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LA REGENERACIÓ DE LA VEGETACIÓ
FORESTAL DESPRÉS D’UN INCENDI
2 casos

1. Introducció.
Els incendis que en els darrers anys s’han produït a Eivissa permeten
poder estudiar la resposta de la vegetació local en front el foc i el
resultat de les intervencions realitzades a les àrees cremades. Es poden
comparar també la situació anterior a la petjada del foc, estudiant
parcel·les contigües a la zona incendiada amb la generada després de
l’incendi.
Es van realitzar 6 sortides al camp entre maig i setembre de 2010, per
prendre mostres de vegetació i fotografies.
Els objectius específics són els següents:
a) Comparar la vegetació pre i post incendi
característiques topogràfiques diferents.
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b) Comparar l’evolució de la vegetació i el sòl després de dos tipus de
intervencions distintes.
c) Interpretar els resultats obtinguts.
2. ZONES D’ESTUDI: la zona de Xarraca i la Serra Grossa de Sant
Joan/Serra de Morna.
a) XARRACA:
La zona de Xarraca està situada a
la costa nord de l’illa, a la zona
coneguda com es Amunts. És un
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) Nº
ES5310033, és Àrea Natural de
Especial Interès (ANEI Nº 10) de la
Llei 1/1991 de 30 de gener
d’Espais Naturals i de Règim
Urbanístic de les Àrees d’Especial
Protecció de les Illes Balears.
A 2009, un incendi va arrasar 34
hectàrees de massa forestal,
entre Cala de Xarraca i es
Canaret.
Plànol de les àrees LIC
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La zona costera de Xarraca té una orientació cap el nord/nord-est,
amb fortes pendents a la mar. La altura més elevada de la zona de 74
metres.
Les comunitats vegetals de la zona són les d’una massa forestal
madura, adaptades a condicions climatològiques semiàrides i sòls
pobres. Hi predominen el Pinus halepensis, Juniperus phoenicea
(savina), Juniperus oxycedrus L. subsp.,Oxycedrus (ginebró), Pistacia
lentiscus L (mata); amb vegetals matolls com el Cistus clusii (esteperol),
Cistus albidus (estepa blanca), Rosmarinus officinalis (romaní), Erica
multiflora (cepell), Helichrysum stoechas, Quercus coccifera, Daphne
gnidium, Cneorum tricoccon (raspall), Lavandula dentata, etc.
LA REGENERACIÓ DE LA ZONA
Després de l’incendi a l’agost, es van realitzar 3 intervencions
principals:
a) La retirada dels arbres morts i cremats.
b) La trituració de les branques més petites, que es va estendre
sobre l’àrea.
c) La col·locació horitzontal dels troncs dels arbres cremats per
formar dics de contenció per evitar l’erosió.

OBSERVACIONS:

Es poden apreciar els dics de contenció col·locats horitzontalment i
l’estesa la matèria orgànica triturada per la zona. Tota la vegetació
calcinada ha set talada o triturada.

4
ASPECTE DE LA ZONA 02/09/10

ASPECTE DE LA ZONA 02/09/10

Es poden apreciar espècies colonitzadores pioneres, sobretot les

gramínies, especialment a les zones darrere dels dics, indicant que
aquests estan complint amb la seva funció.

5

Juniperus oxycedrus (ginebrò)

Pistacia lentiscus L (mata)

Altres espècies vegetals amb arrelament profund han brotat i es pot
observar la seva alta capacitat de recuperació.
S’han identificat la presència d’altres espècies vegetals com: el Cistus
albidus (estepa blanca), Cistus clusii (esteperol), Helichrysum stoechas,
Daphne gnidium, Cneorum tricoccon (raspall) i gran quantitat de pins
joves que han germinat naturalmente. Els pins joves tenen mesures
d’entre 5cm i 15cm d’altura i nombroses branques laterals.

Segons el publicat en la premsa local, la brigada d’IBANAT, responsable
de la posterior recuperació de la zona, no ha realitzat plantacions, però
es va aprofitar el terreny per a realitzar cursos de formació de sembra
de pins i altres espècies vegetals.
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Els pins plantats serveixen per a fer comparacions entre les plantes que
s’han recuperat naturalment i les que s’han plantat. Els plançons
(identificables perquè es troben dins de cercles de pedres) estan, en la
seva majoria, mortes o en un estat dèbil.

