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RESUM 

 

A les Muntanyes del Montmell i serra d’Ancosa s’han introduït cabres en règim 

de silvopastoralisme extensiu com element de gestió forestal sostenible per 

poder aconseguir franges de baixa combustibilitat que trenquin amb la massa 

continua forestal i crear així espais on estigui garantida la seguretat dels qui 

treballen en l’extinció dels incendis forestals i sigui també garantia de victòria 

en la batalla contra el foc. Amb l’objectiu final d’evitar que els grans incendis 

forestals. 

Tot i l'augment dels mitjans per combatre el foc emprats fins avui i la millora de 

la seva eficàcia, juntament amb la inversió de grans recursos en obres de 

prevenció, el creixement natural de la vegetació i l’abandonament de les zones 

forestals rurals provoca any rere any una major vulnerabilitat del conjunt de 

l'espai forestal. Aquesta realitat ha orientat aquest projecte a que el sistema 

ramader proposat serveixi de manera prioritària per realitzar una xarxa de 

perímetres de baixa combustibilitat destinats a combatre els grans incendis 

forestals. Per sort i gràcies al esforç i al treball de molts anys de diverses 

administracions, en els últims anys s’han reduït el nombre d’ignicions de focs 

forestals per causa humana d’imprudències, negligències o intencionats. Però 

malauradament el factor “causa natural” no està en les nostres mans poder-lo 

controlar i això ens aboca indiscutiblement a que sempre tindrem ignicions de 

focs forestals en el nostre clima mediterrani. Podríem dir que el foc és un 

element natural associat al clima i la vegetació mediterranis. Sempre ni ha 

hagut i sempre n’hi hauran. El que està en les nostres mans és impedir que es 

produeixin els grans incendis forestals, i per aconseguir-ho ja no és suficient la 

prevenció i l’extinció, com s’ha fet fins ara, sinó que hem treballar en la gestió 

del combustible i aquí us presentem una eina per fer-ho de forma ecològica, 

sostenible, econòmica i viable. Evidentment no ha de ser la única. Perquè no hi 

ha fórmules millors ni pitjors sinó que cada realitat paisatgística necessitarà les 

eines de gestió del combustible potencial que millor s’hi adaptin.    
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Foto: Xavier Xortó 

Aquesta franja tallafocs en una carena de la serra del Montmell és un clar exemple de la feina 

que fan les cabres. I un clar exemple del que necessiten els mitjans d’extinció per combatre el 

foc: una franja on la seva amplada dependrà de la densitat de vegetació que hi hagi a banda i 

banda, on es puguin emplaçar els vehicles d’extinció (per tant amb bons camins)amb total 

seguretat per a les persones que hi treballin i on estigui garantida l’extinció sense hipotecar un 

excés de recursos. 

El cost de mantenir d’aquesta franja, en termes econòmics, amb el ramat de cabres resulta un 

90% més barat que amb mitjans mecànics. No s’utilitzen combustibles fòssils amb la 

conseqüent reducció de la petjada de carboni. I s’aprofita la vegetació que interessa que 

desaparegui per evitar grans incendis per transformar-la en proteïna animal que pot servir per 

al consum humà. A més les cabres realitzen un efecte de poda sobre les plantes que fa que 

creixin més vigoroses i tendres cosa que a la vegada produeix millors pastures i les atrau més. 

Els seus excrements al mateix temps fertilitzen el sol que és aliment per les mateixes plantes. 

Una pastura ben aplicada, se’ns dubte és ecològicament sostenible.   
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RAMADERIA AL SERVEI DEL BOSC: UNA NECESSITAT 

VITAL PER LA SEVA SUPERVIVÈNCIA 

 

 

INTRODUCCIÓ A LA REALITAT DELS BOSCOS I LA PROBLEMÀTICA DELS 

INCENDIS FORESTALS 

 

Dels boscos depèn el 80% de la biodiversitat del planeta. Més d’una quarta part 

de les medicines modernes procedeixen dels boscos. Produeixen quasi la 

meitat de l’oxigen del planeta. Atrauen als núvols i potabilitzen l’aigua de pluja 

que van retenint i alliberant actuant com una esponja. Els boscos també 

regulen i estabilitzen el clima, ajuden a controlar inundacions i actuen contra 

l’erosió i la desertificació. Contenen el 80% del carboni de la superfície terrestre 

i el 40% del carboni del subsòl. Actualment hi ha més del doble del carboni 

emmagatzemat als boscos que a l’atmosfera. A nivell planetari la superfície 

forestal està retrocedit a un ritme de 13 milions d’hectàrees anuals però a 

Europa i Amèrica del nord està augmentant a un ritme molt lent. 

A Catalunya el 60% del territori és forestal amb 1,9 milions d’hectàrees. El 80 % 

del bosc de està en mans privades de 50.000 propietaris. I el 65% d’aquest 

bosc és altament inflamable. L’espècie arbòria dominant és el pi blanc (Pinus 

Helepensis) amb 239.000 ha. seguit del pi roig amb 220.000 ha. i l’alzina amb 

185.000 ha. 

Cal destacar que a Catalunya trobem el corredor biològic més important del 

mon.  

I Avui, la principal amenaça del bosc són els incendis forestals de gran 

intensitat. El foc és un element natural intrínsec del bosc mediterrani encara 

que només representi el 17% de les causes dels incendis. El 71% dels incendis 

són provocats per la ma humana i el 12 % restant es desconeixen (segons 

dades promig dels darrers anys).  

Les previsions a llarg termini ens diuen que en els pròxims 80 anys  la majoria 

dels boscos de Catalunya passaran per les flames del foc.  El foc és inevitable, 

però el que si que està a les nostres mans és poder condicionar aquests focs. 
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A la nostra regió mediterrània, caracteritzada pels boscos de pi blanc i alzina, 

mai en la història s’havien produïts incendis forestals de les magnituds que 

estem patint en l’actualitat. El 90% dels nostres boscos desapareixen devorats 

per uns pocs incendis de grans proporcions i de magnituds incontrolables i fora 

de capacitat d’extinció. Aquest darrer concepte ha aparegut darrerament quan 

mai s’havia sentit a parlar per part dels sistemes d’extinció. Això vol dir que per 

més mitjans d’extinció que tinguem, o per més obres de prevenció que 

construïm no podem aturar el foc amb la situació que troben els boscos d’avui. 

