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Resum

Fn aqucst treball s'analitza des del punt de
vista de la successio ecologica I'estructura
demografica, la produccio i el vigor de la
poblacio de Pinus svlvestris que cobreix les
parts altes del hose de Poblet (Muntanyes de
Prades, Serralada Prelitoral catalana). L'edat
dels arbres revela que formen una sofa cohort
que va comenFar a envair la zona al voitant
del 1 848, cosy que denota la forta pertorbacio
a que devia ser sotmes el hose pel temps de la
desamortitzacio (1835). L'absencia de rege-
neracio de P sylvestris i la seva produccio i
vigor cxtremament baixos suggereixen que la
poblacio d'aquesta especie, malgrat ser la que
ara doming el paisatge, es troba en una Clara
fase de decadencia i es pot preveure la seva
prbxima substitucio per una ja abundant
regeneracio de Quercus ilex i Q. pyrenaica,
toicrants a I'ombra. A traves de les series de
creixements anuals dels arbres i de les
distributions d'edat i de diametres s'evi-
dcncien les diferents fases de desenvo-
lupament per les quals ha passat el bosc,

condicionades per la interaccio entre la
mateixa dinamica de la vegetacio i les dife-
rents actuations de I'home. Finalment, el fet
que un sol episodi de pertorbacio permeti
I'establiment i la persistencia d'una pineda
durant cent cinquanta ant's o mes es una dada
d'interes mes enlla de 1'entorn estricte de les
Muntanyes de Prades i que pot servir per in-
terpretar bona part del paisatge mediterrani
actual de Catalunya.

Mors CLAD: Successio, dinamica de la

vegetacio mediterrania, dendroecologia,

Pinus sylvestris, productivitat forestal,

estructura d'edat, Muntanyes de Prades.

Abstract

Notes on the past , present and future
of Scots pine ( Pinus sylvestris L.)
forests of the Prades mountains:
Results from a dendroecological study.

* Dcpartament d'Fcologia, Universitat de Barcelona.
Av. de la Diagonal , 645. F-08028 Barcelona.

The demographic structure, primary production
and tree vigor of the population of Pinus
sylvestris covering the upper slopes of the
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Poblet forest (Prades mountains, in the pre-
coastal Catalan range) is analyzed from a
successional point of view Tree ages reveal
that they form a single cohort which started
invading the site by 1848, thus indicating a
severe disturbance period probably related to
the 1835 disentailment law. The lack of
regeneration of P sylvestris and the extremely
low production and vigor of adult pine trees
suggest that the population of this species,
although now dominant in the landscape, is
actually undergoing a clear decline, and its
replacement by two shade-tolerant species
(Quercus ilex and Q. pyrenaica), now abundant
in the understory, can be predicted to occur
soon. The ring-width series of sampled trees
and their age and size distributions indicate the
different development stages undergone by the
forest, which are a reflection of the interaction
between the natural dynamics of the vegetation
and the different types of human intervention.
Finally, the knowledge that a single disturbance
episode allows a pine population to establish
and persist for at least 150 years may be of
interest not only for the Prades mountains, and
it may help in the interpretation of most of the
present mediterranean landscape of Catalonia.

KFvwO^RDS: Succession, dynamics of the

mediterranean vegetation, dendroecology,

Pinus slvcsir is, forest productivity, age

structure, Prudes mountains.

Resumen

Notas sobre el pasado , el presente y el

futuro de los pinares de pino silvestre
(Pinus sylvestris L.) de las Montanas de
Prades : resultados de un estudio

dendroecologico.

En el presente trabajo se analiza desde el punto
de vista de la sucesi6n ecol6gica la estructura
demografica, la produccion y el vigor de la
poblacion de Pinus sylvestris que cubre la
parte alta del bosque de Poblet (Montanas de
Prades, cordillera prelitoral catalana). La edad
de los arboles revela que constituyen una
unica cohorte que empezo a invadir la zona
alrededor del ano 1848, hecho que denota la

fuerte perturbacion a la que debia estar some-
tido el bosque despues de la desamortizaci6n
(1835). La ausencia de regeneration de P
sylvestris asi Como su produccion y vigor extre-
madamente bajos sugieren que la poblacion de
dicha especie, a pesar de ser la que hoy domina
el paisaje , se encuentra en una Clara fase de
decadencia y puede preverse su pr6xima susti-
tuci6n por parte de la ya abundante regenera-
ci6n de Quercus ilex y Q. pyrenaica, tolerantes
a la sombra A traves de las series de creci-
mientos anuales de los arboles y de las dis-
tribuciones de edad y diametro se ponen de
manifiesto las distintas fases de desarrollo por
las que ha transcurrido el bosque, condiciona-
das por la interaction entre la propia dinamica
de la vegetaci6n y las diferentes actuaciones
del hombre
Finalmente, el hecho de que un unico episodio
de perturbacion haya propiciado el estableci-
miento y la persistencia de una poblacion de
pinos durante 150 anos o mas es un dato cuyo
nteres va mas ally del estricto entorno de las
Montanas de Prades y puede ser util para
interpretar buena parte del paisaje mediterra-
neo actual de Cataluna.

