Proposar mesures de gestió i estudiar l’ús de Quercus suber en campanyes de
restauració ambiental.
La gestió és, com hem pogut anar observant en els darrers temps, l’eina més útil i més
a l’abast que tant forestals com altres gestors i tècnics del medi tenen per intentar
contribuir en la prevenció contra incendis i per procurar que la recuperació del sistema
després d’un foc sigui el més ràpida possible i hom pugui tornar a fruir dels usos que tenia
el bosc abans de l’incedi.
L’alzina surera, com a rebrotadora que és, pot representar una bona opció a l’hora
d’escollir les espècies per dur a terme una restauració ambiental. Si tenim em compte que,
teòricament, Quercus suber és resistent al foc i a més a més rebrota, pot ser una espècie
molt interessant en reforestacions de zones que són periòdicament afectades pel foc, com
són la majoria dels boscos mediterranis.

El treball que es presenta està emmarcat dins d’un projecte nacional, que s’ha dut a
terme tant a Trás-os-Montes

per la Universidade-de-Trás-os-Montes e Alto Douro,

Departamento de Florestais com a la regió de Lisboa pel Centro de Ecologia Aplicada Baeta
Neves do Instituto Superior de Agronomia.
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2. EFECTES DEL FOC A LA VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA
2.1

Efectes del foc al medi ambient
Des del punt de vista del medi ambient, el foc representa una destrucció temporal de

boscos i matollars, així com un alliberament a l’atmosfera d’una part del carboni i dels
nutrients acumulats a l’ecosistema. En el marc actual del canvi climàtic hi ha obert un debat
sobre el paper dels incendis al balanç global de carboni. Davant l’increment del carboni a
l’atmosfera degut a les emissions humanes i les seves repercussions sobre el clima, és
important conèixer el paper dels ecosistemes terrestres com a segrestadors de carboni.
L’abandonament de les pràctiques agrícoles ens ha portat a un increment de la massa
forestal, fet que suposa una acumulació de carboni als boscos. Però aquest segrest podria
veure’s contrarestat per l’alliberació a l’atmosfera durant els incendis. Queda aquí, doncs,
un tema obert a nous estudis i debats.
Pel que fa a la fauna, el foc també té importants efectes, malgrat que potser no són tan
directes com en la flora. A vegades les poblacions es veuen directament afectades, i d’altres
el perjudici ve donat pels canvis que pateix el seu habitat. Cal doncs, que la fauna s’ajusti al
nou escenari tant pel que fa a la disponibilitat de recursos com a l’activitat dels
depredadors.
Els incendis representen una pertorbació molt important, una pèrdua d’individus que es
produeix de forma súbita o episòdica. Impliquen un alliberament de recursos, de manera
que s’estableixen noves relacions entre els elements de l’ecosistema que sobreviuen o que
accedeixen després a l’àrea pertorbada. Després del foc, com qualsevol pertorbació, s’inicia
un procés de recuperació de l’ecosistema, el qual es mesura en termes de resiliència, o
velocitat a la que l’ecosistema assoleix els paràmetres anteriors a la pertorbació. Pot
aparèixer una comunitat diferent, que, amb el temps i a través del procès de successió
secundària acabarà confluïnt en un sistema com l’anterior a la pertorbació.
Les pertorbacions tenen un caràcter estocàstic per naturalesa, degut al seu caràcter
històric i discret. Així doncs, les pertorbacions es poden repetir en el temps i a l’espai amb
certa cadència. Sorgeix aquí, doncs, el concepte de règim de pertorbacions.
2.1.1

Règim de pertorbacions:

Podem definir el règim de foc com la caracterització de l’ocurrència del foc en un
emplaçament al llarg de períodes de temps i els seus efectes immediats. Les descripcions
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del règim del foc són molt àmplies i generals degut a la gran varietat del foc en temps i
espai. (Whelan, 1995 citat a Introduction and Fire Regimes, J. K. Brown). Segons tots
aquests paràmetres del règim de foc el bosc es veurà més o menys afectat per l’incendi.
L’activitat humana modifica tots aquests paràmetres del règim de pertorbacions,
augmentant o disminuint l’extensió, la freqüència i l’estacionalitat.
Alguns sondejos mostren que els incendis ja estaven presents en èpoques anteriors a la
romanització (Riera-Mora i Esteban-Amat 1994; Carrión i Van Geel 1999, citats a F. Lloret,
2004). Però no és fins l’alta edat mitjana que apareix un pic de l’activitat dels incendis que
coincideix amb l’expansió de la ramaderia. Malgrat tot, és durant el segle XX que es
registren el major número d’incendis. És convenient no veure aquestes pertorbacions com
un agent aliè al sistema, sino com un component més que el transforma. El foc és una
pertorbació que inicia un canvi, afecta la composició, l’estructura i el patró de vegetació del
territori. I aquesta pertorbació contribueix a mantenir la biodiversitat.
Generalment, la intensitat del foc és inversament proporcional a la freqüència en la que
es dóna (com totes les pertorbacions). Així, focs intensos són poc freqüents, mentre que els
focs més freqüents (n’hi ha que es donen unes quantes vegades en una mateixa dècada)
són menys intensos. Com més temps hagi passat entre dos focs, més biomassa acumulada
hi haurà i l’energia potencialment alliberable serà també major, per tant la intensitat serà
major. El coneixement del règim del foc és important per entendre i gestionar els
ecosistemes.
2.1.2

Regeneració i resiliència

Com a balanç global del sistema, els incendis suposen una pèrdua de nutrients per
volatilització durant la combustió, per erosió o lixiviació posterior (F. Lloret, 2004). Però
malgrat això, el foc implica un augment immediat dels recusos, que es pot entendre com un
efecte fertilitzador com a conseqüència de la deposició de nutrients a les cendres. A més a
més, el foc mobilitza alguns dels nutrients que estaven immòbils al sòl, de manera que
passen a estar disponibles per les plantes. Però per altra banda, el foc també causa pèrdues
als horitzons orgànics del sòl per combustió parcial o total de la matèria orgànica (Ferran et

al.1991; Ferran i Vallejo 1992 citat a F. Lloret, 2004). Un efecte immediat és la disminució
de l’estabilitat de l’estructura dels agregats, que juntament amb la pèrdua de la protecció de
la vegetació facilita l’erosió.
Així, tenim dos efectes contraposats: per una banda, el foc té un efecte fertilitzant a
curt termini, però per altra banda, pot suposar una gran pèrdua degut a l’erosió que es pot
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donar, sobretot si l’incendi ha estat a l’estiu i a la tardor es donen pluges torrencials. Tot i
això, si la cobertura vegetal es recupera depressa, les pèrdues erosives seran més limitades.

La capacitat de recuperació del sistema es fonamenta en la resposta individualitzada de
les espècies. En el nostre cas, ens trobem davant d’una espècie rebrotadora, que conserva
òrgans protegits de les altes temperatures. Això li permet aprofitar la situació d’increment
d’espai i recursos immediatament després de la pertorbació i tornar a crèixer i treure brots a
partir de l’estructura que tenia abans del foc. L’altra estratègia davant de la que ens podem
trobar és la germinació. La següent taula les compara.
Taula 2: Diferències funcionals entre les espècies rebrotadores i germinadores
REBROTADORES

GERMINADORES

•

Creixement lent

•

Creixement ràpid

•

Fulles escleròfil·les

•

Fulles no escelòfil·les

•

Baixa concentració de nutrients a la planta

•

Elevada concentració de nutrients en la planta

•

Plàntules amb una proporció baixa de biomassa

•

Plàntules amb una proporció alta de biomassa

foliar

foliar

•

Dispersió per vertebrats

•

Dipersió anemòcora

•

Fruits carnosos

•

Fruits secs

•

Llavors grans

•

Llavors petites

•

Estructures protectores (escorça) i subterrànies

•

Banc de llavors al sòl o a la planta

(bulbs).

Font: Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. F. Lloret, 2004. Modificat de
Verdú 2000, i de Carreira i Niell 1992.

L’èxit de la regeneració està molt determinat pel tipus d’espècies implicades presents al
sistema, per les característiques del medi i per altres pertorbacions que puguin ocórrer
posteriorment. La cobertura vegetal triga més temps en recuperar-se després d’un segon
incendi que del primer i també quan l’intèrval entre incendis és menor (Díaz-Delgado et al.
2002 citat a F. Lloret, 2004).
Als ecosistemes mediterranis, les estratègies rebrotadora i germinadora permeten que
es mantinguin quasi totes les espècies presents abans de l’incendi. L’increment de recursos
(el

nivell de nutrients augmenta als hortizons més superficials), facilita l’establiment

d’espècies de vida curta, que finalment seran eliminades per la competència d’espècies de
major tamany, pròpies de fases successionals més avançades (successió secundària). Pocs
anys després del foc es dóna un pic de biodiversitat, i una paulatina disminució de les
germinadores a favor de les rebrotadores.
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En general, els sistemes mediterranis de matollars i boscos escleròfil·les recuperen la
seva estructura i composició amb relativa rapidesa després del foc, ja que es tracta de
sistemes amb elevada resiliència. La reocupació de l’espai després del foc pot ser feta per
espècies situades a la pròpia zona cremada – superació de l’impacte – o per espècies
situades en zones veïnes. Així, els ecosistemes poden tenir resiliència in situ o
autosuccessió; o bé una resiliència per migració que és més important com major és la
pertorbació. En el cas de Quercus suber l’estratègia de reocupació post-incendi és la
resiliència in situ.
La intensitat del foc, les temperatures màximes i la seva durada (aproximació a la
severitat) pot induir grans diferències en la regeneració. La intensitat depèn de la càrrega
de combustible, la combustibilitat i l’estructura de la vegetació. En principi, la mortalitat
augmenta amb la intensitat i amb la severitat.
Segons F. Lloret, 2004, la intensitat d’un incendi medeix la magnitud física de la
pertorbació (s’hi inclouen totes les característiques que ens determinen com és el foc:
meteorologia, temperatura, disponibilitat de combustible, etc), i no té relació directa amb
els danys produits als éssers vius. En canvi, la severitat medeix el grau d’afectació de la
pertorbació als organismes o les propietats del sistema (per exemple, el número d’arbres
morts degut al foc).
L’època de l’any en la que es produeix l’incendi també és important per la recuperació
posterior. Si la pertorbació es dóna quan les plantes es troben en període d’inactivitat (estiu
o hivern) tenen més reseves emmagatzemades que podran ser utilitzades pel creixement
durant el següent període favorable. En canvi, si es dóna a la tardor o la primavera, quan
les plantes estan en període de creixement i ja han iniciat la mobilització de les reserves,
tindran menys disponibilitat per la següent estació de creixement, especialment a la tardor.
2.1.3

L’estratègia rebrotadora

Com s’ha comentat anteriorment, Quercus suber és una espècie que rep la protecció
del suro davant l’escalfor i el contatce de les flames. Però no hem d’oblidar, a més a més,
que és capaç de rebrotar després del foc.
El rebrot és una estratègia important en la recuperació de les poblacions i que
probablement ha estat seleccionada evolutivament com a resposta a les pertorbacions en
general i no necessàriament al foc (López-Sória y Castell, 1992 citat a F. Lloret, 2004). Per
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tal que un arbre pugui rebrotar, evidentment és necessari que no hagi mort. Es pot donar
el cas que només sobrevisquin alguns òrgans subterranis protegits pel sòl, o per l’escorça; i
això ja pot ser suficient per permetre que l’arbre tregui rebrots. La recuperació en els casos
d’espècies rebrotadores amb protecció mitjançant l’escorça és espectacular, ja que es
conserva l’estructura arbrada i de les mateixes branques surten els nous brots, de manera
que els rebrots aviat depassen les plàntules.
La supervivència dels individus després del foc depèn de la supervivència dels borrons.
Les gemmes adventícies són capaces de resistir les altes temperatures i poden treure nous
brots (rebrots) i fulles. En la resposta de les plantes després del foc tenen un paper molt
important:
- mida del banc de borrons
- disposició dels borrons
- capacitat de regeneració dels teixits meristemàtics
- estat de l’arbre en el moment del foc
- característiques del foc
- condicions del medi
La recuperació post-incendi també està molt relacionada amb el gruix de l’escorça, que
permet aïllar els borrons, i amb l’enterrament dels òrgans subterranis, que proporcionen
una important protecció contra el foc (Canadell et al., 1991 citat a Ecologia del foc, J.
Terradas, 1996).
o

L’escorça com a aïllant.

