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1. ABSTRACT 
 
 Un incendi forestal és una pertorbació de gran impacte socioeconòmic i ambiental al qual 
els ecosistemes mediterranis terrestres sempre han estat susceptibles i a partir de la 
recurrència d’aquests han evolucionat, modificats i estat modelats. Per tant, no podem 
entendre el foc com un factor natural aliè als nostres ecosistemes terrestres i donar com a 
solució bona la eradicació d’aquest. El problema és el canvi dels règims del foc; les noves 
tendències socials, econòmiques i les polítiques forestals han promocionat l’abandonament 
de les zones rurals i la despoblació de la muntanya, augmentat la coberta vegetal i com a 
conseqüència un descontrol dels incendis forestals. En aquest treball es tracten els efectes 
més immediats que té el foc en les propietats del sòl dels ecosistemes forestals, com és el 
cas concret del incendi viscut a la zona d’Andratx entre juliol i agost del 2013, comparant-ne 
els diferents graus de severitat amb l’estudi de tres zones; No cremada, parcialment 
cremada i cremada. Les variables analitzades han estat químiques (% COS, pH i 
conductivitat), físiques (Hidrofòbia i densitat aparent) i biològiques (Coberta vegetal post-
incendi i germinació de les llavors). Els resultats dels experiments denoten un gradient de les 
tres zones, augmentant el pH, la densitat aparent, la hidrofòbia i la conductivitat química a 
les zones cremades i el % de carboni a les zones no cremades. Finalment, l’estudi de la 
coberta vegetal de les tres zones ha posat de manifest les estratègies de regeneració: 
rebrotament i germinació.  
 
 
  A forest fire is a major disturbance of socioeconomic and environmental impact on the 
land which the Mediterranean ecosystems have always been susceptible to recurrence from 
fire. After the fire have developed, modified and molded. Therefore, we can not understand 
fire as alien factor to our terrestrial ecosystems ans eliminate the fire is not a solution. The 
problem is changing fire regimes, the new social, economic and forest policies have 
promoted the abandonment of rural areas and the depopulation of the mountain, increasing 
vegetation cover. As a result there is a lack of forest fires. In this paper we deal with the 
immediate effects that fire has on soil properties of forest ecosystems. Specifically, in the 
case of firein Andratx area on July and August 2013, comparing their different degrees of 
severity of the three study areas; Not burned, partially burned and burned. Chemical 
variables were analyzed (% COS, pH and conductivity), physical (hydrophobic and bulk 
density) and biological (post-fire vegetation cover and seed germination). The results of the 
experiments demonstrate a gradient of the three areas, increasing pH, bulk density, 
conductivity and chemical hydrophobia in burnt areas and the % of carbon in unburned 
areas. Finally, the study cover  three areas highlighted strategies regeneration; regrowth and 
germination. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
 2.1 INCENDI ANDRATX 2013 
   
 El incendi que va afectar als municipis d’Andratx, d’Estellencs i Calvià s’inicià dia 26 de 
Juliol del 2013 per acció antròpica i va cremar la superfície de 2.335 Ha, quasi el doble del 
terme municipal d’Estellencs. El foc va cremar durant més d’una setmana i provocà un gran 
impacte paisatgístic a tota la zona (Imatge 1) 
 

 
Imatge 1. Zona afectada per el incendi d’Andratx 2013 a Mallorca. La línia vermella marca el perímetre que delimita la 

zona cremada, en total, 2.335 Ha. Imatge extreta de la pagina web del Govern de les Illes balears. 
 

 Els ecosistemes calcinats foren sobretot pinars, tan els que formen part dels boscs 
madurs de l’interior de la serra com els dels vessants marítims. Aquests, estan considerats 
com a ecosistemes de valor excepcional al manteniment de la biodiversitat, ja que espècies 
endèmiques com el trencapinyons mallorquí ha evolucionat dins aquests pinars.  
 
 Afortunadament, no hi va haver cap víctima però va donar lloc a una imatge desfigurada 
d’una part de la Serra de Tramuntana. El temps de recuperació de la zona depèn de diversos 
factors; de la intensitat i durada, el tipus de vegetació afectada, el grau de maduresa anterior 
al incendi i del temps des de l’anterior incendi (Neary et al., 1999). 
 
  Immediatament entitats com el GOB, l’Ibanat i centenars de voluntaris de tot 
Mallorca iniciaren les accions prioritàries que eren més urgents: Reducció del rics d’erosió de 
la terra que ha quedat sense la protecció de la coberta forestal per part de les pluges de 
finals d’estiu i de la tardor i recuperació de la coberta vegetal. 
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 2.2 EL FOC AL MEDITERRANI 
 
  La coincidència de l’època seca amb la càlida és la principal característica del clima 
mediterrani, fet que fa que els ecosistemes siguin més susceptibles als incendis forestals i 
que la expansió dels incendis estigui afavorida degut a una vegetació més seca i que actua 
com a combustible (Naveh, 1991; Arianoutsou et al., 1993).  
 
 Ja sigui de forma natural, a partir de tempestes i erupcions volcàniques, o provocada, el 
foc sempre ha estat present al Mediterrani (Naveh, 1975) i contribueix a modelar juntament 
amb el clima la vegetació del mediterrani (Bond y Keeley, 2005; Mataix-Solera y Guerrero, 
2007). S’ha de recalcar que no tots els incendis tenen conseqüències negatives, ja que els 
incendis de baixa intensitat ajuden a netejar els boscs i promouen la vegetació herbàcia 
(Neary et al., 1999). 
 
 L’abandó dels camps amb l’arribada de la industrialització va donar lloc a un augment de 
la coberta vegetal, i per tant, la creació de zones amb poca explotació. La conseqüència més 
directa, tot i l’establiment de infraestructures com talla focs, pistes forestals, ha estat un 
augment dels incendis forestals. 
 
