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1. PRESENTACIÓ
El teix (Taxus baccata L.) es un arbre que sempre ha fascinat i atret l’interès dels humans arreu d’Europa.
L’extraordinària conservació de la fusta i la seva elasticitat van ser propietats molt preuades per
construir tot tipus d’utensilis des de temps reculats, com ho demostra l’arc de fusta de teix trobat al
jaciment de La Draga, al Pla de l’Estany, i datat de l’època Mesolítica (de 7000 i escaig anys d’antiguitat).
L’ús amb finalitats curatives també data d’antic, havent-se trobat restes carbonitzades de teix en focs
de pastor neolítics, on segurament l’empraven per desinfectar el ramat. Alhora, en la cultura celta,
els vells teixos presidien sovint llocs de reunió social o religiosa. Actualment, el teix té un elevat valor
terapèutic, emprant-se en quimioteràpia per lluitar contra el càncer. Per tots aquests motius, no es
estrany que el teix hagi tingut una forta empremta cultural fins avui en dia.
Els boscos de teix tenen elevat valor biogeogràfic i de conservació a causa de la regressió històrica
a que s’han vist sotmesos, conduint-los a una extraordinària raresa arreu del continent europeu. A
la Mediterrània, les teixedes s’han vist acantonades en barrancs i terrenys rocallosos, sobretot en
exposició obaga, limitades a rodals d’escassa extensió, relictes d’èpoques més frescals, on la seva
distribució era més continua i extensa. Les teixedes, doncs, es troben actualment en declivi i exposades,
a més d’impactes de caràcter local, a l’aïllament genètic, als incendis i a les sequeres extremes, factors
que es poden veure agreujats en el context del canvi climàtic. Per totes aquestes raons, les teixedes
mediterrànies constitueixen un hàbitat prioritari de conservació a la Unió Europea. Alhora, el caràcter
emblemàtic del teix, en fan un hàbitat idoni per anar més enllà i comunicar el valor intrínsec de la
biodiversitat i dels serveis ecosistèmics que presten els espais naturals.
Aquesta és l’essència del projecte Life TAXUS, contribuir a la conservació activa de les teixedes, com
un exemple de la necessitat de conservar el patrimoni natural y cultural de la Regió Mediterrània, i
fer-ho de forma compatible amb les diferents activitats humanes del territori. Per aconseguir-ho, el
Life TAXUS ha realitzat accions de conservació activa de les teixedes des d’una òptica global i amb la
participació activa i la col•laboració entre el món de la recerca i la transferència de coneixements (cas
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) amb les administracions locals (cas dels Consorcis de la
Serra de Llaberia i de l’Alta Garrotxa i de l’Ajuntament de Rasquera), els espais naturals protegits (cas
del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet) i els propietaris forestals privats, amb els quals s’han
establert acords, amb el suport de la Xarxa de Custòdia del Territori. Des de la Direcció General de
Forests de la Generalitat de Catalunya s’ha donat el recolzament tècnic i administratiu en tot moment
a les iniciatives del projecte.
En un mon globalitzat, els factors que amenacen la conservació també han canviat d’escala, tant espacial
com temporal, passant d’afeccions puntuals i esporàdiques a impactes de més abast territorial i cada
cop més freqüents. Per aquest motiu, la conservació de la natura no pot només protegir passivament
les espècies i els ecosistemes emblemàtics, sinó que també cal gestionar activament el conjunt del
territori amb la participació activa i el consens de tos els sectors socials implicats, com són la propietat,
les administracions públiques, les institucions científiques i les entitats de custòdia del territori. En
aquesta línia, el manual de bones pràctiques de conservació de les teixedes mediterrànies aporta eines
i experiències per a conservar les teixedes de forma activa, i que poden servir d’exemple demostratiu
per aplicar-les en hàbitats forestals de caràcter relictual a escala mediterrània i europea.

