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3· EL MEDI BIÒTIC 

 

3.1 El sistema vegetal del Cap de Creus 

 

3.1.1 La gènesi de les comunitats vegetals actuals del Cap de Creus 

El Cap de Creus es troba en plena regió mediterrània septentrional, on la vegetació 

climàcica seria el bosc perennifoli de l’alzinar. Segons l’esquema successional teòric 

de degradació d’un alzinar com a conseqüència de la reiteració d’incendis o d’altres 

pertorbacions, les comunitats se succeeixen segons l’esquema següent: 

 

Actualment la major part de l’extensió del territori està dominada per les brolles i 

les màquies, en comptes del bosc. Tal i com comenta Franquesa (1989), totes les 

espècies dominants de l’alzinar són capaces de rebrotar després d’un incendi, de 

manera que es fa difícil explicar la regressió successional de l’alzinar d’una extensió 

tan gran únicament per mitjà d’aquest tipus de pertorbació. 

La raó que dóna la mateixa autora per explicar el pas definitiu de l’alzinar i la 

màquia cap a estadis menys complexos successionalment, és l’efecte de rompuda 

que ha exercit l’agricultura. Aquesta activitat constitueix un sistema contundent de 

destrucció del bosc i de les màquies, ja que a través de la llaurada s’arrenquen les 

soques i, d’aquesta manera, els individus perden la seva capacitat de rebrotar i per 

tant de regenerar-se. 

Cal tenir en compte, a més, que el pas invers de brolla i màquia cap a l’alzinar és 

molt difícil per la manca de diàspores. Les alzines, els suros i els roures tenen una 

elevada capacitat per rebrotar, però per contra, tenen una baixa capacitat de 

dispersió de les seves llavors. Això fa que malgrat ser unes espècies molt 

difícilment desplaçables d’un espai que ja han ocupat, tenen una baixa eficiència 

colonitzant nous emplaçaments. 

 

Aquest raonament ens mena a la conclusió que el paisatge vegetal està lligat de 

manera molt estreta a l’activitat que ha exercit l’home sobre el medi ja des de 

temps molt antics. Va ser a l’edat mitjana quan es va començar a modificar el 

paisatge vegetal a través de l’afeixament dels vessants mitjançant la creació de 

parets de pedra seca, i es va iniciar així una activitat agrícola molt activa que va 

alzinar màquia bruguera estepar prat 
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perdurar fins a l’any 1879, any en què va tenir lloc la crisi de la fil·loxera. A partir 

d’aquest moment el sector agrícola va entrar en decadència i a mitjans del s. XX va 

ser abandonat definitivament, substituït per l’auge del sector turístic. Aleshores els 

terrenys de conreu van quedar abandonats i van passar a ser ocupats per 

formacions arbustives. 

D’altra banda, el manteniment de la vegetació a estadis successionals poc 

avançats, i en principi transitoris com són les brolles i les màquies, s’explica a 

través d’una altra activitat que també es practica des de fa molt de temps, i fins i 

tot encara avui en dia perdura, tot i que de forma més aviat testimonial. Es tracta 

de la ramaderia; aquesta activitat té un efecte frenador de la dinàmica de la 

vegetació, ja que constitueix una forma d’explotació que no deixa madurar el 

sistema. 

I encara els focs, amb la seva característica dinàmica reiterada, també produeixen 

un efecte semblant sobre l’evolució successional de la vegetació. 

D’aquesta manera, el foc, la pastura i l’agricultura es poden considerar com tres 

efectes diferents que se sumen i interactuen sobre la vegetació. 

 

És per tot això que, en molts indrets on s’hi esperaria una vegetació de tipus zonal, 

a la pràctica està ocupada per unes comunitats secundàries estacionàries que s’han 

instal·lat en ser abandonats els conreus i es mantenen al llarg del temps per efecte 

de l’activitat pastoral i dels incendis repetits. 

 

3.1.2 Principals adaptacions dels vegetals a les condicions ambientals 

Les comunitats vegetals que s’han establert amb èxit al Cap de Creus estan 

formades per unes espècies que han hagut de desenvolupar al llarg del temps tota 

una sèrie d’adaptacions fisiològiques que els permetin la supervivència i la 

competitivitat a les condicions físiques i ambientals tan singulars ja esmentades. 