Una escorça gruixuda resisteix la penetració de la calor i protegeix el tronc de les
flames i la calor directes. El càmbium queda protegit, fet que permet que es produeixin
borrons, que dónen lloc a brots epicòrnics a les branques i el tronc, de manera que,
inclús després d’un foc de capçades intens, els arbres poden sobreviure i treure noves
fulles. L’exemple més clar de la conca Mediterània és, precisament, l’alzina surera, en la
que s’ha arribat a observar l’aparició de rebrots de 20 cm de longitud al cap de menys
d’un mes del foc.
o

El sòl és mal conductor de la calor.

Així que els òrgans que es troben sota terra estan força protegits contra el foc i poden
produir rebrots nombrosos i vigorosos que surten de soca, de les arrels, els rizomes, els
bulbs o altres òrgans subterranis.
Però el foc tampoc no és inocu per aquestes espècies: perden les parts
fotosintetitzadores i molts recusos i nutrients. Si la intensitat és molt alta, no tots els
individus sobreviuran. Entre els supervivents, la intensitat del foc influencia negativament
en el número de rebrots, probablement com a conseqüència

d’una major o menor
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mortalitat del banc de gemmes, així com de la seva altura i biomassa. El nombre de
gemmes capaces de produir nous brots està lligat a l’esgotament sota un règim continu de
pèrdua dels òrgans aeris (Riba, 1997 citat a F. Lloret, 2004). L’estratègia de rebrotar és
avantatjosa respecte la germinació en recurrències d’incendis intermèdies: d’entre deu i
cent anys, per tal de permetre als individus recuperar-se i emmagatzemar noves reserves.
Si les freqüències fossin molt altes, els arbres no podrien tornar a superar l’impacte del foc i
molts o gairebé tots moririen pel fort impacte tèrmic. Sovint aquesta característica va
acompanyada de la capacitat de desempallegar-se de les branques seques i mortes, és a
dir, d’auto-poda, fet que evita acumulacions de combustible.
Com s’ha comentat anteriorment, la resposta vegetativa de les plantes depèn de les
seves característiques prèvies, de les pròpies característiques del foc, i de les condicions
ambientals que es dónen després de l’incendi. Aquests factors interaccionen entre si de
manera que és difícil separar l’un de l’altre. La disponibilitat d’aigua pot ser un factor
determinant en la rebrotada, que fins i tot es pot arribar a ajustar als ritmes de precipitació
(López-Sória y Castell 1992; Riba 1997 citats a F. Lloret, 2004). La disponibilitat de
nutrients també hi juga un paper molt important, però segons Cruz et al. 2002 (citat a F.
Lloret, 2004) té influència a més llarg termini. La intensitat del foc pot reduir el nombre de
rebrots per unitat de soca i pot fer que les plantes triguin més temps a rebrotar, ja que hi
ha una mortalitat major del banc de gemmes i els primers borrons supervivents són més
profunds i triguen més a arribar a la superfície i començar a fotosintetitzar (F. Lloret, 2004).
La mida dels individus abans de l’incendi es relaciona positivament amb la
supervivència, la mida que s’assolirà després, la mida dels rebrots i la rapidesa amb la que
sortiran, independentment de la intensitat del foc. Alguns estudis demostren que l’edat de
la planta també afecta la capacitat de regeneració, ja que a partir de certa edat es va
perdent el vigor i, per tant, la capacitat de rebortar. Mooney i Hobbs (1986, citats a
Ecologia del Foc, J. Terradas, 1996) creuen que això és degut a la inactivació dels borrons
regeneratius. Les plantes velles no poden treure rebrots perquè no tenen borrons actius
prop de la base de la tija. Però l’edat també pot afectar a les plantes massa joves: pot ser
que no tinguin prou reserves que els permetin un creixment vegetatiu adient i poden fins i
tot morir.
2.1.4

Mortalitat

El foc és un procès dinàmic, predictible però incert, que ha donat forma a les
comunitats vegetals des que la Terra existeix (Pyne 1982, citat a Introduction and Fire
Regimes, J. Brown), tenint els llamps i les erupcions volcàniques com a font d’ignició. Quan
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es dóna un incendi, la probabilitat que els teixits de les plantes morin, depèn de la quantitat
de calor que reben. Aquesta calor depèn de la temperatura que s’assoleix durant l’exposició
(Wright and Bailey 1982 citat a Introduction and Fire Regimes, J.K. Brown). La mortalitat
es pot donar després d’un curt període si la temperatura és molt elevada (Martin, 1963 citat
a Introduction and Fire Regimes, J.K. Brown); mentre que temperatures menors
requereixen un temps d’exposició major.
La mortalitat de la planta normalment resulta dels danys a les diferents parts. Les més
sensibles, poden estar protegides (escorça, estructures subterrànies, etc). A vegades,
poden passar anys fins que la planta no mor. Aquests casos s’associen a efectes secundaris
com ara les malalties i els insectes.
Referint-se a la mortalitat de les branques, Pausas (1997) conclou que aquesta està
relacionada amb el diàmetre de l’arbre; i en canvi el gruix de l’escorça no explica gaire
variança. Això, de fet, no concorda gaire amb les nostres hipòtesi inicials, en les que
esperem que el gruix del suro tingui força pes en la mortalitat.
Pel que fa a la mortalitat de capçades, tal com anota M. Miller a Fire Autoecology (J.
Brown, 2002), podem dir que l’estructura de fusta de les plantes afecta la probabilitat que
la porció aèria sigui morta pel foc. Aquelles espècies que s’auto-poden les branques mortes
tenen menys probabilitat que el foc arribi a les capçades (Keeley and Zedler 1998 citat Fire
Autoecology, M. Miller, 2002,). La resistència al foc de les soques està relacionada amb el
gruix de l’escorça, que varia segons les espècies, l’edat de l’individu, el seu diàmetre.
L’efecte del tamay de la planta previ a l’incendi acostuma a estar, doncs, relacionat
positivament amb la supervivència dels individus (F. Lloret i López-Soria, 1993 citat a
Régimen de Incendios y Regeneración, F. Lloret, 2004 ) i amb la biomassa i el número de
biomassa i rebrots. Ara bé, les plantes de gran tamany poden acumular molt combustible,
augmentant la intensitat del foc i disminuint-ne la capacitat rebrotadora i, a més a més, ja
hem comentat que amb l’edat també poden perdre vigor. Així, plantes grans poden
correspondre a individus vells, la capacitat de rebrot dels quals ja hagi disminuït,
possiblement per esgotament de les gemmes capaces de produir nous brots.
El grau de recuperació de Q. suber després del foc està relacionat positivament amb el
DBH i amb el gruix de l’escorça (Pausas, 1997), de manera que, en principi, com majors
siguin, millor recuperació presentaran els arbres. La mortalitat no sempre és immediata,
sino que a vegades es produeix durant el període estival posterior a la rebrotada.
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L’alzina surera i el foc
Una de les característiques de les deveses és la seva baixa vulnerabilitat al foc. El fet de

ser sovint llaurades i cultivades fa que hi hagi poc combustible acumulat. Així, la proporció
de boscos de sureres cremats és molt inferior a altres sistemes forestals portuguesos. Però
el període 2003-2005 va representar una situació especial pel que fa a la relació entre
alzina surera i àrea cremada, ja que en aquest període les zones de devesa van cremar
considerablement més que els altres anys. Això s’explica per les extremes condicions
meteorològiques que es van donar durant el període estival del 2003: altes temperatures i
poca humitat relativa.
2.2.1

Resistència de l’alzina surera al foc

Quan un bosc de sureres pateix la pertorbació del foc, es fan paleses les seves
característiques de resistència i resiliència. Segons la bibliografia, el Quercus suber és una
espècie altament adaptada al foc, és el cas més espectacular de la conca mediterrània
(Sabaté i García a Ecologia del Foc, J. Terradas, 1996), tant pel fet de ser rebrotadora com
per la protecció que li confereix el suro. La capacitat de rebrotar és una característica que

Q. suber comparteix amb moltes altres espècies mediterrànies, com tots els Quercus. El
suro representa una capa gruixuda que protegeix el tronc de la calor i les flames directes.
Així, la surera té un clar avantatge davant altres espècies que es podria tenir en compte en
polítiques de reforestació i restauració. El número d’anys que han passat des de la darrera
retirada del suro, és a dir, l’edat (del suro, no la de l’arbre), és un factor totalment lligat al
gruix que tindrà; i aquesta alhora està relacionada amb la supervivència individual de
l’arbre. Segons Lamey (1983, citat a Silva et al. en publicació) hi ha una relació simple entre
l’edat del suro i la mortalitat.
L’estudi presentat per Pausas (1997), que realciona la probabilitat de mortalitat dels
brots amb el DAP (Diàmetre a l’Alçada del Pit), conclou que els brots dels arbres amb
DAP>10 cm tenen una mortalitat quasi nul·la. Pausas també va fer un model en el que es
relaciona positivament el recobriment de la capçada post-incendi amb el DAP i amb el gruix
del suro. Cabezudo et al. (1995) van presentar un estudi en el que només el 50% dels
arbres van sobreviure al foc, fet que, en certa manera es contradiu amb l’estudi de Pausas.
Dubois i Prodon (1991, citat a Silva et al. en publicació) també van presentar un model de
supervivència d’un estudi realitzat a França. En aquest cas, aplicat a la supervivència de les
branques. Mostra que el 50% de les branques cremades >7cm i el 100% de les > 11cm
sobrevivien al foc. En un altre estudi realitzat a Sardenya per Barberis et al. (2003)
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s’observa una mortalitat de només un 5% dels arbres als que no s’ha retirat el suro en els
darrers 30 anys; i un 40% d’aquells que sí han estat pelats unes quantes vegades, amb
l’última retirada dos anys abans del foc. Segons la gestió post-incendi, el precentatge de
plantes viables variava entre 94% i 20%. Hi ha encara un altre estudi, realitzat també a
Portugal a la Tapada Nacional de Mafra en el que es van monitoritzar 63 arbres amb un
DAP entre 15 a 140 cm després d’un foc sever que es donà l’any 2003. Dos anys després,
tots els arbres menys un havien sobreviscut. A aquests arbres, però, no se’ls havia retirat el
suro en els darrers 30 anys. Així doncs, aquesta conclusió no és gaire extrapol·lable a la
resta del país, ja que rarament podem trobar sureres que no hagin estat pelades enels
darrers 30 anys a Portugal.
A l’hora de parlar de mortalitat i supervivència, no hem de predre de vista, però que hi
ha molts factors biòtics i abiòtics que hi influencien; així com factors ambientals i les
pràctiques de gestió que es duen a terme. Pel que fa als factors abiòtics podem ressaltar
les diferents condicions climàtiques, tipus de sòl, etc. I en termes de biòtics, el més
rellevant és l’aparició de fongs (Phytophtora), que poden suposar una decadència
progressiva que pot suposar la mort.