Montserrat Barniol

Directora General de Forests
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
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2. INTRODUCCIÓ
Les teixedes mediterrànies són boscos molt particulars per la seva escassetat, condicions
ambientals on es troben i, sobretot, per estar presidides per un arbre molt singular. El teix (Taxus
baccata L.) és un arbre relictual (Hampe & Jump 2011), de gran valor ecològic, cultural i terapèutic.
Hi ha poques espècies d’arbres al món amb tanta càrrega simbòlica (Hartzell 1991,Cortés et al.
2000). Des de les cultures neolítiques, els humans coneixien les propietats excepcionals de la
fusta del teix per fabricar eines, especialment arcs, i la toxicitat extrema de tot l’arbre, excepte
la part carnosa del fruit (l’aril). Aquestes propietats, conjuntament amb la llarga longevitat de
l’arbre (a Gal·les s’ha datat un teix de 5000 anys!) li van conferir un caràcter màgic i simbòlic en
l’imaginari col·lectiu. Les seves branques eren usades en funerals en les antigues cultures, celta,
grega o romana i els arbres vells eren centre de culte i reunió. El teix també va ser fortament
explotat fins a la baixa edat Medieval per a la construcció d’arcs. Recentment, al llarg del segle
XX, s’han aplicat les extraordinàries propietats anticancerígenes dels seus compostos orgànics
(taxans), fet que ha provocat problemes de conservació en les poblacions de les espècies de teix
del Pacífic americà i asiàtiques, no així a les europees, ja clarament reduïdes.
Les teixedes es troben amenaçades a Europa (European Environment Agency, 2009) i en
regressió a la Península Ibèrica (Serra Laliga 2009). Els factors adversos apuntats són múltiples.
Un d’ells és l’escàs èxit de regeneració, causat per la baixa producció de fruits, l’estrès hídric, i
l’ombra excessiva; junt amb la predació i pressió dels herbívors remugants, tolerants al taxina,
sobre el regenerat (Hulme 1996, García et al. 2000, García & Obeso 2003, Perrin et al. 2006,
Farris & Filigheddu 2008, Sanz et al. 2009). Un altre factor advers és l’excessiva coberta forestal
que comporta una forta competència, causada per altres espècies o pels propis congèneres
(Svening & Mägerd 1999, Iszkulo & Boratynski 2004, Amalesh et al. 2007, Ruprech et al. 2010),
que pot agreujar-se en problemes fitosanitaris (Caritat & Bas 2007). Els grans incendis forestals
son també una greu amenaça per a les teixedes, que poden delmar poblacions senceres com a
passat al centre de Portugal (http://www.lifetaxus.quercus.pt) i incidir en l’aïllament genètic de
les poblacions.De fet, la manca de continuïtat genètica s’ha constatat com un greu problema, ja
que comporta una davallada de la variació genètica i un increment de la divergència genètica
entre poblacions (Young 1996, Dubreuil et al. 2010, González-Martínez et al. 2010). A tot això s’ha
d’afegir que la viabilitat de les poblacions sembla ser més greu al límit meridional de distribució
de l’hàbitat (Linares 2013), fet que es pot veure agreujat per l’augment de temperatures i la
baixada de precipitacions previstes amb el canvi climàtic (Draper & Marques 2007, Àguila et al.
2015, Thomas 2015).
Per aquestes raons, els boscos de teix constitueixen un hàbitat prioritari per a la conservació
dins la Unió Europea (Hàbitat 9580* boscos mediterranis de Taxus baccata). En conseqüència,
és indispensable proposar mesures de conservació efectives tant per a l’arbre com per al seu
hàbitat, especialment en el context del canvi global per a una regió tan vulnerable com la
Mediterrània.
El manual que teniu a les mans vol sintetitzar les problemàtiques i les accions empreses
pel projecte Life TAXUS (www.taxus.cat), finançat per la Unió Europea, amb l’objectiu de
contribuir a la conservació de les teixedes en els espais Natura 2000 a Catalunya, els quals
inclouen pràcticament totes les teixedes conegudes al país. A Catalunya s’han inventariat 294
hectàrees de teixedes o boscos mixtos on el teix és present en més o menys alta densitat.
Les tipologies forestals que es poden definir són diverses, des de la teixeda monoespecífica i
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altament densa de Miseclòs, a l’Alta Garrotxa, fins a la teixeda centenària de Cosp, a la serra de
Cardó, probablement el bosc natural més vell del país. Entremig, s’emplacen des de teixedes
mixtes amb planifolis o coníferes, fins a petits rodals d’alzinars, fagedes i pinedes amb elevada
densitat de teixos, sovint com a estrat arbori subordinat. En tot cas, es tracta sempre de petites
extensions (2,5 hectàrees de mitjana) repartides per el Prepirineu, des del Montsec i la Ribera
Salada fins a l’Alta Garrotxa; i especialment, per les serralades prelitorals, des de les Guilleries
a Cardó, passant pel Montseny, Montserrat, Prades, Montsant i Llaberia. Petites extensions
al límit meridional de l’àrea de distribució de l’espècie, que en fan un hàbitat especialment
vulnerable en el context biogeogràfic regional i necessitat de mesures de conservació.
D’un total de 38 rodals identificats i inventariats, el Life TAXUS ha realitzat accions de conservació
en 195 ha. Les accions han consistit en la regulació de la competència sobre adults, juvenils
i plançons, tractaments fitosanitaris de teixos afectats per Armillaria, protecció del regenerat
contra els herbívors, reforçament de la regeneració amb producció i plantació de plançons de teix,
facilitació de la dispersió per mitjà de millora silvícola i plantació de plantes esquer productores
de fruit carnós i que alhora constitueixen elements botànics acompanyants de l’hàbitat, així
com emplaçament d’abeuradors per als ocells dispersors. Alhora, s’han implementat mesures
de protecció contra l’erosió i els grans incendis forestals. Finalment, s’ha regulat l’ús públic,
s’han divulgat els resultats per diferents mitjans i s’han emprès activitats d’educació ambiental.
Un esdeveniment important organitzat pel Life TAXUS van ser les IV Jornades Internacionals del
Teix i les Teixedes, celebrades al Monestir de Poblet, l’octubre de 2014.
El Life TAXUS espera haver contribuït de manera decisiva en la conservació i difusió dels valors
naturals de les teixedes catalanes. Alhora, utilitzant les teixedes com a hàbitat paraigua, el
projecte i com a extensió seva, aquest manual, volen ser una modesta contribució a la protecció
i la promoció del patrimoni natural i cultural de la Mediterrània.
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3. EL TEIX I LES TEIXEDES
3.1. El teix, un arbre molt singular
El teix (Taxus baccata) és un arbre emblemàtic, un dels més longeus del món, amb un enorme
valor com a patrimoni cultural, natural i científic. El teix és un arbre únic en molts aspectes; és
una conífera dioica verinosa i no resinosa de la família de les Taxàcies. L’elasticitat, a resistència
i el color vermellós de la fusta, la lentitud de creixement i l’extraordinària longevitat li són
caràcters específics (Abella 1996). Van ser els grecs qui van donar al teix el nom de Taxus, terme
que pot fer referència a dos aspectes importants d’aquest arbre: per una part taxon significa arc
i, per l’altre, toxikon equival a verí (Iglesias et al. 1997).
Taxonomia
Bolòs & Vigo (1989) enquadren Taxus baccata en l’esquema taxonòmic següent:
- Divisió Pinophyta
- Subdivisió
- Classe
- Subclasse
- Ordre

