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1. Coneixements actuals

La raresa de les observacions de I'accio del foc sobre els ecosistemes es notable pel

que fa a la regio mediterrania, i mes particularment en les zones sensibles del departament
dels Pirineus Orientals.

A. Els Pirineus centrals

L'accio del foc sobre les comunitats vegetals pirinenques no ha estat estudiada, essen-
cialment, i en referencia a la part central dels Pirineus, amb I'excepcio dels focs pastorals
(Metailie JP. 1981). Aquesta aproximacio es va fer segons un metode ecologico-historic

basat, despres de la localitzacio dels medis naturals i pastorals d'estiuada, en un compte
historic de zones incendiades amb I'ajut de diversos jocs de fotografies aeries, en una serie
d'anotacions ecologiques dels incendis les quals permeten apreciar el comportament de
cada especie davant el foc, en recerques a partir d'arxius forestals disponibles, aixi com en
enquestes amb pastors i ramaders. Tot aixo, podent ser completat amb experimentacions
sobre I'evolucio de les landes sotmeses repetidament al foc, desemboca en «un esbos de
cartografia integrada d'un espai pastoral 1'element caracteristic del qual es el foc».

B. Els Pirineus «mediterranis»

Pel que fa als Pirineus mediterranis francesos tan sols destaquen algunes observacions
de Braun-Blanquet J. (1948), Gruber M. (1978), Negre R. i Serve L.(1979). Aquests autors
fan referencia sobretot a la dinamica dels matolls d'altura que, sota la influencia dels
repetits incendis, deixen Iloc al gespet i eventualment a I'extensib de facies amb falgueres
(Pteridium aquilinum) tambe observada en zones mes baixes.

Segons Braun-Balnquet (op. cit.: 286) «es abs incendis repetits (una mitjana de cada 5-6
anys) [que la landa de balec (Cytisus purgans)] deu la seva immensa extensio i la seva

183



progressio» sobre les solanes pirinenques. <<mentre no resulta massa afeblida, tots els

arbusts incendiats rebroten immediatament de soca i impedeix la infiltracio d ' elements

estranys .» ( Ibid.: 285 ). Observa , no obstant aixo una successio regressiva , o sigui un

recular de la landa de godua i de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) que es torna quasi

completament erma quan I'incendi sistematic passa i torna a passar a intervals curls, cosa

que impossibilita la reproduccio per Ilavor . Aleshores , el foc propicia una gespa rocosa

transitoria on prosperen les festuques ( Festuca paniculata , F. eskia ) i I'extensio del geofits

amb instal•lacio d'una facies amb porrassa (Asphodelus albus var . pyrenaicus).

Gruber M. (op. cit .) fa aquestes mateixes observacions . Negre R . i Serve L. (1979: 746

& 754) destaquen, pel que fa a I'evolucio del gespet pirinenc oriental en relacio amb I'accio
humana i pastoral , que <merces a l'incendi gesp i balec poden , tant I'un corn I ' altre "baixar"
o "pujar " a dominis ecologics en els quals altrament no penetrarien malgrat la particular
facultat de disseminaci6 i gran aptitud per conquerir medis nous ( congestes en retroces,
tarteres i pedrusques , etc.) que tenen '. Hom trobara a faltar que algunes experiencies de
foc controlat ( Tondelier M. 1986 ) o de focs freds d'hivern ( Lambert B., 6 Parmain V. 1987)

practicades en el departament dels Pirineus Orientals no hagin produit un seguiment cienti-

fic de I'evolucio de la vegetacio.

C. La regio mediterrania

C.1. Llenguadoc , Provenga -Alps-Costa Blava
Per al Llenguadoc nomes disposem de les recerques de Trabaud L. (cf. bibliographie),

que analitzarem mes tard . Abans dell alguns autors han descrit estadis evolutius o han fet

observacions molt puntuals sobre la costa oriental mediterrania francesa ( Flahault Ch.
1924; Braun-Blanquet J. 1936 , Kuhn holtz-Lordat G. 1938 , 1952, Kornas J. 1958 , r+P1004+

Dugrand 1964 , Orengo C. & Rossi G . 1973, Naveh Z. 1975, Thoth J. 1987).

C.2. Zones vermelles mediterranies a Catalunya Nord

A la Catalunya Nord nomes el massis dels Aspres ha estat objecte de dues series

d'observacions (Janssen H. 1980, Scheepmaker M. 1980). La primera consisteix unica-

ment en un seguit de disset comptes fitosociolbgics efectuats el 1978, o sigui dos anys

despres de ('important incendi del 1976 (Amigo J.J. 1979). La segona, basada en cinc

comptes, procedeix a una analisi de la regeneracio de la vegetacio (alzina, alzina surera,
bosquines de la serie, prats i gramenets damunt d'esquists i damunt de calcari). Tanmateix

aquest estudi es molt puntual en el temps (sense seguiment posterior) i no ha disposat

d'una serie cartografica que delimiti de forma cronologica els diversos focs sobre els quals

es va superposar el del 1976.