Que ha canviat des de un segle cap aquí que no puguem enfrontar-nos al foc ? 

doncs l’abandonament progressiu de les zones rurals cap a les zones urbanes, 

l’abandonament de terres de conreu, l’abandonament de l’activitat forestal per 

la seva nul·la rendibilitat davant  l’ús dels combustibles fòssils i l’electricitat, la 

sobreprotecció dels boscos degut a una sobreexplotació irracional i insostenible 

que es feia fins fa 50 anys. Tot això  ha provocat una gran acumulació de 

biomassa vegetal als nostres boscos, que no han consolidat estructures de 

boscos adults, -molt més resistents al foc-  per la repetició massa sovint 

d’episodis d’incendis. Això juntament amb els efectes del canvi climàtic on cada 

cop patirem estius més calorosos, amb períodes de sequera cada vegada més 

llargs, i fenòmens climatològics més virulents i episodis cada cop més propicis 

per al foc; fan que augmentin els grans incendis forestals al nostre país. I 

aquests siguin cada vegada amb més intensitat devastadora.  

A Catalunya que s’està notant en els darrers anys una disminució de les 

típiques tempestes d’estiu que tant ajudaven a refer el grau d’humitat de les 

plantes. I al mateix temps el vent del nord cada vegada afecta més als estius. –

Per exemple: l’estiu del 2006 hi va haver 3 setmanes de vent del nord, cosa 

mai vista i que cada vegada serà més usual-.  

Ens trobem davant d’incendis de 5a generació, segons qualifiquen els 

bombers, grau evolutiu mai assolit fins ara: masses forestals continues amb 

focs d’alta intensitat, amb velocitats de propagació superiors a la velocitat 

d’extinció, amb amenaces de zones d’interfase urbana, i amb simultaneïtat 

d’incendis.  

Les polítiques contra incendis han estat com una carrera armamentística amb 

una obsessió permanent en dotar-se de recursos i tecnologia per a l’extinció. 
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Després en les polítiques forestals es van anar adaptant mesures en 

infraestructures de prevenció: construcció de punts d’abastament d’aigua a les 

muntanyes, obertura i arranjament de camins forestals, franges tallafocs, 

neteges als vorals de carreteres, etc... Durant aquests anys de construcció 

d’infraestructures no es va deixar mai d’invertir en sistemes d’extinció. Però 

aquesta es una cursa que no s’acaba mai i no es condueix a guanyar la batalla 

del foc.  Ara ens donem compte que els grans incendis forestals no els 

aturarem per més mitjans d’extinció que tinguem i per més infraestructures que 

construïm de prevenció, només tenim dues opcions: o actuem sobre les 

condicions meteorològiques que propicien aquests grans incendis, (cosa 

impossible) o actuem sobre el combustible que alimenta el foc (si és possible). 

Actualment a Catalunya només es gestiona el 20% dels boscos, quan la 

mitjana europea és del 60%. Ens queda un llarg camí per avançar encara sobre 

un potencial de 58.133.000 m3 de fusta arbrada de que disposem, que 

equivalen a uns 35 milions de tones de fusta. 

Actualment l’economia del risc que es mou darrera el mon forestal significa el 

4% del PIB. Mantenir l’actual capacitat d’extinció a Catalunya costa 1.000 

milions d’euros anuals. I això no garanteix ni l’èxit de la lluita contra el foc ni 

tampoc la seguretat dels ciutadans i els seus bens en alguns incendis de 5a 

generació.  

Cal fer-nos una pregunta molt simple i molt òbvia: Com pot ser que una 

cigarreta tirada en un voral de l’autopista pugui cremar 13.963 ha. i causar tot el 

dany que va causar (2 morts, 18 municipis afectats, i actiu durant 6 dies) en 

l’incendi de l’Empordà l’any 2012 ?   

Evidentment ja no es tracta només d’una qüestió de mediambiental, sinó que 

els grans incendis forestals s’han convertit en un problema de seguretat 

nacional. Avui dia aquesta no està garantia de protecció dels ciutadans i els 

seus bens davant d’aquests fenòmens que s’aniran repetint cada vegada amb  

més freqüència i no s’hi està posant remei.  Per això tenim por al foc. Però 

hauríem de poder viure en un país, tal com ho van fer els nostres avis, on no 

tenien por al foc. En aquells temps no es podien cremar, de cap manera, 

14.000 ha. en un sol incendi i tenien molts menys mitjans i tecnologia per a 
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l’extinció que avui dia. La diferència està en la gestió del combustible vegetal 

potencial. 

L’economia del risc que es mou en el mon dels incendis és una economia 

improductiva basada en uns costos per les administracions públiques que no 

reverteixen. Cal implantar una economia rural autosuficient, capaç de crear 

riquesa, fixar gent en territoris rurals que gestioni el paisatge. La gestió 

d’aquest paisatge no l’ha de costejar l’administració sinó la pròpia gent del 

territori amb noves economies emergents rurals i de proximitat. 

Rússia n’és el millor exemple: el país amb menys recursos d’extinció i més 

recursos en gestió forestal. L’exemple contrari és aquí: com a anècdota curiosa 

cal explicar que en un poble aragonès de la franja (que no cal dir el nom), li van 

atorgar una subvenció de 80.000 euros per dinamitzar l’economia rural forestal i 

en canvi es van gastar 1 milió d’euros en l’extinció d’un incendi forestal que va 

cremar 2.500 ha. Hem de canviar la tendència actual. Si invertim en gestió 

forestal i creem economia rural forestal no hi haurà tanta despesa pública en 

extinció d’incendis, perquè simplement no hi haurà incendis tant grans. 

 

Foto: Federació ADF del Bages 
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L’acumulació de biomassa vegetal als nostres boscos de pi blanc degut a l’abandonament de 

l’activitat forestal, per la seva nul·la rendibilitat econòmica, fa que els incendis agafin unes 

dimensions i unes intensitats de foc mai vistes fins ara, considerant-los fora de capacitat 

d’extinció. 