2.3

El suro
El suro és conegut per les seves capacitats isolants degut a la presència de suberina a

les seves cèl·lues. Les propietats aïllants de la suberina són el resultat de molts anys
d’evolució i l’avantatge de sobreviure després del foc. Aquesta característica pot oferir
protecció als brots dorments que estan al tronc i la capçada. La pròpia destrucció de la
capçada activa els mecanismes hormonals necessaris per regenerar-la de nou.
El primer suro que es retira de l’arbre s’anomena suro pelagrí i és de baix interès
econòmic, ja que té una estructura rugosa i força irregular, de manera que s’usa
essencialment per fer-ne conglomerat. Aquest primer suro es retira aproximadament quan
l’arbre té uns 20 o 30 anys. Després, la següent capa de suro que creix a partir de la ferida
que suposa la primera retirada, s’anomena suro segunder o matxot i és més homogèni. Es
retira uns 12 anys després del suro pelagrí, però tot i ser més homogeni, les seves capes de
creixement anual encara presenten una disposició ondular que li confereix una estructura
irregular. Així doncs, aquest suro encara no és prou bo per les exigències dels productes de
major qualitat. No és fins la tercera retirada (12 anys després de la retirada del segunder),
és a dir, amb el suro de reproducció que es pot començar a fer servir per usos de qualitat
degut a que ja és més homogeni i té un creixement més regular. Hi ha sis lleves bones
d’aquest suro abans no comença a disminuir la seva qualitat.
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Figura 6: Llevada del suro tal com es feia antigament. Font: Museu del Suro de
Palafurgell
Tal com la fusta, el suro també creix amb anells de creixement i al llarg de la capa
anual de creixement. La dimensió de la secció tangencial de les cèl·lules es manté més o
menys constant al llarg dels anells de creixement, malgrat que entre anells de diferents
anys varia, depenent de les condicions ambientals exteriors de l’arbre. El suro és un teixit
constituït per cèl·lules mortes dispostes de manera compacta i sense espais lliures. L’època
de major activitat vegetativa és la primavera. La composició química indicada a la
bibliografia difereix d’autor a autor degut als diferents mètodes analítics emprats i als
diferents suros analitzats. De totes maneres, tots coincideixen en el fet que la suberina és
el component principal i a la bibliograifa més recent s’apunten valors que ronden el 40-45%
de suberina (Pereira, 1988 a Graça, 1990 citat a Calvão da Silva, 1996). Aquesta substància
condiciona gran part de les característiques que s’atorguen al suro, com ara el fet de ser
insoluble en aigua, en alcohol i en la majoria dels solvents usuals. La suberina tansols és
atacada per solucions alcalines que la despolimeritzen (Fengel et al. 1989, citat a Calvão da
Silva, 1996). Els altres components del suro poden ser classificats en dos grans grups: els
extractables i el residu llenyo-cel·lulòsic. L’estructura i la composició química del teixit del
suro són les que li confereixen les diferents propietats, permetent-ne les aplicacions i usos,
tant com a producte natural com utilitzant-lo després de ser transformat i aprofitant-ne els
residus.
De totes les caraterístiques del suro, les més destacables són la seva baixa densitat, la
baixa permeabilitat, la compressibilitat i elasticitat, el seu poder isolant, la seva lleugeresa,
l’estabilitat química i la resistència al desgastament mecànic, a la corrossió i al foc (Calvão
da Silva). En el nostre cas, la propietat més rellevant és la resistència al foc. El suro és un
material aïllant ja que té cèl·lues amb parets impermeables i aire a dins (l’aire és el millor
element isolant degut a que té una conductivitat tèrmica molt baixa). Sota el punt de vista
de combustibilitat, el suro és un bon retardant del foc ja que difícilment crema i té una
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combustió molt lenta. De fet, el suro és mal conductor no només tèrmic, sino també acústic
i vibratori.

2.4

Quercus suber a Portugal
A Portugal, l’alzina surera es troba principalment al Sud, on forma boscos

monoespecífics, però també podem trobar-ne taques a la resta del país, sovint barrejada
amb altres espècies. Rarament es troba per sobre dels 800m. La distribució potencial de
boscos de surera a Portugal és molt major que la superfície actual ocupada per aquesta
espècie (Silva i Catry, en publicació).
Les deveses on es troba Q.suber presenten gran varietat d’estructures i densitats,
degut als diferents usos del sòl associats (pastures, cultiu de cereals, etc). Estan compostes
principalment per Q. suber i Q. rotunifolia. Aquests arbres suposen una entrada addicional
de recursos: fulles, suro, glans; i garanteixien una protecció del sòl.
A Portugal existeix una llei molt vella (com a mínim del segle XIII) que protegeix els
boscos de sureres. D’acord amb l’inventari forestal portuguès, les zones on hi ha alzina
surera (tant en les que hi domina com en les que conviu amb altres espècies) corresponen
a 712.813 ha. Això representa un 22% de la superfície total de Portugal. Aquesta àrea ha
crescut durant les darreres dècades, malgrat el decreixement que es va donar en l’àrea
forestada durant el 1939, degut a la implementació de polítiques de cultius de regadiu, que
van devastar grans àrees d’alzinars i sureres. A les terres portugueses, Quercus suber té
dos grans competidors: Eucalyptus globulus i Pinus pinaster, amb els que comparteix sòl i
clima. L’eucaliptus és exòtic i va estar altament potenciat durant el segle XX (a causa del
seu ràpid creixement i la seva capacitat de rebrot) ja que se n’aprofitava la fusta.
Pràcticament no hi ha boscos d’alzina surera de propietat pública; segons Mendes
(2002), tansols un 0,4% de les surereres són públiques. Malgrat la importància ecològica i
econòmica de l’alzina surera a Portugal, quasi totes les taques d’aquesta espècie que hi ha
al país són gestionades per mans privades. A més a més, la majoria de les taques són de
mida petita: més del 85% tenen menys de 5 ha. Això comporta grans dificultats en termes
d’establiment de polítiques de gestió. Aproximadament el 92% dels boscos d’alzina surera a
Portugal es troben a l’Alentejo, i es troben en àrees per sota els 400 m d’altitud. Però
també se’n poden trobar a les regions Nordest i Central, tot i que en menor mesura. A les
deveses, la llaurada destrueix, generalment, les alzines sureres petites i no permet la
regeneració natural, i a més a més, destrueix les arrels laterals. Així doncs, les activitats
agrícoles tenen gran impacte en les surereres. No hi ha ecosistemes d’alzina surera que no
hagin patit cap pertorbació, ni a Portugal, ni a la resta de la Península Ibèrica. Així, els
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boscos que tenim avui en dia són el resultat de pràctiques de reforestació, o de la simple
selecció antròpica. Segurament, els bosocs d’alzina surera havien compartit, originàriament,
les àrees de distribució amb Pinus pinaster i altres Quercus. I probablement també van
ocupar una àrea major de la que ocupen actualment, ja que sovint van ser substituits per
eucaliptus, espècie intensament cultivada en aquesta àrea.
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3. METODOLOGIA
La foresta portuguesa inclou la major superfície d’alzina surera en tot el món, de fet, només
els boscos portugesos tenen al voltant d’un terç de la superfície mundial i originen més de la
meitat de la producció de suro. Una altra gran particularitat dels boscos portuguesos és la seva
gran incidència de focs forestals. Durant els anys 2003 i 2005 es van registrar uns nivells
catastròfics mai abans coneguts, en els quals es va cremar, segons dades de la DGRF (Direcção
Geral dos Recursos Florestais) un 15% del territori. Moltes d’aquestes àrees cremades eren,
precisament d’alzina surera i malgrat la resistència del suro al foc, això va suposar
conseqüències econòmiques i ecològiques importants.

3.1

Zona d’estudi: LOCALITZACIÓ

La zona estudiada es troba a la regió portuguesa de Trás-os-Montes, prop de la vila de
Mirandela. Aquesta zona, com per desgràcia la major part del país, ha patit diversos
incendis en les darreres dècades. Però nosaltres només hem estudiat dues zones que van
patir focs durant l’estació estival dels anys 2001, 2002 i 2003, malgrat que en ambdós
casos havien patit altres incendis anteriorment.
La regió de Trás-os-Montes es troba al nord-est del país, tal com s’aprecia a la Fig. 8.
Dins de la regió, la zona d’estudi es troba entre el concelho de Mirandela i el concelho de

Vila Flor, que també estan a la part més nord oriental de Trás-os-Montes, força a prop de la
frontera tant de Galícia com de Castella. Els dos concelhos estan dins del districte de
Bragança.

Figura 7: Situació de Trás-os-Montes dins del marc de tot Portugal
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Dins de cada un d’aquests concelhos vàrem col·locar una parcel·la. Així, tenim una
parcel·la a la zona d’Avidagos, dins del concelho de Mirandela, i una altra parcel·la situada
a Freixel, dins del concelho de Vila Flor, tal com es pot apreciar a la següent figura (Fig. 9).

Avidagos

Freixel

Figura 8: Situació geogràfica de les parcel·les estudiades: Avidagos i Freixel. Es troben
dins el concelho de Mirandela i el Concelho de Vila Flor, ambdós situats al nord-est de
Trás-os-Montes.

A sobre una imatge del concelho de Mirandela, amb la situació d’Avidagos. A sota, el

concelho de Vila Flor amb la situació de Freixel.

Les taques bosc d’alzina surera que es van mostrejar en cada una de les parcel·les són
les que s’aprecien a les imatges següents: (Fig. 9 i 10).
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Figura 9: Localització de les taques de Quercus suber afectades pels incendis dels anys
2001 i 2003 a la zona d’Avidagos, on es troba la primera parcel·la. Font: Grupo de
fogos, UTAD.

Figura 10: Localització de les taques de Quercus suber afectades pel foc a la zona de
Freixel, on s’emmarca la segona parcel·la. Font: Grupo de fogos, UTAD.
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A l’apartat d’annexes (Annex 1) es poden consultar aquests mapes més detallats, així
com la situació de les zones estudiades al marc de tot el país.
No podiem triar focs més antics perquè en aquest cas, els ecosistemes ja havien
recuperat bona part de la seva estructura pre-incendi. I tampoc podien ser més recents
perquè encara no es podia apreciar la supervivència dels arbres ni la resiliència del sistema.

3.2

Zona d’estudi: CARACTERITZACIÓ

Els boscos estudiats eren explotacions d’alzines sureres. Aquest tipus de bosc està
àmpliament distribuit per la conca Mediterrània, tant a Europa com al nord d’Àfrica, on
cobreixen més de 2’3 milions d’hectàrees (Bernetti, 1995). Les grans taques d’alzina surera
de Mirandela i Tua deixen entreveure la importància històrica que aquest arbre devia tenir a
la zona del Nord del Teijo, que actualment encara estaria bastament ocupada per Q. suber
si no fos per què gran part del patrimoni natural d’aquesta regió ha estat aniquilat. L’alzina
surera s’explota principalment per extreure’n el suro, però també la fusta i fins i tot les
glans.
L’aspecte de la majoria de les parcel·les que es van estudiar era aproximadament el
que es pot apreciar a la fotografia (Fig. 11): espais amplis i oberts, sovint amb cultius al
voltant i amb els peus d’alzina surera escampats i separats entre ells. Tot i això, a vegades
ens vàrem trobar amb alguna parcel·la amb una volta una mica més tancada.