Palabras clave : Sucesi6n, dinamica de la

vegetaci6n mediterranea , dendroecologia,

Pinus sa'Iveslu is, productividad forestal, es-

tructura de edad, Montanas de Prades.

Introduccio

Les Muntanyes de Prudes , massis situat a

la Serralada Prelitoral Catalana , amb un cli-

ma mediterrani caracteristic i amb diferents

formations vegetals en diferents estatges

(terra baixa i muntanya mit,jana),

constitueixen j unt amb altres serres

pr6ximes una veritable illa de .egetacio

mediterrania relativament salvatge enmig

d'un paisatge humanitzat , eminentment agri-

cola. Aix6 hi ha estimulat ja de fa anys els

estudis floristics, ecol6gics i ecofisiol6gics

(Foi.cu & Vra.ASCo , 1978; FSCARRl et (1l.,

1987; GurifRRcz, 1989; 1,11 )(1, 1990 ; Piioi,

1990; SALA, 1992 ; SARArff-, 1993). Pero
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I'absencia de pertorbacions antropogeniques
sobre la vegetacio durant les darreres

decades en diverses arees del massis ens
brinda, a mes, una oportunitat especial de
fer estudis en el camp de la dinamica
temporal de la vegetacio i del paisatge, es a
dir, en el camp de la successio ecologica.

Dins del concepte de successio actual-
mentja s'admet de forma implicita la seva
indissociabilitat respecte del concepte de
pertorbacio (MARGAI.r:r, 1991). Les pertorba-
cions en els sistemes naturals son tan
antigues com aquests. Es pot dir que tot
ecosistema va associat a un determinat regim
de pertorbacio, el qual controla en gran
manera Ies poblacions que l'integren i en
condiciona aixi la composicio especifica i
I'estructura del paisatge at Ilarg del temps.
Aquesta visio s'ha nodrit en gran part
d'estudis realitzats en boscos de Ies zones
temperades, ja que tant I'estructura d'edat
dels arbres corn I'efecte que hi tenen Ies
pertorbacions son informacions que queden
guardades als anells de creixement i a la
distribucio espacial dels individus, informa-
cions que podem extreure i interpretar
posteriorment.

Les pinedes de les Muntanyes de Prades
presenten aquestes propietats perque els pins
solen formar anells anuals datables, mentre
que altres especies propies de la zona, corn
Quercus ilex, solen comportar molta mes
incertesa en la determinacio de I'edat i la
interpretacio dels anells.

EIs resultats que es presenten en aquest
treball tenon caracter orientatiu i cal que els
considerem dins d'uns marges de confian4a
bastant amplis, ates que han estat elaborats
a partir d'un volum petit de dades i de
mostres obtingudes en un curs practic
d'ecologia forestal. L'objectiu d'aquest curs,
de caracter divulgatiu, no era, per tant,
recollir un conjunt de dades extensiu i
estadisticament solid sobre el bosc de

Poblet, pero malgrat tot els resultats son
prou suggeridors per ser publicats regu-
larment, si be tenint en compte les
limitations damunt dites.

La finalitat concreta del treball fou
obtenir dades de I'estructura demografica
del bosc (edats i diametres) i avaluar els
classics parametres ecologics macrosco-
pies de la poblacio de Pinus sylvestris
dominant- de la localitat (biomassa,

produccio, taxa de renovacio, index foliar...)
per tal de fer-ne una interpretacio sobretot

des del punt de vista successional.

D'altra banda, la informacio continguda
en els anells de creixement dels arbres ha
permes complementar el treball en I'aspecte
historic. L'analisi d'aquesta informacio
aporta dades sobre el regim de pertorbacio
a que ha estat sotmes el bosc en el passat,
concepte que inclou naturalment la gestio 0
I'Os que se n'ha fet.