II. Interes d'aquests coneixements

A. Consideracions generals

Les respostes possibles de la vegetacio mediterrania als incendis forestals han de ser
conegudes de la forma mes precisa possible, per diverses raons.

En primer Iloc, perque, com recorda amb exactitud Matailie JP. (1981:5), "el problema

del foc i del seu paper en els ecosistemes es d'aquells que encenen mes passions en el

camp de I'ecologia i que provoquen mes entossudiments. Formules a mica, partits presos i
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evidencies de sentit comb son forca mes corrents a Franca que cap temptativa d'analitzar
el fenomen,,. L'autor explica tal actitud per prejudicis diversos dels quals no pot prescindir, i
als quals s'afegeixen el pes moral i economic dels forestals francesos, que orienten al
gestio del bosc amb «criteris poc flexibles»; els retreu de no integrar el foc com a element
dels ecosistemes en els models ecologics establerts i de veure'l mes «com un efecte
globalment negatiu», amb I'absencia d'estudis consequents. En efecte, "el problema dels
incendis mediterranis ha fet perdre la serenitat molt de temps al debat sobre el foc, fent
reprendre la polemica cada cop que hi havia una catastrofe, engendrant confusions i amal-
games».

Despres de l'incendi d'un Iloc prestigios, com el de Montserrat (agost de 1986), o tambe
despres d'un any particularment catastrbfic com ho va ser 1986 en el massis de I'Albera, la
polemica va ressorgir, com ho demostren els punts de vista d'Ariso A., Bros V., Canas J.,
Llimona F., Miralle J., i Real J. (1986), sobre el delicat problema de saber que cal fer
despres de passar el foc. Nosaltres en aquella epoca haviem abundat en el mateix sentit
que aquells biolegs (J.-J. Amigo, 1986) i haviem preconitzat la mes gran prudencia davant
alguns plans de ,restauracio ecologica».

Des de 1979, any de Ilancament de la revista ' Forbt mediterraneenne» (que ha organit-

zat regularment, a partir del 1982, encontres internacionales concernint els patrimonis

forestals mediterranis), i amb la represa d'activitats de Silva mediterranea (que despres de
quinze anys d'interrupcio de les seves sessions cada dos anys inaugurades el 1948 ha

tornat a fer-les el 1985), tenim aqui espais privilegiats de reflexio, de cooperacio, de valora-
cio i de difusio dels coneixements en la materia. Tambe ens lamentem que aquests proble-
mes de resposta de la vegetacio mediterrania als focs forestals no hagin estat inscrits

(almenys de forma clara) en les tretze recomanacions formulades en el propbsit dels Estats
membres i de les organitzacions internacionals per la dotzena sessio de Silva mediterranea

quan el Comite afirma voler ,dedicar una particular atencio a la recerca creant al seu si un

grup ad hoc,,.

Nomes les observacions precises in situ i sobretot continues (de tipus diacronic) sobre
la dinamica de la vegetacio mediterrania despres del pas del foc podran augmentar el debat
i sobretot permetre la intervencio amb seny.

Si, com ho ha demostrat Trabaud L. al Ilarg de diverses publicacions, el coneixement de
la inflamabilitat i de la combustibilitat de les principals especies vegetals de les zones
vermelles mediterranies «es capital per comprendre el fenomen de l'aparicio i el comporta-
ment dels incendis forestals» en el Migdia mediterrani, ja que es indispensable per a
desenvolupar una estrategia eficac de la prevencio i la Iluita antiincendis, el coneixement de
I'evolucio de la vegetacio despres de passar el foc es del mateix interes per les mateixes
raons i per d'altres que son complementaries, d'aixo se'n pot deduir I'apreciacio del grau de
la intervencio humana en la restauracio del mantell vegetal.

Almenys des de Kuhnholtz-Lordat G., que escrivia ,bs perillos destruir la materia or-
ganica fins i tot quan es morta» (1958:18), es coneixen els Ilacos de solidaritat existent
entre la pantalla clorofilica i el seu humus.

L'home, pel foc, del qual feu un us pernicios i que avui ja no domina (en tots els casos
molt menys que antany), crea solucions de continuitat artificials (de vegades immenses) en
el mantell vegetal, i trenca equilibris, el restabliment dels quals, en aquests biotops deterio-
rats, mereix ser mes conegut ja que -la vegetacio protegeix la humanitat per la seva aptitud
milenaria d'ocupar practicament tot I'espai que els humans deixen a la seva disposicio.
Aquesta aptitud es fonamenta en un proces continuat, des de les germinacions fins al limit

de les possibilitats individuals de creixement [de les plantes]" (op. cit.:26). Oue sabem
sobre el reinici d'aquest proces despres dels incendis?
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B. El foc, factor important de la dinamica de la vegetacio mediterrania

El foc, present en estat endemic en la regio mediterrania , hi juga el paper d'un factor
ecologic natural del mateix rang que el clima.