Figura 11: Vista general del paisatge on s’emmarquen les parcel·les
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En general, però, la nostra zona d’estudi s’emmarca en un entorn de deveses on l’alzina
surera és dominant formant boscos molt oberts, la majoria de vegades amb el sotabosc
llaurat i envoltades de camps (Fig. 11).

3.2.1

Climatologia

En qualsevol estudi cal fer un esment a la climatologia de la zona que s’ha tractat, ja
que és un factor que influencia molt en els paràmetres naturals. En el nostres cas, ens
torbem en una zona inclosa en el clima mediterrani. Aquest clima es troba en la transició
entre clima temperat i clima subtropical i és especialment irregular i difícilment predictible,
sobretot pel que fa a la pluja.
Segons dades de l’Instituto Nacional de Estatística, la temperatura mitjana anual del
districte de Bragança és de 13,7ºC i la pluviometria és de 682,59 mm a l’any. Es
caracteritza per estius extremament calurosos i secs, (amb una temperatura mitja al juliol
de 22,4ºC); hiverns força suaus (tot i que pot arribar a glaçar de tant en tant) i no gaire
plujosos (amb una temperatura mitjana al gener de 6,3ºC); i primaveres i tardors en les
que es concentren les pluges, que a vegades poden ser torrencials. Generalment hi ha poca
amplitut tèrmica anual, però les condicions topogràfiques poden fer variar aquests
paràmetres, creant microclimes específics. Així, ens podem trobar amb hiverns molt freds
i/o estius suaus. El més significatiu del clima mediterrani són els tres a cinc mesos de
sequera estival, quan està sota el domini de l’anticicló subtropical.
Al districte de Bragança, el diagrama climàtic dóna una forma típicament mediterrània:
durant els mesos de juliol, agost i setembre hi ha un dèficit d’aigua, tal com es pot observar
a la Fig. 12.
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Diagrama climàtic (districte de Bragança)
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Figura 12 : Diagrama climàtic del districte de Braçança. Com a totes les regions de clima mediterrani,
durant els mesos d’estiu hi ha un dèficid d’aigua. Font:

El·laboració pròpia a partir de dades de l’Instituto

Nacional de Estatística.

3.2.2

Topografia

La topografia és un factor que no podem oblidar a l’hora d’estudiar els incendis, ja que
és la causa d’efectes tant directes com indirectes. Els efectes directes esmentables són la
transferència de calor i el fet que la màxima radiació i convecció es donen cap amunt. Els
indirectes vénen donats pel pendent, (pendents pronunciats tenen combustibles més secs i
fins i tot hi pot haver menys cobertura vegetal); l’exposició i la configuració topogràfica (les
carenes tenen situacions de vent molt diferents a les dels vessants).
En cap cas ens vam trobar amb pendents gaire pronunciats: els màxims van ser 20% a
Avidagos i 30% a Freixel, mentre que les mitjanes són 12,2% i 17,2% respectivament. Les
exposicions són molt diferents entre les parcel·les; tant, que no hi ha cap superposició
entre elles. Al foc d’Avidagos les exposicions que es van tractar van de 110º fins als 330º;
mentre que al foc de Freixel van tansols dels 0º als 50º.
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Totes aquestes característiques de restriccions acusades durant l’estiu i de
temperatures elevades i poques precipitacions fan que la demanda d’aigua durant aquests
mesos sigui molt elevada. Això fa que el tipus d’espècies que trobem en aquesta zona
siguin pròpies del clima mediterrani. Així doncs s’espera que tinguem, a grans trets, una
foresta amb un estrat arbustiu i lianoide molt desenvolupat, que enriqueix el bosc i el fa
força atapeït. El fullatge dels arbres i arbustos s’acostuma a mantenir viu tot l’any,
estalviant així una excessiva producció de material vegetal, que suposaria una gran despesa
d’energia. Però en realitat a la nostra zona d’estudi no hem trobat en cap cas aquest estrat
lianoide i arbustiu. Per tal de superar l’època estival altament seca, que suposa tot un repte
per la vegetació, els arbres i arbustos han desenvolupat una sèrie de defenses per tal de
perdre el mínim d’aigua possible. Aquestes defenses poden ser de tipus físic (fulles
esclerofil·les, és a dir, dures i resistents a la deshidratació, agullons, pilositat), químic (fulles
aromàtiques, pudents o verinoses), o biològic (secretant substàncies per alimentar a petits
insectes depredadors que mantenen lliure de plagues a la planta). El tancament estomàtic i
la pilositat ajuden a les plantes a superar els períodes estivals.
L’aspecte general que oferia el sotabosc després d’haver patit foc fa entre 3 i 4 anys
era el que es veu a la fotografia (Fig. 13): encara hi ha les restes de les branques cremades
dels arbustots més alts i la vegetació herbàcia s’ha recuperat força. En aquesta fotografia
també es pot apreciar que les capçades de les sureres s’han recuperat amb molt d’èxit, fet
del que s’ha parlat al capítol 2.

Figura 13: Vista general de l’aspecte del sotabosc un temps després del foc.
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Treball de camp

El treball de camp va ser realitzat durant els mesos de febrer i març del 2006 a
diferents zones surereres de Tras-os-Montes que van cremar, tal com s’ha dit anteriorment
en els anys 2001, 2002 i 2003. Aquest treball de camp consistí en fer un mostreig d’alzines
sureres (Quercus suber). Per fer-lo, es van delimitar 10 parcel·les. El mètode de mostreig
de les parecel·les va ser copiat de l’estudi anàleg que es va dur a terme durant les mateixes
dates al sud del país (Monitorització de la Resistència de Q. suber al foc a la Serra do
Calderão. Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia,
Lisboa), i no estava basat en cap referència bibliogràfica específica, sino que va ser
especialment pensat per aquest estudi.
La identificació de la parcel·la al terreny es va fer utilitzant referències de fàcil accès,
com ara carreteres o camins. No es van georeferenciar amb GPS ja que al projecte no
estava contemplada la possibilitat de tornar a les mateixes parcel·les per fer un estudi a
llarg termini i per tant no era necessari reconèixer amb exactitud les parcel·les un temps
més tard. L’objectiu era tan sols estudiar què havia passat des de l’incendi fins aquell
moment. Tot i això, es fotografiava cada parcel·la per si calia tornar a confirmar alguna
dada. Així doncs, el primer en ser escollit era el punt d’identificació de la parcel·la al
terreny. A partir del punt d’identificació, es traçava un transecte aproximadament linial en el
que s’hi poguéssin trobar un mínim de 30 arbres a menys de 10 metres per banda. De cada
parcel·la es calculà el pendent i l’exposició, procurant que en el total de les 10 parcel·les hi
apareguéssin les diverses situacions (pendents suaus, pronunciats, exposicions N/S, etc).
El sotabosc dominant es va descriure qualitativament per tal de mirar de reconstruir
com eren els arbustos abans del foc. Les categories en les que es classificava el sotabosc
són : 0 – sotabosc net, sense vegetació; 1 – cobertura poc densa (per exemple, en els
casos en què el sòl havia estat llaurat); 2 – cobertura mitjana; 3 – cobertura molt densa. A
més a més, també es registrava la suposada alçada mitjana que els arbustos tenien abans
de cremar. A partir del punt d’identificació s’anaven mesurant els arbres que es trobaven
dins la franja de menys de 10 metres a cada costat de la línia imaginària del transecte (Fig.
14).
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Figura 14: Dibuix explicatiu del mètode usat per la selecció d’arbres a mesurar.

Si a la fi del transecte no s’havien arribat a mesurar els 30 arbres, es repetia el
procediment per algun altre azimut fins a assolir aquesta xifra.
Per cada arbre es mesuren els següents paràmetres:
-

Alçada total de l’arbre, que es mesura amb l’Hipsòmetre VERTEX.

-

DAP ( Diàmetre a l’Alçada del Pit) que per definició és 1,30 m. Es mesurava amb
una forcípula o bé amb una cinta mètrica calibrada per aquesta fi.

-

La severitat del foc sobre l’arbre. Per fer-ho, es mirava quina era l’alçada mínima i
màxima del tronc cremat (a la que havia arribat el foc); i les mateixes mesures per
les branques i la capçada, si és que el foc hi havia arribat. Es buscava informació de
fins a quin punt els arbres es van veure afectats, ja que la intensitat i severitat
tindran rellevància a l’hora d’estudiar com reaccionen els abres. Així, es va mesurar
en quins arbres havia mort la part arèria i en quins no; i a quina alçada havia
arribat el foc, tant al tronc com a les capçades, i es va fer una relació entre
aquestes alçades i l’alçada total de l’arbre per tal de relativitzar aquesta mesura.

-

Mortalitat aèria dels arbres. Es van considerar morts de la part aèria aquells arbres
que no van treure brots de capçada després del foc, ja que el tronc havia mort i
s’havia interrumput el transport de fluids.

-

La regeneració de l’arbre, és a dir, el vigor amb el que va rebrotar després del foc.
Els rebrots que havia tret la capçada després de la pertorbació i la seva distribució
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espacial i quantitativa i el grau de cobertura que s’havia assolit. Per la distribució
espacial es van fer servir cinc classes: 0 – 0% (no hi havia cap rebrot); 1= 1- 25%;
2= 25-50%; 3= 50-75% i 4= 75-100% ( tota o quasi tota la capçada havia tornat a
treure fulles). I per la distribució quantitativa se’n van fer servir tres: 1= distribució
puntual; 2= distribució intermitja; 3= distribució homogènia. Els rebrots que havia
tret de soca es tractaven diferenciadament.
-

L’alçada del rebrot viu més alt, mesurada a partir del sòl. Sovint coincidia amb
l’alçada total de l’arbre, però a vegades, si l’arbre havia cremat sencer, el rebrot viu
més alt no era igual que l’alçada màxima, ja que la branca més alta estava
cremada. Aquesta mesura també es va considerar un indicador del vigor amb el
que es van recuperar els arbres.

-

El número de rebrots de soca (fins a 20), la seva alçada mitjana (moda) i la
màxima. Per damunt de 20 es considerava una única classe.

-

L’any de la darrera retirada de suro, si era possible esbrinar-ho.

El gruix de suro en 4 punts diferents al voltant de l’arbre, a l’alçada de 1,30m, per
després fer-ne una mitjana. Es feia servir un mesurador d’escorça.

-

També es va registrar l’eventual existència de senyals de consum dels rebrots per part
dels herbívors: 0- Absència; 1- Presència.
El protocol de mostreig i la fitxa de camp que es va usar es poden consultar a l’Annex

2 del present treball.