 2.3 EFECTES DEL FOC SOBRE EL SÒL I LA VEGETACIÓ 
 
 La protecció del sòl i conservació és imprescindible ja que aquest és la base de 
l’ecosistema forestal. Aquest, després d’un incendi, ha experimentat canvis a les seves 
propietats i la desaparició de la coberta vegetal promou l’augment de la fragilitat i la 
vulnerabilitat d’aquest. 
  
 L’efecte més directe és la pèrdua d’una part important de la massa vegetal, 
majoritàriament de la part aèria, degut a les altes temperatures. La fauna també desapareix 
degut a la mort per asfixia o per la destrucció dels recursos alimentaris i de les àrees de 
nidificació o refugi. Tot plegat aquest fet implica una disminució de la biodiversitat i de 
l’activitat biològica del sòl i per tant alterar la complexa estructura tròfica d’aquest 
ecosistema. 
 
 Les propietats químiques del sòl, com el pH i la conductivitat elèctrica, queden alterades 
degut a la deposició de carbonats, cations bàsics i òxids que provenen de les cendres, riques 
en Ca i Mg. Les deposició de les cendres promouen l’augment de nutrients al sòl i per tant, 
una millora de la fertilitat per a la regeneració de la cobertura vegetal. No obstant, alguns 
nutrients es perden degut al vent, la erosió, la lixiviació o la volatilització (Raison et al., 
1984).  
 
 Al cas del Nitrogen, el incendi volatilitza grans quantitats però l’associació de 
microorganismes fixadors de N fan augmentar els seus nivells (Arianoutsou et al., 1993; 
Pastor-López y Martin-Martin, 1995). Al cas del Carboni, els nivells poden augmentar amb un 
incendi de baixa intensitat però als que el grau ha estat elevat disminueixen degut a la 
combustió parcial o total de l’horitzó orgànic (Mataix-Solera et al., 2002). La pèrdua del 
carboni afecta a les propietats estructurals com la porositat i estabilitat dels agregats del sòl, 
que afectaran a la hidrologia del sol, modificant la capacitat de retenció de l’aigua, l’aireació i 
la erosionabilitat de sòl. (MacDonald et al., 2008). 
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 El incendi destrueix l’horitzó orgànica i deixa l’ecosistema sense la protecció  de la 
cobertura vegetal, només un sòl cobert de cendres exposat totalment al clima, la 
temperatura i la radiació solar (Raison et al., 2009 ). Aquest estat post-incendi dóna lloc als 
efectes indirectes que afecten a la recuperació de l’ecosistema en el mateix grau que els 
directes.  
 
 Per les estratègies de regeneració de la cobertura vegetal, un incendi crea un hàbitat 
sense tanta competència, amb més llum i més nutrients. No obstant, el sòl és més sensible a 
fenòmens com la erosió, la escorrentia i la pèrdua de la infiltració (Neary et al., 1999). 
 
 La reducció de la infiltració, l’augment de la escorrentia i per tant, la erosionabilitat es 
produeixen en gran mesura per la hidrofòbia del sòl després d’un incendi provocada per la 
existència de substàncies orgàniques que es volatilitzen i es condensen posteriorment (Doerr 
et al., 2000), a més de disminuir la humitat a la zona afectada (Doerr et al., 2009). 
 
 2.4 RESPOSTA DE LA VEGETACIÓ AL FOC 
 
 Les espècies que composen els ecosistemes mediterranis presenten una sèrie de 
mecanismes adaptatius que faciliten la recuperació de la coberta vegetal després d’un 
incendi. Aquests, donen lloc a l’autosuccessió, procés per el qual un ecosistema vegetal 
afectat per el foc es regenera donant lloc un nou sistema amb la mateixa comunitat vegetal. 
 
 La regeneració de la coberta vegetal es produirà a partir de les espècies que siguin capaç 
de sobreviure o créixer després del foc. Així, la pèrdua dels individus després del foc pot 
esser recompensada a partir d’espècies que presenten estructures resistents a les altes 
temperatures, com òrgans, gemmes –espècies rebrotadores- o les seves pròpies llavors –
espècies germinadores-  i que, després del incendi, aprofiten  per créixer o germinar. 
 
 L’estratègia rebrotadora es basa amb la formació de nous talls i fulles a partir de les 
gemmes adventícies resistents al foc, moltes vegades degut a la existència d’un aïllant del 
calor, com el suro de Q. suber. No obstant, moltes espècies rebrotadores moren després del 
incendi i per tant, el manteniment de les seves comunitats depèn de l’establiment de nous 
individus en els períodes entre incendis, ja que la germinació d’aquestes espècies després 
d’un incendi no es produeix (Lloret y Zedler 1991; Ojeda et al. 1996). 
 
 L’estudi de diferents espècies del mediterrani juntament amb l’estratègia rebrotadora pot 
fer pensar que aquesta és una adaptació al foc, encara que diferents treballs han proposat 
que la capacitat de rebrotar no sols és una avantatge de les espècies front al foc sinó que 
també a les pertorbacions en general (López-Soria y Castell 1992). 
 
 En canvi, a l’estratègia germinadora les espècies tenen un alt potencial per establir nous 
individus  (Ferrandis et al. 1996). Les llavors que sobreviuen al foc gràcies a l’aïllament de sòl 
o per qualque estructura aïllant poden germinar degut a que el foc actua com a estimulant, 
ja sigui per la calor o per substàncies associades al fum. (Herranz et al. 1999). El banc de 
llavors del sòl o les llavors emmagatzemades  juguen un paper important en quant a l’èxit 
d’aquesta estratègia després d’un incendi i no serà fins que les espècies hagin arribat a la 
seva edat reproductiva que aquest s’hagi restablert. 
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 2.5 OBJECTIUS 
 
  Els objectius generals i específics d’aquest estudi són: 
 
(1) Estudiar les bases de l’ecologia del foc. 
          