Trabaud L., que considera el foc com una , forga ecologica important del medi mediter-
rani» i, sobretot , com «un factor important de la dinamica de la [seva] vegetacio», s'ha
aplicat a estudiar , sobre indrets testimonis , els efectes del foc sobre les poblacions vegetals
(1970, 1976, 1983). Aquesta recerca original porta als resultats generals seguents:

a) Si el ritme de contacte amb el foc, a diferents epoques , no engendra , sembla, cap
canvi notable de la composicio floristica d ' una garriga Ilenguadociana de garric
(Quercus coccifera ), no succeeix el mateix amb la biomassa de les especies Ilenyo-
ses, que disminueix amb ('augment de la frequencia dels focs controlats i en funcio
de I'epoca de la incineracio de tal manera que «des especies Ilenyoses presenten la
seva biomassa minima a les parcel • les cremades a la tardor.,,

b) Les poblacions calcinades per focs naturals tornen a tenir una composicio floristica
identica a la comptada abans de pasar el foc "al cap d ' un temps mes o menys Ilarg
segons la seva composicio floristica» , temps que s ' estima , per a una gran garriga de
garric , per exemple , en cinc a sis anys.

c) L'autor ha seguit tambe I'evolucio de la reserva de diaspores disponibles en el sol
(viables i capaces de germinar ), cosa que li ha permes de precisar la succesio de les
fases de I ' evolucio vegetal despres de I'incendi i de constatar que «I'espai es ocupat
immediatament per les especies preexistents a I'incendi », que son fortament adapta-
des al pas repetit del foc , encara que sigui disponible una reserva mes important de
Ilavors de taxons potencials que no apareixen despres de I'incendi , ja que els inhibeix
la concurrencia severa que exerceixen les especies mes ben adaptades . En efecte,
els primers resultats obtinguts el 1970 mostraven primer que quan hi ha especies
preexistents al foc que no rebrollen vigorosament de soca , poden instal•lar-se durant
un cert temps especies foranies , pioneres o transitories , sobretot anuals que ocupen
provisionalment I'espai Iliure , ja que Ilavors la competencia es menys forta.

En canvi, quan la proporcio d'especies vivaces rebrotadores es important, apareixen

moltes menys especies anuals no comptades abans del foc . Nomes les especies que

preexistien abans de l'incendi asseguren Ilavors una rapida regeneracio de la vegetacio de

les zones incendiades, cosa que exclou la successio d'una serie d'estadis transitoris inter-

mediaris.

Tals observacions porten I ' autor a concloure que ,aquesta ocupacio de I'espai es
determinant per a la dinamica de la vegetacio » que contribueix de forma natural « a crear
rapidament un medi identic al preexistent i aixi impedir que s'hi estableixin especies que no
siguin les propies de les comunitats inicials» . En aixo coincideix amb J.-P Metailie (op. cit),
que afirma que « la reconquesta vegetal d 'un Iloc cremat es fa, de manera evident , a partir
de la vegetacio present».

Aquests agrupaments actuals de garrigues , fortament determinats pel pas repetit del

foc, han de ser considerades com a «comunitats relativament estables" de les que l ' incen-

di, factor natural , es un element determinant i no com a estadis evolutius . En qualsevol cas,

les formacions resistents al foc constitueixen una mena d 'esglao en I'evolucio regressiva.
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G. Kuhnholtz-Lordat (1952:152) ja deia el mateix, amb altres termer "... fa tant de

temps que els incendis provocats pels pastors o d'altra mena fan estralls ales brolles i

garrigues mediterranies que la seva vegetacio actual es gairebe tota pirofitica . Per tant les

modificacions floristiques es limiten als sols pirofits i es ben excepcional poder assistir a la

substitucio d ' una vegetacio pirofitica per una vegetacio natural, . La complexitat de la histo-

ria dels ecofacies mediterranis , sobretot la intensitat i la duracio de la intervencio humana,

es dificil de resoldre . No obstant , sense perdre de vista que els efectes del foc poden haver

estat, sovint amplificats i agreujats per I'home , convindria assentar les bases d ' una tipolo-

gia de les «piroclimax » mediterranis utilitzant tots els metodes de recerca actualment dis-

ponibles.