3.4

Tractament i anàlisi de dades

Les dades que es van obtenir del mostreig van ser tractades amb el programa estadístic
JMP IN 5.1, de SAS Institute Inc. Es van estudiar separadament els dos focs que es van
mostrejar: el d’Avidagos i el de Freixel. En cada un d’ells s’hi van fer cinc parcel·les.
Es pretenia ajustar aquestes dades a un model de mortalitat de la part aèria seguint
una regressió logística. Es van considerar estadísticament significatives aquelles variables
amb P < 0,05; i altament significatives les que tenien P < 0,001.
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El primer que es va fer per modelitzar la mortalitat fóu seleccionar les variables
independents amb les que es treballà. Es van escollir variables que explicaven el
comportament i la severitat de foc sobre l’arbre, així com les pròpies característiques de
l’arbre, les seves variables físiques (aquelles que ja tenia abans del foc i que no van variar).
La nostra variable dependent va ser la mortalitat de la part aèria. Amb aquestes dades, es
va fer una primera anàlisi exploratòria a partir de la que es va extreure la relació entre les
variables independents (amb efecte estadísticament significatiu) i la mortalitat de la
capçada. Aquestes variables van ser escollides per ajustar el model més tard.
Les variables que van donar un efecte altament significatiu (P<0,001) es van tractar
separadament en un primera regressió logística. I les que van donar un efecte significatiu
(P<0,05) van ser ajustades en un altre model stepwise.
Després de tractar les dades de les parcel·les, de la vegetació, de la severitat i la
resposta dels arbres, es va passar a tractar les de regeneració. De la mateixa manera que
amb la mortalitat de la part aèria, es va mirar d’ajustar un model amb les dades de
regeneració, però degut a la homogeneitat d’aquestes dades no se’n va poder extreure cap.
Ara bé, de totes maneres, amb aquesta informació es va caracteritzar la resposta que va
tenir Quercus suber després del pas del foc.
També s’ha estudiat quina va ser la recuperació de la capçada en volum, mirant tant la
recuperació qualitativa com l’espacial. Per altra banda, l’altura màxima del rebrot és la
mesura de la recuperació de la capçada en alçada. Per descriure com ha estat aquesta
recuperació s’ha intentat relacionar la mesura de l’altura màxima de rebrot amb les
variables independents que s’havien escollit inicialment. A més a més, també s’ha estudiat
quan i de quina manera les alzines sureres havien tret rebrots de soca.
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ
4.1

Resultats
4.1.1

Descripció de la vegetació

La cobertura de vegetació arbustiva va ser poc densa, (sovint fins i tot havia estat
llaurada) o mitjanament densa. En cap cas vam trobar-nos amb una parcel·la que tingués
una cobertura de sotabosc molt densa.
La Taula 3 resumeix les diferències que es van trobar en les parcel·les i les
característiques de la vegetació de cada un dels focs. Pel que fa a l’alçada de la vegetació
(AV), es va mirar de deduir quina era abans del foc, tenint en compte els vestigis que havia
deixat el foc al seu pas: branques i troncs d’arbustos carbonitzats que encara estaven drets
(estrat arbustiu). Amb això es pretenia obtenir una variable més del comportament que
havia tingut el foc, ja que aquest comportament està altament lligat a les característiques
de la vegetació existent abans del foc. En ambdós focs vam trobar alçades dels vestigis de
vegetació anterior al foc menors als 2 metres, amb una mitjana de 1,52 m al foc d’Avidagos
i de 1,24 m al de Freixel.
Si ens fixem en el DAP, podem veure que als dos llocs vam trobar tant arbres vells i
grossos com arbres molt més joves i prims: l’intèrval de la primera parcel·la va des 6,5 fins
a 92,3 cm; i el de la segona va de 13 a 65 cm. Això ens indica que teniem una població
molt heterogènia, amb individus força diferents. L’altura total (AT) dels arbres també
mostra aquesta heterogeneïtat de les poblacions d’alzines sureres amb les que vàrem
treballar: tenim des d’arbres petits (3,2 metres) fins a arbres força alts, d’uns 17 metres.
El gruix de l’escorça (GE) té un intèrval molt gran (de 0,2 cm a 5,47 cm al foc
d’Avidagos i de 0,45 cm a 5,4 cm al foc de Freixel) degut a que a cada parcel·la teniem
arbres que havien estat pelats i encara tenien una escorça prima i d’altres que eren verges i
tenien una escorça més gruixuda. En aquest aspecte, doncs, també vam trobar-nos davant
d’una important heterogeneïtat entre individus.
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Taula 3: Característiques de les parcel·les i de la vegetació. Mitjanes, desviacions

FREIXEL

AVIDAGOS

FOC

estàndard i intèrvals màxim i mínim per les dades de vegetació.

núm.

núm.

exposició

pendent

cobert.

transec

arbres

(º)

(%)

(*)

330, 180,

12,2

110, 120,

± 5,654

170

5

5

150

150

50, 30, 14,
40, 0

AV (m)

DAP

AT (m)

(cm)

GE
(cm)

1,52

34,75

9,05

2,56

±0,639

±15,208

±2,693

±1,035

(3–20)

(0,3–2)

(6,5-92,3) (3,2-17,1)

17,2

1,24

30,33

9,25

2,37

±0,460

±11,558

±2,632

±0,771

(0,6–1,8)

(13-65)

(4,1-17)

(0,45-5,4)

±8,593
(8–30)

1, 2

1, 2

(*) 1= cobertura poc densa; 2= cobertura mitja; AV = altura de vegetació; AT = altura total; GE = gruix de l’escorça.

Del total dels 300 arbres, un 51,33% havien estat pelats com a mínim una vegada,
mentre que el 48,66% eren arbres verges, és a dir, que encara no se’ls havia fet cap lleva.

La Taula 4 resumeix la severitat del foc. S’hi poden apreciar les dades que hem assumit
que expressen la severitat que va tenir el foc.
Pel que fa a l’estat dels arbres, es van trobar més arbres amb la capçada viva que
morta en ambdues parcel·les. Al foc de Freixel, la diferència entre vives i mortes era major
que al foc d’Avidagos, tot i que als dos hi ha una gran diferència. Quant a les altures
màximes del tronc i la capçada carbonitzats, al foc d’Avidagos tenim des d’individus que van
cremar-se molt poc i que tenen un mínim de zero (la capçada no va cremar i el tronc
només va cremar-se per un costat, per exemple) fins a individus que van cremar totalment.
En canvi, al foc de Freixel no hi ha cap arbre amb un mínim de zero, probablement perquè
el foc va ser més sever. Les relacions entre les altures màximes cremades (tant del tronc
com de la capçada) i l’altura total (AMTC/AT i AMCC/AT) mostren que molts arbres van
cremar totalment. En ambdós casos s’arriba a assolir una relació d’u, fet que significa que
l’arbre va cremar totalment. La mitjana de la relació entre l’altura màxima del tronc
carbonitzat i l’altura total (AMTC/AT) és en el cas d’Avidagos de 0,77 i, per tant, la severitat
del foc va ser alta. En el cas de Freixel la mitjana encara és major: de 0,99; de manera que
quasi tots els arbres van cremar totalment i per tant és probable que es donés un foc
encara més sever. S’observen valors molt semblants en la relació entre l’altura màxima de
la capçada cremada i l’altura total (AMCC/AT), fet que també indica un foc d’alta severitat.
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Taula 4: Severitat del foc. Mitjanes, desviacions estàndard i intèrvals màxim i mínim de
les altures a les que va arribar el foc i percentatges de mortalitat i supervivència
observats.

Status

FOC

vives%

AVIDAGOS

FREIXEL

68

88,6

AMTC

AMCC

AMTC/AT

AMCC/AT

7,48

7,5

0,77

0,795

±3,178

±3,386

±0,278

±0,305

(0,9-15)

(0-15)

(0,037-1)

(0-1)

9,21

9,24

0,99

0,996

±2,694

±2,636

±0,063

±0,018

(2,2-17)

(4,1-17)

(0,11- 1)

(0,46-1)

mortes%

32

11,3

% vivies i % mortes fa referència a l’estat de la part aèria de l’arbre. AMTC = altura màxima del tronc carbonitzat;
AMCC = altura màxima de la capçada carbonitzada, que és l’alçada fins on va arribar a cremar la capçada; AMTC/AT
= altura màxima del tronc carnonitzat / altura total; és a dir, l’altura relativa del tronc carbonitzat respecte l’altura total
de l’arbre; AMCC/AT = altura màxima de la capçada carbonitzada/altura total; és a dir, la relació entre l’alçada total i
l’alçada màxima a la que va cremar la capçada.

La Taula 5 resumeix la resposta dels arbres individualment davant del foc. Es donen
dades dels rebrots (número, altura màxima dels rebrots de capçada, altura dels rebrots de
soca) i de la distribució tant espacial com quantitativa de la recuperació de la capçada.
La distribució espacial de la capçada i la distribució quantitativa poden considerar-se
com indicadors del vigor amb què els arbres es van recuperar i el grau de cobertura que
van assolir. En ambdós focs es van observar recuperacions des de molt bones (100% quan
la capçada s’havia recuperat totalment) fins a molt dolentes (0% en els casos que l’arbre
havia mort de capçada).
Els rebrots de soca només es van observar en aquells arbres que tenien la capçada
morta. En aquests casos, l’arbre no podia rebrotar de capçada (segurament perquè s’havia
interrumput el transport vertical de nutrients) i la seva resposta fou treure brots de soca a
partir dels òrgans que quedaren protegits del foc, és a dir aquells que estaven soterrats,
etc... En cap dels dos focs no es va observar un gran rebrot de soca, probablement perquè
la majoria d’arbres van quedar vius de capçada. Així doncs, la mitjana al foc d’Avidagos és
tansols de 3,04 rebrots; mentre que la del foc de Freixel encara és més petita: de 1,11
rebrots. Tot i això, en les dues parcel·les es van trobar arbres que havien tret més de 20
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rebrots. L’alçada màxima que assolien aquests rebrots era, als dos casos, de poc més que
1,6 metres; i la moda d’uns 1,2 metres.

Taula 5: Resposta al foc. Classificacions del vigor de la capçada, mitjanes, desviacions
estàndard i intèrvals màxim i mínim de les variables de la rebrotada.

FOC

DEC (*)

AVIDAGOS

FREIXEL

DQC (●)

0, 1, 2, 3, 4

AMRC

nº rebrots soca

AMRS

moda RS

7,36

3,04

1,609

1,28

±2,201

±5,264

±0,802

±0,629

(3-13,4)

(0-20)

(0,4-4)

(0,3-3)

7,31

1,11

1,619

1,23

±2,886

±3,815

±1,061

±0,697

(0-13,8)

(0-20)

(0,25-4,3)

(0,25-3)

1, 2, 3

0, 1, 2, 3, 4

2, 3

DEC = distribució espacial de la capçada: (*) éssent: 0= 0%; 1= 1-25%; 2= 25-50%; 3= 50-75% ; 4= 75-100%;
DQC = distribució quantitativa de la capçada: (●) éssent: 1= distribució puntual, 2= dsitribució intermitja, 3=
distribució homogènia; AMRC = altura màxima del rebrot de capçada; AMRS = altura màxima del rebrots de soca; RS
= rebrot soca.