 

LA GESTIÓ DEL PAISATGE: CLAU PER EVITAR ELS GRANS INCENDIS 

FORESTALS 

 

S’evidencia una necessitat vital per als nostres boscos de gestionar la seva 

vegetació com a potencial combustible d’un incendi des de diferents àmbits o 

Departaments de l’Administració. La prevenció dels incendis no ha de ser 

competència d’un sol Departament, cal involucrar tots els Departaments 

necessaris que actuïn sobre el territori. Per exemple: el traçat d’una línia 

elèctrica o un oleoducte en terreny forestal pot actuar com a franja de baixa 

combustibilitat, per tant a l’hora de construir-lo caldria adoptar criteris de 

prevenció d’incendis que haurien d’establir els tècnics forestals experts. Un 

altre exemple seria forçar el cultiu de terres de conreu, encara que no siguin 

rentables, per tal de mantenir la discontinuïtat forestal per evitar els grans 

incendis. En aquest sentit haurien d’existir unes compensacions per la funció 

que farien aquestes infraestructures en prevenció d’incendis que no és la seva 

pròpia. Citant aquest parell d’exemples ja veiem que haurien d’intervenir El 

Departament d’Interior, el d’Economia i Finances, el d’Agricultura, i el de 

Territori i Sostenibilitat per Obres Publiques. Per tan cal una transversalitat en 

les politiques forestals i que no depenguin d’un sol Departament. 

 

 Foto: X. Xortó.  

 

Exemple de 

conservació d’un 

tallafocs amb el 

ramat de cabres al 

Montmell 
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Fins ara coneixem 3 formes de gestionar els nostres boscos per tal de reduir el 

potencial combustible: 

 

1- Les cremes prescrites 

2- La ramaderia extensiva al servei del bosc 

3- L’extracció de biomassa per a finalitats energètiques o fustaneres 

 

1- Cremes prescrites. 

Els Bombers, únics autoritzats per realitzar 

cremes prescrites, utilitzen el foc per reduir la 

càrrega combustible de zones estratègiques. 

Hi ha una necessitat de tenir sobre el territori 

zones de seguretat i zones on es pugui 

disminuir la intensitat del foc en cas d’incendi 

forestal. 

 

 

2- Silvopastoralisme extensiu 

En els darrers anys vàries experiències 

locals per iniciatives d’Ajuntaments, 

particulars o associacions s’ha demostrat 

sobradament l’efectivitat de posar animals 

herbívors al servei del bosc. On les races 

més indicades per aquesta tasca estan 

precisament en perill d’extinció com són: la 

vaca de l’Albera, la cabra blanca de 

Rasquera o el Guarà català. 

 

3- biomassa forestal 

La biomassa forestal com a font d’energia 

renovable representa una oportunitat per 

crear una nova economia del bosc en la que, 

seguint criteris de sostenibilitat, conservació i 

prevenció d’incendis, es pugui afavorir un 

creixement més ràpid dels arbres per 

consolidar estructures de boscos adults més 

estables i resistents al foc.   
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Fotos: Xavier Xortó 

 

Cadascun d’aquests apartats seria digne de desenvolupar un redactat extens 

per a l’estudi i la reflexió, però aquí ens centrarem amb la ramaderia al servei 

del bosc per explicar la nostra experiència.  

Per començar voldria fer púbiques les conclusions d’una jornada tècnica que es 

va celebrar a Barcelona l’any 2009 a la seu de la Fundació Catalunya La 

Pedrera, anomenada “Iniciativa Guardabosc”, de la qual la Federació d’ADF del 

Penedès Garraf en va ser la impulsora juntament amb l’Associació Ecoparatges 

i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Xavier Xortó.  L’efecte de poda en alçada per les cabres també és destacable per part de 

les cabres en sistema de ramaderia extensiva. 
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CONCLUSIONS DE LA JORNADA TÈCNICA “GUARDABOSC” CELEBRADA 

A LA PEDRERA (BARCELONA) AL 2009 

1. La ramaderia extensiva ha tingut un paper històric en la conformació del 

paisatge de Catalunya. Malgrat això, l’anàlisi dels censos ramaders actualment 

mostra una clara situació de recessió dels principals ramats en règim extensiu 

per les dificultats que viu el sector. 

2. És desitjable recuperar la rendibilitat econòmica de la ramaderia extensiva 

pel propi desenvolupament sostenible de Catalunya. 

3. La conservació dels valors del paisatge que hem heretat passa per la 

conservació de la ramaderia extensiva i de la resta de les activitats agràries, fet 

que està estretament lligat a la permanència d’un món rural viu, actiu i 

dignificat. 

4. La presència d’un teixit agrari encara vigent al territori incrementa les 

possibilitats reals dels beneficis que aporta la ramaderia extensiva i la pastura 

de sotabosc. La viabilitat de l’activitat ramadera està condicionada al capital 

humà disponible, així com a la seva capacitat de successió o continuïtat, i el 

moment actual és tan crític que està a les portes de la seva desaparició essent 

quasi impossible de recuperar. 

5. Es posa de manifest la necessitat d’una adequada gestió, un model 

d’explotació adaptat a les condicions del medi (“no tot val a tot arreu”) i una 

major tecnificació i especialització de les explotacions per fer-les més 

competitives. 

6. La reintroducció de la ramaderia en un model silvopastoral és una mesura 

eficaç, eficient, econòmica i ecològica amb múltiples funcions 

socioeconòmiques i ambientals. 

7. El control del sotabosc que exerceix la ramaderia extensiva una eina eficaç 

per prevenir els incendis forestals d’elevada intensitat que desborda la 

capacitat d’extinció de tots els mitjans. Es constata una relació beneficiosa 

també des d’una perspectiva cost- eficiència. 

8. Les escoles de pastors són una alternativa a la manca de relleu 

generacional, així com per la dignificació i reconeixement social d’aquesta 

activitat professional. 

9. En l’entorn mediterrani, la societat ha de reconèixer la importància històrica 

de la ramaderia extensiva. 
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10. Un territori gestionat és la millor garantia per a la conservació del medi 

ambient, l’equilibri territorial i el desenvolupament de les zones rurals. En 

definitiva, es tracta d’una estratègia bàsica per conservar la pròpia identitat del 

país 

L’efecte pastura manté el bosc verd tot l’any. La pastura constant d’una mateixa 

zona dóna lloc a la continua regeneració arbustiva, tot i que les condicions 

climàtiques no siguin del tot favorables.  

A títol d’exemple; en el Montmell ens hem trobat brots tendres de coscó a finals 

de Juliol, sent una època desfavorables per rebrotar degut el dèficit hídric i les 

elevades temperatures.  

S’ha vist que el millor per assegurar un futur rendible en un bosc que ha patit 

un incendi és introduir el ramat quan la vegetació comença a brotar i a tenir una 

alçada el millor és introduir el ramat, ja que mantindrà el bosc estable. Aquest 

fet l’hem pogut observar el Montmell, on va patir un incendi una zona i uns 

mesos després ja es pasturava. El bosc s’ha mantingut desbrossat i net, i 

sense perill de que quan hi hagi un incendi sigui imparable.  