III. Noci0 de pirofits.

A. Definicio

Aquestes especies, que sobreviuen a I'incendi, entren en el grup de plantes denomi-
nades pirofites, es a dir plantes capaces de rebrollar despres que la seva part aeria ha estat
cremada. Son, doncs vegetals que s'acomoden al pas de la flama i la resisteixen mes o
menys temps, segons la definicio de Kuhnholtz-Lordat G., que afegeix: -Fins i tot n'hi ha la
multiplicacio o la reproduccio dels quals es estimulada pel foc».

Per a Metailie, J.P. (1981: 24) I'adjectiu pirofil designa una «planta o formacio vegetal
afavorida pel foc o adaptada a un medi en el qual el foc es un element normal de I'ecosis-
tema".

B. Principi essencial del mecanisme pirofitic

El principi essencial del mecanisme pirofitic de la transformacio de la vegetacio ha estat

anunciat per Kuhnholtz-Lordat G. (1952:152) de la seguent manera: ,Els vegetals que no

poden resistir les flames, ni per Ilavors, ni per tanys, ni per rebrots (es a dir, ni per reproduc-

cio sexual, ni per multiplicacio vegetativa) desapareixen rapidament si els incendis son

frequents. Els vegetals la reproduccio o la multiplicacio dels quals no resulta compromesa

es van fent dominants-.

Tals vegetals, la potencia de recobriment dels quals es sovint considerable, han de ser

considerats com un fre al desastre per a aquests sills Iliurats aixi, pel pas repetit del foc, a

I'accio de I'erosio. Orengo C. i Rossi G. (1973:104) han demostrat que des que I'estrat

herbaci i productor de matoll s'ha reformat en una petita vall incendiada del massis del
Tanneron (sobre pendents del 17% on la capa erosionada es de 0,4 mm en set mesos en

absentia de vegetacio, o sigui 7 m per mil•leni!) s'hi troben les mateixes conditions d'erosio

de les vessants «tant qualitativament com quantitativa» que les observades en una petita

vall testimoni boscada veina presa com a referenda.
Hem observat nosaltres mateixos (a les Corberes), alguns mesos despres de l'incendi,

que els intersticis de ,I'empedrat» d'una garriga de garric i Ilisto eran «omplerts" per la

vegetacio regenerada i que de fet, entre aquesta cobertura vegetal i I'enllosat intacte, la

proteccio del sbl subsistent era ja assegurada en un 70-80% per una capa de residus

calcaris relativament densos.
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Els vegetals que no han pogut resistir, ni per reproduccio sexuada ni per reproduccio

vegetativa , tendeixen doncs a desapareixer mes rapidament a mida que la frequencia dels

focs es mes gran , i amb aixo se sobreposen les pirofiles i marquen el paisatge.

Es pot verificar aquesta afirmacio simplement contemplant els paisatges modelats pel
foc, i es confirmada pels treballs recents sobre aquests tema.

Tambe, per acabar de centrar aquesta fitodinamica de les superficies incendiades,
s'han de coneixer no solament el estatuts dels diversos pirofits sing igualment el de la
vegetacio intacta i disposar d 'una cartografia rigorosa ( sobre el projecte dels comptes i de
les seves datacions ) de les superficies recorregudes pel foc amb la intencio de seguir al
Ilarg d ' uns anys la regeneracio de la vegetacio.

C. Tipologia dels pirofits

En funcio de les caracteristiques vegetatives dels diversos pirofits, o be Iligades a la

seva reproduccio sexuada, que els permeten de sobreviure a I'agressio del foc i de colonit-

zar els espais incendiats, podem reprendre i reactualitzar de la seguent manera la classifi-

cacio establerta per Kuhnholtz-Lordat G. (1958:36-48).

C.1. Pirofits resistents directament al foc

a) Pirofits de resistencia passiva:
Si be es cert que no existeixen vegetals incombustibles, alguns, que deuen aquesta

resistencia a la seva propia constitucio, son de combustio dificil. Es el cas, per excel•lencia
de la vinya cultivada, sobre la qual el front de flames s'esgota abans d'haver pogut portar a
la seva temperatura de combustio aquest vegetal que constitueix per aquesta rao un excel-
lent tallafoc. Pero compte, no podem deduir d'aixo que tota planta carregada d'aigua,
sobretot les plantes suculentes, pot ser eficaq en la interrupcio del curs del foc. Aixi, les
atzavares, les fulles, de les quals resisteixen, tenen la seva part subterrania que es consu-
meix lentament (com ho hem constatat a Bulaternera), cosa que constitueix una font poten-
tial de focus secundaris que poden afavorir el revifament d'un incendi suposadament
dominat i sobre el qual s'ha aixecat la vigilancia.

b) Pirofits que resisteixen per les seves reaccions vegetatives.
Despres de la destruccio parcial o total dels seus organs pel foc, poden presentar o be

una regeneracio afavorida o be una regeneracio no afavorida. El fet que aquestes especies

haguin desenvolupat uns organs de supervivencia adaptats al traurnatisme violent que els

fa patir el foc va conduir Trabaud L.(1980:246) a considerar que per aquests teixos ,I'adap-

tacio al foc es doncs mes gran que I'adaptacio al clima».

