
SCIENTIA gerundensis, 24: 63-78 (1999) 

Xavier Úbeda 
GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrknia). Dept de Geografia Física i AGR. Universitat de 
Barcelona. C/ Baldiri Reixac s/n. 08028 Barcelona. 

RESUM 
Aquest treball té com a objectiu comparar la capacitat d'infiltració d'un sol forestal abans i 
després d'un incendi forestal. Es van distingir tres zones diferents dins de l'irea cremada 
depenent de la intensitat amb quk el foc va cremar. També es van fer anllisis de porositat i 
humitat per poder establir relacions entre aquests parlmetres i la capacitat d'infiltració. Els 
resultats obtinguts mostren menys infiltració a les tres zones cremades si es compara amb una 
zona de bosc control, i també diferkncies en les taxes d'infiltració entre les tres zones. La 
recuperació de la capacitat d'infiltració es fa evident al cap de dos anys. S'observa una clara 
relació entre la porositat del sbl i la capacitat d'infiltració, sense oblidar la importlncia de la 
hidrofobicitat del sbl cremat. 

RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo comparar la capacidad de infiltración de un suelo fores- 
tal antes y después de un incendio forestal. Se distinguieron tres zonas diferentes dentro 
del Brea quemada dependiendo de la intensidad de fuego. También se realizaron análisis 
de porosidad y humedad para poder establecer relaciones entre estos parámetros y la 
capacidad de infiltración. Los resultados obtenidos muestran menos infiltración en las 
tres zonas quemadas si se comparan con una zona de bosque control y también diferen- 
c i a ~  entre las tasas de infiltración en las tres zonas. La recuperación de la capacidad de 
infiltración se hace evidente al cabo de dos años. Se observa una clara relación entre la 
porosidad del suelo y la capacidad de infiltración, sin olvidar la importancia de la hidro- 
fobicidad del suelo quemado. 

ABSTRACT 
The aim of this paper is compare the soil infiltration capacity in a forest before and after a 
forest fire. Three zones were distinguished depending on the fire intensity. Porosity and 
moisture content were analysed in order to established relations with the infiltration capacity. 
Results show less infiltration in the bumt zones. There are differences between the values of 
the unburnt control area and the burnt area, and also between the different fire intensity 
zones. The infiltration capacity recuperation is clear after two years. It is observed a rela- 
tionship between the infiltration capacity and porosity, and it is also important to take into 
account the hydrophobicity of the burnt soil. 
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L'interbs de l'estudi dels canvis en la capacitat d'emmagatzematge d'aigua i infil- 
tració després d'incendis forestals, rau en la relació directa que tenen en l'increment 
d'escolament, que porta com a resultat una major erosió. A més, l'erosió modifica 
la resposta hidrolbgica en el sentit que genera més escolament per la desaparició de 
la capa superior absorbent (Sala i Batalla, 1996). 

Ün augment de la velocitat en superfície i en profunditat, junt amb un descens 
en la capacitat d'absorció per part del sbl, pot derivar en moviments en massa del 
sbl (Swanston i Swanson, 1976); el fet es pot incrementar quan ja no hi ha tantes 
arrels que fan d'esquelet del sbl (Ziemer i Swanston, 1977). Per la seva part, un 
augment de la velocitat de l'aigua en superfície, també donada per la manca de 
vegetació i arrels, provoca vessants avall una major producció de xaragalls (Wells, 
1981) que al mateix temps concentren l'aigua i aixi produeixen major f o r ~ a  per 
poder erosionar amb més facilitat el sbl i provocar crescudes en rieres i fins i tot 
inundacions a les planes (Aguirre i Rey 1980; Prieto, 1990). 

