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La regeneració de Ia veget ació
després dels incendis

per Josep Nuet i Josep M. Panareda

El que més impressiona i el que és més vistent
en un incendi forestal és la combustió de les parts
aèries de les plantes. Per al ciutadà normal el foc
ho crema tot. Fins veu que les roques s'esberlen.
Però rina anàlisi atenta fa veure que, un cop el
foc ha passat, resta encara tot un potencial eco-
lògic latent, capaç de desencadenar els més va-
riats processos de restitució immediatament des-
prés d'apagar-se el foc.

El coneixement d'aquests processos, com a
resposta natural a I'impacte fulminant del foc,
és necessari de cara a qualsevol intervenció de
neteja, d'extracció de troncs, d'arranjament de
camins i fonts, o de repoblació forestal. Per
això, insistentment hem demanat molta pru-
dència i cura a intervenir en aquests processos
naturals, molt especialment a la muntanya de
Montserrat afectada enguany per nombrosos
incendis.

Cal precisar que el potencial ecològic que es

posa en funcionament és en relació amb el sis-
tema natural que hi havia abans del foc. No
succeeix el mateix en un alzinar cremat, que en
una brolla amb pins, o que en un herbei que
colonitzi un conreu recentment abandonat. Els
incendis de Montserrat afectaren extensions
considerables d'alzinars i de brolles i pradells
(joncedes, fenassars) sovint amb pins.

Sota les cendres dels boscos de Montserrat
ha quedat vida, una vida purificada pel foc. Hi
ha un sòI, a vegades força espès, ben equilibrat
i amb molta matèria orgànica. D'altres és més
prim. El sòl no és constituït només per terra i
una mica de matèria orgànica integrada que
dóna color bru o gairebé negre als horitzons
edàfics. Hi ha tota una fauna i flora que per les
seves característiques, ben diverses, s'han sal-
vat de l'acció destructiva del foc. No entrarem
en detall ni exposarem tota la riquesa micro'
biològica dels sòls. Només assenyalarem la per-
sistència de vida en nombroses arrels i en d'al-
tres parts vegetatives de les plantes, com bulbs,
rizomes i tubercles.

A més, sovint la part aèria no ha estat morta
del tot. La brotada del tron i de les branques
és freqüent en algunes espècies arbòries i ar-
bustives, sobretot quan el foc ha passat ràpid.

En el moment d'escriure aquestes ratlles gai-
rebé han passat dos mesos dels incendis i ja són
ben visibles, fins per a visitants no entesos, els
processos de reconstitució natural. Al cap de 10
dies d'haver-se apagat el foc ja vam detectar la
brotada d'algunes plantes. Evidentment es
tracta d'aquelles espècies que disposen de su-
ficients reserves nutritives en els seus òrgans
subterranis.

Molts visitants atents s'han meravellat en ob-
servar com a les voravies de les carreteres bro-
taven canyes i d'altres espècies vegetals, sobre-
tot de lleguminoses i gramínies. Excepcional-
ment alguns brots de canyes havien assolit al-
çàries de mig metre amb un gruix d'uns tres
centímetres, només tres setmanes després de
l'incendi. El rizoma llarg i gruixut els ho ha per-
mès sense necessitat d'haver d'esperar l'aigua
de la pluja.

Sortosament pocs dies després dels darrers
incendis caigué un ruixadet, poc quantiós però
significatiu per oferir una certa humitat am-
biental i fixar un xic la pols de les cendres. Al
llarg del setembre caigueren alguns ruixats i les
temperatures baixaren considerablement. Tot
plegat facilità I'inici d'una rebrotada conside-
rable en tota la muntanya. A les darreries de
setembre s'observen ja nombroses alzines bro-
tant enmig d'una verdor suau, que trenca la gri-
sor de les cendres, produïda per la rebrotada
de molts arbres, arbusts i herbes.