Cneorum tricoccon (raspall)

Pinus halepensis
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CONCLUSIONS:

Les tres intervencions que s’han portat a terme a Xarraca s’han
demostrat eficaces i després d’un any, tot i estar exposada a la força
dels vents marins, es pot apreciar la progressiva recuperació natural de
nombroses espècies vegetals habitualment presents a la zona.
Els dics de contenció compleixen la seva funció de retenció del sòl i
eviten que la matèria orgànica i la fina capa de sòl es perdin
arrossegades per les pluges torrencials. La retenció dels sediments
formadors de sòl es fonamental per a la recuperació de la vegetació. Les
rames fines triturades i esteses sobre el terreny, serveixen per a
subjectar el sòl, a més de conservar la seva humitat.
Únicament, convé assegurar que les rames fines que s’estenen pel sòl
no presenten un posterior perill, com va succeir fa poc, quan l’incendi
que es va originar a Benirràs va
arribar de nou a la zona.
La retirada dels arbres cremats té
la funció d’eliminar material encara
combustible i reduir les plagues de
perforadores.
La presència de grups de pins a la
zona, que en el seu moment van
escapar
del
foc,
facilita
la
regeneració natural de la zona.

La presència d’espècies vegetals pioneres, com les gramínies, actuen de
fixador del sòl i faciliten la regeneració d’altres espècies vegetals.

b) LA SERRA DE MORNA i LA SERRA DE SANT JOAN estan situades
als municipis de Santa Eulària i Sant Joan.
Formen part d’es Amunts, zona protegida per la Llei 1/1991 de 30 de
gener d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial
Protecció de les Illes Balears (ANEI Nº 10).
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La Serra de Morna es troba al centre de l’illa, orientada al sud, i amb
vessants de pendents molt fortes, mentre que la Serra de Sant Joan
està orientada al nord i nord-oest. Les cotes més elevades de la zona
són Sa Torreta, 416 metres, i Es Puig Gros, 388 metres.

Plànol del Pla Territorial d’Eivissa

El 2005 es van cremar 30 hectàrees de massa forestal, però durant
els 30 anys anteriors s’havia cremat gran part de la zona.
Les comunitats vegetals estan dominades per un dens pinar de
exemplars joves del Pinus halepensis, i en menor quantitat vegetació
com: Juniperus phoenicea (savina), Juniperus oxycedrus L. subsp.,
Oxycedrus (ginebró), Pistacia lentiscus L (mata),...i amb vegetals matolls
com: el Cistus clusii (esteperol), Cistus albidus (estepa blanca),
Rosmarinus officinalis (romaní), Erica multiflora (cepell), Helichrysum
stoechas, Quercus coccifera, Daphne gnidium, Cneorum tricoccon
(raspall), Lavandula dentata, etc.
LA REGENERACIÓ DE LA ZONA
Després de l’incendi, es va posar en marxa un pla de recuperació que va
finalitzar quatre anys després.
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Les actuacions que es van portar a terme, segons el panel informatiu:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

retirada dels arbres morts i cremats.
trituració de restes.
creació de “terrasses” per evitar l’erosió.
plantació de 4.000 exemplars d’espècies autòctones.

Segons la premsa local es van plantar les següents espècies:
ULTIMA HORA – 22 juny 2010
243 ullastres.
285 savines.
449 coscoll.
281 murta.
166 mates.
345 lavandes.
400 romanies.
157 oliveres.
1.707 garrovers.

OBSERVACIONS:
A la vessant nord, es poden apreciar la regeneració de la zona amb les
comunitats vegetals habituals de la zona, sobretot matolls. Les
terrasses creades no són fàcils apreciar i al sòl hi ha matèria orgànica
triturada, però no és una capa molt gruixuda.
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Tubs de protecció
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LES PLANTACIONS:
Les plantacions es distingeixen de les plantes que s’han recuperat
naturalment per estar en situades a àrees excavades o rodejades de
pedres, que serveixen per acumular més humitat i retenir la matèria
orgànica arrossegada per les pluges.

Ceratonia siliqua (garrover)
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Olea europea (ullastre)

El coscoll, Quercus coccifera, compte amb protecció contra els
elements climàtics i ha arribat a tenir una alçada d’entre 4 i 25 cm.