En treballs realitzats sobre sbls cremats s'observen diferbncies en l'estat del s61 
després dels incendis. Garren (1943) va apreciar que el sbl cremat és més imperme- 
able. Heyward (1937) va fer anilisis de porositat del sbl i va trobar que el sbl era 
més porós i més penetrable un cop cremat; el mateix resultat va establir Mallik et 
al. (1984), encara que altres estudis (Kittredge, 1938) troben que la porositat 
decreix a causa del segellament de pors per part d'insectes i altres microorganismes 
morts. La part mineral del sbl disgregada per l'impacte de la pluja també pot sege- 
llar els microporus i macroporus del sbl, i evitar aixi no només la circulació d'aigua 
sinó també la de l'aire (Vogl i Ryder, 1969), (DeBano i Rice, 1971). 

Només els sinistres més severs són els que alteren directament la porositat i 
l'estructura del sbl segons McNabb i Swanson (1990). Ells atribueixen aquest tipus 
de canvis a sbls secs i amb molt combustible cremat. 

Segons Giovannini (1994) la porositat del sbl experimenta, en sbls argilosos, un 
increment a causa de la calcinacio de matbria orginica i la pbrdua d'hidrbxids de les 
argiles; en canvi, en sbls sorrencs ha comprovat una disminució de la porositat 
sense haver d'obtenir temperatures molt elevades. Altres estudis no troben diferbn- 
cies en la porositat del sbl després d'un incendi (Martínez i Diaz, 1994). 

Molts dels estudis realitzats han comprovat una disminució de la capacitat 
d'absorbir aigua i una disminució de la infiltració donada per canvis en la física del 
sbl (Wahlenberg, 1935; Anderson, 1976; Campbell et al, 1977; Martínez i Díaz, 
1994; Soler et al, 1994). Arend (1941), en experiments realitzats a Missouri, va 
comprovar com la infiltració es redui'a en un 38 %. Estudis anteriors (Kittredge, 
1938) ja havien comprovat aquest aspecte obtenint taxes d'infiltració quatre vega- 
des inferiors en sbls cremats que en les parcel.les control. Altres autors que també 
obtenen percentatges inferiors a la parcel.la cremada són els següents: Greene et al. 
(1990) 28 %, Ferreiro (1990) obté un 35 % menys i Diaz-Fierros et al. (1990) un 25 
% menys d'infiltració a la parcel.la cremada que a la parcel.la control. Ara bé, altres 
estudis (Scotter, 1964), han experimentat un increment en la infiltració, i d'altres 
(Suman i Halls, 1955) no van trobar canvis en les taxes d'infiltració. 
Pradas et al. (1994) troben increments i disminucions en la capacitat d'infiltració 



després d'incendis amb resultats obtinguts amb simulacions de pluja. Els autors 
conclouen dient que com que el sbl i sobretot la superfície varien al llarg del temps, 
aquests canvis poden influir en la infiltració de l'aigua. L'kpoca de l'any en qub es 
fan els experiments també és important per a la interpretació dels resultats. Es 
necessari saber el tipus d'humus per entendre la major o menor capacitat d'infiltra- 
ció d'un sbl. L'humus tipus moder té una gran capacitat d'infiltració i ernmagatze- 
matge d'aigua, més que no pas el tipus mor. En un sbl del primer tipus d'humus 
l'escolament és molt menor (Sevink et al., 1989). 

La humitat del sbl es redueix sobretot en els primers cinc centímetres del sbl 
després d'un incendi (Dyrness et al., 1957). Alguns autors (Hervey, 1949; Larson i 
Duncan, 1978) no van trobar diferkncies en la humitat del sbl abans i després de ser 
cremat, i d'altres, com Calvo i Cerdh (1994) troben absolutament sec el sbl després 
d'un incendi. El que sí es pot constatar és que, atesa la desprotecció de vegetació, hi 
ha més escalfament del sbl i més evapotranspiració i la humitat dels primers centi- 
metres es redueix (Beadle, 1940). Beaton (1959) va enregistrar temperatures 10°C 
superiors a una kea  cremada que en una que no ho estava, La diferkncia era només 
de 2°C en un lloc ombrejat. També va calcular la mitjana setmanal i era superior en 
11°C al vessant sud, i de 8°C al vessant nord. Altres autors conclouen que aquest 
estat és temporal, fins que torna haver-hi protecció vegetal (Blaisdell, 1953). En 
pai'sos on el gel és un fet habitual a l'hivern, com ara Sdc ia  o Holanda, s'ha com- 
provat com el temps de residbncia del gel en superfície era menor en boscos cre- 
mats (Kolehmainen, 195 1). 