-  Importància ecològica i paper del factor foc sobre els ecosistemes 
mediterranis. 

 
-  Història del incendis ocorregut als nostres ecosistemes al llarg de les darreres 

dècades. 
     
 
(2) Estudiar els efectes del foc damunt les propietats físiques, químiques i biològiques dels  

sòls ecosistemes forestals segons el grau de severitat del incendi. 
 

- Diferències entre tres zones del incendi afectades amb diferent grau de 
severitat a partir de l’estudi de diferents paràmetres químics (pH, 
Conductància elèctrica, carboni orgànic), físics (densitat aparent, hidrofòbia) i 
biològics del sòl (vegetació). 
 

- Estudi de les característiques de la zona parcialment socarrimada com a 
hàbitat intermedi i frontera entre la zona no cremada i cremada, servint d’àrea 
d’estudi de línies d’actuació de caràcter regeneratiu de l’incendi. 
 

- Aprenentatge de les tècniques de recollida de terra i de les metodologies de 
camp i de laboratori pròpia de cada prova. 

 
(3)  Conèixer els mecanismes de regeneració post-incendi de la cobertura vegetal a partir 

d’espècies pròpies del mediterrani. 
 

- Seguiment de la evolució de llavors de C. albidus i P. lentiscus a partir de 
l’aplicació de xocs tèrmics de diferent intensitat front a llavors control.  
 

- Aprenentatge de les tècniques de germinació dins el laboratori.  
 
(4) Avaluar la perjudicialitat del incendi de la zona d’Andratx, Estellencs i Calvià del 2013. 
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3. METODOLOGIA  
 
 3.1 DESIGNACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 
 
 L’estudi s’ha fet simultàniament a dues zones afectades per el incendi de la zona 
d’Andratx del 2013. Concretament a zones pròximes de la carretera entre Andratx i 
Estellencs (Ma-10). La primera (Zona A) es troba a l’altura del km 1 de la carretera Ma-10, a 
les proximitats de “Ca’n Micolava” i “Caseta des forn de Paneca” (39° 38' 6.32" N i 2° 26' 
5.29" E). La segona (Zona B) és pròxima al Camí de sa Coma Freda  (39° 36' 7.31" N i 2° 25' 
3.8" E) (Imatge 2) 

 
Imatge 2. Zones seleccionades per l’estudi situades al llarg de la carretera Andratx Estellencs (Ma-10) 

Imatge extreta de Google maps. 
 

 De cada zona, s’han seleccionat tres subzones amb diferents graus de severitat del foc 
(NC: No cremada, PC: Parcialment cremada i C: Cremada) d’acord amb el criteri de Mutch y 
Swetman (1995). 
 

 No cremada: La vegetació no s’ha vist afectada. 

 Parcialment cremada: La vegetació està afectada però amb baixa intensitat. 

 Cremada:  La vegetació està totalment afectada. 
 
 3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 
  
 De cada una de les sis zones s’han agafat mostres de sòl de aproximadament 7 Kg de terra 
que inclouen els 10 primers cm de sòl. A més, s’ha agafat una mostra extra d’una zona no 
cremada per la seva crema artificial. Després d’eliminar les restes orgàniques de la 
superfície, s’han secat a temperatura ambient durant una setmana i s’han tamisat fins a 
aconseguit terra fina  (<2 mm) (Sparks et al. 1996). 
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  Així, per cada prova experimental es tenen set tipus de terra, dues no cremades (NC), 
dues mitjanament cremades (NC), dues completament cremades (C) i una cremada 
artificialment (TCA). 
 
  3.2.1 HIDROFÒBIA 
 
 La hidrofòbia de sòl es determina segons el temps de penetració d’una gota d’aigua al sòl 
(WDPT: Water Drop Penetration Time) amb l’ajuda d’una xeringa hipodèrmica o 
micropipeta. La mida de la gota ha de ser 0,05 ml i s’ha de deixar caure des de una distància 
de 15 mm per evitar que la infiltració de la gota sigui per l’excés d’energia cinètica. 
 
 De cada tipus de sòl s’ha realitzat el recompte del temps de penetració de 10 gotes i per 
duplicat. Els valors obtinguts es classifiquen segons uns intervals establerts de hidrofòbia de 
sòls  (BISDOM et al., 1993). 

 

Repel·lència a l'aigua 

 Lleugera Forta Severa Extrema 

WDTP (s) 6 i 11 11 i 30 31 i 60 61 i 180 181 i 300 301 i 600 601 i 900 901 i 3600 >3600 

Taula 1. Classes de intervals de repelència a l’aigua segons el test de Temps de Penetració de ls Gota d’Aigua, WDTP test 
(a partir de Bisdom et at.,1993) 

 
  3.2.2 DENSITAT APARENT I POROSITAT 
   
 La prova es fa utilitzant el mètode de l’aigua. Aquest  consta de dues parts; la primera 
part és in-situ, fent un forat al sòl de 15 cm de diàmetre i 10 cm de fondària i es recollint tot 
el sòl extret. A continuació, es col·loca una bossa de plàstic damunt el forat i es va omplint a 
poc a poc d’aigua fins assolir la superfície del sòl de tal forma que aquesta es vagi adaptant 
al forat, anotant al volum emprat final.  
 
