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EL CAP DE CREUS ÉS LA ZONA de Catalunya mes repetidament 

cremada deis darrers vint anys, segons es desprcn deis actuáis 
mapes de freqüéncia d'incendis. L'origen d'aquest fet l'hcm de 
cercar en diterents íactors, entre els quals destaquen la seva cli-
matülogia (hi sovinteja la tramuntana i té una sequera estival 
acusada), la contínuítat del combustible {herencia d'un aban-
dü rural progressiu al llarg d'aquest segle), la inñamabilitat de 
la seva vegetació (constituida per arbusts que a l'estiu son 
pobres en contingut bídric albora que rics en substancies volá-
tils), la seva orografía (que dificulta les tasques d'extinció) i 
segurament també la multiplicitat de causes d'igníció (aboca-
dors, ramaderia, vísitants...). 

Del cap de Creus en tenim un acurar estudi de la vegeta
ció, incloent'bi els efectes del foc (Franquesa, 1995; vegeu 
també l'article de J. Font en aquest mateix volum). Sobre la 
fauna i la seva resposta després del íoc mi hi ha un equivalcnt 
per a aquesta sona, pero sí que en trobem en relació amb el 
proper massís de l'Atbera: els de Roger Prodon i Pere Pons 
sobre les comunitats d'ocells, els d'igor Grabulosa i Roger Fons 
sobre els petits mamífers, o els de Frant;oise Bincbe i cnMabo-
raJors sobre els invertebracs del sol. 

Eis ocelis presenten aigunes rcsposKs sorpreni;tus 
al foc, com ara la fideliun al (¿rriwri míú^m 
ia drástica modificado de i'hábitai. 

La fauna i el foc: amors i odis 

D'entre la multitud de respostes exhibides per les diferents 
especies d'ocells davant del foc, podem dcstacar-ne molt resu-
midament alguns aspectes: 
— La mortalitat directa per les ñames és probablement moh 

baixa o inexistent a la majoria deis incendis, obviament a 
causa de la capacitar de vol d'aquests animáis. Tanmateix, 
els fúcs ocorreguts en época de cria causen la pérdua deis 
nius, amb els cus o polis que continguin. 

— Lluny de desaparcixer, una bona proporció deis ocelis exis-
tents tomen a la zuna cremada moments després del pas del 
foc, per reocupar els seus habituáis territoris. Bona part 
d'aquestes aus acabaran marxant o morint en els mesos 
següents, pero una akra part resistirán i arribaran a repro-
duir-se l'any següent. Aquest comportament de fidelitat al 
territori original rep el nom de filopatria, i en son exemples 
el pinsa comú, la mallercnga carbonera o el rossinyol, en 
hoscos cremats, i el tallarol de garriga o el bitxac comú, en 
brolles. S'ha demostrat que, fins i tot en zones intensament 
cremades, els ocelis no arriben mai a desaparéixer del tot. 

El tTofiat (Anthus campestris) és una especie en decHvi 
i vulnerable a Europa, que colanitza Í¡Í-'Í brolles 

recenimem cremades í els prais de postura. 
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— Algunes especies estrictament Uigades ais arbres o ais 
arbusts sí que desapareixen momentániament, i no recolo-
nitzen la zona fins que la regcneració vej^etal reconstnieix 
l'hábitat que els és adient. Extmples d'aquests emigrants 
son el pit'Foig i el bruel, en boscos cremats, i el rallarol 
capnegre i la tallareta cuallarga, en brolles. 

— Els primers anys després d'un incendi També amben noves 
especies, amants deis medis oberts com rcxrams, prats o con-
reus, i que troben en la zona cremadn condicions ideáis per 
viure. Aqucsts coloniczadors, com la perdiu roja, el cotoliu, 
el trobat, el colit ros o Thortolá, constitueixen, juntatnent: 
amb les especies filopácriques, el gnip d'ocells que trobem en 
les etapes iniciáis de la regencració deis indrets cremats. 

De la resta de fauna en tenim un coneixement mes frag-
mentari. Se sap per exemple que molts anifibis i reptils poden 
resistir el pas del foc perqué es refugien en torrents o rierols, per
qué s'enterren o perqué teñen caus subten^anis. No obstant aixó, 
és un grup globalment mes afectat peí foc que els ocells. Deis 
petits mamífers, fins i tot aquelles especies que desapareixen 
completamenc de les zuñes cremades, sabem que poden recolo-
nitzar-se molt rapidament a partir d'individus joves en Jispersió. 
Certes especies, com el racolí mediterrani i el ratolí de bosc, arri
ben després a dcnsitats altíssimes, coincidint amb una elevada 
disponibilitat de llavors. Les conseqüéncies del foc per ais petits 
invertebrats del sol (anéMids, ácars, perics insectes...) depenen 
de la intensitat i velocitat de l'incendi, i per tant de si crema o 
no el sol mateix. Si ho fa, l'impacte sobre aquescs animáis és fort 
per ais que viuen prop de la superficie (ais primers 5 cm), tot i 
que moltes especies poden recolonitzar el cerritori rapidasiient. 
En les tbrmigues s'ha vist que l'impacte del foc sol ser relativa-
ment moderat, al contrari del que passa amb els cargols. Aquests 
darrers, a mes de no poder normaiment refugiar-se del foc, teñen 
una capacitat de colonització de nous ambients molt baixa. 