Una de les causes més importants, a causa en part de canvis físics, i que es creu 
responsable directa de l'increment de l'escolament, és la hidrofobicitat de la super- 
fície del sbl després d'un incendi (DeBano et al, 1967). Gran part de la materia 
orghnica, prop del 90 %, cremada en un incendi es transforma en fum, gas i cendra 
(DeBano, 1974). Perb una petita part és assimilada cap a baix del perfil en forma de 
gas i condensada quan arriba a un cert nivell on la temperatura és més baixa (DeBa- 
no, 1966; McNabb i Swanson, 1990). Després de la condensació, s'adhereix forta- 
ment a les parets dels porus formant una pel.lícula repel.lent de l'aigua (Savage, 
1974). Les substhcies que provoquen aquesta repel.lbncia són hidrocarburs que es 
troben en la matbria orghnica i que podien assemblar-se a un tipus de cera (Savage 
et al., 1972). Aquests agents cimentadors són insolubles en aigua (Rengasamy et 
al,. 1984). Brenden (1967) afirma que la maxima font d'elements hidrofbbics pro- 
venen de la fullaraca, encara que no esta molt clar quin dels components de la fulla- 
raca és el responsable. 

L'espessor d'aquest nivell repel.lent, que pot trobar-se paral.le1 a la superfície, 
dependrh de la intensitat del foc, de la quantitat d'aigua al sbl i de les propietats físi- 
ques del sbl. Dependrh de la temperatura del sbl que aquest nivell sigui més o 
menys profund (Scholl, 1975). Dyrness (1976) va estudiar nivells hidrofbbics en un 
incendi de pins a Montana (EUA), i va trobar espessors que anaven de 2,5 fins a 23 
cm; aquests nivells van ser presents durant cinc anys. Un estudi més recent a Sud- 
hfrica (Boelhouwers et al., 1996) troben horitzons repel.lents després de l'incendi 
que van de 2 a 10 cm, observant que són els causants d'una menor infiltració i con- 
seqüentment d'una major erosió. L'efecte es veu molt redui't quan la textura del sbl 
és sorrenca, atesa la impossibilitat de les substhncies causants d'adherir-se ficil- 
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ment a les seves parets i d'omplir tot els porus (Salih et al., 1973), encara que Sava- 
ge et al. (1972) van comprovar que un sbl sorrenc pot arribar a ser igualment molt 
hidrofbbic. 

AREA D'ESTUDI 

L'incendi de Llagostera va comenqar el migdia del dia 5 de juliol de 1994 i va ser 
extingit en sis hores; es van cremar un total de 55 hectiirees arbrades de Pinus 
pinaster i Quercus suber, i es va creure que la causa de l'incendi era intencionada. 
Aquest incendi va tenir lloc al massís de Cadiretes o Ardenya, que esta localitzat a 
l'extrem sud del sistema Gavarreslcadiretes, que forma l'extrem més septentrional 
de les Serralades Costeres Catalanes. El massís se situa a la comarca de la Selva, 
dins els termes municipals de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Llagostera; és 
en aquest últim municipi on va tenir lloc l'incendi, que en pren el nom. 

Aquesta kea  cremada esta situada en una zona peculiar, geolbgicarnent parlant, 
ja que es troba sobre roques metambrfiques, que no és la litologia representativa, ja 
que és el granit el que ocupa la gran part del massís de Cadiretes. 

A la figura 1 estan marcades les zones d'experimentació o estudi, que es divi- 
deixen en "zona de baixa intensitat de foc" (on el foc va cremar menys intensament 
el combustible forestal), "zona de mitjana intensitat de foc" i "zona d'alta intensitat 
de foc" (lloc on el combustible va ser més intensament cremat). En el mapa també 
esta marcada la "zona de bosc control", propera a les zones cremades i d'iguals 
característiques fisiogrifiques i de vegetació. 