a Regeneracio afavorida gracies als organs de supervivencia subterranis. En aquest
cas, I'aptitud per a la gemmacio d'aquestes especies Ilenyoses esqueixoses (ex.: Quercus
coccifera) o d'altres que rebrollen a partir de rizomes o tiges subterranies (ex.: Pteridium
aquilinum) els confereix una potencia de recobriment del sol considerable. Algunes gra-
minies vivaces, creixent en tofes compactes (ex.: Brachypodium ramosum), reconsti-
tueixen formations herbacies per regeneracio periferica. Aquestes son pirofits actius. Al-
guns Ilenyosos resisteixen a mes, durant els primers anys de la seva regeneracio, un nou
foc que els contacti. Hem constatat aixi, a les Alberes, que dos anys despres d'un incendi
un nou foc tangential a aquesta antiga zona cremada s'acontentava, sense intervencio
humana, de Ilepar-li la vora sense penetrar en el perimetre de regeneracio. Suposem que la
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carrega d'aigua dels nous rams que tenen encara una consistencia herbacia, rebutja la
flama i assegura al garric un periode de treva front a incendis molt seguits . Conve, no
obstant aixo , recordar que un foc intens i de Ilarga duracio pot matar les arrels d ' un vegetal

(com la bruguerola : Calluna vulgaris ) quan son a prop de la superficie.

(; Regeneracio no afavorida (adaptacions defensives) localitzada a dos nivells:
- Gemmacio subterrania:

Aquesta resistencia per via subterrania es perfectament il•lustrada pels rebrolls de soca
de I'alzina (Quercus ilex) calcinada, pero tambe per forga altres vegetals (roure martinenc,
arbogos, brucs, etc...) que emeten molt rapidament, despres del pas del foc, nous brots
aeris.

Aixi, les plantes vivaces amb estolons, rizomes i arrels tragants profundament enfon-
sades sobreviuen al foc, condicio que els confereix una resistencia perfecta als incendis.

Encara falta que puguin emmagatzemar prou reserves nutritives entre dos focs succes-
sius. Ouan els incendis son massa seguits el vegetal s'esgota seguint aquest ritme i mor.
Aixo valdra tambe per a la categoria seguent. Convindria doncs estudiar de molt a prop la

resposta fisiologica dels diversos Ilenyosos en relacio amb la periodicitat dels focs que els
agredeixen.

- Gemmacio aeria:
A partir del tronc i dels rams aeris , I'arbre refa bastant rapidament la seva brancada, ja

que I'escorga gruixuda (incombustible i termoaillant) ha protegit les gemmes, I'estat latent
de les quals es detingut pel traumatisme del foc, que afavoreix I'emissio de les noves
ramifications. Es el cas per excel.lencia de I'alzina surera (Quercus suber), que es el tipus
de pirofit passiu.

En aquest primer grup de pirofits la regeneracio partint d'organs subterranis (rizomes,
arrels, bulbs) es possible pel fet que aquests son a I'abric dels focs normals. Si be al nivell

de la massa vegetal aeria la temperatura maxima pot arribar a 8000C., Trabaud L. nomes
ha detectat, a 5 cm. de profunditat en el sol, una temperatura de 401C que no dura mes
d'alguns segons i no ha notat cap elevacio de la temperatura a 10 cm. de profunditat (1970,
240-241). Aquest efecte tampo del sol es assegurat, en la superficie, per I'escorga del suro,
per les parts aeries de I'alzina surera que no resisteix al foc nomes si no ha estat despulla-
da de la seva escorga.

C.2. Pirofits que no resisteixen al foc

a) Pirofits que no utilitzen mes que la reproduccio sexuada.
Aquests pirofits socials, la regeneracio dels quals es afavorida pel foc, queden amb el seu
aparell vegetatiu completament destru'it mentre que les seves Ilavors son respectades sigui
perque son enfonsades en el sol, sigui perque resisteixen al foc pel gruix de les seves
protections o per la compactacio dels grans, com es pot observar en els nombroses caps
de compostes decapitats per terra, dels quals nomes la periferia de la inflorescencie es
calcinada; aquesta forma de resistencia s'assembla a la de les graminies.