 La segona part es realitza dins el laboratori; després de deixar assecar les mostres a 
temperatura ambient una setmana es pesen, es tamisen per un sedàs de 2 mm, separa la 
fracció gruixuda i es tornen a pesar. Amb les dades obtingudes es calcula la densitat aparent 
i la porositat a partir de les següents fórmules: 
 

    [1]                   
 

   
  

                      

                         
 

 
 
    [2]                   (Da/Dr)] · 100 
 
On: 
    Densitat aparent (g/    ) 

                      
 

   
   

 
Per cada tractament i tipus de sòl s’han realitzat 6 rèpliques. 
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  3.2.3 pH I CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 
 
 La mesura del pH i de la conductància s’han realitzat en aigua (relació 1:2, 5 en el cas del 
pH i 1:5 en el cas de la conductància) amb l’ajuda d’un pH-metre i d’un conductímetre, 
respectivament. 
 
 Per cada tractament i tipus de sòl s’han realitzat 6 rèpliques. 
 
 
  3.2.4 QUANTITAT DE CARBONI ORGÀNIC 
 
 Per la determinació del carboni orgànic del sòl s’ha emprat el mètode de Walkley & Black 
(1947), basat amb la oxidació de la matèria orgànica amb dicromat potàssic en medi àcid i la 
valoració de l’excés de dicromat afegit amb sulfat amònic ferrós o Sal de Mohr i amb la 
fenantrolina com a indicador. Així, s’obté la quantitat de carboni de sòl a partir de la 
quantitat de dicromat reduït, equivalent a la quantitat de carboni orgànic oxidat. 
  
 Amb les dades obtingudes es calcularà el % C orgànic i el % de matèria orgànica a partir 
de les següents fórmules: 
 

   [4]                   
       

  

 
      

                     
 

On: 
                                                        
                                                      
 
 
   [5]                                           
 
 Per cada tractament i tipus de sòl s’han realitzat sis rèpliques. 
 
    3.3 BANC DE LLAVORS 
 
 S’han seleccionat llavors viables de dues espècies procedents del viver de menut 
(Escorca). Les dues espècies corresponen a les dues estratègies de regeneració de la coberta 
vegetal mitjançant el mètode de flotabilitat, descartant les que suren en aigua. Per 
l’estratègia germinadora s’ha utilitzat Cistus albidus i per l’estratègia rebrotadora Pistacia 
lentiscus. 
  
 Abans de la posada en germinació, la meitat de les llavors han estat sotmeses a un xoc 
tèrmic per simular l’efecte de foc damunt elles (Trabaud &Casal, 1989; Trabaud & Oustric, 
1989a; Thanos et al., 1989; Corral et al., 1990, Gonzálezrabanal,1992; Tárrega et al., 1992; 
Reyes, 1996; hermida-castro, 1999; Valbuena et al., 1992). A partir de la exposició 
d’aquestes llavors a calor (70°C 1 hora i 120°C 5 minuts) s’ha simulat la exposició al foc als 
primers centímetres de sòl. Així, cada tipus de llavors ha tingut tres tractaments: Control (C), 
imitant les llavors que cauen al sòl després d’un incendi i sotmeses al foc intermedi (FI) i a 
foc sever (FS), imitant les llavors que ja estaven al sòl i han estat afectades pel foc. El nombre 
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de llavors utilitzat a cada tractament ha estat 50 i es considera que han germinat qual la 
radícula ha emergit una longitud similar a la llavor. 
 
 La germinació s’ha realitzat dins plaques de Petri amb les llavors sobre un cotó, 
humidificant-lo cada setmana amb aigua destil·lada. S’han mantingut al laboratori amb 14 i 
10h de llum i fosca, respectivament. S’ha de tenir en compte que massa aigua pot donar lloc 
a l’aparició de fongs i pot ofegar les llavors. Cada setmana s’han comptat les llavors i s’han 
retirat les germinades, fins a 6 setmanes.  Amb les dades obtingudes s’ha calculat el % de 
germinació: 
 

   [6]              
                        

                   
 

 
 
     3.4 ANÀLISI DE LA BIODIVERSITAT 
 
 De les 3 subzones de la zona B es va realitzar un inventari determinant el % que ocupa 
cada espècie per fer un anàlisi de la biodiversitat de la zona. Per determinar l’àrea d’estudi 
de cada zona s’ha seguit la metodologia de l’àrea mínima. S’ha començat delimitant una 
zona 0,5m X 0,5m, fins arribar a un total de 5m x 5m.  
 
 Amb les dades obtingudes a partir del inventari s’ha calculat l’índex de diversitat de 
Shannon-Wiever: 
 

                      

 

   

   

On: 
                    

                                    
 

 

 
    3.5 TRACTAMENT DE LES DADES 
 
 Les dades obtingudes en els apartats anteriors s’han analitzat estadísticament amb el 
programa SPSS, primer baix un test de normalitat, i finalment, se’ls hi ha realitzat un test 
d’anàlisi de la variància (ANOVA), per detectar diferències significatives de característiques  
de sòl entre zones afectades amb diferent grau de severitat i entre llavors sotmeses i no 
sotmeses a xoc tèrmic 
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4. RESULTATS  
 
 4.1 PARÀMETRES QUÍMICS 
 
 

. 
  

Gràfic 1 i 2, respectivament. Conductivitat elèctrica (µS/m)  i pH de les submostres de sòl de dues zones (Zona A i B) 
afectades per el incendi de la zona d’Andratx 2013; (NC) No cremada, (PC) Parcialment cremada, (C) Cremada i (TCA) 
Terra cremada artificialment 

 
 Si comparam els pHs de la zona A i amb els de la zona B (Gràfic 1) no hi ha gaire 
diferència ja que les dues zones no cremades es mantenen amb els valors més baixos 
(amb mitjanes entre 7,5 i 8) i les dues cremades tenen els valors més alts (amb mitjanes 
de quasi 9). Les diferències es troben entre les subzones, mostrant un pH alt a més grau 
de severitat del foc. En el cas de la terra cremada artificialment també es mostren uns 
valors elevats, similars a la cremada de forma natural. Les dades de cada zona (n=6) han 
estat sotmeses al test d’anàlisi de variància (ANOVA) i s’ha corroborat que els tractament 
difereixen significativament un dels altres (F2,15= 68,560 , p<0.001). 
 