Segons la Soil Taxonomy, i després d'haver fet la descripció de tres perfils a 
l'krea cremada de Llagostera i un a la zona de bosc control, s'ha arribat a classificar 
el sbl dins l'ordre dels inceptisols. 

Els inceptisols són sbls poc madurs, que poden estar en equilibri durant molt de 
temps o evolucionar cap a un altre tipus d'ordre. Ara bé, l'erosió és un dels proble- 
mes més greus d'aquest tipus de sbl pel que fa a la seva degradació. Aixb ve donat 
perqub hi ha un cert equilibri entre el temps de formació del sbl i els processos 
d'alteració de la roca; per aixb la pBrdua de vegetació pot conduir freqüentment a la 
pBrdua d'aquest sbl per erosió. 

METODOLOGIA 

Immediatament després de l'incendi, les diferents intensitats de foc van ser determi- 
nades al camp. Es van distingir tres zones mitjanqant l'observació de l'estat dels 
arbres i les quantitats de branques i fulles que romanien, així com la quantitat de 
fullaraca que tenia la superfície del sbl. La vegetació després de l'incendi en les 
diferents zones tenia les característiques següents: 

Zona 1 o de baixa intensitat de foc: Els arbres (Pinus i Quercus) mantenien algu- 
nes fulles (encara que no totes fossin de color verd) i un gran nombre de branques, 
fins i tot petites. Molta fullaraca va cobrir el sbl just després de l'incendi i no va 
arribar a cremar-se. Els Quercus suber van sobreviure, i també algun Pinus pinas- 
ter. Aquesta zona es localitza al voltant del torrent. Sota la fullaraca dipositada es 



1 Figura 1. Situació de l'incendi i esquema de les zones d'estudi. 
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podia observar la presbncia de cendres molt negres, que encara perduraven dos anys 
i mig després de l'incendi en molts llocs d'aquesta zona de baixa intensitat. 

Zona 2 o de mitjana intensitat de foc: Els arbres no conservaven cap fulla, perb 
tenien un nombre important de branques. No hi havia molta fullaraca al sbl. Aques- 
ta zona se situa al voltant de la zona de baixa intensitat i al capdamunt del vessant. 
Les cendres de color negre encara es conservaven 30 mesos després de l'incendi en 
alguns llocs de la zona. 

Zona 3 o d'alta intensitat de foc: Els arbres havien perdut totes les fulles i bran- 
ques, només conservaven el tronc. L'Arbutus unedo havia desaparegut, cosa que no 
passava a les altres zones, i la superfície del sbl estava totalment desprotegida. La 
superfície del sbl tot just després de l'incendi estava coberta per cendra de color gris 
i blanc que va desaparbixer rhpidament després de les primeres pluges. 

Per a l'anhlisi de la porositat, es van extreure mostres amb anella per tal de no 
trencar l'estructura del sbl. El mbtode utilitzat per saber la porositat va ser el mbto- 
de gravimbtric. Després d'evaporar tota l'aigua de la mostra, aquesta va ser pesada i 
el seu volum, determinat. Es va considerar que la densitat real de les partícules era 
de 2,65 g/cm3. El resultat de la densitat de la mostra ve expressat en g/cm3, la poro- 
sitat en percentatge de porus de la mostra. Per a l'anhlisi de la humitat es va fer ser- 
vir el mbtode gravimbtric. Les mostres van ser pesades humides, i després d'estar a 
105"C, durant 24 hores a l'estufa, van ser pesades una altra vegada. El resultat és 
expressat com el percentatge d'humitat que hi havia a la mostra en relació amb el 
pes de tota la mostra. La capacitat d'infiltració es va determinar mitjan~ant infiltro- 
metries d'anella simple. Després de clavar cinc centímetres dins el sbl un cilindre, 
amb molta cura per trencar tan poc com sigui possible l'estructura del sbl, es comp- 
tabilitza el temps que triga aquest a infiltrar una quantitat d'aigua constant, en 
aquest cas 150 ml; l'experiment es repeteix durant tota una hora. Els resultats són 
expressats com a taxa d'infiltració, és a dir, mil.límetres de columna d'aigua que és 
infiltrada en una hora. 