Les herbes i arbustos més inflamables són els que contenen més quantitat de 

lignina. Si un ramat es porta ben conduït menja més lignina que és el que més 

ens interessa alhora de prevenir els incendis.   

La prevenció d’incendis forestals té com a finalitat la prevenció de la iniciació 

del foc (reduir el nombre d’incendis) i la prevenció de la propagació (dotar al 

medi forestal d’unes infraestructures de suport a l’extinció que permetran, en el 

cas de produir-se un incendi que la superfície afectada sigui la menys 

possible). 
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Foto: Xavier Xortó.  La pastura intensiva d’un mateix indret del sotabosc pot arribar a deixar en 

estat letàrgic les plantes arbustives i afavorir la proliferació de les gramínies. Això pot arribar a 

crear un estat arbori tipus devesa. 

 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE GUARDABOSC 

 

El Projecte neix l’any 2003 fruit d’un conveni entre l’Associació Ecopatges, la 

Federació d’ADF Penedès Garraf i la Facultat de Veterinària de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Al 2004 es va realitzar la primera experiència pilot a 

Catalunya a la Finca de Font-Galí (municipi de Piera) i va ser finançat en la 

seva totalitat per la Fundació Territori i Paisatge. Aquesta experiència es 

basava en unes parcel·les acotades de matollar i bosc adult de pi blanc 

introduint cabres i cavalls per analitzar l’efecte d’aquests herbívors sobre la 

vegetació i el sòl. El resultats científics d’aquesta experiència es van presentar 

al 2005 a la casa de “la Pedrera” de Barcelona, seu de la Fundació Territori i 

Paisatge. Al mateix 2005 es va presentar una ponència sobre aquest projecte 

al Congrés sobre el Futur de les Regions de Muntanya de la Unió  Europea que 

va tenir lloc  a Barcelona. Els resultats de tot el treball realitzat fins llavors van 

ser tant positius des del punt de vista de la prevenció d’incendis que, això va 

fer-nos encoratjar a buscar finançament per una segona fase a gran escala. No 

va ser tasca fàcil, però al final, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya, al any 2006 va aprovar amb algunes esmenes el 

projecte. Aquesta vegada la 2ª. fase es realitzaria als entorns del Castell de 

Subirats, amb un ramat de 75 cabrits de raça cabra blanca de Rasquera. 

FOTOS: Xavier Xortó 

Treballs durant la primera prova per part de voluntaris de les ADF i per membres de l’equip de 

la facultat de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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En la segona fase del projecte va comptar amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt 

Penedès, de  l'Ajuntament de Subirats, el Gremi d'Àrids de Catalunya, l’ADF Sant Sadurní, i la 

col·laboració de la Parròquia i del Castell de Subirats, i a l'assessorament prestat per  

professors dels departaments de Biologia Vegetal i de Zoologia de la Universitat de Barcelona, i 

de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. La finca propietat de la 

família Olivé Batllori, va ser cedida com a zona d'experimentació. 

 

Amb la combinació de vàries especies podem obtenir resultats sorprenents 

sense necessitat d’intervenció mecanitzada per reduir la vegetació. Per 

exemple: els cavalls mengen la part més seca i espinosa de les plantes i el 

efecte del seu trepig fa que no quedin tantes tiges seques, mentre que les 

cabres són capaces de menjar-se tot el tipus de vegetació del sotabosc 

mediterrani. 
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En les pastures extensives tradicionals de muntanya les cabres sempre 

pasturen en prats i matollars on no hi ha bosc. Allà troben un aliment més 

saborós i de major profit. Si volem que les cabres pasturin dins el bosc cal 

forçar-les a menjar allò que moltes vegades no volen i donar-los alguns 

complements alimentícis que facin més atractiu la fibra que conté els matolls 

del sotabosc. Aquest fet suposa que els animals no engreixin al ritme que 

voldríem per un bon rendiment econòmic  però tampoc passen gana ni 

pateixen. La ramaderia tradicional de pasturatge de muntanya per si sola ja és 

poc rentable econòmicament pel preu que es paga de la carn de cabrit i la llet; 

si no es produeix un engreix dels animals a més de no ser rentable es 

converteix en deficitària l’explotació per tota la inversió d’aliment 

complementari, control sanitari, vacunacions, etc,  que s’hi ha d’afegir. En 

conclusió: cal una renta complementaria per sufragar aquest dèficit econòmic si 

volem que les cabres pasturin al servei dels boscos. 

En aquesta nova filosofia de ramaderia al servei del bosc no es tracta d’obtenir 

un rendiment ramader o econòmic sinó un rendiment forestal i/o ambiental. 

L’efecte de la pastura sobre la vegetació pot ser beneficiosa sobre aquesta ja 

que actua com un sistema de poda, renovant el creixement de la planta i oferint 

al mateix temps nova alimentació més tendra i saborosa pels animals. Per 

protegir algunes especies vegetals com els plançons de pins i alzines, per 

afavorir la regeneració natural del bosc cal conduir el ramat amb una sèrie de 

condicions: sense estrés, sense fam,  amb molta amplitud, i a un ritme 

determinat.  I com a mesura excepcional també es poden protegir els plançons 

amb un líquid dissuasori natural amb demostrada eficàcia. 

Aquest nou sistema de ramaderia hauria de fer néixer una nova generació de 

pastors amb una escola de formació moderna i amb les tecnologies que ens 

ofereix la societat d’avui. Hem de canviar l’expressió popular “netejar el bosc” 

per la nova expressió “pasturar el bosc” i això només es podrà realitzar amb 

polítiques forestals que creguin fermament amb aquest projecte. 