Espermatofitins (Fanerògames)
Gimnospermes
Coníferes

Taxals

- Família

Taxàcies

- Gènere

Taxus L.

1. Estat de conservació
La IUCN cataloga el teix com a Preocupació menor (Least Concern, LC) a escala internacional.
A Catalunya Taxus baccata es troba protegit per l’ordre del 5/11/1984 publicat al DOGC el
12/12/1984 (Cortés et al. 2000). No està catalogat com a espècie amenaçada al Catàleg de Flora
Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008 resolució).
L’hàbitat està considerat com de conservació prioritària a escala europea (veure capítol 3.5).

2. Descripció
El teix (Taxus baccata) és un arbre perennifoli, no resinós, de port corpulent, que pot arribar a
mesurar fins a 20 m d’alçada, tot i que el més habitual és que mesuri de 8 a 15 m com a màxim.
El tronc pot arribar a superar el metre de diàmetre a l’alçada del pit. En condicions desfavorables
queda reduït a port arbustiu. El sistema radicular adquireix gran desenvolupament i profunditat,
el tronc és curt i gros, en ocasions format per la unió entre si de vàries tiges, i arriba a mesurar
més de sis metres de perímetre en exemplars excepcionals. L’escorça, de color bru, es desprèn
en fines làmines allargades, deixant al descobert les plaques interiors vermelloses. La capçada en
condicions normals presenta una silueta fosca molt característica, arrodonida i molt oberta, d’on
en sobresurten les puntes de les branques (Cortés et al. 2000). Les branques són llargues, grosses,
alternes i flexibles, una mica recurrents en els extrems, fins el punt que poden arribar fins al terra.
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Figura 1. Teix monumental del Torrent de l’Orri (Alta Garrotxa). Foto: Jordi Bas.

La capçada és densa, ampla, oblonga o cònica, de color verd fosc. Les branques són abundants,
llargues, horitzontals i flexibles, i els branquillons, molt nombrosos, confereixen una elevada
densitat a la copa. Els brots adventicis són molt abundants en el tronc i en la capçada, per
produir-se sota l’escorça gran quantitat de gemmes dorments que són estimulades per podes,
ferides o mutilacions (Sobrón 1984).
Les fulles són persistents, viuen uns vuit anys, d’inserció helicoïdal i disposició subdística;
aciculars-aplanades, estretes, lanceolades i agudes; de 10 a 30 mm de longitud per 1.5 mm
d’amplada, disposant-se de forma pectinada (com una ploma) al llarg de tota la branca. Són de
color verd fosc a l’anvers i més clares al revers inferior de l’acícula (Cortés et al. 2000). Les fulles
velles cauen a la primavera quan en surten les noves. Es tracta d’una espècie dioica, és a dir que
existeixen individus que només tenen òrgans masculins (arbres mascle) i individus que només
tenen òrgans femenins (arbres femella). Tant els òrgans masculins com els femenins són petits
i poc vistosos (Fernández et al. 2004). Molt rarament és possible trobar algun exemplar monoic,
fet que explica la fructificació d’individus solitaris (Vives 2006).