RESULTATS 

Densitat i porositat 

Les mostres van ser agafades tres cops a les tres intensitats de foc i dues vegades al 
bosc; també es va agafar el dia després de l'incendi una mostra per saber la densitat 
i la porositat de la cendra. Els resultats de la densitat i porositat del sbl a Llagostera 
estan representats en la figura 2. 

S'observa clarament que la porositat disminueix bastant després de l'incendi a 
les zones de major intensitat de foc. En un primer moment, cal destacar com a la 
zona d'intensitat baixa la porositat és molt semblant a la de la parcel.la bosc, d'un 
73 %, mentre que a les altres zones no arriba al 70 %. 

Després de nou mesos, la porositat ha disminu'it en aquests primers cinc centi- 
metres a totes les tres zones: Un 7,19 % a la zona d'intensitat baixa, 7,28 % a la 
zona d'intensitat mitjana i 1,28 % a la zona d'intensitat alta. En un primer moment, 
la porositat no era tan baixa perqub encara hi havia sobre el sbl restes de matbria 
orghnica i cendres, perb nou mesos més tard aquestes restes han desaparegut, sobre- 
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Figura 2. Densitats i porositats del sbl en cada una de les zones i en cada moment. 

tot a la zona d'intensitat alta, i han deixat al descobert els centimetres més profunds 
que solen ser també més densos i menys porosos. A la zona d'intensitat baixa, 
aquest fet no és tan acusat, i fins i tot trenta-tres mesos després de l'incendi, hi ha a 
la superfície restes de matkria orghnica calcinada. De fet, la porositat després de dos 
anys continua sent la mateixa a la zona d'intensitat baixa i augmenta lleugerament a 
la zona d'intensitat mitjana i alta, per6 sense arribar mai als valors de la zona baixa 
o del bosc. 

Humitat del s131 

Les anhlisis de contingut d'humitat als primers centímetres del sbl van ser realitza- 
des deu cops durant el període d'estudi a Llagostera, dos dels quals coincideixen 
amb les infiltrometries, el marq del 1995 i el marq del 1997. 

A la figura 3 hi són reflectits els percentatges d'humitat a cada zona en diferents 
tpoques de l'any. 

S'observa en primer lloc que totes les zones tenen la mateixa tendkncia. La zona 
d'intensitat baixa és la que compta més vegades amb la major quantitat d'humitat. 
De les deu vegades que es van fer les analisis, en vuit la zona de baixa intensitat de 
foc registrava les dades més elevades. La zona d'intensitat alta és la que té registres 
més baixos de quantitat d'aigua en els primers centímetres. També és la zona més 
assolellada i amb menys protecció de fullaraca. 
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Figura 3. Humitats del sbl a les diferents intensitats i bpoques de l'any. 

Una altra cosa observable és que la major quantitat d'humitat es dóna a l'hivern 
i a la tardor, i és l'estiu l'estació amb menys humitat al sbl. 

En tres ocasions, just després de l'incendi i quan es van fer les infiltrometries, 
també es van agafar mostres al bosc control per saber la humitat en aquesta zona. 
Després de l'incendi la humitat al bosc control era de 7,11 %, mentre que a les 
zones cremades els valors no passaven de 4,81 % enregistrat a la zona d'intensitat 
baixa. El marq de 1995, la humitat al bosc era del 12,18 %, més elevada que a la 
zona d'intensitat baixa, que era del 10,21 %, i per suposat més elevada que a les 
altres zones. El marq de 1997, en canvi, la humitat al bosc control era només del 
1,55 % mentre que a la zona d'intensitat baixa arribava al 3,98 %. Malgrat aquestes 
dades, els valors són molt baixos a totes les zones en aquest últim registre perqub 
feia tres mesos que no plovia. 