Per als cossos de bombers i ADF és fonamental disposar de franges de baixa 

combustibilitat que trenquin la massa forestal continua per poder evitar els 

grans incendis forestals (GIF). Per això el projecte no pretén pasturar els 

boscos d’arreu sinó fer franges de seguretat allà on les tècnics experts ho 

determinin per combatre el foc. No podem pretendre tenir tots els boscos de 

Catalunya convertís en deveses ja que això podria provocar un impacte medi 

ambiental sobre la fauna salvatge perquè canviaríem els seus hàbitats. D’aquí 

la importància de crear tota una xarxa extensa de Perímetres de Baixa 

Combustibilitat. 
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Els efectes de la pastura són evidents a simple vista segons la pressió ramadera que exercim 

sobre la vegetació. El temps i la periodicitat de pastura ens permet controlar els resultats finals 

de la reducció de la carga combustible. 
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FOTO: Federació ADF del Bages 

L’extracció de biomassa del bosc amb finalitats energètiques afavoreix que puguin entrar els 

ramats per pasturar el sotabosc i afavoreix el creixement dels arbres creant així estructures de 

bosc adult molt més resistents al foc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Xavier Xortó 

La càrrega ramadera que apliquem sobre cada terreny moletejarà la seva fisonomia segons la 

conveniència de crear tallafocs o zones segures pels mitjans d’extinció. Si exhaurim la 

vegetació  fins a la seva totalitat, les plantes no moren sinó que rebroten produint talls més 

verds i donant més vitalitat a la pròpia planta actuant com un sistema de poda. 
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A Catalunya aquests tipus d’iniciatives amb animals han anat sorgint 

reiteradament, sobretot en forma de propostes adreçades a l'administració 

catalana des de diferents sectors de la societat. A tall d'exemple es poden citar 

les més recents: 

- 'Manifest a favor de polítiques de suport a l'activitat silvopastoral'. Escola 

Agrària de Manresa (febrer de 2004).  

- 'Pla de lluita contra incendis forestals' i 'Recuperació de Camins Ramaders'. 

Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum (febrer de 2004). 

- 'Propostes pel foment de la pastura extensiva al bosc'. Unió de Pagesos (maig 

de 2004).  

A nivell d’experiències, han anat sorgint iniciatives d’àmbit local a falta d’una 

política general de país que aposti enèrgicament per aquest sistema de gestió 

forestal en matèria de prevenció dels grans incendis (GIF). 

Alguns exemples són: 

- Conveni FECOC 4 pastors a Catalunya 

-  Projecte Guardabosc con cabres y cavalls Federació ADF Penedès 

Garraf i Associació Ecoparatges. 

-  Guarans a Les Gavarres  

-  ADF Protectors del Bosc amb vaques brunes a Montserrat 

-  Ajuntament y ADF de Matadepera  

-  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb un ramat d’ovelles per les 

urbanitzacions   

- Ajuntament de Begues amb cabres per mantenir els perímetres 

d’urbanitzacions 

-  Bodegues Gramona i Raventós Blanc amb vaques de l’Albera i Guarans 

en boscos propis a Sant Sadurní d’Anoia 

- Obra social de La Caixa amb vaques de l’Albera al Parc Natural del 

Montnegre Corredor a Sant Celoni. 
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RESULTATS DE L’ESTUDI SOBRE L’EFECTE DE LES CABRES I CAVALLS 

SOBRE UN MATOLLAR I UN BOSC DE PI BLANC MEDITERRANIS, 

REDACTAT PER LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER:. 

 

L’objectiu d’aquesta prova pilot es determinar el fitovolum extret per consum i 

trepig d’una brolla mediterrània sotmesa a pastura de cavalls i cabres, i 

comparar l’efecte de cada tipus d’animal sobre els principals components de la 

vegetació. 

La incidència del bestiar sobre la vegetació depèn de com els animals estan 

constituïts morfològicament i de com funcionen fisiològicament. Aquestes 

diferències morfològiques i fisiològiques entre la família dels bòvids 

(remugants) i la dels èquids (fermentadors intestinals) preveuen un ús diferent 

de l'hàbitat i un impacte també diferent sobre la vegetació que es podria emprar 

per optimitzar la reducció de biomassa combustible. Es conegut que els equins 

quan poden triar concentren la seva activitat alimentària en comunitats 

herbàcies dominades per gramínies (Van Dyne et al., 1980), amb preferència 

per plantes de poca alçada. En comparació, els petits remugants, i sobretot les 

cabres, desenvolupen la seva activitat alimentària preferentment en formacions 

llenyoses (Bartolomé et al., 1998). Aquesta activitat es veu influenciada per 

l'estació de l'any, essent la tardor el període amb major incidència sobre l'estrat 

arbustiu (Valderrábano and Torrano, 2000). Els èquids es consideren adequats 

per mantenir les pastures herbàcies però no pas per controlar les invasions de 

matolls. Tot i això, la seva envergadura els fa aptes per obrir matollars densos 

mitjançant el trepig en una fase inicial de pastura i el seu aparell digestiu els 

permet ingerir aliments lignificats de mida gran. Les cabres en canvi, poden 

influir en el control del matollar amb un maneig adequat (Morand-Fehr et al. 

1983), sobretot quan la càrrega ramadera és elevada (Bartolomé et al. 2004). 

Els remugants digereixen de manera més completa les fraccions de les parets 

cel·lulars que els èquids (Van Soest, 1982) però la seva taxa d'ingesta és 

menor atès que l'aliment es retingut durant un període de temps més llarg en el 

tracte digestiu. Les cabres tenen una gran habilitat per seleccionar els aliments 

més digestibles, al contrari dels cavalls que són molt poc selectius (Dulphy et 

al., 1994). D'altra banda, els èquids al disposar d’un sistema digestiu menys 

eficient en la digestió de parets tenen taxes d'ingesta superiors per tal 

d'extreure la quantitat necessària de nutrients (Duncan et al., 1990). 

Segons Illius and Gordon (1992) la digestió més eficient dels remugants els 

podria donar avantatges sobre els èquids només quan la quantitat d'aliment és 

limitada i la capacitat d'ingestió restringida. Un altra avantatge es el fet que els 

compostos secundaris de les plantes, freqüents en espècies arbustives,  poden 

ser parcialment detoxificats per la flora ruminal (Duncan et al., 1990). 
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Els petits ungulats, com les cabres, tenen uns requeriments energètics 

relativament més elevats que els grans ungulats, (Demment and Van Soest, 

1985) cosa que pot provocar una major selecció d'aliments en funció de la seva 

qualitat. De fet, les cabres es caracteritzen per la capacitat d'adaptació als 

canvis del valor nutritiu de la vegetació (Hofmann, 1989) i poden alimentar-se 

perfectament amb espècies riques en metabòlits secundaris i molt lignificades 

(Provenza et al., 1990). D'altra banda, les mides de les peces bucals dels grans 

herbívors no permeten un grau de selecció tan fi com el dels petits remugants, 

que fins i tot en el cas de les cabres disposen d’uns llavis prènsils. 