Lavandula dentata

Quercus coccifera (coscoll)

Es remarcable el poc vigor que tenen aquestes plantes (moltes s’han
mort o es troben en estat dèbil), en comparació amb la vegetació que
s’ha recuperat naturalment.
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Juniperus oxycedrus (ginebre)

Erica multiflora (cepell)

Cistus albidus (estepa blanca)
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Daphne cnidium (matapoll)

I molts de pins petits.
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A la zona sud, la Serra de Morna, la situació es molt diferent:

Es poden apreciar la retirada de la majoria dels arbres cremats, encara
que queden algunes branques i arbres tombats a la part més alta de la
muntanya.
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Tot i que les intervencions no són apreciables, la vegetació de la zona
s’està recuperant amb pins, mata, estepa blanca i romaní predominant
aquesta fase de regeneració.

Les plantacions que s’han pogut detectar, que porten un cilindre de
protecció, estan totes mortes.
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A la part de més baixa de la muntanya, les comunitats vegetals
estan dominades per denses poblacions d’Ulex parviflorus,
colonitzadora pionera després d’un incendi, comú a aquesta part de
l’illa.

No s’aprecien les terrasses creades ni plantacions a aquesta zona.
Lamentablement, la brigada encarregada de les intervencions ha deixat
quantitats de rames seques amuntonades.
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CONCLUSIONS:
Les terrasses s’han realitzat a la zona de Morna/Serra de Sant Joan no
semblen haver set tant eficaces com els dics de contenció de Xarraca,
que retenen la matèria orgànica de manera molt eficient.
Tampoc sembla molt adequat plantar arbres fruiters, com el garrover i
l’olivera, ja que no conviuen bé amb la vegetació natural d’una massa
forestal com la descrita anteriorment i, a més, requereixen d’un mínim
manteniment, que no s’observa que s’hagi realitzat. Si abans hi havia
exemplars d’aquestes espècies vegetals a la zona, era perquè fa pocs
anys aquestes zones estaven llaurades i cultivades. L’aspecte moribund
dels garrovers plantats es de suposar davant l’absència de
manteniment.
El més destacable de la regeneració d’aquesta zona és la recuperació
natural, ja que a zones on la intervenció ha set mínima, com la zona
sud (Morna), la vegetació se està regenerant amb força.
No sabem la quantitat de matèria orgànica que es va triturar i escampar
a la zona, però a dia d’avui, queda molt poca. Degut a la importància
que té la matèria orgànica triturada per formar, subjectar i conservar la
humitat del sòl, considerem que és una intervenció molt important.

RESUM:

1) La capacitat natural que té la vegetació forestal a Eivissa per
regenerar-se és molt alta, cosa que es pot constatar a les imatges
realitzades als 2 llocs mencionats. A més, a les zones
“regenerades” artificialment, a dia d’avui, domina la vegetació que
s’ha regenerat naturalment, la que exhibeix major vigor, volum i
extensió.
2) El model d’intervenció realitzat a la zona de Xarraca sembla molt
adequat i aplicable a casos futurs de les mateixes
característiques.
3) Considerem que no és necessari realitzar replantacions de les
espècies que broten fàcilment com:
 Juniperus oxycedrus L. subsp.,Oxycedrus (ginebró).
 Pistacia lentiscus L (mata).
o de matolls de fàcil recuperació:
 Cistus clusii (esteperol).
 Cistus albidus (estepa blanca).
 Rosmarinus officinalis (romaní).
 Erica multiflora (cepell).
 Helichrysum stoechas.
 Lavandula dentata.
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I en cap cas plantar garrovers o oliveres, que són arbres fruiters que no
poden sobreviure ni coexistir amb les comunitats vegetals d’un pinar.
4) S’han de considerar l’aplicació de restriccions a la caça de torts a
les zones afectades i properes a l’incendi. Els torts són bons
disseminadors de les llavors de Juniperus phoenicea (savina),
vegetal que no es regenera fàcilment.
5) Es urgent revisar el sistema de gestió dels nostres boscos i massa
forestal. Revisar el Pla Comarcal i elaborar un pla de prevenció
que inclogui una gama d’accions diverses que el seu conjunt,
ajudi a evitar la propagació del foc en cas d’incendio.

6) Per qualsevol zona cremada, es imprescindible comptar amb
l’assessorament de botànics i altres experts per l’elaboració del
pla de recuperació de l’àrea afectada.

EIVISSA - 08/09/2010