1. Localitat estudiada i metodes

1.I. Metodologia de camp
Per a aquest estudi es va delirnitar una

parcel-la quadrada de 20 m de costat dins
del bosc situat a 900 m d'altitud a la
capgalera del barranc del l itllar, at vessant
nord-oest del Serrat de la Pedrera (les
coordenades aproximades son 41 ° 20' N 4°
42' E). Aquest indret, inclos dins I'anomenat
Bose de Poblet (antigament propietat del
monestir de Poblet), es un terreny pendent
(25° d'inclinacio) i de sol prim i pedregos.
El bosc presenta un estrat arbori superior
compost exclusivament de Pin us svlvestris,
pero existeix un estrat arbori inferior o
arbustiu alt integrat basicament per alzina
(Quercus ilex) i roure reboll (Quercus
pyrenaica) a mes d'altres especies en menys
proporcio, corn per exemple el grevol (flex
aquifolium). L'aspecte, la densitat i la
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composicio del hose son aproximadament

homogenis en una extensio considerable al

voltant del Iloc on es va situar la parcel-Ia.

Dins d'aquesta es van inventariar tots els

arhres que arrihaven com a minim a una

alcaria d' 1,30 in, tot anotant-ne 1'especic i

el diamctre normal (diamctre a 1,30 m).

A continuacio, es van establir classes

diamctriques de 5 cm d'amplitud (0-5, 5-10,

10-15 cm, etc.). D'entre Ia poblacio de pi

roig present dins Ia parcel•Ia es va seleccio-

nar per cada classe diametrica un individu

per utilitzar-lo com a representant de Ia

classe 6 arhres en total amb vista als

calculs de hiomassa, produccio i aspectes

afins. D'aquests arhres, a mes de les diverses

mesures (al4aria, gruix d'escorca) se'n van

extreure dos testimonis radials de fusta

mitjan4ant una barrina buida Pressler. Fn

cada cas, el primer testimoni es va extreure

de Ia base de I'arbre, tot intentant que

n'inclogues Ia medul-la, per determinar-nc

I'edat. I el segon, extret a l'al4aria normal

(1,30 m), es va utilitzar per mesurar el gruix

de I'albeca o fusta viva i el creixement anual

de I'arbrc, que a Ia base normalment es molt

distorsionat.

Finalment es van localitzar, fora de Ia

parcel-Ia, dos pins morts de diferents mides

que es van utilitzar per establir Ia relacio

entre el diamctre normal i cl coeficient de

forma, relacio que es emprada en el calcul

de Ia biomassa i Ia produccio de cada arhre.

1.2. DataciO dell testimonis de creixement

'Cots els testimonis del creixement dell

arhres van ser preparats per a I'ohservacio

sota Ia lupa binocular i se'n va fer Ia datacio

absoluta de tots els seus anells segons els

metodcs basics de Ia interdatacio dendro-

cronologica (S rOKFS & SMIII_v, 1968;

Swi:INAM et al., 1985). Mitjancant aqucsta

tecnica es coneix quin es ('any exacte de

calendari en que s'ha format cada anell, les

caracteristiques del qual permeten aleshores

inferir unes certes condicions ambientals i

esdeveniments concrets que s'hi donaren

(FRI IS, 1976; FRIHS & Swi;INAM, 1989).

Aixi, en els testimonis extrets de Ia base,

]'any de germinacio s'ohtc per datacio do Ia

medulla. En els casos cn que aquesta no

qucda recollida en Ia mostra, s'obtc una

estimacio de ('any de germinacio.

Pel que fa als testimonis extrets a 1,30 m

de Ia base, Ia interdatac16 va permetre si-

tuar correctament en el temps el creixement

radial dels arhres. Aixo va fer que s'evitessin

errors importants d'estimaci6 tant de I'edat

com del creixement pel que fa a un dels

arhres, que durant els darrers 20 anys no

havia format cap anell de creixement, 6. t que

tc una certa importancia amb vista a les

conclusions de I'estudi.

1.3. Estimacio de Ia biomassa i Ia produccio

D'una altra part es va calcular la hiomassa

de fusta i d'cscorca del tronc corresponent

als arbres mostre,jats i a I'extrapolacio a una

hectarca. Per aixo es va utilitzar el pro-

cediment habitual basal en I'analisi dimen-

sional (Wile IAKI R & WO ODW I I , 1975)

sense calcular, pero, Ia hiomassa de les

branques.

La biomassa de f'ulles en Ia parcel•Ia i per

hectarea es va calcular a partir de ('area de

seccio transversal d'albeca, evidenciada en

els testimonis radials, tot Cent as de I'equacio

- Al' = 0,20•AA0.17 obtinguda per BARRAN I :s

(1989) en un estudi do Ia mateixa zona.

Aquesta equacio permet estimar, per a un

arhre o per a un conjunt d'arbres, Ia seva

superficie foliar projectada (AF, en m') a

partir de Ia seva superficie d'albeca (AA,

en cm=) en una secc16 transversal del tronc

a 1,30 m. [,'area foliar es pot convertir

aleshores en hiomassa a traves de ('index
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mitja d'esclerofilia del pi roig (0,26 mg

mm-2).