4.2

Mortalitat de la part aèria
4.2.1

Model del rebrot de capçada

Quan parlem de supervivència aèria, només ens hem referit a aquells arbres que van
rebrotar de capçada i hem exclòs els que van rebrotar de soca, malgrat que en realitat
aquests darrers tampoc estan morts. Però el dany que han patit uns i altres és tan diferent
que els hem considerat separadament. A la taula següent (Taula 6) es pot apreciar quin va
ser el tipus de rebrotada que ens vàrem trobar, tenint en compte els 300 arbres i sense
diferenciar entre els dos focs.
Taula 6: Resum del tipus de rebrotada que han seguit els arbres

Capçada

Rebrot de

Rebrot de Soca
NO

SI

NO

21

43

SI

193

43
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En termes d’explotació forestal, paisatgístics i de restauració, la recuperació de la
capçada és l’aspecte més important, ja que els arbres que rebroten de capçada tornen a
tenir un aspecte semblant a l’anterior al foc poc temps després; mentre que els que
rebroten de soca, malgrat no estar morts, donen un aspecte i una funcionalitat totalment
diferent al sistema. Així, mirant les dades de la taula podem dir que tansols un 7% dels 300
(21 arbres) van morir relament, és a dir, no van rebrotar ni de capçada ni de soca. I un
14,3% (43 arbres) va rebortar de soca i no de capçada. La suma d’aquests dos grups és el
que nosaltres hem considerat com a “arbres morts de capçada” o “arbres morts de la part
aèria”. Per altra banda, tenim un 64,4% dels (193 arbres) que va rebrotar tansols de
capçada i un 14,3% (43 arbres) que va aconseguir rebrotar tant de capçada com de soca. A
aquests els hem anomenat “vius de la part aèria”.
L’estudi de la mortalitat era un dels nostres objectius principals marcats des de l’inici.
Per fer-ho, doncs, s’ha modelitzat la mortalitat de la part aèria usant com a indicador la
rebrotada de capçada.
Les variables amb efecte estadísticament significatiu sobre la mortalitat de la part aèria
que vàrem extreure de l’anàlisi exploratòria van ser escollides per ajustar el model més
tard. Fóren: el pendent i l’alçada de la vegetació pel que fa al comportament del foc (Taula
3) ; pel que fa al propi arbre: el DAP, el gruix de l’escorça i el fet d’haver estat o no pelat
(Taula 5); i pel que fa a la severitat del foc: l’altura màxima del tronc carbonitzat, l’altura
màxima de la capçada carbonitzada, la relació entre l’altura màxima del tronc cremat i
l’altura màxima de la capçada cremada respecte l’altura total, la relació entre l’alçada
mitjana del tronc cremat amb l’altura total i la relació entre l’altura mitjana de la capçada
cremada i l’altura total (Taula 4).
El primer que cal esmentar és que, tal com la lògica i la idea inicial indiquen, el gruix
que té l’escorça en el moment del foc és molt important pel que fa a la mortalitat de

Quercus suber, ja que tal com s’ha explicat al capítol 2, el suro és el que protegeix el tronc
de la calor i les flames directes; i per tant és d’esperar que el gruix que té el suro sigui un
factor molt important en la mortalitat de l’alzina surera. Com major és el gruix de suro, més
probabilitat de sobreviure tenen les alzines sureres, ja que estan més protegides (Fig. 15).
Tal com es pot observar al gràfic següent, en el que es relciona el percentatge d’arbres vius
amb cinc classes de gruix; a partir de la tercera classe de gruix d’escorça, (que va entre 2 i
2,9 cm) quasi no hi ha cap arbre que mori, i ja a la segona classe (de 1 a 1,9 cm) s’assoleix
una probabilitat de supervivència de quasi 50%.
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Figura 15: Percentatge de supervivència aèria segons el gruix de suro. Les classes segons el
gruix de suro que s’han usat per aquest gràfic són: classe 1= 0-0,9 cm; classe 2= 1-1,9 cm; classe 3= 2-2,9
cm; classe 4= 3-3,9 cm; classe 5= 4 cm i més.

Per altra banda, també és d’esperar que la mida de l’arbre, expressada a través del
DAP, estigui relacionada amb el percentatge de mortalitat. En principi, arbres més petits
haurien de morir més, ja que cremen totalment, estan menys desnvolupats i són més
sensibles. Però s’ha assumit també que el DAP expressa (a més de la mida de l’arbre) una
mesura del vigor de l’arbre, de l’edat que té. Així, arbres més grans són més vells, i per tant
tenen molt menys vigor que els arbres joves. Com major és el diàmetre, doncs, menor és el
percentatge de vius ja que com més vell és l’arbre i més lleves ha patit, menys vigorós és,
més dificultats té per regenerar-se, i per tant més probabilitat de morir (Fig. 16).

1

% de vius

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0

20

40

60

80

Classe DAP (cm)

Figura 16: Relació entre la mortalitat de la part aèria i les classes de DAP. Percentatge
de supervivència aèria segons el DAP.

Per DAP majors la mortalitat de la capçada observada és

major. En aquest gràfic s’han fet 7 calsses de DAP a partir de les dades inicials per tal de poder calcular el %
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de mortalitat aèria que es dóna en cada classe. Es pot apreciar la tendència decreixent de la supervivència de
la capçada a mida que el DAP va augmentant.

Aquest resultat, però, es contradiu amb l’estudi de Pausas (1997), en el que els arbres
més grans se’n surten i recuperen millor que els petits. Probablement, aquesta contradicció
es deu al fet que Pausas, al contrari que nosaltres, no va tractar el DAP com una mesura
del vigor dels arbres.
Així doncs, després de l’anàlisi exploratòria i d’haver fet una primera ullada als resultats
més obvis, es va prosseguir amb el desenvolupament del model. Es van fer dues
regressions logístiques, que van donar lloc a dos models: el model senzill i el model
complet.
A la Taula 7 es resumeixen tant els resultats que es van obtenir amb el primer model, al
que hem anomenat model senzill ; com els resultats del model complet, que es tractarà
més tard.

Taula 7: Resultats dels models senzill i complet. Coeficients, desviacions estàndard (entre
MODEL

COEFICIENTS I DESVIACIONS ESTÁNDARD

SENZILL

COMPLET

X3

X4

ROC

INTERCEPT

X1

X2

X5

1,047

-1,661

2,048

(0,627)

(0,255)

(0,48)

-5,26

-1,837

1,826

1,555

0,048

3,35

(1,646)

(0,303)

(0,553)

(0,414)

(0,02)

(1,094)

CONCORDÀNCIA

ROC

TOTAL

VIUS

MORTS

0,862

98

97

60

0,907

89,7

96,6

64,6

parèntesi), corba ROC i concordàncies per cada un d’ells.

X1 = gruix escorça (GE); X2 = pelat-no pelat; X3 = altura vegetació (AV) ; X4 = DAP ; X5 = altura del tronc carbonitzat/
altura total (AMTC/AT).

Pel primer model es van fer servir tan sols el gruix de l’escorça (GE) i el fet d’haver
estat pelat o no.
Pel segon model es van usar les variables que a l’anàlisi exploratòria havien sortit
estadísiticament significatives (P< 0,05). Es va ajustar el model stepwise amb el conjunt
d’aquestes variables i les que van ser escollides fóren tan sols cinc: l’altura de la vegetació
(AV), el DAP, el fet d’haver estat pelat alguna vegada o no, el gruix de l’escorça (GE) i la
relació entre l’altura del tronc carbonitzat mitja i l’altura total (AMMC/AT). Aquestes van ser,
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doncs, les variables del nostre segon model. Els resultats de l’equació que es va obtenir
amb aquest altre model, al que hem anomenat model complet, també es trobem resumides
a la Taula 7.
Tot seguit, passem a tractar els resultats d’aquests dos moldels.
•

Concordància:

La concordància és una mesura de la fiabilitat dels resultats que ens donarà el model.
És una manera de posar a prova el model. Ens compara el resultat previst pel model amb la
realitat observada, és a dir, amb les pròpies dades amb les que s’ha construït el model.
Dóna una idea de fins a quin punt concorden el resultat que ens dóna el model amb la
realitat. Com major sigui la concordància, més fiable serà el model, ja que més vegades
coincidiran la previsió amb la observació.

o

Model senzill:

Tal com es pot apreciar a la Taula 7, amb només les dues variables del model senzill ja
teníem una concordància total del 89%. Si mirem les concordàncies de vius i morts de la
part aèria separadament, veiem que la concordància pels arbres amb capçada viva fou molt
alta: 97%, mentre que la dels arbres amb capçada morta fou tan sols del 60%. Això vol dir
que el nostre primer model era molt bo explicant la probabilitat de supervivència aèria i no
ho era tant a l’hora d’explicar la de mortalitat de la part aèria. Per tant, aquest model no és
especialment aconsellable en l’ús per la predicció de la mortalitat de capçades post-incendi.

o

Model complet:

Amb el model complet la concordància total que es va assolir va ser de 89,7%, tal com
es veu a la Taula 7. S’aprecia així una petita millora respecte el model senzill, però no és
especialment notable tenint en compte que s’han afegit tres noves variables al model.
Sembla doncs que les dues variables que s’havien escollit pel model senzill són molt més
bones que les altres tres afegides.
La concordància pels vius en aquest model complet, però, és una mica pitjor que al
model senzill. Al primer haviem obtingut un 97%, mentre que ara només s’ha obtingut un
96,6%. I pel que fa a la concordància dels morts de la part aèria, el model complet l’ha
millorada una mica: hem passat d’un 60% a un 64,6%. Així, sembla que aquest model seria
una mica millor per predir els arbres que moririen de capçada després del foc. Ara bé, tot i
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això un 64,6% tampoc és prou bo per considerar que el model permet predir la mortalitat
aèria.
Els dos models són, doncs, molt bons per predir la supervivència de la capçada, però
insuficients per predir la mortalitat aèria. Com que en termes de gestió i productivitat el
més interessant és la mortalitat, cap dels dos models seria gaire apte per usar-los per
predir què passarà després d’un incendi a nivell de mortalitat de capçades.
•

Corba ROC (Receiver Operating Characteristic)

La corba ROC s’usa per comparar models. Segons Burgueño et al. (1995) les corbes
ROC són índexs de l’exactitud diagnòstica i proporcionen un criteri unificador en el procès
d’avaluació de la prova, degut a les seves diverses aplicacions. El valor emprat per
comparar els models és la superfície que queda per sobre d’aquesta corva. Com major és
aquest valor, millor és el model. La corba ROC indica la capacitat que model té per separar
els dos tipus d’aconteixement (0 o 1) d’un model logístic. Com major és el valor que s’obté
de la corba ROC, major és la capacitat del model per separar amb exactitud els valors de
zero i u. En el nostre cas, com major sigui el valor de la corba, millor serà el model per
separar els aconteixments “morts” (0) de “vius” (1) de la part aèria.
Així doncs, amb el model senzill el valor de l’àrea per sobre la corba ROC que s’obté és
de 0,862; mentre que amb el model complet, aquest valor millora una mica arribant fins el
0,907. Per tant, podem tenir una mica més de confiança en el segon model a l’hora de
predir amb certa exctitud què passarà.
•
A .-

Coeficients de les variables

Model senzill
Tal com ja s’ha dit, al primer model les úniques variables que es van fer servir van ser

el gruix de l’escorça (GE) i el fet d’haver patit alguna lleva o no.
Com s’ha comentat anteriorment, el gruix del suro protegeix enormement el tronc. De
manera que si el gruix de suro que té l’arbre abans del foc és suficient, l’arbre podrà
rebrotar de capçada després de l’incendi, ja que no s’haurà interrumput el transport vertical
de nutrients, i malgrat que l’arbre perdi tot el recobriment de capçada degut al foc es pot
recuperar fàcilment poc temps després de la pertorbació.
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L’altra variable que tenim dins del model senzill és si l’arbre ha estat pelat alguna
vegada o no. El fet que aquesta variable tingui també una alta significància estadística ens
porta a pensar que és un factor rellevant que inicialment no s’havia contemplat. Aquesta
importància rau, probablement, en que el suro dels arbres verges (suro pelagrí) i el dels
arbres als que ja s’ha fet alguna lleva (suro segunder o de reproducció) tenen
característiques diferents que els donen diferents comportaments i reaccions davant del foc.
Aquest diferenciament entre els dos tipus de suro s’explica per varis motius de la seva
morfologia i composició: la densitat, la porositat i les característiques de la superfície.
La baixa densitat del suro fa que la transmissió de la calor sigui més lenta, ja que no hi
ha continuïtat de material. Per tant, per arribar a tenir danys al càmbuim i que l’arbre mori,
és necessari un foc més prolongat que en altres tipus d’escorces o fustes. La densitat del
suro és d’entre 0,12 a 0,24 (Natividade, 1950), que és força més baixa que l’escorça de la
majoria de les espècies forestals (és d’aproximadament la meitat).
El suro verge, a més a més, resisteix millor a la calor que els altres tipus de suro . Per
un mateix gruix, els arbres verges dónen una probabilitat de mortalitat aèria menor que els
arbres pelats (Fig. 17). O el que és el mateix, per tenir una probabilitat de morir de capçada
de 0,5 els arbres verges només necessiten un gruix de suro de 0,6 - 0,7 centímetres;
mentre que els arbres que ja han estat pelats alguna vegada necessiten uns 1,8
centímetres (més del doble) per sobreviure.
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Figura 17: Probabilitat de supervivència aèria per arbres verges o arbres que han estat pelats
segons el gruix de l’escorça. Per traçar aquest gràfic, s’ha fet servir l’equació del model senzill. Per la variable del
gruix de l’escorça s’han fet interbals de 0,1 cm i pel que fa a la variable d’haver estat pelats alguna vegada o no, s’ha
introduït l’equació, seguint el criteri de 0=arbres verges i 1= arbres pelats.

