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Un bosc no cs pas una simple poblaci6 d'arbres, com diuen molts

cficcionaris, sin() una comunitat complexa d'organismes vivents de di-

verses condicions i categories. Els esscrs vius que integren la comunitat

forestal estan lligats els uns amb els altres per interaccions ores o menys

intenses. I.'ombra que fan els arbres condiciona en molts d'aspectes

el microcliuia silvatic i les possibilitats de vida de les plantes del sota-

bosc, peru tambc aquestes, siguin arbusts, lianes, herbes o molses, tenen

func16 dins 1'ecosisterna. Especialmcnt important cs el paper que corres-

pon als csscrs rninfisculs de 1'edafon.

La intervenci() de l'home pot augmentar la productivitat quan con-

sisteix en tin aprofitament ordenat dels recursos disponibles, pero, si

cs abusiva o inadequada, pot dcterminar la ruina de la comunitat forestal.

Accions aparentment intranscendents coin, per exeniple, l'cstassament o

aneteja» del bosc, cs a dir, la destrucci() de les mates i els arbusts, poden

provocar alteracions de l'equilibri que existeix entre els vegetals i 1'ain-

bicnt, les quals alteracions condueixen sovint a la iniciaci() de processos

de degradaci6 de la vegetaci6 o d'empobriment i d'crosi6 del sbl, aquests

darrers part icularnrent greus a causa de llur irreversibilitat.

No pot esser adores coin a rational cap sistema d'explotacic del host

que exposi la coniunitat forestal al perill d'alguns d'aquests processos irre-

parablement destructius. Si horn valora els metodes de la silvicultura

amb el sol criteri del rendiment inunediat i ncgligeix els aspectes rela-
cionats amb la conservaci6 de la comunitat, es pot trobar en la situaci6
inestable d'aquell qui, posseint un capital, no sols en consumeix els
intcressos, sinb el mateix capital que els produeix.
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El pi negre d'Austria es el que mes resisteix els efectes perniciosos
de la polluci6.

El bosc cs important des del punt de vista de 1'allcrgia. Liquens, hepa-
tiques, bolets, han donat reactions positives cutanies i tambc rinitis, asma
i urticaria i edemes de Quinke. Per aixb seria util una collaboraci(' prac-
tica entre els botanics i cls allergist Cs. El pi, en general, no causa aller-
gia, be que n'han cstat publicats quatre casos per PANYANI, de Marsella.

Dr. ORIOL DE BOLOS

El pi d'Austria cs el Pines clusiana subsp. au.striaca. Pere el nom de
pi negre ha estat emprat per a diverses especies.
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