No obstant aixo, segons Trabaud L. (1980:245) «I'accio de la temperatura no comporta-
ria un increment de la capacitat germinativa» de les Ilavors de pi blanc (Pinus halepensis), i
aquesta especie no incrementa la seva extensio mes que ,merc6s a la creacio d'espais
denudats sense competidors agressius peoners». Sera per tant necessari dintinguir sobre
el terreny les especies afavorides per estimulacio de les Ilavors sotmeses al pas de les
flames de les que es comporten com heliofits colonitzadors dels sols desvegetalitzats.
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Per a aquest grup cal afeg r, als modes de resistencia in situ de la diaspora initial, les

granes que poden provenir de les plantes respectades a la periferia de les zones incendia-

des i que serveixen de Ilavorers . Tenim doncs aci un conjunt d ' especies essencialment

heliofiles que s'estenen , sobretot durant els dos o tres primers anys despres d'un foc, via
planters naturals . Trabaud L. cita la xifra de 400 germinacions de Cistus monspeliensis per
m2 comptades despres del foc. Nosaltres mateixos hem observat importants concentra-
tions de germinacions de Cistus albidus, a Serrabona en els Aspres , alguns mesos des-
pres d ' un incendi.

Pero la questio de la germinacio de les Ilavors d'estepes queda pendent de revisio en
funcio de la frequencia dels focs i segons la naturalesa del terreny . Cal doncs evitar la
generalitzacio a partir d ' una o unes quantes observacions i multiplicar-les per tal d'apro-
ximar-se a la realitat segons les circunstancies.

Per les Ilavors d ' aquests pirofits , la intervencio del foc anularia la inhibicio dels factors
de latencia . Per exemple , segons Metailie , J.P. (1981: 41), 'des granes de bruguerola son
estimulades per I'elevacio de la temperatura fins a un optim de 120°C, a continuacio aquest
estimul desapareix si la temperatura augmenta i s ' assoleix el Ilindar letal als 200°C-, limit
que baixa quan la duracio de I'exposicio al foc es prolonga . Si a la superficie les temperatu-
res letals son frequents , les Ilavors enterrades son protegides , i aixi sobreviuen al foc.

En els Pirineus , a -1 cm, I'elevacio de temperatura « nomes es d ' alguns graus fins i tot
en el cas de temperatures de 500°C. durant un minut- (in Metailie , J.P. 1981 : 41, segons
Whittaker, 1960).

Si de forma general I'elevacio de la temperatura estimula el poder germinatiu de nom-

broses Ilavors , no s'ha de perdre de vista que , d'una part , n'hi ha que no segueixen aquesta

regla i , d'altra part , com remarcava Kuhnholtz-Lordat G. (1958 : 45), "ens hauriem de guar-

dar tanmateix de creure que [els pirofits socials] estiguin exclusivament Iligats als incendis.

Colonitzen les superficies denudades perque son essencialment heliofils". No obstant aixo,

les plantes mes adaptades al foc que les plantes originals han subsistit, sense comptar amb

I'aparicio, com ho suggereixen alguns autors ( Naveh, 1975 ), de genotips nous .Trabaud L.

(1980:260 ) classifica les plantes pertanyents a la vegetacio mediterrania que han estat

«sotmeses als focs d 'enpa dels inicis de I'apropiacio de les terres i dels recursos vegetals

per ('home- , en una ( quarta ) categoria d ' estrategia que els permet de sobreviure a la

vegada a fortes pertorbacions ( les degudes al foc) i a fortes coaccions (ja que la seva

regeneracio to Iloc en 'des pitjors condicions en el curs de I'estacio seca "). Per aixo consi-

dera que aquestes especies , han d ' haver adquirit adaptations particulars-.

b) Pirofits que utilitzen concurrentment la reproduccio vegetativa i la reproduccio sexuada.

Alguns vegetals que tenen , com la canyaferla (Ferula communis), una tija fructifera molt

elevada sobre la vegetacio recorreguda pels focs normals, cremen per la part baixa i

rebrollen posteriorment de soca mentre que la seva inflorescencia ha estat respectada pel

foc, i el vent s'ha encarregat d'-espolsar - I'eix portador dels grans per tal d ' assegurar la

seva disseminacio pels voltants (observacio realitzada a les Corberes en el 1986).

C.3 Pirofits de resistencia indirecta segons I'estat del bosc o el grau d ' humitat edafica

En efecte, d'entre les especies -resistents al foc», s'ha de distingir les que sobreviuen

al foc gracies a les formes de resistencia epigees o endogees descrites anteriorment i les

que detenen el foc pel fet de la seva debil combustibilitat o de I'efecte de massa que oposen

al front de flames. Podem considerar tres casos:
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a) Els que creen al seu voltant condicions desfavorables a la propagacio de les flames. Es
el cas d 'algunes arbredes suficientment denses , amb brancades elevades i sotabosc
atapelt.

b) Els que entren en la constitucio dels boscos riberencs o els que, desenvolupant-se al
fons dels barrancs, disposen d'una reserva d'aigua suficient fins en ple estiu, perque la
flama s'apagui al seu contacte, i el foc no penetri aquestes porcions de massis. Consti-
tueixen favors pantalles verdes de proteccio (fenomen observat repetides vegades en
els Pirineus Orientals) que intercepten el foc o ofereixen un efecte apreciable de retar-
dament oposant-li un front d'humitat suficient. Basant-se en un sistema com aquest i
afavorint-lo es pot imaginar un tancament natural del massis forestal amb barrancs
transversals que tallen cada vessant en diverses illetes i es conecten al talveg longitudi-
nal que separa al peu del pendent dues vessants oposades.

c) Els que , temporalment , despres de la seva regeneracio , resisteixen a la flama mentre no
assoleixen I'estat llenyos que els caracteritza normalment (cf. C.1.b.).