La superffcie foliar deduida per a la

parcel-la es va utilitzar tambe per a calcular

]'index foliar (LAI).

La produccio es va estimar unicament pel

que fa al tronc durant el periode 1983-1992.

El metode va ser tambe !'habitual en
tecnica forestal, que es basa en el fet de

calcular el volum de cada arbre en el passat

utilitzant el gruix dels anells de creixement

i aleshores obtenir la diferencia respecte del

volum actual.

2. Resultats i discussio

2.1. Estructura de grandaries i d'edats

La densitat del hose es, incloent totes

les especies arbories, de 950 indiv./Ha

majors de 5 cm de diametre normal, i de
400 indiv./Ha majors de 10 cm.

EI pi roig cs I'unica especie que integra

I'estrat superior, amb 250 indiv./Ha majors

de 10 cm, una densitat francament baixa, i

una area basal de 18,8 m2/Ha. En canvi, es

practicament absent en les classes de
grandaria menors de 10 cm, on nomes son
pins 1'I,7 % dels individus davant del
98,3 % d'altres especies, principalment

Quercus ilex i Q. pvrenaica, amb 1.450
indiv./l la. Ili ha, doncs, una Clara segregacio

entre el pi roig i les altres especies pel que
fa a les dimensions dels individus.
l.'estructura de grandaries dels arbres (fig.
I) posy de manifest aquest aspecte i dos mes

de fonamentals: d'una Banda, la poblacio de
pi roig presenta un rang de grandaries molt
gran, des del moment que cobreix gairebe

totes les classes diametriques entre 5 i 55 cm,

cosa que podria induir a l'error de creure
que el rang d'edats tambe es ampli i que per

tant s'hi ha produit una certa regeneracio al
llarg del temps. Pero d'altra Banda s'observa

un ajust forca bo de la distribucio ( Ilevat del
terc dret ) a un model exponencial negatiu,

fet que pot ser indicatiu d'un proces de

regeneracio continua en el qual, en cas de

ser cert , el pi roig tindria una participacio

practicament nul-la.

La distribucio d'edats dels individus de

P. sylvestris ( fig. 2) i la manca de relacio

entre ledat i el diametre ( fig. 3) son

caracterfstiques d'una poblacio monocohort

que no ha donat hoc a regeneracio de la

mateixa especie i en la qual els arbres,

malgrat ser d'edat similar , han gnat

accentuant les seves diferencies de grandaria

al llarg de la seva vida . L'edat dels arbres

tambe revela que aquesta cohort unica

s'instal • la aproximadament a partir del 1848,

precisament pocs anys despres de la

desamortitzacio o venda de les terres del

monestir de Poblet, a qui pertanyia la zona

estudiada.

Ates que no es disposa de dades de
I'estructura d'edat de les alzines i dels roures

que hi ha no es pot assegurar que es tracti

d'una regeneracio continua, si be el caracter
tolerant a l'ombra dels plancons i joves

d'aquestes especies tambe abona aquesta

hipotesi com a mes probable.

2.2. Biomassa , produccio

Els valors de biomassa, produccio i taxes

de renovacio es mostren a la taula 1.
Aquestes dades aporten forca informacio
sobre 1'estat del bosc i la seva dinamica,
informacio que abunda en la linia del queja
s'observa en I'estructura demografica.

La biomassa total, que incloent la de les
branques probablement se situaria entre 130
i 140 Mg Had, es un valor dins del rang
normal pel que fa a les pinedes de pi roig
del pail en general, pero es un valor baix si

tenim en compte I'edat de la poblacio i el
fet que no hagi estat explotada durant les
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fia. 3 Relacio entre I'edat i el diametre normal per als
sis pins dels quals es va determinar I'edat.

darreres decades. La causa d'aixo pro-
bablement s'ha de buscar en la seva
proximitat al limit attitudinal inferior de
I'especie, que imposaria limitacions al
creixement, o tambe en la possibilitat que
ja s'hagi produit una certa mortalitat en
aquesta poblacio anteriorment.

I.a produccio i la taxa de renovacio, tot i
no tenir-hi en compte les branques ni les
fulles, son sens dubte vators extremament
baixos, tant en el context de les pinedes de
pi roig com a una escala mes global: es tracta
d'un valor de produccio inferior al valor
mitja de produccio del matoll desertic
(vegeu a mes el creixement radial mitja dels
arbres a la taula 2). Una produccio tan baixa
que suporta una biomassa do valor normal
obviament resulta en una taxa de renovacio,
o productivitat, baixissima: entre cinc i deu
cops inferior al normal per a aquest tipus de
vegetacio.