Figura 2. Detall de l’escorça i les fulles de teix. Foto: Jordi Bas.
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3. La floració
La floració s’esdevé a finals d’hivern o principis de primavera i es produeix amb regularitat. Els
peus femella fructifiquen tots els anys, sempre que no es trobin molt allunyats dels masculins
(Ruiz de la Torre & Ceballos 1979). Tant els individus femella com els mascles fructifiquen a
partir dels 20- 30 anys d’edat (Cortés et al. 2000).
Els cons florals masculins apareixen a les axil·les de les fulles d’anys anteriors, a la part inferior
de les branques (figura 3). Són globosos i de color groguenc. Es tracta d’estròbils solitaris, amb
6 a 12 esquames peltades, cada una d’elles conté de 3 a 9 sacs pol·línics. La dispersió del pol·len
es produeix mitjançant el vent.
Els cons florals femenins apareixen solitaris a l’extrem d’un petit eix axil·lar revestit de bràctees,
això fa que tinguin un aspecte de gemmes escamoses (Fernández et al. 2004). Posseeixen un sol
òvul i estan envoltats de vàries bràctees estèrils. Una vegada fecundats, els cons florals femenins es
transformen en fruits que resulten molt vistosos quan maduren a finals d’estiu o a la tardor (figura 4).
Els fruits (en realitat falsos fruits amb una sola llavor) són vermells, de 8 a 12 mm de diàmetre, carnosos
a causa de la coberta que recobreix parcialment la llavor en les seves tres quartes parts. Aquesta
coberta, denominada aril, es torna vermella a la maturitat (Cortés et al. 2000).
Taxus baccata és una espècie molt tòxica, a causa d’un potent alcaloide, la taxina. L’aril, vermell, carnós i
dolç, és la única part comestible (Folch et al. 1988). Les llavors seques, ovoides i brunes estan cobertes
per un episperma llenyós no molt dur i acabat amb un petit àpex (Cortés et al. 2000). El jove embrió pot
deixar de créixer i quedar en estat de repòs durant mesos o, fins i tot, anys (Folch et al. 1988).

Figura 3. Flors masculines de teix en formació, amb els estams encara closos dins les esquames. Foto: Jordi Bas

4. Creixement vegetatiu
El seu creixement en longitud és molt lent, un cm el primer any i dos o tres el segon, creixent
fins al sisè any a raó de 3 cm per any. Després el seu desenvolupament continua sent molt lent,
sent excepcionals taxes de 15 a 20 cm anuals (Sobrón 1985). Per la seva resistència a plagues,
sequera i fins i tot incendis, és una de les espècies més longeves que es coneixen (García et al.
2001). El sistema radicular és superficial, format per extenses arrels horitzontals. L’engrossiment
també és molt lent, s’ha estimat que un tronc de 20 a 40 cm de diàmetre s’assoleix quan l’arbre
té de 80 a 100 anys (Cortés et al. 2000). Produeix brots a les branques amb molta facilitat i
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resisteix bé la poda (Galán et al. 1998). És una de les espècies amb major longevitat d’Europa,
tot i que n’és molt difícil conèixer exactament l’edat. A la Gran Bretanya s’han localitzat teixos
mil·lenaris amb edats calculades entre 2700 i 5000 anys.).

5. Maduració de fruits
A partir dels 20-50 anys d’edat produeix fruits regularment tots els anys, si bé en zones poc
òptimes de l’est d’Europa s’ha descrit una fructificació especialment abundant cada 2-3 anys.
Els fruits apareixen generalment a la tardor (d’agost a novembre) del mateix any i persisteixen
un període de temps a l’arbre (Abella 1996).
La llavor és oval-oblonga, de secció el·líptica, envoltada d’una mena de caputxa, el aril, obert
en el seu extrem, carnós, suculent, una mica viscós i dolç al seu interior. Primer és verd i a la
maduresa vermell. El conjunt de la llavor i l’aril (arilocarp) té l’aparença d’un fruit drupaci, globós
i lleugerament comprimit lateralment (Ruiz de la Torre & Ceballos 1979).
Taula 1. Fenograma biològic del teix. Font: Cortés et al. 2000.
G

F

M

Activitat vegetativa

A

MG

A

S

O

N

D

De finals de tardor a finals d’hivern

Floració

Maduració de l’aril

JL

De finals de febrer a novembre

Repòs vegetatiu

Fructificació

J

De febrer a abril
De maig a agost
D’agost a novembre

Figura 4. Teix en plena fructificació i detall de branca amb aril. Foto: Jordi Bas.

