Els paisatges forestals canvien
Els paisatges i els boscos no han estat sempre iguals.
Fa més de 40 milions d’anys la comarca del Bages, on se situa la Serra de
Castelltallat, oferia un paisatge molt diferent del que podem observar avui en
dia.
De fet, estava ocupada per un mar càlid, molt semblant al Carib actual, que
s’estenia fins a l’oceà Atlàntic. A causa d'això, el subsòl està format per
sediments fangosos i sorrencs, procedents d’aquest entorn salí. D’una altra
banda, al sud hi havia la línia de costa, on l’acumulació de sediments als deltes
va donar lloc a les formacions que actualment constitueixen Montserrat i Sant
Llorenç de Munt. Més enllà, un massís continental s’estenia cap a la
Mediterrània.
Fa 35 milions d’anys aquest mar càlid es va assecar, i es van acumular roques
riques en sal, potasses i guix a la conca. La muntanya de Sal de Cardona és el
producte de l’aflorament a la superfície d’aquestes capes marines antigues,
que es va produir com a conseqüència de la formació dels Pirineus, fa 16
milions d’anys. També va provocar la formació de plecs, com la pròpia serra de
Castelltallat.
Des de llavors, s’han acumulat roques calcàries procedents de les riberes de
rius i llacs ja extingits, i roques sorrenques sedimentàries. El terreny, d’altra
banda, s’ha anat erosionant durant els últims 13 milions d’anys. Observant el
relleu actual podem endevinar algunes pistes d’aquesta història geològica.
En una escala temporal més propera, podem saber que el paisatge dels boscos
de Castelltallat ha canviat al llarg de la història, i entre les raons hi ha canvis
en els usos del sòl, canvis socio-econòmics del país i diverses pertorbacions.
Al segle XIX i abans, en algunes zones de la Serra es conreava la vinya i també
hi havia boscos d’alzines i roures. A començaments del segle XX es van tallar
una gran quantitat d’aquests boscos i es va estendre l’explotació forestal de la
pinassa. Dissortadament, la zona va patir greus incendis els anys 1994 i 1998.
Tots aquests canvis han deixat pistes. Ara hem de fer de detectius i trobar-les
per deduir la història de Castelltallat. Com? Senzillament observant el bosc.
Volem que pugueu:
•
•
•

reconèixer els esdeveniments del passat que han conformat el relleu
actual observable des de Castelltallat.
deduir les raons principals per les quals el paisatge del bosc al voltant de
Castelltallat ha anat canviant.
comprendre que el foc és un factor ecològic natural, però que l’actual
règim d’incendis no ho és.

•
•
•

conèixer les conseqüències dels grans incendis.
conèixer alguns aspectes de l’explotació forestal (espècies de creixement
ràpid i lent)
reconèixer alguns dels mecanismes que afavoreixen la regeneració
després d’un foc: espècies rebrotadores i espècies germinadores.

A continuació trobareu les preguntes que es proposen als participants en
aquesta secció:
Observació
Lloc:
Dia:
Hora:
Temps (assolellat, cobert...):
Sempre hi ha hagut boscos aquí?
Troballes:

Conclusions:

Què hi va haver després de l’abandó del correu?
Troballes:

Conclusions:

Per què no regenera la pinassa després del foc?
Troballes:

Conclusions:

Està despullat el sòl? O hi ha altres espècies?
Troballes:

Conclusions:

Conclusions generals
Podem ordenar cronològicament els canvis que han tingut lloc en aquest
terreny?

Què podem predir?

Un clima fràgil, un bosc fràgil
El clima mediterrani és molt modern, geològicament parlant: té una mica més
de tres milions d’anys. És un clima d’hiverns temperats i estius calorosos i
molt eixuts.
La vegetació consumeix quasi tota l’aigua que no s’escorre pel sòl, i això vol dir
fragilitat davant d’un canvi cap a més eixut: som a prop d’un llindar, d’un límit.
Per això, en els ecosistemes mediterranis canvis relativament modestos en
l’aigua disponible poden tenir conseqüències molt importants.
I ara, al sistema complex que és el clima se li acobla una nova xarxa: la
societat industrial, que ocasiona pertorbacions. Per exemple, augmenten els
gasos d’efecte hivernacle (com el CO2), que són els que dificulten que la calor
de la Terra es dissipi a l’espai. Això provoca que augmenti la temperatura del
planeta. Els experts diuen que en el segle actual viurem un augment d'entre
2,1ºC i 4,4ºC de la temperatura mitjana amb igual o menys pluja. I molt
probablement aquesta pluja estarà distribuïda més irregularment (sequeres i
temporals).
Degut a la fragilitat pròpia de la zona mediterrània aquestes estimes són força
preocupants. Si tenim més calor, tenim també més evaporació de l’aigua, i si
no plou més, això vol dir que l’aigua disponible disminueix. En els nostres
boscos i ecosistemes en general, ja secs de per sí, això pot comportar
pertorbacions i canvis molt importants.
No cal alarmar-se. Cal entendre aquesta nova connexió, pensar quins
mecanismes de regulació són necessaris (com el Protocol de Kyoto) i dur-los a
terme eficaçment. Per ara, però, no ens en sortim gaire. L’augment en les
emissions industrials de CO2 a Espanya i Catalunya és preocupant: rècord
mundial d’incompliment d’acords.
Un bosc que no sempre ha estat així

