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8� DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

Desprès de l’incendi que va tenir lloc a l’any 2000, la vegetació s’ha anat 

recuperant i actualment s’ha arribat a la formació arbustiva que correspon a la 

classe fitosociològica Cisto-Sarothamnetum (tal com ja s’ha mencionat en blocs 

anteriors i segons l’anàlisi fitosociològica portada a terme inclosa a l’annex), una de 

les formacions arbustives més comunes al parc. Es tracta d’un estepar mixta 

d’estepa blanca i negra, amb una superfície força elevada de sòl descobert, prop 

d’un 30%, i amb les dues espècies d’estepes com a dominants (40,06%). El llistó 

(B.retusum), també té un recobriment important (12,57%), seguit del tomanyí 

(3,10%). Els dos brucs (E. arborea i E. scoparia) representen un 4,52% de la 

cobertura total. Per últim, l’argelaga negra (C.espinosa) presenta un recobriment 

superior a l’1%. La resta d’espècies es troben representades en petita proporció; 

menys d’un 1% cadascuna. 

Per altra banda cal comentar que hi ha un 0,73% de pi pinastre (P.pinaster) 

procedent de les antigues plantacions de pi que hi havia abans de ser cremades.   

 

Després del tractament de pastura aplicat a finals de la primavera del 2006, 

s’observen una sèrie de canvis pel que fa als paràmetres estructurals de la 

vegetació. Tot i que aquests canvis són petits a causa de la no continuïtat de 

mesures en el temps (tal i com ja s’ha mencionat anteriorment, no va ser possible 

fer el tercer mostreig) a continuació s’expliquen de manera breu les conclusions a 

les quals s’ha arribat.  

Cal remarcar que el fet que la recollida de dades d’abans i després del tractament 

hagi estat feta per persones diferents pot haver introduït biaixos no desitjats 

malgrat haver intentat seguir el mateix procediment. Per altra banda, la manca o 

insuficiència de dades en alguns casos, juntament amb la gran variabilitat 

(desviació estàndard) de les cobertures en les diferents parcel�les, redueix 

enormement la potència  dels contrastos estadístics.   

 

S’ha de tenir en compte que el bestiar actua de tres maneres diferents sobre la 

vegetació: amb la seva ingesta directa, pel trepig que ocasiona i amb l’aportació de 

nutrients a través de les seves dejeccions. 

 

Quant a l’estepa blanca (C. albidus), després del tractament de pastura s’ha 

observat que hi ha un cert creixement. Tanmateix aquest creixement és molt més 

acusat a les parcel�les control (no pasturades) que a la resta de tractaments, tot i 
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no ser estadísticament significatiu. Aquest fet indica que la presència de bestiar 

podria frenar (en certa manera) el desenvolupament de l’espècie, pel fet de no 

deixar-la madurar en la seva totalitat. 

Una hipòtesi per explicar l’augment de cobertura d’aquesta espècie, tot i la 

presència de bestiar, podria ser que amb la seva ingesta per part dels animals, 

quan l’estepa blanca tornés a créixer, ho fes expandint-se horitzontalment. Aquest 

fet tindria influència en les mesures de cobertura del Cistus albidus i per aquesta 

raó, experimentaria un creixement tot i la presència de càrregues ramaderes 

elevades.  

 

L’altre cistàcia, l’estepa negra (C. monspeliensis) tampoc presenta diferències 

significatives entre la diferència mitjana de cobertura d’abans i després dels 

tractaments aplicats. En aquest cas també denota un cert creixement de manera 

natural (parcel�les control) i amb l’aplicació dels tractaments, experimenta un 

descens del seu creixement, sobretot a les càrregues ramaderes mitjanes i altes, 

que són les que tenen més presència de bestiar (0,6 vaques/ha/any i 1,3 

vaques/ha i any respectivament).  

 

Així doncs, es pot concloure que l’aplicació de càrregues ramaderes mitjanes i altes 

sembla frenar el creixement de les dues estepes, tot i que no hi ha diferències 

significatives. Cal afegir a aquesta hipòtesi, que a través d’observacions fetes al 

camp i segons el pastor de l’àrea d’estudi, les estepes, i sobretot la blanca, són les 

espècies més consumides pel bestiar boví, després de les herbàcies. 

 

Pel que fa al tomanyí (L. stoechas), en tots els tractament aplicats s’observa una 

disminució de la cobertura, tot i que no hi ha diferències significatives entre els 

tractaments.  

En el moment de fer les mesures del tomanyí, aquest estava extremadament sec, 

segurament per les altes temperatures de l’estiu i les escasses pluges de la 

primavera passada. Una explicació per a la disminució de la seva cobertura doncs, 

podria ser que al entrar els animals a pasturar a les parcel�les, amb el refregament 

sobre les plantes, el tomanyí hagués perdut molta fulla i branques joves. 