6. Dispersió
La dispersió es produeix per zoocòria, especialment per ocells però també carnívors (sobre el procés
de dispersió veure el capítol 3.3). L’aril, de color vermell viu o ataronjat al madurar, destaca sobre el
verd fosc de les fulles, fet que el fa molt cridaner pels animals que se’n alimenten. Molts vertebrats
ingereixen el conjunt de l’arilocarp però només son capaços de digerir l’aril carnós, i expulsen la llavor
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juntament amb els excrements; contribuint a més a més de la dispersió de l’espècie, a preparar les
llavors per a la seva germinació al passar pels sucs gàstrics de l’estómac, inhibint-les de la letargia que
posseeixen. Aquesta podria ser una raó per la qual apareixen teixos en zones rocoses, ja que és un
lloc on poden dipositar els animals els excrements (Galán et al. 1998). Encara que s’ha comprovat com
el pas pel tracte digestiu no millora les taxes de germinació i emergència del teix, les llavors sense aril
presenten percentatges d’emergència superiors a les llavors amb aril (Caritat & Bas 2007).
Els rosegadors actuen principalment com a depredadors de llavors de teix ja que trenquen la
dura coberta fent les llavors inviables al digerir els teixits nutritius de les llavors (Hulme & Borelli
1999, Crespo et al. in Cortés et al. 2000, Thomas & Polwart 2003). Tot i que també poden dispersar
una quantitat no menyspreable de llavors (Thomas & Polwart 2003), amb la qual cosa el balanç
depredació-dispersió dels rosegadors pugui ser, almenys en ocasions, avantatjós per el teix.

Figura 5. Pit roig amb un aril. La família dels túrdids són els principals dispersadors del teix. Foto: Jordi Bas.

7. Germinació
Alguns autors afirmen que el teix presenta germinació epigea (les llavors no necessiten ser
enterrades per germinar) i en rarament és hipogea. Tot i això, Cortés et al. (2000) sostenen que
és indiferent, ja que han obtingut bons resultats de germinació de les dues maneres.
Molts autors coincideixen amb la difícil germinació que presenta aquesta espècie (Ríos et al.
2015). Només una petita porció de llavors germinaran al primer any, la resta ho faran al segon
o tercer any. Segons Thomas et al. (2003) tot i que la viabilitat de les llavors és pròxima al 100%,
la taxa normal de germinació està al voltant del 50-70%.
Les llavors de Taxus baccata presenten una dormició que dura uns dos anys en el sòl, i això comporta
un desavantatge per a la supervivència de les llavors (Hulme & Borelli 1996). Algunes tècniques per
afavorir la germinació són sotmetre la llavor a processos d’escarificació o maceració que trenquin la
coberta. També s’utilitzen sistemes d’estratificació en caixons de sorra humida a uns 20ºC durant dos
o tres mesos, i més tard, un temps a 4 o 5 ºC (Abella 1996). Un quilo d’arils, conté més o menys 8000
llavors i en un quilo de llavors, lliures ja de les seves proteccions, entren més de 13000 unitats (Carrasco
1989). Les metodologies estan ben descrites a (García-Martí 2007, Ríos et al. 2015). Tot i que el millor
sistema de reproducció que presenta és mitjançant la llavor, també és possible de forma asexual per
estoló, estaqueta o empelt.
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Figura 6. Plançons de teix de l’any. Alta Garrotxa. Foto: Jordi Bas.

8. Herbivorisme
Tota la planta, excepte la polpa i l’aril és tòxica a causa de l’alcaloide taxina. Cornevin (1892,
citat per Clarke et al. 1981) determina les dosis orals letals per diverses espècies (en grams de
fulles per kg de pes de l’animal): ruc i mula 1,6 gr; cavall, 2 gr; porcs, 3 gr; gos 8 gr. ovins i bovins,
10 gr, cabra 12 gr; conill 20 gr. La gran resistència dels remugants a la toxicitat pot ser deguda
a la dilució de la taxina amb el contingut del rumen (Clarke et al. 1981). Els ramats de cabra
domèstica (Capra hyrcus) i de vaca (Bos taurus) arriben a ocasionar molts danys en el regenerat.
Els conills (Orictolagus cuniculus), tot i també rosegar el teix, normalment no els hi provoquen
tants danys. Els esquirols (Sciurus vulgaris) en roseguen l’escorça, les branquetes dels plançons
i també mengen els arils.