Segons Dulphy et al. (1994) la quantitat de matèria seca ingerida diàriament 

per cabres de 60 kg no lactants seria de 29g/kg PV (pes viu), mentre que per 

cavalls de 500 kg seria de només 20g/kg PV. 

Actualment existeixen pocs estudis científics sobre el paper de la ramaderia en 

la prevenció d'incendis malgrat el potencial ramader de moltes zones forestals 

catalanes i la disminució de costos econòmics en el manteniment de les àrees 

tallafoc (Baiges, 2001). Tanmateix la informació sobre l'ús d'un mateix hàbitat 

per diferents espècies d'herbívors domèstics es escassa. Quan aquestes 

coexisteixen és habitual que s'utilitzi la vegetació de diferents formes, provocant 

un repartiment de recursos i una diferenciació de nínxol ecològic (Gordon, 

1989). La manca d'informació sobre els efectes de la càrrega ramadera, els 

períodes de pastura, la selecció d'espècies o el trepig, entre d'altres, dificulten 

les propostes de gestió en un ampli espectre de situacions, alhora que 

justifiquen la recerca sobre les relacions entre el bestiar i la vegetació. 

ZONA D'ESTUDI 

L'estudi es va dur a terme al sud de la comarca de l'Anoia, dins del terme municipal de 

Piera, al costat de Sant Sadurní d’Anoia, en una finca anomenada Font Galí.  
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VEGETACIÓ 

La vegetació de la zona d'estudi era un matollar o brolla calcícola mediterrània amb romaní 

(Rosmarinus officinalis), bruc d'hivern (Erica multiflora), gatosa (Ulex parviflorus) i foixarda 

(Globularia alypum). 

Distribució de les parcel·les en el matollar. 

En aquesta formació es van delimitar 4 parcel·les de 20 x 10 m, dues per a ser 

pasturades per cavalls (Z1 i Z2) i dues per cabres (Z3 i Z4). Aquestes parcel·les 

es van tancar amb malla i filat elèctric gràcies a la col·laboració de membres de 

les Agrupacions Forestals del Baix i Alt Penedès i Garraf.  

L’abundància relativa de les espècies que formaven part del matollar a l'inici de 

l'experiència (primavera de 2004) es va determinar mitjançant 2 transectes 

d'intercepció lineal de 10 m dins de cada parcel·la. 

Aquesta brolla mediterrània es pot considerar una etapa de la successió 

secundària iniciada desprès d'un incendi forestal ocorregut fa uns 15 anys. 

Etapes serials de matollar com aquesta poden romandre com a tals durant molt 

de temps (Fulbright, 1996), sobretot quan alguns dels seus components són 

espècies pirofítiques, com la gatosa (Baeza, 2001) amb un elevat potencial 

d'ignició (degut a l'elevada quantitat de necromasa que conserva en peu), i en 

conseqüència causa d'incendis reiterats. Segons la classificació de combustible 

vegetal de Rothermel es tractaria d'un matollar de model 6*. Són matollars que 

cobreixen quasi tot el sòl, amb espècies de fullatge inflamable que permeten 

que el foc es propagui amb velocitats de vent moderades. 

El romaní és una espècie amb un risc d'incendi moderat (Papió and Trabaud, 

1990) i amb un contingut elevat de compostos secundaris (alcaloides, 

flavonoids i tanins) que actuen com a repel·lents dels herbívors (Bottega and 

Corsi, 2000). Així, caldria esperar que aquesta espècie fos la menys afectada 

pel consum, al menys per part dels cavalls.  

                                                             
 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 
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El bruc d’hivern és una espècie amb gran capacitat de rebrotar després dels 

incendis i que els herbívors domèstics consumeixen bé. L’efecte de la tallada 

reiterada (mossegades) comporta una important reducció de biomassa i volum 

(Vila and Terradas, 1992). Seria previsible doncs que aquesta fos l’espècie més 

afectada per la pastura. 

En aquesta experiència pilot s’han utilitzat dos cavalls d’uns 300 kg de pes viu i 

de raça creuada (un amb caràcters d’Hipano-Àrab i l’altre de Bretó-Cerdà) que 

han pasturat durant 4 dies seguits en cadascuna de les dues parcel·les 

assignades (zona 1 i zona 2). Les altres dues parcel·les (zona 3 i zona 4) han 

estat pasturades per 6 cabres de raça Pirenaica, procedents del ramat de 

Pascual Molina. Aquesta raça es va escollir per la facilitat de maneig en un 

espai acotat, seguint les recomanacions del ramader. Les cabres feien un pes 

viu de 47 kg i per tal d’equilibrar la càrrega ramadera a totes les parcel·les va 

pasturar durant 8 dies a cadascuna. Es va assumir doncs, que les 6 cabres 

equivaldrien a un cavall, tot i que aquest tipus d’equivalències són motiu 

freqüent de discussió (Mandaluniz et al., 2004). 

Cavalls dins la parcel·la Z1 a l’inici de l’experiència 

Tots els animals havien estat prèviament en amb aquest tipus de vegetació i 

van pasturar lliurement dins la parcel·la durant tot el dia, mentre que a la nit 

s’estabulaven. Al vespre rebien un suplement alimentari amb poca fibra (per tal 

de forçar el consum de les parts més lignificades i a la vegada més 

combustibles de la vegetació). Cada cabra rebia uns 150 g d'ordi i una quantitat 

semblant de pa sec. Cada cavall rebia uns 500 g de pinso de cereals. 

MESURES DE CAMP 

Les tècniques per estimar el consum de matolls per part del bestiar, basades 

en relacions alomètriques entre el pes i un paràmetre estructural senzill com 

l'alçada o la cobertura s'utilitzen amb èxit des dels anys setanta (Ferguson and 

Marsden, 1977). Des d'aleshores aquesta tècnica ha esdevingut habitual per 

determinar el fitovolum, la biomassa aèria o la fitomassa farratgera de molts 

tipus de matolls (Castro et al., 1996; Patón et al., 1998). 
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A cada parcel·la es van delimitar dos transectes de 10 x 0,5 m i es van marcar 

amb etiquetes d’estany tots els individus. D’aquests individus es va determinar 

l’espècie i es va mesurar l’alçada (H) i els diàmetres major (D) i menor (d) de 

capçada. Aquestes mesures es van fer a principis d’estiu abans de iniciar el 

tractament de pastura (temps 1) i es van repetir a la tardor, després de la 

pastura (temps 2). Un altre transecte (control) establert fora de les parcel·les va 

permetre determinar les possibles variacions estructurals degudes al 

creixement de les plantes des de l’inici fins al final de l’experiència. 