Quan observem un bosc és com si veiéssim un únic fotograma d’una llarga
pel·lícula. Els boscos són sistemes dinàmics que canvien fruit de
processos naturals i de la seva interacció amb l’home.
En bona part, l’estat dels boscos és un reflex dels canvis socio-econòmics d’un
país. Així, a finals del s XIX a Castelltallat, i a bona part de Catalunya, els
boscos actuals eren conreus de vinya acompanyats d’alzines i roure. La plaga
de la fil·loxera destruí les vinyes, i l’abandó d’aquest conreu va permetre la
reforestació de la zona. En aquell temps i durant bona part del s XX els alzinars
i les rouredes s’aprofitaven per obtenir carbó (carboneig).
A principis del s XX la construcció de la línia ferroviària entre Manresa i Lleida
afavorí la tallada d’extenses rouredes per a l’obtenció de les travesses de
ferrocarril. Això va coincidir amb la progressiva electrificació del país, i a partir
d’aquest moment es va afavorir l'expansió de la pinassa per a obtenir els “pals”
per aquesta xarxa elèctrica.
A la segona meitat del s XX l'abandonament del carboneig per la introducció
dels combustibles fòssils coincidí amb una segona fase d'abandonament de
conreus: la mecanització de les tasques agrícoles feia poc rendible l’explotació
d’aquelles terres més marginals. En conseqüència, el bosc tornà a expandir-se.
Més recentment, els grans incendis de 1994 i 1998, van tornar a modificar
dràsticament el paisatge forestal de Castelltallat.
Quins són els boscos naturals a la Serra de Castelltallat? Té sentit fer-se
aquesta pregunta? La pel·lícula continua...
El foc, un vell conegut molt pertorbador
El foc és la pertorbació principal que afecta els boscos mediterranis. Els
incendis són inevitables i ja n’hi havia molts a la Catalunya del segle XIV. Ara,
però, el règim d’incendis és diferent: els incendis són més freqüents, més
intensos i possiblement més grans.
Les raons de l’actual règim d’incendis són diverses. El canvi climàtic n’és una:
el nombre de dies d’alt risc meteorològic a l’estiu ha augmentat i segueix
creixent. D’altra banda, l’abandonament d’activitats agrícoles tradicionals
(ramaderia, agricultura) i de l’explotació forestal ha permès que el bosc
recuperi espais abans conreats. Aquest increment de masses joves i denses de
vegetació fa que augmenti la continuïtat del bosc i que el foc es propagui amb
més facilitat i intensitat. A més, no hem d’oblidar la progressiva urbanització
del territori (urbanitzacions, xarxes de comunicació), que no s’ha pensat amb
criteris ambientals del tot correctes i que fa que augmenti el risc d’ignició.
És cert que el foc és un factor ecològic natural i que algunes plantes i
animals tenen mecanismes que els permeten fer front a aquesta pertorbació.
Hi ha plantes que resisteixen directament el pas de les flames, com és el cas
del pi pinyer, que te l’escorça prou gruixuda. Altres, com roures i alzines, són

rebrotadores: treuen noves tiges i fulles verdes després d’haver perdut
completament les que tenien. I altres, com el pi blanc, són germinadores:
protegeixen part de les seves llavors amb cobertes (pinyes) que s’obren passat
el foc. Així, encara que la planta mori, les llavors germinen després en un lloc
sense gaire competència.
Ara, però, el règim d’incendis a Catalunya es força diferent al que seria natural,
i aquests mecanismes de resposta al foc poden ser insuficients. Per això cal
una gestió forestal acurada que compensi els canvis que fan que el sistema
sigui més vulnerable i que afavoreixi la seva resistència a les pertorbacions.

Incendi que l’any 1998 va afectar les comarques del Bages i Solsonès.

Rebrots d’alzina després d’un foc. Les pinyes del pi blanc protegeixen les llavors durant
l’incendi.