A
A
A

I

75 100 125 150

Edat

Relationship between age and dbh of the 6 pine trees
for which age was determined

L'index foliar, de 0,91 m2/m2, no es, en
canvi, clarament mes baix del normal per a
aquestes pinedes, que Bolen tenir valors de
LAI poc superiors a I en el nostre ambit
geografic -malgrat tot, es un valor rela-
tivament baix si considerem, com en el cas
de la biomassa total, que la poblacio no ha
estat objecte d'aclarides o de tecniques
silvicoles semblants-. Conseguentment, la
produccio extremament baixa relativa a una
superficie foliar propera a la normal
demostra I'extraordinaria ineficacia d'aquesta
darrera en l'us dels recursos (aigua i
nutrients) disponibles.

Aquesta produccio i eficiencia en el
creixement tan baixes no son atribu'ibles als
factors ambientals locals, sing que han de
ser consequencia de la propia dinamica de
la poblacio de P. svlvestris i de la seva
interaccio amb la poblacio emergent d'altres
especies.
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TAULA I. Valors globals i per compartiments de la biomassa, produccio i taxes de renovacib de la poblacio de

Pinus svlvesvris. l.a produccio es la mitjana dels 10 anys (del 1983 at 1992). Les taxes de renovacib ( 1'/B) s'han

calculat utilitzant la produccio mitjana anual del periode 1983-1992 i la biomassa corresponent at 1988.

(*) En la biomassa total s'ha de tenir en compte que no hi ha la de les branques.

Biomass , primary production and renovation rates of the pine population global values and by compartments

Production is the ten - year average ( 1983 thru 1992 ) Renovation rates ( P/B) were calculated using the mean annual

production of the 1983 - 1992 interval and the biomass value of 1988
(*) Total biomass does not include branches.

Biomassa

(Mg Ida-')

produccio

(Mg Ila' any -')

P/13

( any-')

Fusta 92,3 0,576 0,0065

1k scorca 22 , 4 (),110 0,0054

Total tronc 114,7 0,686 0,0063

Dulles 2,4

TOTAL* 117,1

TAlil n 2. Mesura del creixement radial anual mitja (en millimetres ) dels arbres estudiats durant el periode 1983-1992.

Mean annual radial growth of sampled trees (in millimetres) for the period 1983-1992

Arbre

num.

Creixement

1983-1992

28 0,000

37 0,241
55 0,459

42 0,348
60 0,638
16 0,412

Mitjana 0,350

Si I'estructura d'edats (fig. 2) ja posava

de manifest que els pins formen una cohort

envellida i sense regeneracio, les dades de

produccio, taxa de renovacio i LAI

demostren, a mes, que aquest envelliment

es molt avancat i que la pohlacio es troba

irreversiblerncnt en una etapa que es podria

qualificar de pre-terminal. F,I baix vigor dels

arbres (sinonim d'eficicncia en cl

creixement, en el sentit de WARING, 1983:

produccio/area foliar) els fa clarament sus-

ceptibles davant de qualsevol conjunt de

circumstancies desfavorables coin una

sequera forta i prolongada, un atac

d'insectes o de Tongs, etc. Aquestes

circumstancies, que no son improbables, hi
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podrien causar un increment de la mortalitat

molt mes notable que en una poblacio mes

vigorosa, degut a la manca de defenses i de

capacitat de resposta que cal esperar en una

situacio com la descrita (WARING & PITMAN,

1985; OI.Ivf:R & LARSON, 1990).

Fs raonable suposar, d'altra banda, que

en aquesta perdua de vigor o d'eficiencia de

la poblacio de pins to un paper destacat la

notable regeneracio avancada' d'alzines i de
roures. Aqucstes especies, que tenen mes

etlciencia en I'us de l'aigua i dels nutrients
i per tant mes capacitat per competir-hi, tot
i trobar-se ara sota el nivell de la capcada
dels pins probablement estan exercint sobre

aquests una forta competencia pel que fa als

recursos. A favor d'aquesta hipotesi hi ha
valors de LAI al voltant de 4,6 mesurats a
I'alzinar en zones molt properes a la localitat

d'aquest estudi i a la mateixa altitud (SALA,
1993). AixO significa que malgrat que la
capcada dels pins intercepta primer la Hum,
el seu LAI inferior a I en deixa passar una
fraccio prou important com perque 1'estrat
inferior, d'alzines i roures amb un LAI mes
eficient i probablement mes alt, capitalitzi

la major part de 1'energia incident i per tant
tingui el control majoritari dels recursos.

lot apunta, doncs, al fet que en aquesta
localitat s'esta produint una clara substitucio
de la pineda de P. sylvestris per un hose mixt
de Q. ilex i Q. pyrenaica. L'aspecte extern
del bosc i la seva distribucio de mides i de
biomassa entre les diferents especies son
aspectes que integren en gran manera el
passat del bosc, i per aixo poden emmascarar
aqucst proces de substitucio que, des del
punt de vista ecofisiologic i de 1'estructura
d'edat, ja es un fet.