Trobem diverses explicacions per aquest fet:
La primera és el fet que el suro pelagrí (el d’arbres verges) té molts menys porus per
centímetre quadrat que el suro de reproducció. Segons Calvão da Silva el suro pelagrí té 3
porus/cm2 , mentre que el suro segunder o de reproducció té 6 porus/cm2. Aquesta major
porositat del suro segunder (7,1%) explica la major mortalitat dels arbres que han estat
pelats, ja que la calor aconsegueix entrar amb més facilitat, més ràpidament i amb més
intensitat fins al càmbium causant la mort del tronc.
Aquesta diferència de porositat es pot apreciar a les fotografies següents. (Fig. 18).
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Figura 18: Diferència de porositat entre el suro pelagrí (d’arbres verges) i el suro de
reproducció o segunder (d’arbres pelats diverses vegades).

A les fotografies s’aprecien dues

mostres de suro. A la superior, la mostra de l’esquerra és suro pelagrí, amb menys porus per cm2; mentre que la
de la dreta és suro de reproducció, notablement més porós. A la fotografia de sota es pot verue aquesta mateixa
diferència: la mostra superior, de suro pelagrí té menys porus (malgrat que més grossos) que la inferior, que és de
suro de reproducció. Probablement aquesta diferència de porositat és la que explica el fet que els arbres verges
morin menys amb un mateix gruix de suro.

En canvi, el suro pelagrí, malgrat tenir pours més grans, en té molts menys (5,5%), de
manera que el foc no hi penetra amb tanta facilitat.
Un altre motiu és que la superfície del suro pelagrí és força compacta, mentre que la
del suro segunder o la del suro de qualitat és més fibrosa i té esquedres per on pot entrar
amb facilitat la calor. Es pot afegir també el fet que la superfície del suro segunder té molta
més lignina. En canvi, el suro pelagrí té una superfície molt menys lignificada i llenyosa i
amb major proporció de suberina. La suberina crema amb menys facilitat que la lignina.
Així, tornem al fet que el suro verge protegeix millor que el suro segunder i el suro de
reproducció.
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Així doncs, concluïm que, tal com es pot apreciar al gràfic, els arbres verges, per un
mateix gruix de suro tindran una major probabilitat de supervivència aèria que els arbres
que han estat pelats.

B. -

Model complet
Al model complet es van fer servir, a més de les dues variables del model senzill (gruix
de l’escorça i arbres amb alguna lleva o no) les següents variables: l’altura de la vegetació
(AV), el DAP i la relació entre l’altura mitja del tronc carbonitzat i l’altura total (AMTC/AT);
que són totes les que a l’anàlisi exploratòria havien sortit estadísiticament significatives (P<
0,05), o molt significatives (en el cas del GE i el fet d’haver patit lleves o no).



Diàmetre a l’Alçada del Pit (DAP)

Ja s’ha dit que el DAP s’ha inclòs al model com a mesura del vigor de l’arbre ja que
s’ha assumit que un major DAP equival a més edat. Com més vell és l’arbre i més lleves ha
patit, menys vigorós és i més li costarà refer-se després d’una pertorbació.
Aquest fet s’explica per la pèrdua de vigor de l’arbre amb l’edat i les pelades
consecutives. A mida que l’arbre es va fent més vell té més dificultat per recuperar-se
després del foc, de manera que quan es vegi afectat pel foc tindrà més probabilitat de
morir si té un DAP molt gran. En canvi, un arbre jove té molt vigor encara i molt potencial
per recuperar-se després del foc, per això moren menys els arbres amb DAP petit. A la Fig.
19 es pot observar que per un mateix gruix de suro, els arbres amb un DAP petit (10 cm)
tenen molta més probabilitat de sobreviure que els arbres més amples (DAP= 90 cm).

53

Resultats i discussió

Mireia Banqué

% vius de capça

1

0,5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Gruix escorça (cm)
DAP=10 cm

DAP=30 cm

DAP=60 cm

DAP=90 cm

Figura 19: Probabilitat de supervivència segons el DAP.

Aquest gràfic ha estat traçat a partir del

model complet i per diferents classes de DAP: 10 cm, 30 cm, 60 cm i 90 cm. Les altres variables incloses al model
complet s’han mantingut constants, éssent: l’AV= 1,25 m (que és l’altura mitjana); la relació AMTC/AT= 0,5; i el
fet d’haver patit lleva o no= 1 (arbres pelats).



Altura de la vegetació (AV)

L’altura de la vegetació del sotabosc també ens va entrar dins del model complet, de
manera que també està correlacionada amb la mortalitat aèria. Com major era l’altura de la
vegetació, major va ser la intensitat del foc i per tant, menor fou la probabliltat de
supervivència.
La intensitat d’un incendi tan sols està relacionada amb el propi foc (s’hi inclouen totes
les característiques que ens determinen com és el foc: meteorologia, temperatura,
disponibilitat de combustible, etc). En canvi, la severitat inclou la relació que es crea entre
la intensitat i el propi arbre. Així, es va pensar que existia una relació entre l’AV del
sotabosc i la severitat del foc, ja que sovint la severitat i la intensitat estan relacionades;
però s’ha vist que, malgrat la idea inicial, l’AV no està correlacionada amb la severitat
(P>0,05), probablement per què l’efecte del foc sobre l’arbre (severitat) depèn més de la
dimensió del propi arbre, i no tant de l’alçada que té la vegetació del sotabosc. Si tenim
arbres molt alts, encara que el sotabosc que crema sigui molt alt també (per tant la
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intensitat sigui elevada), no tenen perquè cremar-se, ja que potser les flames no arriben
fins el capdamunt de les capçades, i per tant la severitat no té per què ser elevada.
Així, l’AV està relacionada amb la mortalitat de la part aèria a nivell de intensitat, però
no a nivell de severitat.

Figura 20: Vegetació herbàcia i arbustiva post-incendi i vestigis dels arbrustos que hi
havia abans del pas del foc. En segon terme, arbres totalment carbonitzats que han
tornat a treure fulles a la capçada.

Tal com s’aprecia a la Fig. 21, com major és l’AV , menor és la probabilitat de
supervivència de les capçades. O dit d’una altra manera, com menor és l’AV, menor és el
gruix d’escorça necessari per assolir una probabilitat de supervivència aèria de 0,5. Per una
AV de 0,6 metres n’hi ha prou amb un gruix d’uns 0,4 cm; mentre que si l’altura és de 2
metres ja cal un gruix d’uns 1,5 cm per arribar a una supervivència de capçades del 50%.
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Figura 21: Probablitat de supervivència segons l’altura de la vegetació.

Per aquest gràfic també

s’han mantingut totes les variables del model complet constants, (excepte l’AV) éssent: DAP= 32,55 cm (que és la
mitjana); AMTC/AT= 0,5 i s’han tractat els arbres que han estat pelats alguna vegada. Per l’AV, s’han fet tres
classes: 0,6 metres, 1,2 metres i 2 metres



Altura mitjana del tronc carbonitzat/ Altura total (AMTC/AT)

L’altra variable que ens ha entrat al model és AMTC/AT; és a dir, la relació entre l’altura
mitjana del tronc carbonitzat i l’altura total de l’arbre. Aquesta variable expressa el grau de
dany que el foc va causar sobre els arbres i s’ha fet servir com a mesura de la severitat ja
que en aquest cas ja tenim inclosa la interacció entre el foc i l’arbre. Com major és aquesta
relació, més cremat està el tronc, per tant, més danys va patir degut al foc.
Conseqüentment, doncs, i tal com es pot observar a la Fig. 23, s’aprecia una major
mortalitat en aquells arbres amb una relació AMTC/AT major. Si la relació és petita, és molt
probable que el foc només arribés a cremar una part del tronc, i fins i tot en algun cas,
només arribés a afectar poc més que la soca.
A la realitat, però, es va observar un percentatge molt elevat d’arbres que havien
cremat totalment, que estaven tots carbonitzats, de manera que el foc havia tingut un
important efecte sobre ells.

56

Resultats i discussió

Mireia Banqué

Figura 22: Detall d’un tronc que no va cremar totalment (a l’esquerra) i d’una capçada
que només va cremar la meitat (a la dreta).

Com major és la relació AMTC/AT, més gruix ha de tenir el suro per arribar a assolir
una supervivència de la part aèria de 0’5.
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Figura 23: Probabilitat de supervivència segons la severitat del foc.

Per aquest gràfic també s’han

mantingut constants: l’AV = 1,25m; el DAP= 32,55; i s’han considerat tansols els arbres que han estat peltas
alguna vegada (factor 1 a l’equació).
Com major és la relació AMTC/AT, menor probabilitat de supervivència tenim per un mateix gruix de suro.
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Finalment, també van entrar al model complet el gruix del suro (GE) i el fet d’haver
patit alguna lleva o no (arbres verges o pelats). Aquestes dues variables ja s’han tractat i
comentat quan s’ha parlat del model senzill.

A més a més de totes aquestes variables que ens havien entrat al model complet,
també hem volgut esbrinar si hi ha efecte de la parcel·la i de l’exposició sobre la mortalitat.

C.-

Efecte de la parcel·la
L’efecte de la parcel·la inclou força factors: l’altitud, el clima, el tipus del sòl, l’edat de
les alzines, la història de gestió que ha seguit la zona, etc. Tots aquests factors no es van
tractar separadament a l’anàlisi, sino que es van incloure al conjunt de “l’efecte de la
parcel·la” i, a priori, es va pensar que probablement tenien un pes important en la
mortalitat de la part aèria.
Així doncs hem afegit al model l’efecte de la parcel·la, i realment s’ha obtingut un
efecte altament significatiu (P<0,001) sobre el model de mortalitat aèria. Quant a la
concordància d’aquest nou model, la total és de 91,3%; una mica pitjor que la del model
senzill, però millor que la del complet. La concordància de vius de capçada (97%) és igual
que la del model senzill, però pitjor que la del complet. En canvi, per la concordància dels
arbres amb la capçada morta, s’ha obtingut un 70,8%, que és notablement millor que la
obtinguda en els altres dos models anteriors. Per tant, l’efecte de la parcel·la explica força
millor que les altres variables la mortalitat de les capçades de Quercus suber. Aquest fet és
força lògic ja que l’efecte de la parcel·la inclou un seguit de variables importants per la
supervivència dels arbres com és el tipus de sòl o la història de gestió (entre altres) que
poden haver afectat directament a la mortalitat.
La corba ROC d’aquest darrer model donà 0,932, que és més que els altres dos models.
Per tant, afegint-hi l’efecte de la parcel·la la fiabilitat de la previsió del model també va
millorar.
A més a més, es va pensar que part d’aquest efecte del local podria tenir a veure amb
l’exposició de les parcel·les, ja que als dos focs que tenim, no hi ha superposició
d’exposicions. És a dir, cada foc té un rang d’exposicions que no coincideix gens amb el
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rang de l’altra, per tant, el pes de la parcel·la sobre la mortalitat de la part aèria podia tenir
molta relació amb l’exposició.
Es va estudiar, doncs, si l’exposició tenia efecte sobre la parcel·la. Segons Svetlitchnyi

et al. (2003) existeix una relació entre l’exposició i el grau d’humitat al sòl. Aquest autor va
relacionar les exposicions N i E per una banda com les més humides i el S i O per una altra
com les més seques. Es va fer servir aquesta classificació per relacionar l’exposició amb la
mortalitat i comprovar si l’efecte del local realment s’explicava per l’exposició.
Taula 8: Classificació de les exposicions segons Svetlitchnyi et al. (2003).
exposició (º)

classificació

N-E

1

S-O

0

Després de l’anàlisi, es va concloure que no existeix aquesta relació ja que va donar un
efecte no singificatiu entre l’exposició i la parcel·la. Per tant, malgrat que a primer cop d’ull
semblés que hi hauria d’haver hagut relació entre aquestes dues variables degut a la manca
de sobreposició d’exposicions entre parcel·les, l’efecte que té la parcel·la sobre la mortalitat
da la part aèria no té res a veure amb l’exposició, sino que probablement està més
relacionat amb aspectes com el clima, la història de gestió, etc, i no amb l’exposició.