 

 

Prenent mesures dins les parcel·les (Foto: X. Xortó) 

TRACTAMENT DE LES DADES 

Amb les dades obtingudes es va calcular la superfície de capçada i el volum 

(fitovolum) dels matolls i posteriorment es van calcular els estadístics descriptius més 

habituals, com la mitjana o la desviació típica. Per a la comparació de mitjanes es van 

realitzar anàlisis de la variança (ANOVA simple i de mesures repetides). En el cas de 

l’alçada, la superfície de capçada i el volum es va aplicar la transformació logarítmica 

per normalitzar els residus. 

RESULTATS  
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LES ESPÈCIES VEGETALS DE CARÀCTER ARBUSTIU-ARBORI 

PRESENTS AL MATOLLAR HAN ESTAT UN TOTAL DE 9, ESSENT 

L’ESPÈCIE MÉS ABUNDANT EL ROMANÍ (ROSMARINUS OFFICINALIS) 

AMB UN 41,1%, EL BRUC (ERICA MULTIFLORA)  AMB UN 30,2%, LA 

GATOSA (ULEX PARVIFLORUS) AMB UN 13,8% I LA FOIXARDA 

(GLOBULARIA ALYPUM) AMB UN 9,6% (FIGURA 1).   

 

Figura 1. Abundància de les diferents espècies presents al matollar. B.f= 

Bupleurum fruticosum, E.m= Erica multiflora, G.a= Globularia alypum, G.s= 

Genista scorpius, J.o= Juniperus oxycedrus, P.h= Pinus halepensis, R.o= 

Rosmarinus officinalis, R.g= Ruta graveolens i U.p= Ulex parviflorus. 

 

DEL TOTAL D’AQUESTES 9 ESPÈCIES NOMÉS VAN SER ESCOLLIDES LES 4 MÉS ABUNDANTS (QUE 

SUPERAVEN EL 5% D’ABUNDÀNCIA): EL ROMANÍ (ROSMARINUS OFFICINALIS), EL BRUC (ERICA 

MULTIFLORA), LA GATOSA (ULEX PARVIFLORUS) I LA FOIXARDA (GLOBULARIA ALYPUM) I QUE 

REPRESENTEN ENTRE LES QUATRE EL 94,7% DEL TOTAL.  
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EL MATOLLAR ABANS DE LA PASTURA 
 

- L’alçada (H) 

 

L’anàlisi de la variança realitzat per veure com variava l’alçada mitjana en funció de 

l’espècie i de la zona de mostreig aquestes han resultat significatives a l’igual que la 

seva interacció (Taula 1). 

 

 DF SS MS F-Value p-Value 

Espècie 3 97173.4 32391.1 59.936 <0.0001 

Zona 4 8510.5 2127.6 3.937 0.0038 

Espècie x Zona 12 16064.2 1338.6 2.477 0.0039 

Residual 417 225359.2 540.4   

 

Taula 1. Taula d’anàlisi de la variança dels factors espècie i zona sobre 

l’alçada mitjana de les plantes del matollar. 

 

 

Així, tal i com es mostra a la Figura 2, l’espècie amb més alçada ha estat la gatosa 

(95.4 + 3.8 cm), seguida del romaní (88.96 + 1.7), la foixarda (59.5 + 2.5 cm) i el bruc 

(58.9 + 1.7 cm). 
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Figura 2. Alçades mitjanes (cm) de les espècies més representatives del 

matollar abans de la pastura. 

 

Però l’alçada de les espècies ha resultat depenent de la zona de mostreig ja que la 

Zona 4 (Z4) ha presentat valors superiors en alçada per a les 4 espècies que la resta 

de zones. 

 

- Superfície de capçada (Dxd) 

 

En quant a la superfície de les capçades, auqesta no ha resultat estadísticament 

diferent en les diferents espècies (ANOVA, F= 1.9 p=0.1237) ni per la zona (ANOVA, 

F= 2.36p=0.0558) ni per l’interacció entre aquestes (ANOVA F=1.37 p=01735). 

Així, tal i com mostra la Figura 3 les espècies amb major superfície de capçada 

eren la foixarda i el romaní i la de menor el bruc.  
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Figura 3. Superfície de capçada de les diferents espècies abans de la pastura. 

 

 

 

- Volum de les plantes (V)  

 

En quant al fitovolum de les plantes ha estat significativa la variació entre les 

diferents espècies (ANOVA, F= 9.97 p=0.0001) però no entre zones de mostreig 

(ANOVA, F= 1.75 p=0.1374)  i en la interacció d’ambdues (ANOVA, F=1.57 p=0.0971). 

El volum de les capçades ha estat significativament superior al romaní i la gatosa i 

menor a la foixarda i el bruc respectivament (Figura 4).  
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Figura 3. Volum de capçada de les diferents espècies abans de la pastura. 

 

EL MATOLLAR DESPRÉS DE LA PASTURA 
 

 

- Estat de les plantes 

 

Després d’haver aplicat els tractaments de pastura (cavalls i cabres) trobàvem un 

nombre de plantes mortes, vives i desaparegudes que ha resultat dependre 

estadísticament del tractament (x2, p=0.0030). Mentre que el nombre de plantes vives 

era semblant tan en les parcel·les de cavalls com les de cabres (Figura 5a i 5b) el 

nombre de plantes mortes que es trobaven en la de cavalls era superior que en les de 

les cabres tot i que en aquestes es trobàven més nombre de plantes desaparegudes. 
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Estat de les plantes (%)
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10,27
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Estat de les plantes (%)
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d

m

v

 

Figura 5 a i 5b. Percentatge del nombre de plantes vives (v), 

mortes (m) i desaparegudes (d) en els tractaments de pastura 

aplicats (cavalls i cabres). 

 

EN L’ANÀLISI A NIVELL D’ESPÈCIE HA RESULTAT QUE LES QUATRE TENIEN UN 

PERCENTATGE EN ELS DIFERENTS ESTATS (VIVES, MORTES I DESAPREGUDES) SIMILARS (X2, 

P= 0.0531). 