' Terme utilitzat habitualment en els textos sobre
ecologia forestal per designarla regeneracio d'especies
tolerants a I'ombra que es produeix sota la volta del
bosc, es a dir, sense que previament s'hagi obert una
clariana.

Aquest proces de successio es pot veure

fi ns i tot accelerat o afavorit per una

pertorbacio de baixa intensitat que

incrementi la mortalitat de la cohort

dominant en la volta, com han proposat

alguns autors de forma general (LORIMER,

1980; GL.I L /HNS IF IN et al., 1986 ). En canvi,

cosa que tampoc no es descartable, unes

certes pertorbacions d'elevada intensitat

permetrien probablement l'aparicio d'una

nova cohort de P. sylvestris.

2.3. Aspectes histories

A I'estructura d'edat del hose es pot veure
amb facilitat que aproximadament el 1848
el pi roig, comportant-se clarament com una

especie pionera i heliofila, va comencar a
envair el lloc i ho va fer generant i establint

una cohort dominant en el termini d'uns 20
anys. Tingui's en compte que, si he l'ampli-

tud de la cohort es mes gran, 1'arbre mes Jove

ha crescut en un clar desavantatge, retlectit

en la seva taxa de creixement (taula 2).

Aquesta invasio de Pinus sylvestris revela,

sens dubte, l'estat fortament pertorbat en que
s'havia de trobar la vegetacio en aquell
moment al floc estudiat.

No es pot precisar la naturalesa de la
pertorbacio causant d'aquesta invasi6, coin
tampoc no es pot descartar la previa
presencia de P. sylvestris. Malgrat tot, la
densa regeneracio actual de Quercus ilex i
Q. pyrenaica fa pensar que aquestes havien
estat les especies previament presents en
algun moment. En aquest cas, el foe no
hauria estat suficient per provocar una
substitucio d'aquestes especies en favor del
pi. Sembla clar, doncs, que per explicar

aquest fenomen cal recorrer a algun tipus de
pertorbacio mes destructiva, probablement
una intervencio humana molt agressiva
(rompuda, pastura intensiva, o qualsevol
de les dues combinada amb foe).
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Les dades historiques de que disposern

sobre el hose de Pohlet reforcen aqucsta

hipotesi I ajuden a comprendre les causes
de la invas16 de P svlvestris. Naturalment,

es impossible cone'ixer que va passar

exactament al floc precis d'aquest estudi,

pcro la intormacio historica disponible dona
una idea clara i detallada del context

socioeconomic en que estava immers el hose

com a recurs imprescindihle (GRAt'
I990).

La pressi(') humana sohrc la massa fores-

tal de Ics Muntanyes de Prades va augmentar

considerablement durant la segona mcitat

del scglc XVIII , i sobretot al final, corn a
consequencia tant de I'augment demografic

dels pobles mes propers ( Montblanc,

I'Fspluga de Francoli i Vimbodi sumaven

aproximadament 8.000 habitants cap a I'any

1800) coin de la seva creixent activitat
artcsanal i industrial . Aquesta pressio, pero,

ja venia de Iluny i no sempre havia consistit
nomes en I'extraccio de fusty i de llenya: se

sap, per exemple , quc durant la Guerra dels

Segadors , al seglc anterior , s'havien cremat

les Muntanyes de Prades coin a part d'una

estrategia militar de practica ben comuna,

historicament , en tots els episodis bel-Iics.

La creixent necessitat de Ilenya i de carbo

i de terres de cultiu i de pastura, durant el

segle XVIII , for4osament es va traduir en
una intensa pertorbacio dels boscos que

aleshores eren propietat del monestir de
Pohlet . F.s coneixen alguns Pets que il•lustren

aquesta situacio gracics a les denuncies i als

documents j udicials quc van generar.

Tanmateix, ds logic pensar que la major part

de la pressio humana sobre el hose no

deixava cap rastre documental . Alguns

d'aqucsts fets (assenyalats amb asteriscos a
la fig. 2) son cis seguents:

1728 : tala de 500 pins del bosc de Pohlet.
1755: extracc16 dunes 7. 000 carregues de

llenya del host de Pohlet. De fet es creu que

aixo devia ser frequent: es calcula quc
I'esmentada quantitat de llenya devia solu-

cionar nomes el consum domestic d'un any

a Montblanc.