D. Interes dels exemples estacionals

Si es pot compondre bastant facilment una Ilista de vegetals pirofitics per a una certa

regio (pero aquest treball queda, si no per fer, almenys per ser posat al dia: cf. les taules de
la tesi de Trabaud L. 1980), hom ha de recordar aqui que les consequencies ecologiques
dels focs i la dinamica de la vegetacio despres de l'incendi han estat molt poc estudiades
pel que fa a les comunitats vegetals mediterranies franceses (cf.supra), i sobretot d'una
forma continua. Que sapiguem, nomes Trabaud L. per al Llenguadoc, ha realitzat aquest
treball els principals resultats del qual son reflectits en la seva tesi (1980). I encara els seus
estudis de fitoecologia s'han realitzat sobre una xarxa de petits Ilocs permanents i, a escala
estacional, s'han realitzat solament en una garriga de garric, aixi com en un «bosc natural"
de pi blanc (Pinus Halepensis).

S'haurien de multiplicar els exemples estacionals. Aixi, mentre que Trabaud L. (1983)
demostra que un boscatge natural de pi blanc torna, despres de l'incendi, a I'estat inicial,
May Th. (1987) observa que en una repoblacio forestal andalusa del mateix arbre "no
sembla que hi hagi un retorn perfecte a I'estat anterior. Per desgracia, en aquest ultim cas,
una mala coneixenga de la vegetacio inicial limita la validesa de les observations posteriors
a I'incendi.

IV. Vers un programa global de seguiment de la vegetaci6 en zones mediterranies
peri6dicament afectades pel foc.

Aixo ens indueix a pensar que, per ser fiable, un estudi d'aquest tipus ha de contemplar-
se en un programa global coherent. Aixi, prenent com exemple el departament dels Pi-
rineus Orientals, almenys en les zones vermelles ben conegudes (massis de les Alberes,
els Aspres, les Corberes i certs sectors del Conflent i de la Fenolleda) s'hauria de fer mapes
fitoforestals (sobre fons IGN a escala 1/25.000) acompanyats pels comptes fitosociologics
corresponents que desemboquessin a una tipologia forestal de la regio considerada. Pro-
jectant sobre aquests mapes el quadriculat DFCI de 2 Km. per quadricula que permet de
tenir una visio de conjunt de la reparticio dels brots i de detectar aixi els Ilocs privilegiats
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d'inicis d incendi. horn seleccionaria amb mes rigor no solament les zones sensibles (que )a

es poden detectar per una simple analisi de I'estat de la vegetacio) sine tambe i sobretot els

sectors amenagats.

Restaria Ilavors portar a bon terme I ' arxiu regular del tercer element indispensable: la
cartografia permanent dels focs forestals , sense la qual no hi pot haver cap estudi serios i
seguit sobre el terreny i en tota extensio , sobre la regeneracio de la vegetacio . Solament
una cartografia aixi permet fixar els limits exactes de les superficies afectades pel foc, datar
amb precisio els Ilocs d ' estudi des del punt de vista dels incendis repetits , comprendre la
seva dinamica i deduir-ne una tipologia dels focs. Amb un minim entrenament , Pent servir de
punt de referencia els limits dels cultius sobre els quals venen a morir quasi sempre els
focs, hom pot cartografiar , a partir de punts dominants , un foc de 300 -400 ha o mes en una
jornada . Tot aixo, completat per una analisi estadistica de tots els parametres coneguts,
constituiria la font d'informacio que alimentaria periodicament uns annals pirologics dels
quals s ' estudia la concepcio per a la Catalunya Nord.

Aquesta informacio de base es encara mes necessaria que el seguiment de la vegeta-
cio en via de restauracio que s ' haura de fer durant uns quants anys ( decennis ) i que sera
efectuat per diversos investigadors . Es I'unica manera de portar a bon terme observacions
de tipus diacronic , ja que els focs no cartografiats sobre el terreny poden en tot cas ser
detectats per teledeteccio ( imatges Landsat).

Tan sols aquest metode global permetra anar mes enlla de les observacions puntuals
en I'espai i el temps . Nomes ell permetra una comparacio mes rigorosa dels resultats
obtinguts sobre diverses parcel-les contigues o Ilunyanes tot i pal-liant la raresa de les
observacions sobre I ' accio del foc sobre els ecosistemes mediterranis.