Pel que fa a les mesures biomètriques, es pot observar una disminució del seu 

diàmetre a la base amb l’aplicació de càrregues ramaderes elevades (mitjana i 

alta). Aquesta dinàmica pot anar lligada al fet que el tomanyí és un arbust fràgil i 

es trenca fàcilment amb el trepig del bestiar, des de la base, no a mitja alçada com 

passa amb d’altres espècies. 
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Pel que fa al bruc boal (E. arborea), tot i que no hi ha diferències significatives, 

s’observa un augment tant de la seva cobertura com del seu nombre de contactes, 

excepte en la càrrega ramadera alta (1,3 vaques/ha/any). Amb la càrrega 

ramadera baixa hi ha un augment força acusat tant de la cobertura com del nombre 

de contactes. L’aportació de nutrients per part del bestiar, podria ser un dels 

causants d’aquesta dinàmica de creixement.  

L’alt contingut en lignina d’aquesta espècie és el que fa que se la consideri una 

espècie de valor nutritiu baix (Ammar et al. 2005). Tot i això, en el moment en que 

els altres recursos vegetals són escassos és un important aliment pel bestiar 

gràcies al seu alt contingut en fibra i proteïna (Bartolomé et al. 2004). A més a 

més, estudis sobre la composició química del bruc boal (Bartolomé et al. 2006) 

revelen que és una espècie arbustiva freqüentment consumida en àrees de 

matollar, sobretot en èpoques en que les herbàcies escassegen, com passa entre 

finals de primavera i principis d’estiu a Cap de Creus. A més a més, segons 

l’observació feta per pastors de la zona, el bruc boal és àmpliament consumit pel 

bestiar boví en època de floració. Aquest fet podria explicar la disminució que 

experimenta el bruc boal a la càrrega ramadera alta; al haver-hi més bestiar, hi ha 

menys cobertura vegetal per ingerir, el que fa que acabin consumint-lo. 

 

L’altre bruc, el d’escombres (E. scoparia), presenta un creixement elevat, tant pel 

que fa a la cobertura com pel que fa a l’abundància amb l’aplicació del tractament, 

en canvi a les parcel�les control experimenta una reducció de la seva cobertura. Per 

contrapartida, la seva abundància augmenta en aquestes mateixes parcel�les, les 

control. 

A les parcel�les amb una càrrega ramadera més elevada (1,3 vaques/ha/any) és on 

s’experimenta un creixement més acusat del bruc d’escombres, que podria ser a 

causa de l’aportació de nutrients que comporten les dejeccions del bestiar, i la 

manca de competència pels recursos, per part d’individus d’altres espècies. 

 

El pi pinastre (P. pinaster) experimenta un creixement més elevat (tot i que no és 

significatiu), quan a la seva cobertura, a les parcel�les amb tractament que a les 

parcel�les control.  

Se sap que el pi pinastre no és una espècie interessant pel que fa a l’alimentació de 

les vaques, a més a més, amb el mostreig després de la pastura, s’ha pogut 

observar com cap pi ha experimentat l’efecte del pas del bestiar; no han estat 

mossegats ni trepitjats. Una hipòtesi del seu creixement podria partir del fet que el 

pi, després d’un episodi de pastura, té menys competència per part de la resta 
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d’espècies del sistema i ha rebut una aportació més elevada de fertilitzants, el que 

pot haver propiciat el seu creixement. 

 

Pel que fa al llistó (B. retusum), a les parcel�les sotmeses a control la cobertura i 

l’abundància disminueixen. A les càrregues ramaderes baixes i mitjanes (0,1 

vaques/ha/any i 0,6 vaques/ha/any, respectivament ) experimenta un creixement, 

tant pel que fa a la cobertura com pel que fa a l’abundància. Aquesta dinàmica es 

podria explicar segons la següent hipòtesi; sense tractament, les llenyoses tenen 

més recobriment, de manera que fan més ombra al llistó i anul�len el seu 

creixement, el que fa que a l’hora de portar a terme el mostreig sembli que ocupi 

poca cobertura. Amb l’aplicació del tractament es creen més clarianes, i les 

llenyoses són més baixes, de manera que el llistó augmenta en el seu creixement, 

o es fa més visible (de cara al mostreig de camp) i per aquest motiu, es diu que ha 

augmentat el seu recobriment.  

Amb la càrrega alta el llistó presenta una disminució de la seva cobertura i 

abundància, on sí que es detecten diferències significatives. Això podria explicar-se 

de manera que amb la càrrega ramadera més elevada (1,3 vaques/ha/any) 

experimentés un descens al ser ingerit pel bestiar. 

 

Pel que fa a l’evolució de la fullaraca i del sòl nu, ambdues categories segueixen 

una dinàmica contraposada de creixement. Així, es pot veure com la fullaraca 

augmenta de manera considerable, pel que fa a la cobertura i a l’abundància (en 

aquest cas amb diferències significatives entre la càrrega baixa i la mitjana), amb 

l’aplicació de càrregues ramaderes altes; càrrega ramadera mitjana (0,6 

vaques/ha/any) i alta (1,3 vaques/ha/any). El sòl nu experimenta una disminució 

molt més acusada amb l’aplicació dels tractaments. Així doncs, es pot plantejar la 

hipòtesi que el trepig i el refregament dels animals sobre les plantes produeixi la 

caiguda de fulles i que en conseqüència, augmenti la fracció de fullaraca i 

disminueixi la de sòl nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