1768, 178 0, 1791: diferents episodis de
repartiment de terres de propietat del

monestir entre la poblacio dell pohles veins.

Primeres rompudes documentaries al Titllar,

on en aiguns casos es van plantar vinyes i

arhres fruiters.

1835: Ilei de desamortitzacio. Fxpulsio de
la comunitat del monestir i expropiacio i
venda de les seves terres, inclos cl hose de
Pohlet, prornoguda per I'Fstat.

Sembla clar, doncs, que l'acc16 humana

sobre el bosc va fer un salt qualitatiu en

aquesta epoca. Es probable que la pastura

de ramats dins del hose, l'incendi o la
rompuda de terrenys, tins i tot cleats, fossin

esdeveniments frequents i generalitzats,

especialment just despres de la desa-
mortitzacio, moment en que el bosc deixa

de ser propietat del monestir i les limitations

legals i factiqucs que aixo suposava per 1'6s

del hose desapareixen. Sembla ser que fins
i tot es van produir diferents conflictes

violents, actes de revenja i de pillatge en la
disputa entre els diferents pobles per la terra

i per I'us del hose (J. Fi 1 II', com. pers.;

J.M.T. GRAD, com. pers.).

Si he per aquest periode inunediatament
posterior a la llei de desamortitzacio encara

no es concixen amb detail les actuations

concretes realitzades al bosc, hi ha prou

dades historiques per pensar que efecti-

vament la localitat de I'estudi es devia trohar
fortament pertorbada despres del 1835.

Malgrat tot, la intensitat de pertorbacio va

haver dc disminuir drasticament al cap de

pot temps, ja que altrament la poblacio de
P. s_vlvesiuis no s'hi hauria pogut establir

com ho va fer. Probablement. la mala

qualitat del terreny (pendent i de sol prim i
molt pedregos) va fcr que s'hi ahandonessin

128



E
E
J

z

Z
w

w
X
w

U

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980

Fi(i. 4. A) Series del creixement anual dels arbres
mostrcjats. L'escala, en millimetres, es igual per a
tots. 13) Serie de variancia de les taxes de creixement
radial ( on valor de variancia per decada ), calculada
per al periode comu a tots cis arbres.

Ies activitats mes agressives, si be s'hi
devien mantenir I'extraccio de Ilenya de pi
i del sotabosc. EI creixement relativament
rapid dels pins fins aproximadament el 1900
(fig. 4A) suggereix que el bosc continuava
essent poc dens, relativament obert,
prohablement per efecte d'aquestes
activitats. No obstant aixo, entre el 1900 i
el 1920 la pineda es devia anar tancant, tal
com ho indica la disminucio progressiva i
simultania del creixement de tots els arbres
en aquest periode (fig. 4A), al mateix temps
Clue I'existencia d'una elevada variancia en

2000

A) Ring - width series of sample trees ( the scale is in
millimetres and starts at zero in every case ) B) Series
of variance (one value per decade ) of the radial growth
rates for the period common to all trees

les seves taxes de creixement (fig. 4B),

simptoma de competencia (MOIIII,R et al.,

1978). Aixo no indica, pero, que en aquesta

epoca es deixes d'extreure Ilenya del bosc.

L'aprofitament de la zona per a Ilenya i

carbo va continuar fins cap a I'any 1950

(Ll.l:l)o, 1990), fet que explica que els

roures i les alzines que avui s'hi troben

encara tinguin unes dimensions forca

redu'ides.

Un darrer aspecte que es pot concloure
partint de les series de creixement radial
(fig. 4A), si be restringint-ho a la parcel-la
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estudiada i al seu entorn immediat, es que

el hose no ha estat objecte de tales o

aclarides durant aquest segle. L'absencia

d'augments bruscos i pronunciats del

crcixement en els arbres avui vius es una

prova del fet que en el seu entorn no es va

produir la mort brusca de cap arbre durant

I'esmentat periode.

Conclusions

Malgrat les limitacions de partida

d'aquest treball pel baix nombre de dades i

la petita extensio de hose estudiada, tots els

resultats tenen una gran consistencia i sentit.

D'entrada, destaca la seva coherencia res-

pecte dels models conceptuals de successio

i desenvolupament dels boscos en zones

temperades proposats per 01 , IVI R (1981) i

per PI :l:I & CIIRISI I( NSIiN (1987). Aquests

distingeixen diverses etapes en la successi6

per Ies quals efectivament el bosc en questio

ha passat o passa actualment.