La dinámica que bem d'intentar resumir fa que puguem 
trobar, en alguns grups d'animals i de vegades ja des del primer 
any posterior al foc, una riquesa d'espécies superior a l'existent 
anteriorment. Aixo contradiu la intuíció generalitzada de con
siderar les zoncs cremades com a indiecs molt pobres en fauna. 
Al llarg de la regeneració de qualsevol habitat del cap de Creus 
observarem canvis tant en la composiciú de la fauna que conté, 
com en el nombre total d'espécies, com en l!ur abundancia. 
Aqüestes variables sovint no s'incrementen gradualment al 
llarg de la maduració de l'ecosistema, sino que poden ser máxi
mes en etapes iniciáis o intermedies. A mes, la identitat de les 
especies i el seu "valor» en termes de conservació (grau d'ame-
na^a que pateixen, dimensions de les seves poblacions, ende-
misme o exclusivitat geográfica...) son diferents en cada etapa 
de la regeneració. D'aixó en parlarem tot seguit. 

Qué en volem, del cap de Creus? 

Un pare natural és una porció del territori on els diferents 
usos del sói han d'estar supeditats a la conservació del patriEiio-
ni natural. Hi ha una especial relació entre el que hem comen-
tat sobre les rcspostes deis animáis al foc i els criteris que es 
poden aplicar per a la conservació de la íauna. En primer lloc 

L'íi xai amh pdl de í/u/j.' Coniradicm hi VÍAÍÓ /Jopu/íir, 
nu ifjis eh cfeaes ecuiü^cs deh incendis san negamis. 

tenim la responsabilitat de conservar alió específicament nos-
tre: els endemismes. Si del conjunt d'animals que ptiblen un 
espai natural haguéssim d'establir un ordre de prioritats en la 
seva conservació, un deis criteris fonamentals seria l'amplitud 
de la seva distribució geográfica. Per exemple, el cargol terrestre 
Masti^op/ui/íns ranf^anm es troba al cap LIC Creus, a la costa de la 
Marenda i enlloc mes del món; n'és endémic. Es evident que si 
els responsables de la gestió de la diversitat en l'espai protegit 
no s'encarreguen de la seva conservació, ningú no ho tara. 1 sí 
es perdés aquesta població es perdria irremeiablement l'espécie. 
Prioritáries serien també les especies exclusives de la conca 
Mediterránia, propies del nostre clima i que no es troben a la 
resta d'Europa. Tornant ais ocells, diversos autors (básicament 
els investigadors francesos Blondel i Prodon) han demostrar 
que a mesura que viatgem en la successió d'un ambient medite
rrani, és a dir que passem de medis oberts a brolles i d'aquestes 
ais boscos, la proporció d'endemismes mediterranis disminueix. 
També disminueix la proporció d'ocells aménaqiats. I aquí 
tenim una de les principáis paradoxes deis incendis. En conver
tir temporalment boscos i brolles en medis mes oberts, perme-
ten la colonització d'espécies prioritáries en termes de conserva-
ció (els ctílonitzadors que abans csnientá\'ein), que tornaran a 
desaparéixer amb el desenvolupament de la vegetado Uenyosa. 
Tanmateix aquests mateixos focs, interessants per a l'avifauna, 
poden ser molt perjudicials si afecten, per exemple, les pobla
cions del cargol endémic. Ara bé, el M. rangi'anus ha resistit 
scgurament proii hé els repetits incendis de! cap de Creus, ja 
que sol viure sota les pedrés deis Hits de les rieres. 

El foc sembla dones interessant com a procés ecologic de 
rejoveniment, com també ho és la pastura. Ambdós fenómens 
contribueixen al manteniment d'un paisatge divers allmra que 
dinániic i en constant evolució. Amb tot, hem de lamentar els 
grans incendis i la sobrepastura, pels seus impactes socials i 
ecológics. Tret de les comiaiitats deis penya-.segats i rocams cos-
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taners, que s'autDiiiantenen per la durcsa Je les condicions físi-
ques (vent i salinitat), la resta del cap de Creus és un paisatge 
canviant, ja siguí peí Jesenvolupamenr natural de la vegetaciu, 
ja siguí per pertorhacíiniü (toes, pastures, estassades, tales...), i és 
bo que així siguí. L'objectiu, al meu entendre, no hauria de ser 
intentar atutar aquesta dinámica, tot eliminant les pertorha-
cíons, per assolir comunitats mult madures. En primer UÜC, per
qué aixü és poc viable a la practica (tant en tenues técnics com 
economics i sucials), i en tot cas rhomogeneitat afavorcix els 
prans incendis torestals. En segon lloc, perqué un paisatye fores
ta! homogeni perjudicaría la diversitat, especialment els ende-
mísmes do medis obert.s. I en tercer lloc, perqué bauríem perdut 
el carácter propí i irrepetible del cap de Creus. 