Capacitat d'infiltració 

Aquesta propietat depbn d'altres propietats físiques del sbl amb les quals esta estre- 
tament relacionada. Segons els resultats, esta molt directament relacionada amb la 
porositat del sbl (figura 6). Perb hi ha efectes de l'incendi que actuen de forma 
negativa en la capacitat d'infiltrar aigua en el sbl, com és la hidrofobicitat de les 
cendres i de la matbria orghnica semicalcinada. 

Les infiltrometries es van realitzar a Llagostera en les tres zones d'intensitat de foc 
dues vegades i controlant, com en el cas de la porositat, els cinc primers centímetres 
del sbl. La primera vegada es van fer el marq de 1995, nou mesos després de l'incen- 
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Figura 4. Comparació de les taxes d'infiltració a Llagostera el marq de 1995 a les 
quatre zones. 

di, i un altre cop trenta-tres mesos després de l'incendi, el marq de 1997. Per arribar a 
tenir resultats de la capacitat d'infiltració, és necessari fer suficients infiltrometries en 
un període curt de temps, i en espais redui'ts per controlar quina és realment la capaci- 
tat d'infiltració d'un lloc concret. Són recomanables les campanyes de mostreig. Al 
bosc control només es van realitzar infiltrometries un cop, el marq de 1995. 

El resultat de totes les infiltrometries esta representat amb una corba mitjana i 
model de totes les realitzades en cada una de les zones i per a cada moment. La 
corba és real, ja que s'ha agafat com la més semblant a la mitjana de totes les d'una 
mateixa zona. Aquesta corba mitjana esta basada en la mitjana de la taxa d'infiltra- 
ció inicial, la taxa d'infiltració final i la mitjana del nombre de cops que el sbl va 
infiltrar 150 ml d'aigua. Els resultats són a les figures 4 i 5. 

Els resultats del marq de 1995 (figura 4) mostren clarament com la infiltració és 
molt superior al bosc control. Totes les infiltrometries mostren taxes d'infiltració 
superiors a les zones cremades. Encara tenint la mateixa porositat, a la zona d'inten- 
sitat baixa la capacitat d'infiltració és molt més baixa, i és 4,5 vegades inferior la 
taxa d'infiltració inicial. A les zones d'intensitat mitjana i alta, les taxes d'infiltració 
inicial són molt semblants: a la zona d'intensitat mitjana és 11,6 vegades inferior 
que a la parcel.la bosc i 2,54 vegades inferior que a la zona d'intensitat baixa. Quel- 
com semblant passa a la zona d'intensitat alta. 

Si mirem els resultats del marq de 1997 (figura 5) s'observa com les taxes 
d'infiltració són molt semblants en una zona i en l'altra. Vint-i-quatre mesos des- 
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Figura 5. comparació de les taxes d'infiltració el marG de 1997 a les tres zones cre- 
mades. 

prés de la realització de les primeres infiltrometries, es pot comprovar com a la 
zona d'intensitat baixa, gairebé no ha canviat la capacitat d'infiltració i és només 
1,13 vegades inferior la taxa d'infiltració inicial. No es pot atribuir a cap fet remar- 
cable aquest valor, ja que és considerat poc significatiu. Si que és, perb, molt signi- 
ficativa la recuperació de la capacitat d'infiltració a les altres dues zones: a la zona 
d'intensitat mitjana és 2,76 vegades superior la taxa d'infiltració inicial que no pas 
vint-i-quatre mesos abans; s'obtenen valors semblants a la zona d'intensitat baixa, 
fins i tot superiors, i a la zona d'intensitat alta és 2,39 vegades superior la taxa 
d'infiltració inicial que dos anys abans. 

No s'arriba en cap cas a tenir valors semblants a la zona control de bosc, perb 
aixb és lbgic si tenim en compte que a cap de les zones hi ha en superfície la quanti- 
tat de matbria orginica que hi ha al bosc i tampoc la mateixa porositat, a més de 
tenir encara efectes de la hidrofobicitat causada per la temperatura i les cendres. 