L'abando relatiu del terreny despres d'un

periode inicial d'intensa pertorbaci6

antropogenica va facilitar I ' entrada d'una

cohort de Pinus svlvcstris. Ids individus

establerts van creixer Mures de compet&ncia

fins al 1900 0 1910 . Aquesta primera etapa

es la fase d ' iniciaci6. [ntre el 1900 i el 1920

es devia anar tancant la volta , i s'iniciava

una segona fase, la d'autoaclarida o

d'exclusi6, durant la qual es produiria una

diferenciaci6 entre els individus pel que fa

a Ies seves taxes de creixement ( 11g. 4B) per

efecte de la competcncia , que accentuaria Ies

difercncies de grandaria entre els individus.

Posteriorment, va comencar a aparcixcr

regeneraci6 avancada d'especies tolerants a

I'ombra (Quercus ilex i Q. pvrenaica) sota

la volta de I ' especie pionera (Pinus

s.vlvestris ). Aquest fet, facilitat per un

abando de les activitats de carboneig i

d'allenyament, representa una nova etapa de

desenvolupament, anomenada de reiniciacici

sota la voila, en la qual la competcncia ja

no es el proces principal en la cohort

dominant (ho corrobora la disminuci6 de la

variancia de les seves taxes de crcixement,

a la fig. 4B): els arbres comencen a trobar

altres limitacions, segurament derivades de

les seves dimensions ja notories i tambe de

la presencia de regeneraci6 avan^ada.

Aquesta nova situacio suposa una major

susceptibilitat i menor resistcncia dels arbres

davant d'agents externs, situacio de

veritable envelliment de la cohort inicial 1

dc progressiva presa del arellcu» de

1'esmentada regeneraci6.

E,I hose es troba actualment en aquesta

darrera etapa. I.'absencia d'arbres amb una

taxa de creixement alta la diferencia de

1'etapa anterior (el nou augment de la

variancia en les taxes de creixement (fig. 413)

es motivat per Ia senesccncia d'alguns dels

arbres). Ens trobem, dories, a les porter

d'una fase de transic16 en el sentit de Pl:ifI

& CIIRISFENSI N (1987), que es caracteritzaria

per un probable augment de la mortalitat dell

arbres adults per efecte d'agents externs.

Aquest proces duria, en les properes

decades, a una progressiva substituci6 del

pi roig per les especies do I'actual

regeneraci6 avancada, llevat que una nova

pertorbaci6 de gran intensitat tomes el hose

a les etapes inicials.

Des d'una perspectiva ecolbgica mcs

amplia, 1'existcncia d'un periode d'intensa

pertorbacio a mitjans del segle XIX i el

subseguent desenvolupament del bosc

paral-lelament a la continuacio d'activitats

d'explotacio son factors decisius a I'hora

d'interpretar la riquesa floristica actual de

I'esmentat bosc.

D'altra Banda, es poden treure algunes

conclusions mcs enlla dell resultats estrictes
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d'aquest treball. En primer lloc s'evidencia
que I'estudi de l'estructura d'edat i de les
series de creixements anuals dels arbres re-
vela una gran quantitat d'informacio
ecologica que, a mes, es datada; es a dir, que
permet fer un seguiment amb precisio
temporal de la successio. Aquest seguiment,
en segon Iloc, demostra en el cas concret
d'aquest treball que una pertorbacio de
gran intensitat es sufficient perque la pineda
encara domini el paisatge 150 anys mes tard.
Aquesta dada, a part del seu possible intere's
practic en prediccions d'evolucio del
paisatge, gestio, etc., pot ajudar a entendre
quina seria la importancia relativa de les
pinedes en un paisatge Iliure de pertorba-
cions antropogeniques i quines serien les
oportunitats per a les especies pioneres com
el pi roig (o altres) de subsistir en el
paisatge.

Cal fer tambe una darrera observacio.
I.'abando de terres pertorbades per activitats
agricoles o ramaderes i la seva progressiva
colonitzac16 per especies arbories ha estat
un fenomen molt frequent i estes a Catalunya
durant els segles XIX i XX. L'estadi de
successio en que es troba el bosc estudiat,
proper a la substituci6 de I'especie
dominant, il•lustra el que succeeix o pot
succeir en molts altres boscos. No obstant
aixo, probablement una manca d'educacio
ambiental i un exces de desinformaci6 fan
que, malauradament, avui dia part de
l'opin16 publica confongui la regeneracio
avan4ada de determinades especies dins les
pinedes amb un sotabosc nociu i afavoridor
de l'incendi forestal. La supressi6 d'aquesta
regeneracio lens dubte retarda la successio,
efecte que clararnent ha tingut el carboneig
i I'allenyament en la zona estudiada per a
aqucst treball.
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