 La conductivitat elèctrica (Gràfic 2) mostra un patró similar al de pH, augmentant la 
conductivitat elèctrica a mesura que els sòls han estat més cremats. Així, els valors més 
alts són els de zones cremades (amb mitjanes entre 500 i 600 µS/m) i els més baixos els 
de les zones no afectades per el foc (entre 200 i 300 µS/m). Igual que les zones cremades 
de forma natural la terra cremada artificialment també mostra valors elevats de 
conductància. Les dades de cada zona (n=6) han estat sotmeses al test d’anàlisi de 
variància (ANOVA) i s’ha corroborat que els tractament difereixen significativament uns  
dels altres (F2,15=42,697 , p<0.001). 
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 El sòls analitzats per obtenir el carboni han mostrat una disminució de % de carboni a 
les zones on els sòls completament cremats (4,2 i 4,1%), independentment de si parlam 
de la zona A o B. Contràriament a això, les zones no cremades mostren els valors més alts 
(6,7 i 6,3%) i les zones parcialment cremades resultats intermedis (5,6 i 5,3%). 
  Finalment, la terra cremada artificialment mostra uns valors encara més baixos que les 
cremades de forma natural (3,4).  Així, hi ha correlació negativa entre el grau de severitat 
del foc i el % de carboni. Les dades de cada zona (n=6) han estat sotmeses al test d’anàlisi 
de variància (ANOVA) i s’ha corroborat que els tractament difereixen significativament 
uns  dels altres (F2,33=34,648 , p<0.001). 
 

. 
Gràfic 3. % de Carboni de les submostres de sòl de dues zones (Zona A i B) afectades per el incendi de la zona d’Andratx 

2013; (NC) No cremada, (PC) Parcialment cremada, (C) Cremada i (TCA) Terra cremada artificialment 

 
 Si mitjançant la fórmula convertim el % en carboni amb % de matèria orgànica (Gràfic 4) 
obtenim uns resultats més generals als quals es segueix el patró anterior. Les zones on el foc 
hi ha actuat amb més grau mostren una reducció de la matèria orgànica front a les zones 
parcialment afectades i les no afectades.  
 

. 
Gràfic 4. % de Carboni de les submostres de sòl de dues zones (Zona A i B) afectades per el incendi de la zona d’Andratx 

2013; (NC) No cremada, (PC) Parcialment cremada, (C) Cremada i (TCA) Terra cremada artificialment. 
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 4.2 PARÀMETRES FÍSICS  
 
 En quant a hidrofòbia dels sòls (Taula 2) els resultats mostren que el temps de 
penetració d’una gota als sòls ha estat major a les zones cremades (amb mitjanes entre 
350 i 550 s) i màxim a la terra cremada artificialment (TCA), amb una mitjana dels valors 
de 2785 s. Si tenim en compte els intervals de repel·lència segons Bisdom, et al, 1993 
(Taula 1) els resultats mostren que les zones no cremades presenten una repel·lència a 
l’aigua lleugera, les zones parcialment cremades una repel·lència quasi forta i les zones 
cremades una repel·lència  severa. En el cas de la cremada artificialment, el nivell 
augmenta fins a extrema. 
 Les dades de cada zona (n=20) han estat sotmeses al test d’anàlisi de variància 
(ANOVA) i s’ha corroborat que els tractament difereixen significativament  uns dels altres 
(F2,57=52,317 , p<0.001). 
 

WDPT (s) Zona A Zona B TCA 

NC 0,938 1,191 2785 

PC 36,9 36,7   

C 274 554,2   

Taula 2. Temps de penetració de la gota d’aigua (WDPT) de les submostres de sòl de dues zones (Zona A i B) 
afectades per el incendi de la zona d’Andratx 2013; (NC) No cremada, (PC) Parcialment cremada, (C) Cremada i (TCA) 

Terra cremada artificialment. 

 
 Les densitats aparents del sòl (Gràfic 4) mostren uns resultats no gaire diferents 
entre les zones A i B, i entre subzones (Cremada, No cremada, Parcialment cremada i 
Cremada artificialment). Tan les zones cremades com les no cremades es mantenen dins 
un rang entre 0,5 i 0,65 g/cm3. Les dades de cada zona (n=12) han estat sotmeses al test 
d’anàlisi de variància (ANOVA) i s’ha corroborat que els tractaments no difereixen 
significativament uns dels altres (F2,33= 1,919 , p=0,163). 

 

. 
Gràfic 4. Densitat aparent de les submostres de sòl de dues zones (Zona A i B) afectades per el incendi de la zona 
d’Andratx 2013; (NC) No cremada, (PC) Parcialment cremada, (C) Cremada i (TCA) Terra cremada artificialment. 
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4.3 PARÀMETRES BIOLÒGICS  
 

 
 L’aplicació del xoc tèrmic a 
diferent nivells a Cistus albidus (Gràfic 
5)ha donat lloc a resultats variables. El % 
de llavors germinades més baixos s’han 
donat amb el tractament de 120°C 5 
minuts i no han aconseguit passar del 5% 
durant les set setmanes. El tractament 
que més èxit ha tengut en quant a 
germinació ha estat el de 70°C 1h donant 
un màxim de aproximadament 80% de 
germinació a partir de la setmana 5 fins 
la darrera setmana. El tractament 
control ha mostrat uns resultats 
intermedis arribant al seu màxim a un 
30% de germinació. Les dades de cada 
zona (n=7) han estat sotmeses al test 
d’anàlisi de variància (ANOVA) i s’ha 
corroborat que els tractaments 
difereixen significativament uns dels 
altres (F2,18= 15,0,11 , p <0,001). 
 