Per tot aixo és ciar que la conservació del paisatge natural 
i de les especies és una qüestió complicada per a la qual cal 
teñir una visió de conjunt i prioritiar les accions de conserva-
ció per no malbaratar els magres recursos que l'Admini-stració 
dedica a aqüestes tasques. Es convenient que la cria de les espe
cies objecte de gestió es faci sobre la base de criteris ciencítics 
com els abans esnrentats, i que inclügui el conjunt de la diver
sitat vegetal i animal, sense rescringir-se ais vertebrats mes 
espectaculars o coneguts. Albora, al cap de Creus s'hauria 
d'evitar caure en el parany de les reintroduccions, malgrat el 
seu resso mediatic. Recuperar animáis que es pensa que s'ban 
extingit en temps biscorics d'un cerritori, si no es tracta d'espe-
cies o subespécies globalment amenagades, sol teñir mult poc 
valor en termes de conservació; i el que és pitjor, resta estonios 
de les accions vericablcment urgents i impi'escindibies. 

Com es podría gestionar, dones, aquest paisatge i la seva 
tauna? No és faci!. i segurament no bi ba gaire exemples medite-
rranis a seguir. En el cas que ens ocupa, sembla indispensable pro-
var de reconduir toe i pastures per donar-Ios l'escala espacial i 
temporal adient. Fóra bo Je potenciar la ramaderia, ja que les 
pastures son cada cop mes eseasses. Es podrien buscar SLib\'en-
cions per a la contractació de pastors, com ja s'ba tet mole a prop 

a^M^ 

nustre. A la Catalunya Nord les associacions ramaderes han 
aconseguit crear mes de 35 Ikics de creball de pastor des de 1997. 
Els ramacs, gestionáis quanc a nombre de caps, combinació 
d'espécies i rotació en les pastures, servirien de "jardiners» del 
cap de Creus i mantindrien un paisatge ou la progressió de grans 
incendis fos mes improbable. El foc concrolat seria l'altra eina 
que, aliada ais ramats, podría servir per obrir antigües pastures en 
zones avui recolonitzades per brolles d'estepa. Aixo ajudaría a 
crear tallafocs estratégics, amb menys impacte que l'entrada de 
maquinaria i la creació de noves pistes forestáis, accions que cree 
que s'bauricn d'evitar. El foc controlat bauría d'utílitzar-se corree-
tament, aprofítant l'experiéncia d'altres regions. Per aixo cal 
seleccionar adequadament una serie de factors, com son el relleu 
i el substrae on es crema, per minimítzar problemes d'erosió; la 
superficie i l'época de Tany, per minímitzar Timpacte sobre la 
tauna; les condicions climatologiques del moment, per permetre 
una combustió efica^ deis arbusrs pero que afecci ptx: el sol, etc. 
Caldria evitar, per exemple, cremar en plena primavera, com s'ba 
fet alguna vegada. D'altra banda, el personal ha d'estar suficient-
ment formar per a la ta.sca a rcalítzar. En molts casos els boml^ers, 
a mes de controlar que el foc no escapi de l'área delimitada, 
poden Litilitzar aqüestes cremes com a terrenys de practiques en 
condicions reals, tal i com es fa en molts indrets deis Pirineus 
trancesos. Un altre métode de gescíó, de caire mes puntual, és 
l'estassada (per exemple a les vores de carreteres i d'habitatges), si 
és possible sense utilitzar maquinaria pesant. peí seu eíecte erosiu 
i desesrnicturador del sol. En sureiles l'estassada s'associa tradicio-
naiment a Textraceió del suro; aixf dones, en aquests hoscos la 
seva utilitat pot ser doble. En canvi, és desaconsellable la utilitza-
ció d'berbicides i defoli;ints. 1, per que no, pcUrien recuperar-se 
alguns deis antics conreus, basicament vinyes i olíveres, deis quals 
encara resten les feixes i les parets seques com a testimoni. 

Tot plegar son algunes propostes del ventall de possibíli-
tats existents. En qualsevol cas, sempre caldria teñir ben clars 
els objectius de gestió i ben fonameniats els criteris de conser
vació. De ben segur que, anih esfor^ d'estudi i de díaleg, es tro-
hara una bona estrategia per gestionar un territori tan dinámic 
i faseinant com és el cap de Creus. 

Pere Pons Ferran és protessor del departamenr 
de Cicncíes Ambientáis de la UdG. 

Altíuncs rcferííncies útils 
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t-iuc mihcm al aip df Creus. ÍM amíkhaciú d'cspí'ck ammaqada mrcu de 
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t|iiL'.s de ¡mnecáó de les dnei ¡xirelleí, csiablme^ en l'i'mhk del Pare Naiuml. 
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