 

Per tal de fer front a l’estrès hídric, una estratègia àmpliament utilitzada és el 

desenvolupament de xeromorfologies de tipus esclerofil·les. Les plantes que 

pertanyen a aquest tipus ecològic, els xeròfits, compten amb tota una sèrie de 

característiques morfològiques que els permeten d’assolir una important eficiència 

en l’ús de l’aigua per tal de poder resistir llargs períodes de sequera. Es 

desenvolupen com a formacions eminentment llenyoses, que compten amb unes 

fulles de petites dimensions, coriàcies, amb una epidermis i cutícula gruixuda. Així 

mateix, tenen un alt contingut en greixos, resines i substàncies volàtils. 
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Aquestes característiques, de retruc, confereixen a les plantes una elevada 

inflamabilitat i combustibilitat; així, situant-nos en el context de les condicions 

ambientals especialment propícies a l’esdeveniment d’incendis ja esmentades, la 

vegetació esdevé un autèntic combustible vegetal. És per aquest motiu que els 

individus sovint són sotmesos a l’acció del foc, i per tant, han hagut de 

desenvolupar estratègies que els permetin d’assegurar la perpetuació de l’espècie 

malgrat l’esdeveniment d’un incendi. 

 

Les dues estratègies principals de regeneració després d’un incendi són la 

regeneració per rebrotada i la regeneració per germinació. 

 

Les espècies germinadores, són aquelles en què l’individu mor i la població és 

substituïda per nous individus nascuts de llavors que han resistit l’incendi. Unes 

espècies que compten amb aquestes característiques són les estepes, com ara 

Cistus albidus i C. monspeliensis les quals són àmpliament abundants a la nostra 

zona d’estudi. 

 

Figura 4. Foto amb detall de l’estepa 

blanca (Cistus albidus) feta a l’àrea 

d’estudi.  

 

Les espècies rebrotadores, en canvi, són aquelles que resisteixen a l’acció del foc 

gràcies a la protecció de les seves estructures internes a través d’escorces 

gruixudes i poc inflamables. D’aquesta manera, si durant l’incendi no s’ha assolit 

una temperatura prou elevada, els teixits subcorticals hauran preservat la seva 

integritat i seran capaços de rebrotar, tot regenerant així l’estructura general de 

l’individu. Al Cap de Creus aquest tipus d’espècies estan representades, entre 

d’altres, per brucs com Erica arborea i Erica scoparia, presents també als nostres 

terrenys experimentals. 

 

Aquesta segona estratègia és la més generalitzada entre la vegetació mediterrània, 

ja que sembla que compta amb tota una sèrie d’avantatges competitius. D’una 

banda, aquesta regeneració es produeix de manera més ràpida. De l’altra, la 
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regeneració es pot dur a terme per part de qualsevol individu que mantingui 

intactes els seus teixits interns, mentre que en el cas de les germinadores cal que 

entre incendi i incendi hagi transcorregut un període de temps suficient per tal que 

els individus hagin pogut madurar sexualment i així, produir llavors. 

Tanmateix, l’alternança de pertorbacions al medi fa que la pressió de selecció no 

actuï només sobre una estratègia, sinó que alterni entre una i altra. En 

conseqüència, s’esdevé una coexistència d’ambdues estratègies. 

 

3.1.3 Una vegetació susceptible al foc 

En definitiva, el paisatge vegetal està actualment dominat per formacions 

arbustives mediterrànies que s’estenen generalment de manera contínua i 

homogènia. Les seves característiques esclerofil·les ja esmentades confereixen al 

conjunt una elevada susceptibilitat al foc, sovint accentuada per l’acumulació 

variable de material mort a la base de les plantes tot recobrint el terreny. 

Conseqüentment, la vegetació constitueix un combustible vegetal d’elevada 

inflamabilitat, especialment a l’estiu, durant el qual els individus compten amb 

poques reserves d’aigua a les seves estructures. 

Els llamps que s’esdevenen durant les tempestes han representat històricament la 

principal font d’ignició dels incendis ocorreguts. D’aquesta manera, els incendis 

eren significativament menys freqüents que en l’actualitat, però la homogeneïtat de 

la vegetació feia que el foc arribés a afectar extensions molt més grans. 

 

Tanmateix, avui en dia l’acció antròpica ha esdevingut la principal causa dels 

incendis. És per això que la freqüència dels focs és actualment molt més elevada. 