Gràfic 5. % de germinació de Cistus albidus durant set setmanes després de l’aplicació d’un xoc tèrmic. Els  tres 
tractament són; Control,  1 hora a 70°C i 5 minuts a 120°C. 

 
  

 
 En el cas de la planta 
rebrotadora (Gràfic 6) els resultats 
han estat molt diferents, degut a 
que l’aplicació dels dos tipus de xoc 
tèrmic han donat % de germinació 
d’un 2%. Contràriament, el 
tractament control ha arribat al seu 
màxim a la cinquena setmana amb 
un valor entre el 60 i el 65%. Les 
dades de cada zona (n=7) han estat 
sotmeses al test d’anàlisi de 
variància (ANOVA) i s’ha corroborat 
que els tractament difereixen 
significativament uns dels altres 
(F2,33= 69,170 , p<0,001). 

 
Gràfic 6. % de germinació de Pistacia lentiscus durant set setmanes després de l’aplicació d’un xoc tèrmic. Els tres 

tractament són; Control,  1 hora a 70°C i 5 minuts a 120°. 
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Gràfic 7. % relatiu d’espècies a les parcel·les (5m x 5m) de les tres subzones estudiades (Cremada, Parcialment cremada i 
No cremada) de la zona B. Les espècies són Brachypodium sylvaticum, Pistacia lentiscus, Foeniculum vulgare, Asparagus 
acutifolius, Traxacum officinale, Ampelodesmos mauritanica, Chamaerops humilis, Cistus spp. i Pinus spp.  
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  La vegetació potencial del les tres zones han estat 9 espècies: 
 
- Brachypodium sylvaticum 
- Pistacia lentiscus 
- Foeniculum vulgare 
-  Asparagus acutifolius 
- Traxacum officinale 
-  Ampelodesmos mauritanica 
- Chamaerops humilis 
-  Cistus spp. 
-  Pinus halepensis 

 
Cal remarcar que en alguns indrets propers s’han trobat individus de romaní (Rosmarinus 
oficinalis)  i de botja blana (Anthyllis cytisoides).  

 
Les diferències més significatives entre les tres zones les trobam les espècies de Cistus, 
de Pinus, Brachypodium sylvaticum i Pistacia lentiscus 
 
 A la zona cremada front a la zona no cremada es mostra un increment del % 
relatius d’espècies germinadores, generalment  Pinus halepensis(D’un 9 a un 12%), 
Brachypodium sylvaticum (D’un 16 a un 31%) i Cistus (d’un 23 a un 37%). 
Contràriament hi ha una disminució en el % relatiu d’espècies de Pistacia lentiscus 
(D’un 16 a un 14%), Ampelodesmos mauritanica (D’un 12 a un 3%), Taraxacum 
officinale (D’un 5 a un 0%), Asparagus acutifolius (D’un 6 a un 0%), Chamaerops humilis 
(D’un 6 a un 2%) i Foeniculum vulgare (D’un 7 a un 3%). 
 
 La zona parcialment cremada mostra una dominància de les mateixes espècies 
però no tant pronunciada que les zones cremades i no cremades. Brachypodium 
sylvaticum es troba amb una abundància relativa del 36%, Cistus i Pistacia entre el 15 i 
20%, Ampelodesmos mauritanica 12% i Chamaerops humilis, Taraxacum officinale, 
Asparagus acutifolius, Foeniculum vulgare i Pinus halepensis entre un 5 i 17%. 
 
 Els resultats dels càlculs de la diversitat han mostrat lleugeres diferències entre 
la zona cremada i parcialment cremada, però si una petita diferència amb la zona no 
cremada. La zona cremada té un índex de Shannon-Wiever de 1,97,  la zona 
parcialment cremada 2,67 i la zona noc remada 2,98. Aquests dos últims, presenten 
valors intermedis ja que el màxim de l’índex es troba a 5. 
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 5. DISCUSSIÓ  
 
  5.1 PARÀMETRES QUÍMICS 
 

 La combustió de la matèria orgànica de la capa més superficial del sòl provoca 
un augment de cations, sobretot Ca, Mg, K, Si i P, així com òxids i carbonats  que 
augmenten el pH en superfície. Els increments significatius del pH es produeixen a 
incendis d’intensitat mitjana i alta, quan a la superfície s’han arribat als 400-500°C de 
temperatura, on la matèria orgànica s’ha combustionat i s’ha perdut la capacitat 
tampó amortidora (Khanna y Raison, 1986; Etiégni y Campbell, 1991; Khanna et al, 
1994; González et al., 1996). Immediatament després d’un incendi el pH pot 
augmentar fins a 3 unitats a les capes més superficials mentre que als incendis amb 
baixa intensitat els canvis no són significatius (Owensby i Wyrill, 1973). Així, el 
increment de pH és més gran com més alt ha estat el grau de severitat i com més 
superficial sigui la capa estudiada (Almendros et al., 1990; Ulery et al., 1993; Varela, 
2007). 
 
 Degut al increment en la quantitat d’ions solubles inorgànics que la combustió 
de la matèria orgànica ha alliberat la conductivitat elèctrica augmenta (Naidu i 
Srivasuki 1994; Hernández et al. 1997). En el cas que no s’arribin a nivells tòxics de 
salinitat que provoquin un desequilibri iònic, s’augmenta la fertilitat de sòl. 
 