4.3

Regeneració
4.3.1

Caracterització de la resposta post-incendi.

Es van tractar també les dades de la distribució espacial (DEC) i quantitativa (DQC) de
la capçada que es troben a la Taula 5, però sense fer-ne cap model.
•

Distribució espacial i quantitativa de la capçada

La distribució espacial, expressada en classes que indiquen un rang de percentatges (tal
com s’ha explicat a la metodologia), es considerà una mesura del volum de capçada
recuperat. Donant una ullada a les dades s’ha extret que el 55% dels arbres han recuperat
més de tres quarts del volum de la capçada entre dos i quantre anys després del foc, i un
35% ha recuperat entre la meitat i tres quarts del recobriment. Per tant un total de 90%
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dels arbres han recuperat més de la meitat del volum de la capçada. A més a més parlant
en termes de distribució dels rebrots, un 94% dels arbres van tenir una recuperació
homogènia.
Aquests resultats són molt constants i homogenis per tot el mostreig. Quasi tots els
arbres que no van morir de capçada durant el foc van tenir una regeneració elevadíssima i,
actualment, entre dos i quatre anys després sembla que les capçades tenen un aspecte
molt semblant al d’abans del foc. I és probable que sigui per aquest motiu que no s’ha
aconseguit relacionar la recuperació del volum de les capçades amb les variables
independents de l’estudi.
La distribució espacial de la capçada (DEC), que s’ha tractat com a volum de capçada
recuperat, no s’ha pogut relacionar, doncs, amb cap de les variables independents; excepte
amb dues: la relació entre l’altura màxima del tronc carbonitzat i l’altura total ( AMTC/AT)
(P= 0,0271; R2= 0,02), i la relació entre l’altura màxima de capçada carbonizada i l’altura
total (AMCC/AT) (P=0,0409; R2=0,02). D’això en traiem que com major fou la severitat del
foc, menor va ser el volum recuperat. Ara bé, aquesta relació, malgrat aparèixer com a
estadísticament significativa (P<0,05), és molt feble i probablement ha sortit significativa
perquè el número d’individus mostrejats és molt alt i quasi tots van ser totalment
carbonitzats.
•

Altura màxima de rebrot

Anterioment hem vist com ha estat la recuperació de la capçada en volum i ara es
pretén exposar quina ha estat la recuperació en alçada. Per descriure com ha estat aquesta
recuperació s’ha intentat relacionar la mesura de l’altura màxima de rebrot amb les
variables independents, però en cap cas s’ha trobat una bona relació.
Aquest fet es pot deure, (de la mateixa manera que tampoc s’ha pogut relacionar la
recuperació del volum amb les variables independents) a que la resposta de Quercus suber
és, de nou, molt constant i homogènia. La recuperació en altura va ser del 97,7%, per tant
quasi tots els arbres van recuperar totalment l’alçada que tenien anteirorment al foc . Tan
sols un 7,2% dels 300 arbres van recuperar menys del 90% de l’alçada que tenien abans
del foc. Amb la qual cosa, es pot afirmar que la recuperació en alçada també va ser
espectacular.
S’han trobat, però, valors diferents (diferència estadísticament significativa) entre les
dues parcel·les, ja que van cremar en anys diferents, però la diferència és ben petita: a la
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parcel·la d’Avidagos, que va cremar fa 3 anys, s’ha assolit un nivell de recuperació de
96,2%, mentre que a Freixel, que va cremar fa 4 anys la recuperació va ser del 98,9%.
Malgrat que aquests valors són estadísticament diferents, podem dir que ja en els primers
tres anys es dóna quasi tota la recuperació, però en el quart encara es pot apreciar un
creixement visible, al contrari de la recuperació en volum en la què no hi ha una gran
diferència entre un any i l’altre.
La recuperació en alçada i en volum estan correlacionades (P< 0,001), però en canvi, la
recuperació en altura no està correlacionada amb el patró de distribució de capçada, ni la
quantitativa ni la espacial.
•

Número de rebrots de soca

Pel que fa al número de rebrots de soca, s’han trobat algunes relacions amb variables
que influencien la probabilitat de rebrot de la capçada. La relació que hem trobat és
inversa, de manera que com més rebrots de soca ha tret l’arbre, menys ha recuperat el
recobriment de capçada. O dit d’una altra manera: només els arbres que no van rebrotar de
capçada van treure brots de soca.
No s’ha trobat cap relació entre l’altura mitja del rebrot i l’altura total.

Figura 24: Imatge d’un rebrot de soca
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Pel que fa a la presència de pastures o existència de consum per part d’herbívors,
malgrat que es va mesurar en totes les parcel·les, no se n’ha fet cap tractament
estadístic, ja que les dades han estat força constants (en gairebé totes les parcel·les hi
havia consum per herbívors) i no s’ha considerat que aquesta variable tingués gran
repercussió sobre el que es va estudiar.

62

Conclusions

5.

Mireia Banqué

CONCLUSIONS

5.1

Síntesi de resultats
Abans d’endinsar-nos en les conclusions hem mirat de fer una breu síntesi dels resultats

per tal de clarificar-los i resumir-los.
•

En primer lloc, i tal com esperàvem des d’un inici, com major és el gruix de suro
que té l’arbre en el moment de l’incendi, s’observa una major probabilitat de
supervivència aèria post-incendi degut a la seva capacitat de protecció.

•

En segon lloc, s’ha observat una probabilitat de supervivència aèria menor si l’arbre
ha patit alguna lleva que si no n’ha patit mai cap (arbres verges); i a més a més,
quantes més lleves ha patit, menor probablitat de supervivència tindrà:


Els arbres verges en tenen prou amb un gruix de 0,6-0,7 centímetres per
assolir un 50% de supervivència de la part aèria.



Els arbres pelats (com a mínim una vegada), en canvi, necessiten uns 1,8
centímetres aproximadament per assolir el 50% de supervivència de la part
aèria.

•

A més a més, com major és el DAP, menor és la supervivència aèria observada,
probablement, degut a la pèrdua de vigor de l’arbre amb l’edat.

•

L’altura de la vegetació del sotabosc està relacionada positivament amb la intensitat
del foc. Però, en canvi, no està relacionada amb la severitat (que inclou la relació
entre el foc i l’arbre), ja que l’efecte sobre l’arbre està vinculat, sobretot, als
paràmetres de la dimensió i característiques del propi arbre. Així, si l’arbre era molt
alt, encara que les flames també ho fossin, no tenien perquè arribar al capdamunt
de la capçada.

•

Per altra banda, tenim l’AMTC/AT que expresa el dany que el foc va provocar sobre
l’arbre i, per tant, com major és aquesta relació, s’ha observat una major mortalitat
de la part aèria.

•

L’efecte de la parcel·la té força pes sobre la mortalitat de la part aèria. Com que
s’ha tractat en conjunt, no sabem quina de les variables incloses dins aquest efecte
de la parcel·la és la que li dóna aquesta importància.
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Les exposicions no tenen efecte significatiu sobre l’efecte de la parcel·la, malgrat la
manca de superposició que s’hi ha observat.

•

Pel que fa a la recuperació post-incendi, s’ha vist que Quercus suber

té una

capacitat de recuperació després del foc espectacular: un total de 90% dels arbres
han recuperat més de la meitat del volum de la capçada i en un 94% aquesta
recuperació va ser homogènia, entre tres i quatre anys després del foc.
•

En termes de recuperació en alçada, també hem vist una vegada més que l’alzina
surera té gran resiliència: un 90% dels arbres ja havien recuperat l’alçada que
tenien abans del foc entre tres i quatre anys després.

5.2

Implicacions en la gestió de les forestes

Tal com s’ha apuntat a la introducció, un dels nostres objectius era estudiar la
possiblitat de fer servir l’alzina surera per restaurar els boscos i alhora augmentar la
resiliència dels ecosistemes i paisatges mediterranis.
Els dos models assajats són força bons per predir la supervivència aèria, però no la
mortalitat de capçades després del foc. Això podria tenir repercussions en l’hipotètic cas
d’un propietari que volgués usar aquest model per decidir quins arbres s’haurien de talar
després d’un foc. En aquest cas només un 60% dels arbres que segons el model haurien de
morir de capçada realment ho farien, així el propietari estaria traient molts arbres que en
realitat no haurien mort si haguessin quedat drets i per tant estaria perdent diners.
Parlant en termes de gestió, i no tant de producció, el fet que el model sigui molt millor
preveient la supervivència que la mortalitat de capçades és un important desavantatge, ja
que normalment el que més ens interessarà com a gestors és saber quants i quins arbres
moren. De la mateixa manera que en termes de productivitat el propietari pot perdre
diners, en termes de gestió, el tècnic pot posar en marxa un projecte de restauració
ambiental o repoblació post-incendi quan en realitat potser no és necessari.
Partint de la conclusió que els arbres necessiten un gruix mínim de suro per sobreviure,
éssent diferent si es tracta d’arbres verges o pelats, es podrien tenir en compte algunes
prevencions per tal que, en cas que un bosc de Quercus suber patís la pertorbació que
suposa el foc, pogués sobreviure. Està clar que en cas de foc, la propera producció de suro
es perdrà de totes maneres, però sabent que el gruix mínim per sobreviure és 0,6-0,7 pels
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arbres verges i 1,8 pels pelats, es pot mirar de mantenir el sotabosc net i una vigilància
més intensa mentre les alzines sureres no assoleixin aquest gruix per intentar que no es
propagui el foc i que no morin. Mitjançant estassades, podes, tales, etc, es podria mantenir
el sotabosc net per evitar la propagació de focs, tallant la continuitat del combustible.
El ritme de creixement del suro fluctua molt entre els diferents anys segons les
condicions ambientals a les que el bosc està sotmès, de la mateixa manera que també
canvia molt entre parcel·les. Per tant, no podem predir durant quants anys s’haurien de
mantenir aquestes mesures més restrictives.
Per altra banda, també s’ha pogut comprovar que Quercus suber és un arbre
especialment resilient al foc. Si mirem aquestes dades des del punt de vista de la gestió
forestal, podem dir que Quercus suber podria ser una bona espècie per tenir en compte en
les restauracions forestals dels ambients mediterranis, sotmesos molt sovint a incendis
forestals; ja que com mostren les dades té una recuperació molt ràpida i completa després
del foc.
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