Les estadístiques mostren com durant les darreres tres dècades el nombre 

d’incendis ha crescut, tant en quantitat com en freqüència. Si bé en aquest cas 

solen afectar àrees molt més petites, no són gens menyspreables els grans incendis 

que ocorren periòdicament: a Catalunya, durant el període 1968-1994, el 99,2% 

dels focs més petits de 100 ha eren responsables del 39,5% de la superfície 

cremada, mentre que el 60,5% de la superfície total va ser cremada per només un 

0,8% dels focs (Terradas et al.). Igualment, s’ha constatat que la zona amb una 

major recurrència d’incendis a Catalunya és precisament el Cap de Creus, amb un 

nombre de 3 a 6 incendis en un mateix punt durant els darrers 20-30 anys (Díaz-

Delgado i Pons, 2001). Aquestes dades fan palesa la necessitat de centrar els 

esforços de gestió en els grans incendis, en una zona especialment vulnerable com 

és la península del Cap de Creus. 
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Cal fer esment dels efectes beneficiosos que té el foc en unes comunitats vegetals 

que ja han evolucionat d’acord amb la seva presència. D’una banda afavoreixen la 

competitivitat d’aquestes espècies adaptades a resistir els incendis, i de l’altra 

permeten que els nutrients que estan retinguts a la fullaraca i a la matèria orgànica 

morta siguin alliberats i posats de nou a disposició dels vegetals. Això és 

especialment important en un ambient ja pobre de per sí i on les condicions 

climàtiques fan que la velocitat de reciclatge dels nutrients sigui baixa. 

Malgrat tot, una freqüència massa elevada d’incendis pot tenir efectes negatius i 

fins i tot desastrosos per les comunitats. A cada incendi hi ha una proporció 

d’individus que no aconsegueixen rebrotar, de manera que si el foc es repeteix amb 

massa freqüència, se supera la capacitat de regeneració de la vegetació. A partir 

d’aquest moment el sistema entra en un procés de degradació en el qual la 

composició i estructura de les comunitats es van simplificant. Fins i tot, una espècie 

pot arribar a reduir la seva població fins arribar a perdre la capacitat de perdurar en 

el temps. 

Al mateix temps, la disminució o pèrdua de cobertura vegetal comporta tota una 

sèrie d’efectes perjudicials per l’estructura del sòl. Les pluges torrencials i els forts 

vents passen a actuar sobre sòls nus, els quals són més fàcilment erosionables. 

Juntament amb els sediments erosionats, té lloc una exportació de nutrients i de 

llavors fora del sistema.  D’aquesta manera, associada a la pèrdua de coherència i 

estructura del sòl, s’esdevé també un empobriment edàfic lligat a la pèrdua de 

nutrients, i una debilitació de la capacitat regeneradora de la vegetació del sistema 

lligada a la pèrdua de granes. 

 

3.1.4 La dinàmica successional com a base per orientar els esforços de 

gestió 

Per tal de dur a terme una correcta gestió de la vegetació, és de gran importància 

conèixer el patró successional d’una comunitat. D’aquesta manera es podrà 

preveure la resposta del sistema a diferents pertorbacions com és en aquest cas el 

foc. 

En aquest sentit, les dades revelen que, a la península del Cap de Creus, el foc 

s’esdevé amb una elevada recurrència. Aquesta dinàmica determina l’establiment 

de cicles pertorbació - regeneració relativament curts, on la composició específica 

de la comunitat es modifica relativament poc (Hanes, 1971). D’aquesta manera, 

després de cada incendi s’engega un procés d’autosuccessió, més que no pas de 

successió secundària com seria d’esperar en la majoria d’ecosistemes. Això significa 

que després d’un incendi, no s’inicia un procés gradual de reemplaçament 

d’espècies, tot passant d’una comunitat a una altra de major maduresa. Altrament, 
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es mantenen en tot moment el mateix nombre d’espècies, les quals passen per una 

variació en les seves abundàncies relatives fins a assolir en poc temps les 

proporcions inicials. Aquest fet és possible gràcies a la gran capacitat regenerativa 

de les espècies presents.  

En definitiva, el foc permet que un estadi successional transitori perduri en el 

temps, tot frenant la tendència natural dels sistemes a evolucionar cap a 

formacions progressivament més complexes. 

 

Figura 5. Model de successió de la vegetació del Cap de Creus després d’un incendi proposat per 

Franquesa (1989). 
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