 A les zones afectades per el incendi estudiades la severitat va ser alta però les 
diferències no han estat més grans de 2 unitats degut a que el pas d’un any i els 
processos de pluja, erosió i recuperació de la coberta vegetal han anat eliminant les 
substàncies alcalines que augmenten el pH i la conductivitat. 

 
 La presència del foc a les capes més superficials del sòl, coincidint amb les més 
orgàniques, provoca la combustió de la matèria orgànica, donant lloc a vapor d’aigua, 
diòxid de carboni i composts minerals (cendres). No obstant, la combustió no sol ser 
total i també es produeixen altres productes com CO, CH4, H2, i gran varietat de 
hidrocarburs (Cofer et al., 1993).  
 
 A temperatures baixes (entre 100 i 200°C) l’aigua de dins el sòl ja s’ha perdut i 
els composts volàtils ja s’han evaporat. A aquestes temperatures el CO ja comença a 
degradar-se. Quan les temperatures són superiors a 300°C trobam canvis estructurals 
al sòl, principalment descarboxilacions als àcids húmics i fúlvics, i una major proporció 
d’estructures aromàtiques (Almendros et al., 1990, 1992, Knicker et al, 1996). Així, 
després del foc es modifiquen les formes de C del sòl i sen formen de noves més 
resistents a la oxidació (Schulze et al., 2000; Knicker et al., 2005), en general, hi ha un 
gran augment de substàncies resistents a la degradació com l’humus piromòrfic. 
 
 A més, el calor produeix reaccions de deshidratació que provoquen una 
condensació i un augment de la fracció estable del C, associada a una pèrdua de la 
solubilitat i a la resistència a la mineralització (Almendros et al., 2003; Knicker, 200; 
Knicker et al., 1993, 2005; Piedra-Buena et al., 2010). Aquests factors, juntament amb 
la radiació solar i les estacions seques afavoreixen la acumulació de formes estables de 
la matèria orgànica del sòl anomenades “carboni negre” (Black carbon). 
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 No obstant, treballs realitzats a distints ecosistemes (Weston i Attiwil 1990, 
Grogan et al. 2000) indiquen que pocs anys després del foc el carboni recupera els 
valors previs al incendi. Aquesta recuperació està relacionada amb la descomposició de 
les arrels i la fullaraca (Kennard i Gholz 2001). Així, les zones estudiades presenten 
unes diferències un poc menys pronunciades del que serien si l’estudi s’hagués fet 
immediatament després del incendi. Un any després la recuperació de la coberta 
vegetal ha contribuït en gran mesura a l’aportació de matèria orgànica al sòl. 
 
 5.2 PARÀMETRES FÍSICS 
 
 Un dels majors efectes del foc sobre el sòl és l’augment de la hidrofòbia o la 
repel·lència a l’aigua (Ibáñez et al., 1983; Doerr et al., 1996, 2000).  Aquest comportament 
es degut a les descarboxilacions, deshidratacions i desfuncionalitzacions de la matèria 
orgànica del sòl, que promou a la formació de substàncies orgàniques d’origen pirolític 
impermeables que queden a la superfície del sòl.  
 
 La majoria d’estudis afirmen que la hidrofòbia dels sòls comença a aparèixer a sòls 
que han estat exposats a temperatures superiors a 200 °C fins que arriba a un màxim (300 
i 400°C), on tota la matèria orgànica s’ha destruït i la hidrofòbia cau en picat (Almendros 
et al., 1990; Salgado et al., 1995, Fernández et al., 1997) 
 
 A l’entorn natural d’un incendi no és freqüent trobar grans superfícies 
hidròfobes, sinó que el més habitual es troba taques. Encara que siguin els 8 primers 
cm els principals afectats la profunditat de la capa impermeable depèn de la intensitat 
del incendi i les característiques del sòl (Huffman et al. 2001 
  
 Després de foc, hi ha una disminució de la capacitat de retenció de l’aigua i per 
tant, de la permeabilitat degut a que es redueix l’estabilitat dels agregats del sòl, 
disminuint la seva mida, provocant el increment de la densitat aparent de sòl. Efectes 
com el de la hidrofòbia del sòl potencien aquest fet i provoca la escorrentia i la erosió 
superficial. (Chartres i Mücher, 1989; Giovannini et al., 1989; Badía i Martí, 2003). La 
poca diferencia entre els tractaments del sòls és degut a que després d’un any 
l’estructura del sòl i la estabilitat dels agregats ja s’han recuperat gràcies en gran part a 
l’arrelament de les noves plantes incorporades, millorant la estructura i composició de 
sòl. 
 
 5.3 PARÀMETRES BIOLÒGICS 
 
 En el cas de C. albidus, existeix un augment de la germinació a nivells 
intermedis de temperatura (70°C), resultats molt similars a altres estudis que s’han fet 
amb C. salviifolius i altres espècies del mateix gènere (Oustric, 1984; Cucó, 1985). 
Altres llavors també veuen afavorides el seu procés germinatiu a causa del foc. Al cas 
de Cytisus scoparius i Genista florida, un encalentiment del 100°C durant 5 minuts 
estimula la seva germinació (80% en el cas de Cytisus scoparius, 50% a Genista florida) 
(CALVO et al., 2001). 
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  Aquest efecte s’atribueix a que temperatures adequades afecten a la 
dormància de les llavors (Martínez-Sánchez et al., 1995; Reyes & Casal, 1995; Delgado 
et al., 2008), destruint la coberta d’aquesta i permetent l’entrada d’aigua i la 
germinació. Altres espècies germinadores, com P. pinaster i P. sylvestris no es veu 
aquest efecte positiu, sinó que xocs tèrmics dràstics com un incendi afecten 
negativament a la seva germinació (Núñez & Calvo, 2000; Alvarez et al., 2007). 
 