Relació de la capacitat d'infiltració amb altres propietats del s2l. Porositat i 
humitat: 

Dos dels parametres que poden influir que un sbl infiltri més o menys aigua és 
la porositat que tingui aquest i la humitat del sb! en el moment concret. Cada cop 
que es feia una infiltrometria, s'agafava, just al costat, una mostra per fer les ankli- 
sis de porositat i contingut d'humitat del sbl abans de fer la prova d'infiltració. 

La correlació dels resultats de tots tres parametres esta representada en les figu- 
res següents. La capacitat d'infiltració est2 representada amb la de la taxa d'infiltra- 
ció inicial. 
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y = 1,44e+4 - 542,33x + 5,25xA2 RA2 = 0,713 

i Porositat (%) i 
I I 

Figura 6. Relació de la porositat i la taxa d'infiltració inicial segons les dades de 
totes les infiltrometries realitzades. 

Humitat (%) 

Figura 7. Relació del contingut d'humitat i la taxa d'infiltració inicial. 



La primera de les figures (6) reflecteix clarament una relació entre la porositat i 
la taxa d'infiltració inicial. Sobretot, es veu un núvol de punts molt junts fins a 63 
% aproximadament de porositat, amb taxes que no superen en cap cas els 1.800 
mmlh. A partir d'aquesta porositat els punts estan més dispersos, fet que és normal 
si pensem que corresponen a les mostres del bosc i de la zona d'intensitat baixa, que 
a semblants valors de porositat tenen taxes d'infiltració ben diferents. 

La figura 7 no mostra cap tipus de relació entre la humitat en el moment de fer 
la infiltrometria i la taxa d'infiltració inicial. No sempre el sbl més sec és el que 
infiltra més aigua. De vegades, els sols molt secs i amb temperatures elevades, 
sobretot a l'estiu, tenen un component hidrofbbic. 

CONCLUSIONS 

Les anilisis d'humitat efectuades a l'incendi de Llagostera no mostren una variació 
molt important entre les mostres extretes a les parcel.les control i en el mateix bosc 
cremat. Les característiques del sbl no només són diferents entre la parcel.la control 
i el bosc cremat perqub s'ha cremat, sinó perqub la infiltrometria a l'hrea cremada 
es realitza sobre un horitzó que en el bosc es pot trobar 2, 3, 4 i fins 5 centímetres 
sota la superfície, i a més profunditat, potser, com més temps hagi passat, a causa 
de l'erosió contínua d'aquest sbl. 

Amb aixb, el que es vol deixar clar és que no només hi ha un canvi de capacitat 
d'infiltració per les conseqübncies del foc i la temperatura, sinó també per les 
mateixes característiques de la superfície on es realitza l'experiment. Com que el 
nostre objectiu final és arribar a saber si hi ha més o menys infiltració, sigui per les 
raons que sigui, el mbtode ens és suficientment útil. 

L'humus, que en principi és un amortidor de l'impacte de gotes de pluja i 
afavoridor de retenció d'aigua, quan es crema pot arribar a tenir un efecte contra- 
ri. Les substincies que provoquen la repel.lbncia a l'aigua són hidrocarburs que 
es troben en la matbria orginica i que podien assemblar-se a un tipus de cera. Un 
petita part de l'humus cremat és assimilada en profunditat en forma de gas, que 
un cop condensat s'adhereix a les parets dels porus formant una pe1,lícula 
repel.lent a l'aigua. 
Resumint podríem dir que un incendi afecta al sbl afavorint l'escolament en la 
mesura que: a) influeix en el fet que retingui menys aigua, b) tingui una capacitat 
menor d'infiltració, i c) es torni hidrofbbic, sobretot en superfície a causa de les 
cendres, matbria orginica sernicremada i encrostament. 

Aquest treball ha estat realitzat gracies al finan~ament per part de la CE del projecte 
EVSV-CT91-0043, "Desertification Risk Assesment and Land Use Planning in a 
Mediterranean Coastal Area". 
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