Figura 7. Els remugants tenen una elevada tolerància a la taxina i brostegen sovint els plançons i teixos joves, provocant danys greus sobre
el regenerat. Foto: Jordi Bas.
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3.2. Les teixedes, descripció i composició
A la muntanya mediterrània i medioeuropea el teix es localitza majoritàriament en vessants
d’orientació nord, sota boscos caducifolis o pinedes mixtes. Com més limitants són les condicions
climàtiques, el teix es refugia en petits enclavaments humits i protegits dels extrems tèrmics
(Thomas & Polwart 2003). A la Península Ibèrica habita en un ampli rang altitudinal, des dels 100
metres a Cantàbria fins als 2100 m a Sierra Nevada, però en la meitat est de la península queda
relegat a elevacions entre 500-600 i 1700 m (Cortés et al. 2000).
A Catalunya les teixedes són una comunitat vegetal més aviat escassa i localitzada, cobrint superfícies
minses, però amb una distribució força àmplia. Es troben al llarg dels Prepirineus i serres litorals, des
de l’Albera fins als Ports de Tortosa. En general, les poblacions de teix de Catalunya se situen en àrees
de muntanya, en zones altes i inaccessibles com penya-segats calcaris, canals i obagues; o bé en forma
de teixos dispersos en diverses comunitats vegetals fagedes, rouredes, pinedes o alzinars. Aquesta
situació també es pot observar en altres zones de la conca mediterrània com Turquia (Kaya & Raynal
2001) o el nord d’Àfrica (Cortés et al., 2000). Sovint la teixeda es fa més pura i/o el teix hi apareix amb les
mateixes proporcions que les altres espècies de caducifolis, aquest fet es replica en altres indrets del
Mediterrani com Còrsega (Laguna & Gamisans 2007) o Sicília (Bacchetta & Farris 2007).
El teix sol anar acompanyat per espècies arbustives i herbàcies mesòfiles. Quan la teixeda és
densa, el sotabosc és de diversitat florística baixa, constituït per algunes espècies herbàcies
esciòfiles i pocs arbustos. A les zones menys denses es barregen les espècies pròpies de la
comunitat forestal dominant de pinedes o alzinars (Costa et al. 1998), fagedes o rouredes.
El teix es pot considerar com una espècie d’una gran amplitud ecològica. Pot viure en sòls de molt
variada naturalesa, pobres o rics en nutrients; així com en tota classe d’exposicions, sota ombra
o amb força llum. No obstant, prefereix sempre els llocs frescos, humits i ombrívols. El principal
factor limitant és l’aigua disponible, ja procedeixi del sòl o de l’atmosfera (Cortés et al. 2000).

Figura 1. Teixeda de Cosp, (a dalt a la dreta) immersa en el paisatge mediterrani de la serra de Cardó. Foto: Jordi Bas.
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Figura 2. Esquema d’una teixeda en cingle calcari de la Serralada Prelitoral Catalana. Dibuix: Pere Rovira.