 

- Alçades de les plantes 

 

Després d’aplicar ANOVA de mesures repetides (Taula 2) ha resultat 

estadísticament significatiu el factor espècie, les alçades en els dos temps i la 

interacció animal i alçades. El fet que el factor espècie surti significatiu ens està dient 

que entre elles hi ha diferencies en quant a alçada tal i com ja es va comprovar abans 

d’aplicar el tractament. En quant a les alçades hi va haver una clara disminució 

després d’aplicar els animals. Tant en el tractament dels cavalls com el de les cabres 

hi va haver una reducció de l’alçada però aquesta va ser més acusada després de 
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pasturar les cabres (Figura 6). Pel que fa a la parcel·la control hi va haver un lleuger 

increment a l’octubre respecte al juny però aquest no va ser significatiu (l’increment va 

ser tan sols d’1cm). 

 

Figura 6. Efecte de l’animal (cavalls o cabres) sobre l’alçada de les 

plantes després de la pastura (1 = abans de la pastura, 2 = despés de la 

pastura).  

 

- Superfície de capçades  

 

Els resultats d’aquest anàlisi (Taula 2) mostren que tan l’espècie vegetal com 

l’animal utilitzat han tingut un efecte significatiu sobre la variació de la superfície de les 

capçades.  

 

EN QUANT A L’EFECTE DE L’ANIMAL TROBEM QUE, A L’IGUAL QUE AMB L’ALÇADA, LES 

CABRES HAN DISMINUÏT AMB MAJOR GRAU LA SUPERFÍCIE DE LA CAPÇADA (FIGURA 7).  
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Efecte de l'animal sobre la S de capçada (cm2)
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Figura 7. Efecte de l’animal (cavalls o cabres) sobre la superfície de les 

capçades de les plantes després de la pastura (1 = abans de la pastura, 2 = 

despés de la pastura). 
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ANIMALS (FIGURA 8). 

Figura 8. Variació de la superfície de les capçades després de la pastura 

segons l’espècie vegetal (dades transformades logarítmicament), (1 = abans 

de la pastura, 2 = despés de la pastura).  

 

EN REFERÈNCIA A LES PARCEL·LES CONTROL NO S´HAN DETECTAT DIFERENCIES 

SIGNIFICATIVES EN LA VARIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LES CAPÇADES. 

 

- Volum de la planta 

 

Els resultats pel que fa a la variació del volum de les plantes després de passar els 

animals són similars al de les capçades (Taula 2). La disminució del volum s’ha donat 

en major proporció en les espècies vegetals més baixes (bruc i foixarda) i han estat les 

cabres les que han provocat un descens superior (Figura 9). 

 

Figura 9. Efecte de l’animal (cavalls o cabres) sobre el volum de les capçades 

de les plantes després de la pastura. (1 = abans de la pastura, 2 = despés de 

la pastura).  
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Font de Variació Alçades S de capçades V de capçades 

Animal F= 1.2 p=0.2587 F=19.3 p=0.0001 F=17.4 p=0.0001 

Espècie F=39.32 p=0.0001 F=5.5 p=0.0010 F=13.1 p=0.0001 

Animal x Espècie F=0.7 p=0.5477 F=2.4 p=0.0603 F=2.2 p=0.0829 

Mostreig (1 i 2) F=136.3 p=0.0001 F=78.0 p=0.0001 F=134.0 p=0.0001 

Mostreig x Animal F=7.4 p=0.0068 F=11.9 p=0.0006 F=17.1 p=0.0001 

Mostreig x Especie F=2.0 p=0.1009 F=5.2 p=0.0016 F=5.7 p=0.0008 

Mostreig x Animal x Espècie F=1.8 p=0.1456 F=0.8 p=0.4784 F=1.4 p=0.2271 

Taula 2. Anàlisi de la variança de mesures repetides per les diferents mesures estructurals 

de les plantes preses en el mostreig 1 i 2 (abans i després de ser pasturat). 

OBSERVACIONS DE CAMP 
Alguns aspectes no mesurats però observats durant l’experiència i que aporten 

més informació als resultats són els següents: 

- L’espècie que en un primer moment els animals, cavalls i cabres, menjaven amb 

més intensitat va ser el bruc d’hivern (Erica multiflora). 

- Els cavalls acostumaven a menjar a les parts baixes dels matolls, cosa que podria 

fer subestimar l’efecte de l’animal sobre la planta quan només es mesura l’alçada i els 

diàmetres de capçada. Les cabres en canvi menjaven en tota l’alçada. 

- Els cavalls eren capaços de consumir les parts més lignificades de les plantes 

(tiges i branques seques) i no semblava afectar-los l’espinesència de la gatosa. 

- Les cabres van consumir una gran quantitat de material verd (fulles) deixant 

moltes branques defoliades en peu, cosa que també podria fer subestimar l’efecte 

d’aquest animal sobre la planta, per la mateixa raó anterior. Només algunes gatoses 

mostraven bona part de la capçada verda desprès de la pastura. Els cavalls, en canvi 

van deixar molt material verd sobre la planta en totes les espècies. 
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Detall de l’estat del matollar desprès de la pastura amb cavalls a la 

parcel·la Z1 (Foto: X.Xortó) 

 

DETALL DE L’ESTAT DEL MATOLLAR DESPRÈS DE LA PASTURA AMB CABRES A LA 

PARCEL·LA Z4 (FOTO: X. XORTÓ) 

 

 

 

 

 

 
Detall d’un coscoll o garriga rebrotant 

després d’una pastura total de la seva planta. 
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CONCLUSIONS 
 

Dels resultats obtinguts s'extreuen les següents conclusions: 

- El tipus d'animal (cabra o cavall) influeix en la mortalitat de les plantes 

considerades. El nombre de plantes mortes que es trobaven en les parcel·les 

pasturades per cavalls (21%) va ser superior al de les cabres (10%) però en aquestes 

es trobaven més nombre de plantes desaparegudes (que podrien ser mortes o vives 

amb l'etiqueta perduda). 

- La pastura amb equí o cabrum és útil per disminuir l'alçada dels matolls. Com era 

d'esperar, les alçades de totes les espècies estudiades van disminuir amb la pastura. 

Aquesta reducció va ser una mica més forta amb la pastura de cabres (24%) que no 

pas amb cavalls (22%). 

- El tipus d'animal influeix en la disminució del fitovolum. La disminució de les 

capçades i els volums va ser més acusada en el cas de la pastura amb cabres (33% 

de capçada i 38% de volum) respecte a la de cavalls (25% de capçada i 36% de 

volum). 

- No es van detectar les diferències de selecció esperades (preferència o rebuig) 

entre animals però el descens de superfície de capçada i volum va ser més pronunciat 

en les espècies més baixes: bruc i foixarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