La reconstitucio del mantell vegetal ha de ser , certament , mesurada qualitativament i
quantitativament, pero cal que sigui seguida en el temps i en I'espai . Tambe convindria de
posar a punt , basant-se en els protocols utilitzats a Australia , Africa (focs de savana : Bouxin

G. 1975, Monnier Y . 1981), en els Pirineus ( focs de pastura ), etc...., i adaptant - les, una
metodologia de I'estudi de les respostes a tota piroagressio per tal de sortir , d'una vegada
per totes , del «domini dels partits presos i de la passio".

Les diverses observacions visuals haurien de ser completades per estudis ponderals de

la reconquesta ( creixement en altura , mesura del dinamisme de les especies Ilenyoses,

engrandiment de la biomassa , modalitats de recobriment, evolucio bioquimica de les plan-

tes al Ilarg de la seva creixenga ) una apreciacio de la velocitat de recolonitzacio , un estudi

estadistic de les poblacions Ilenyoses , el comportament dels taxons segons la frequencia i

I'estacio de contacte amb el foc , etc... Les fases de regeneracio haurien de ser descrites,

per a cada parcel - la, primer dia a dia els set primers dies seguents a l'incendi ; despres de

setmana en setmana , fins i tot, al cap de trenta dies, de mes en mes per al primer any. Un

seguiment estacional hauria de disposar -se despres a no ser que un altre foc no afectes

parcialment o totalment I'esmentada parcel - la, en el qual cas hauria de ser repres tot el

ritme progressiu de les observacions . Els traumatismes causats pel foc haurien de ser

sistematicament comptats , tant sobre els aparells vegetatius ( aeris i subterranis) de les

principals especies , com sobre les seves Ilavors, i tambe hauria de ser mesurada la protec-

cio eventual de ('humus i del sol sobre les estructures endogees , en funcio de la intensitat i

la duracio del foc involucrat . Els comptes , Pent constar I'estatut de pirofit ( amb mencio del

tipus de regeneracio o de no pirofit , permetrien precisar , en funcio d ' una escala encara per

establir , el grau de regressio d'una vegetacio donada . L'apreciacio datada de la instal•lacio

de la plena floracio per a una determinada especie que es reprodueix per Ilavor despres de

passar el foc permetria coneixer el periode de recurrencia dels focs que produeixen la seva

desaparicio per extincio de la seva reserva de grans , ja que les plantes considerades no

disposen de temps suficient per aconseguir una maduresa sexual suficient.
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Conclusio

En una regib on el bosc to sobretot avui una funcic de proteccio, el coneixement de la
cicatritzacic del mantell vegetal (per tant de la proteccio i de la restauracio dels sols) es
d'interes primordial. Hom pot aixi apreciar mes be el sentit i el valor de les modificacions de
les comunitats existents i adonar-se que no sempre es desitjable alterar la vegetacio de
turons mediterranis sotmesos regularment a I'accio del foc, entorn classificat sovint massa
rapidament en el concepte de ,bosc degradat». Una tat percepcio de I'espai es encara mes
util pel fet que la gilestio de la repoblacio eventual dels terrenys despres de passar el foc es
encara una font de polemiques sense fi. Mes enlla de I'eleccic de les especies de la
repoblacio es planteja el problema de la seva gestic i sobretot de la defensa contra futurs
incendis: en efecte, es inutil voter repoblar quan no es pot assegurar la proteccio d'aques-
tes noves plantacions contra el foc. Pitjor encara, el treball del sot que una tal intervencio
necessita I'exposa greument als danys de I'erosio quan el recobriment vegetal de substi-
tucio desapareix bruscament. Mes vat, per tant, una fisonomia de tipus garriga o brolla
(sistema estable adaptat al clima local i que retorna bastant rapidament at seu estat original
despres d'una pertorbacio) que una silvicultura contraria a la rao. I, com preconitzen Arisc
A. & col laboradors (1986), en aquest cas: 'Deixem que el bosc es regeneri,,.

Resum

Despres d'una revisit de les recerques i els coneixements en la materia de les possi-
bles respostes de la vegetacio mediterrania als incendis forestals, I'autor destaca l'interes i
la necessitat d'una tal coneixenpa en un sector biogeografic on el recobriment vegetal juga
essencialment un paper de proteccio dels scls en una situacio endemica d'incendis. Recor-
dant la nocio de pirofits i presentant una tipologia de les especies «resistents» a focs
repetits, preconitza de perfeccionar-ne la coneixenpa per a la instauracio d'un programa
global de seguiment de la vegetacio en zones mediterranies periodicament afectades pel
foc i per tant, sobretot, de coneixer mes be I'actitud a adoptar despres del pas de l'incendi.
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