 En canvi, temperatures altes (>120°C) resulten letals per el correcte 
desenvolupament d’aquestes llavors. Aquesta pauta de germinació és molt típica dels 
chaparrals californians on la exposició de les llavors a 150°C durant uns pocs minuts 
causaven la mort de totes les llavors (Keeley, 1991). Per tant, la adquisició de cobertes 
protectores o altres mecanismes de dormició donant lloc a bancs de llavors persistents 
s’han pogut desenvolupar a causa d’alguna força selectiva que no sigui el foc (Zedler & 
Zammit, 1989), encara que s’ha de tenir en compte l’efecte estimulant que provoquen 
productes de la combustió sobre elles. 
 
 La germinació de P. lentiscus ha demostrat tenir sensibilitat al foc a partir dels 
tractaments amb xoc tèrmic. No obstant, a aquesta espècie és molt freqüent 
l’establiment de noves plantes entre períodes de foc i no immediatament després del 
foc. Per tant, el manteniment de les seves poblacions no està lligat a l’establiment de 
nous individus immediatament després del foc degut a la mort de les llavors després 
del foc. 
 
 La vegetació típicament mediterrània es caracteritza per tenir una gran 
capacitat regenerativa després d’una pertorbació (com el foc). En anteriors estudis s'ha 
observat que la capacitat regenerativa de les diferents comunitats vegetals està 
determinada en gran part per Ia estratègia reproductiva de les plantes més abundants, 
bé sigui rebrotadora o germinadora (Ferran et al., 1991, Abad et al. , 1997). Algunes 
espècies com Q. ilex, P.lentiscus, Rhamnus alaternus rebroten a partir de la soca, altres 
com Q. coccifera o Brachypodium retusum a partir de l’arrel o dels rizoma i finalment a 
partir de la tija com Q. suber. En canvi, R. officinalis i Cistus spp. són típicament 
germinadores. 
 
 La majoria de les rebrotadores obligades no produeixen plàntules posteriors a 
un incendi, però quasi tots rebroten vigorosament. Les germinadores obligades 
incrementen la seva densitat dues o tres vegades la seva magnitud després del foc 
degut a la seva alta taxa de creixement i dispersió, els seus cicles de vida més curts i la 
seva major la tolerància a la llum (Pausas  1999), per tant, és freqüent trobar més 
nombre de germinadores que rebrotadores a un ambient afectat per un incendi (Keely 
1986; Pausas 1999; Franklin et al, 2004).  
 
 La composició de la coberta vegetal en estat de regeneració depèn de les 
condicions climàtiques que hi hagi a l’ecosistema estudiat, la seva riquesa i la 
productivitat (Vilà et al. 2003; Schuur 2003). A la regió mediterrània, on la 
disponibilitat de l’aigua és un factor clau per la vegetació hi haurà una disminució de 
les rebrotadores obligades i un augment de les germinadores (Keeley  1986, 
Meentemeyer et al.2001, al chaparral californià, Keith 1991, Benwell  1998,  Lloret et 
al. 2005 a la Conca Mediterrània) 
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6. CONCLUSIÓ 

 
- El pH de sòl i la conductivitat del sòl generalment s’incrementa amb la severitat del foc 

degut a la deshidroxilacions, la formació dels òxids i l’alliberació de cations després de la 
combustió de la matèria orgànica. 
 

- Els focs d’intensitat mitjana afavoreixen la hidrofòbia de sòl com a conseqüència de la 
combustió intermèdia del carboni orgànic. Aquesta és alta a les capes més superficials i 
va decreixent a mesura que la profunditat augmenta. 
 

- L’alta severitat del foc provoca una disminució de la matèria orgànica degut a la seva 
combustió, i per tant, la reducció de la estabilitat dels agregats i l’augment de la densitat 
aparent. 

 
- La germinació de C. albidus es veu afectada de forma negativa amb xocs tèrmics 

superiors a 120°C, encara que el procés es veu afavorit per focs d’intensitat intermèdia 
compreses entre 60 i 100°C i llarga duració. Contràriament a l’estratègia germinadora, 
les llavors de P. lentiscus és una espècie rebrotadora i les llavors de les quals són 
sensibles al foc, provocant la seva mort.  

 
- La regeneració després d'un incendi pot ser molt variable en funció sobretot de la 

combinació del tipus de sol i de la comunitat vegetal. Dins els diferents tipus de 
vegetació es veuen afavorides les que tenen un cicle vital més curt i un creixement més 
ràpid, sobretot les germinadores herbàcies. 

 
- Les zones cremades, parcialment cremades i cremades presenten un gradient, essent la 

parcialment cremada característica doncs, de les zones frontera dels incendis de les 
zones afectades i les no afectades. 
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8.  ANNEX FOTOGRÀFIC  
 
(1)  Zona 2 parcialment cremada 
 
(2) Zona 2  cremada 
 
(3) Zona 1 cremada 
 
(4)  Zona 1 Parcialment cremada 
 
(5) Mostres de terra apunt per realitzar la prova del pH 
 
(6) Diferents mostres de terra secades i passades per el sedàs 
 
(7) Mostres de terra apunt per realitzar la prova de la conductivitat elèctrica 
 
(8) ) Prova de la hidrofòbia. Gota a la superfície de la terra. 
 
(9) Llavors de Cistus i Pistacia germinant dins capsules de Petri 
 
(10) Llavors de Pistacia germinant dins capsules de Petri 
 
(11) Llavors de Cistus germinant dins capsules de Petri 
 
(12) Llavors de Cistus germinades 
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