Les pluges abundoses de la primera setmana
d'octubre i les temperatures previsiblement
força temperades de tot l'octubre i part del no-
vembre, auguren una restitució espontània no-
table de la vegetació abans del primer hivern.
A la primavera propera assistirem a una gran
renovació biològica que es manifestarà amb
una gran brotada, una elevada germinació i, en
general, un gran creixement vegetatiu.
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TS Hi ha unes condiciones que permeten la pu-

rificació o renovació biològica esmentada. La
superfície nua i deserta deixa espai lliure i amb
molta llum. Les regles de competència no són
les mateixes que hi havia en el bosc abans de
cremar-se, ni les que hi regiran d'aquí a un pa-
rell d'anys. A més, les arrels, els bulbs i rizo-
mes estan preparats per a sostenir i proveir ar-
bres grossos amb un brancam ample, o herbes
amb tiges i fulles nombroses. D'aquí ve la vi-
goria en la rebrotada.

Però no totes les espècies tenen la mateixa
capacifat de rebrotar. Els pins, alguns arbusts
i nombroses herbes normalment no rebroten.
Tenen d'altres sistemes eficaços per regenerar-
se ràpidament. La majoria ho fan a través de
les granes. Les llavors germinen un cop troben
les condicions ambientals adequades, ja que no
solen tenir competència d'altres plantes, al-
menys en un primer moment, per I'espai i la
llum.

Els espais oberts entre les soques rebrotades
solen ser ocupats ràpidament per diversos geò-
fits (plantes amb bulb i rizomes), herbes viva-
ces i nombroses plàntules d'espècies de tota
mena. Com més abundants siguin els geòfits i
sobretot les herbes vivaces, més competència
tindran les plantes anuals i d'altres que hi hagin
germinat, i, per tant, aquestes seran més es-

CASSES.

Tot l'escrit anterior pot fer creure que volem
comunicar un optimisme total i que això dels
incendis no és tan greu com es diu. La realilat
no és tan simple, ni sempre és així de fàcil. No
hem parlat d'un procés que pot esdevenir ca-
tastròfic després d'un incendi: l'erosió del sò1.

La cremada de les parts aèries dels vegetals
és ràpida i colpidora. Capta l'atenció del més
distret i la premsa en parla. Però el més tràgic
no és la combustió vegetal estricta. La despro-
tecció del sòl pot desencadenar processos
d'erosió molt més perniciosos: arrencament i
transport de la terra fèrtil i tova.

Això sí que pot esdevenir greu a Montserrat,
on el pendent afavoreix situacions d'inestabi-
litat edàfica i del substrat. La pluja, el pas dels
excursionistes, el transport de troncs, o la sim-
ple gravetat fan que la terra vagi descendint, a

vegades lentament, d'altres amb rapiclesa, i no
rarament amb violència, amb esllavissades i
allaus de fang, terra i pedres.

El sòl no solament és el suport on arrelen i
se sostenen les plantes, sinó també el magat-

zem d'aigua i de nutrients, elements necessaris
per a la vida de les plantes. El sòl també és el
biòtop de nombrosos microorganismes, els
quals només poden subsistjr en determinades
condicions físiques, químiques i biològiques del
sò1.

En el cas d'una erosió del sòI, els bulbs i ri-
zomes dels geòfits, i les gemes i arrels de les
nombroses gramínies cespitoses i d'altres her-
bes vivaces, poden ser arrencats i emportats.
La desprotecció edàfica pot provocar una se-
quera que els meni a la mort. Un sòl erosionat,
a més, és més pobre en nutrients i dificulta nor-
malment la germinació de les llavors i el crei-
xement vegetatiu de les plàntules.

Si l'erosió del sòl i de la terra tova superficial
esdevé escassa a Montserrat podrem afirmar
que els focs d'enguany no hauran estat tan
greus com es preveia. La vegetació es refarà re-
lativament en pocs anys. Les conseqüències so-
bre la vegetació i el conjunt dels sistemes na-
turals seran més greus, com més gran sigui
I'erosió del sòI.
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