1. Factors que limiten l’establiment de les teixedes mediterrànies
Factors climàtics
Es tracta d’una espècie d’òptim ecològic atlàntic temperat, amb clima centre o mig europeu (Cortés et al.
2000), que penetra en zones de clima mediterrani, amb una pluviometria a partir dels 600 mm anuals
i una humitat relativa de l’aire habitualment per sobre el 70%. El seu òptim s’emplaça a partir de 850900 mm anuals. Tolera amplituds tèrmiques relativament importants, malgrat defuig la continentalitat.
Mentre que a l’estiu el factor limitant és la sequera, a l‘hivern són les baixes temperatures (pateix amb
les glaçades prolongades) les que dibuixen el límit altitudinal de l’espècie i les que condicionen la
seva ubicació en barrancs més protegits (Serra, 2009). S’ha observat que la boira és un factor climàtic
important per al teix que viu fora de les zones atlàntiques (Cortés et al. 2000, Serra 2009).
La seva localització a l’interior de l’àmbit circummediterrani s’ha de lligar amb l’existència de carenes
muntanyoses, on les seves condicions tèrmiques i hídriques s’assemblen a les de la seva àrea òptima
d’Europa central i occidental. Per ocupar el major nombre possible d’espais, el teix es reparteix en
una gran diversitat d’ambients. La seva versatilitat climàtica, una vegada satisfetes les necessitats
hídriques mínimes per la seva supervivència, suposa una adaptació per contrarestar la lentitud del
seu creixement. Fins i tot a vegades es veu desplaçat del territori on es troba el seu òptim climàtic per
la competència de les frondoses, espècies d’un creixement més ràpid (Sobrón 1985).
En el conjunt de la Península Ibèrica el teix es distribueix en àrees de clima atlàntic, ambients
submediterranis i també zones mediterrànies, en aquestes darreres generalment es refugia a
les àrees més ombrívoles i fresques.
Factors topogràfics
La topografia exerceix una gran acció en la diferenciació de microclimes locals. En els límits de
l’àrea de distribució del teix, com és aquest cas al sud del mediterrani, el seu paper arriba a ser
determinant (Sobrón 1985).
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El seu creixement lent, frugalitat i residència mecànica, li permeten viure en roquissars i cingles,
generalment d’exposició obaga, on la disponibilitat d’aigua és més alta, la insolació sovint és
més baixa i està exposat a pendents pronunciats i a la caiguda de pedres. No es la situació
òptima per al teix, sinó una conseqüència de la competència amb les frondoses i l’efecte de les
pertorbacions naturals o antròpiques.
L’orientació en obaga és un fenomen gairebé constant en la distribució de Taxus baccata a les
àrees de clima mediterrani, principalment perquè es mantenen les condicions ambientals més
fresques i humides i per la tolerància a l’ombra característica del teix. En zones de tendència
més atlàntica el teix és indiferent a l’orientació dels vessants, preferint sovint les exposicions
més assolellades. A les muntanyes del centre i centre nord de la Península Ibèrica predomina
en orientacions est, fugint de les gelades. A la meitat sud s’orienta quasi sense excepció al nord
o en fondalades ombrívoles.
El pendent condiciona una sèrie de processos mecànics que, incidint tant directament
sobre la vegetació com indirectament a través dels sòls, afavoreixen l’establiment del teix
davant d’espècies vegetals més exigents. El teix pot arrelar en pendent pronunciat, superior
habitualment als 25-30º. Adopta posicions subverticals en escarpaments rocosos.
Litologia i edafologia
Tot i que molta de la bibliografia assenyala la preferència del teix pels substrats calcaris, aquesta
espècie pot viure en sòls de molt variada naturalesa. No obstant això, a l’àrea mediterrània és
més abundant en els calcaris que no en silícics, ja que si es tracta d’un sòl massa àcid el rebutja.
Tot i que s’assenti quasi exclusivament sobre sòls de caràcter inicial, erosionats o litosòls, la
seva absència en els sòls ben desenvolupats sembla més una conseqüència de la competència
amb altres espècies llenyoses, les quals alhora tenen dificultat per viure en els sòls esquelètics
on si que hi pot créixer el teix.
La lentitud del seu creixement fa que es vegi superat sovint per altres espècies més competitives
en la colonització dels millors sòls (Sobrón 1985), conformant comunitats mixtes o bé queda
relegat al sotabosc o formant grups de regeneració a les clarianes.

Figura 3. Barranc amb teixos de baix port creixent entre roquissars i tarteres a la serra de Llaberia. Foto: Jordi Bas.
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2. Tipologia estructural de les teixedes
Des del punt de vista d’estructura de les espècies llenyoses Caritat et al. 2015 classifiquen
les teixedes catalanes en 6 tipologies de bosc. Tot i que arriba a formar boscos densos,
monoespecífics o mixtos, sovint apareix com a espècie acompanyant més o menys abundant,
de forma dispersa i en alguns casos formant grups de regeneració al voltant de peus llavorers.
•

•

•

•
•
•

Tipus 1. Teixeda densa. Bosc bastant jove i força dens, dominat per teixos, acompanyat
principalment per espècies de Quercus bastant regular d’estructura, dominada per classes
de diàmetres petit i mitjà.
Tipus 2. Bosc mixt de teix amb coníferes i frondoses. Bosc tancat i d’estructura semiregular, amb un estrat dominant de pins adults (Pinus sylvestris, P. nigra i/o P. halepensis) no
massa dens, i un segon estrat dens compost principalment per alzines i el teix. Altres espècies
de fulla ampla (Acer sp. pl., Ilex aquifolium, etc.) també són comuns com a acompanyants.
Tipus 3. Teixeda madura. Bosc no molt dens d’estructura semi-regular, amb un estrat
dominant d’individus de teix molt madurs, i una segona capa d’arbres joves amb barreja
d’espècies (principalment del gènere Quercus Pinus i teixos).
Tipus 4. Alzinar amb teix. Bosquina molt densa i regular d’espècies de Quercus,
principalment alzina, amb altres frondoses i presència ocasional de pi i teix.
Tipus 5. Fageda amb teix. D’estructura semi-regular i densitat notable de fajos, amb teixos
de classes joves acompanyants i regenerat de faig.
Tipus 6. Pineda amb teix. Fustal madur no molt dens dominat pels pins (Pinus sylvestris o
Pinus nigra), amb un estrat més jove d’espècies de Quercus, amb teix i altres perennifolis.
Seria similar al de tipus 2, però amb un estrat arbori més alt i dens.

La densitat total de les diferents espècies arbòries a les teixedes ben conformades van dels
2.000 peus/ha (Poblet) als 3.000 peus/ha (Alta Garrotxa), juvenils inclosos. La tendència del
teix és augmentar la seva densitat a les zones més septentrionals, amb valors que van des dels
254 peus/ha (Poblet) als 528 peus/ha (Alta Garrotxa) (Àguila et al. 2015). Són densitats força
baixes si es comparen amb els estudis de (Thomas & Polwart 2003) on, en condicions òptimes,
a Dinamarca s’han trobat densitats de teix de 1.388 peus/ha. Per contra, presenta densitats
considerables si es comparen amb les teixedes de Navarra que van dels 11 als 240 peus/ha
(Schwendtner et al. 2007). Les mitjanes d’alçàries obtingudes a Catalunya oscil·len entre els 3,6
m i els 7,9 m.(Caritat & Bas 2007, Àguila et al. 2014). A les figures 4 a 16 es recullen les dades
dasomètriques bàsiques per a les principals zones d’actuació del projecte Life TAXUS.

Figura 4. Teixeda densa (tipus 1) sobre sòl
profund de Miseclòs (Alta Garrotxa), amb una
alçada dominant dels teixos de 15 m i diàmetre
mitjà dels teixos adults de 10,4 cm (2,5-30,8 cm).
La densitat de capçades (81% de recobriment
mitjà), principalment de teix (66%) dificulta la
regeneració d’altres espècies arbòries. El sotabosc
és molt pobre (10% de recobriment arbustiu i 2%
d’herbaci) a causa de l’elevada coberta arbrada i la
pastura de vaques. Foto: Jordi Bas.
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Figura 5. Teixeda mixta (tipus 2) en fondalada
del Barranc del Titllar (Bosc de Poblet), amb una
alçada dominant dels teixos de 9,8 m i diàmetre
mitja de 17 cm (4-29 cm). La densitat de capçades
es del 80% de recobriment mitjà amb una coberta
del 53% pel que fa al teix a les zones més denses.
El sotabosc és poc dens a les zones més cobertes,
amb 25% de recobriment arbustiu i 10% d’herbaci
(Vives 2006). Foto: Jordi Bas.

Figura 6. Teixeda madura (tipus 3) sobre sòl
pedregós de Cosp (Serra de Cardó), amb una
alçada dominant dels teixos de 8,1 m i diàmetre
mitja dels teixos adults de 41 cm (17-65,5 cm),
amb pinasses (Pinus nigra) de grans dimensions
acompanyants. La densitat de capçades és del
55% de recobriment mitjà, principalment de teix
(47%). El sotabosc és escàs (21% de recobriment
arbustiu i 6% d’herbaci) a causa en part de la
pastura de cabres. Foto: Jordi Bas.

Figura 7. Teixeda mixta amb alzinar (tipus 4)
sobre sòl pedregós a la Serra de Llaberia, amb una
alçada dominant dels teixos de 15 m i diàmetre
mitjà de 9,8 cm. La densitat de capçades és del
81% de recobriment mitjà, principalment de teix
(66%). El sotabosc acostuma a ser pobre (10% de
recobriment arbustiu i 2% d’herbaci) a causa de
l’elevada densitat arbòria, però arriba a ser dens
i dominat per arítjol (Smilax aspera) i/o marfull
(Viburnum tinus) a les clarianes i rodals més clars
(Camprodon et al. 2010). Foto: Jordi Bas.

Figura 8. Fageda amb petits rodals de teix (tipus 5)
al Pla de la Calma (Montseny). L’alçada dominant
dels teixos és de 4,6 m i diàmetre mitjà de 10,4
cm. La densitat de capçades és entre el 40 i 80%
segons la densitat de teix. El sotabosc acostuma
a ser pobre (10% de recobriment arbustiu i 5%
d’herbaci i molses) a causa de l’elevada densitat
arbòria. Foto: Antònia Caritat.

19 ·

Figura 9. Pineda amb teix (tipus 6) a l’Alta
Garrotxa. L’alçada dominant dels teixos és de
5,7 m i diàmetre mitjà de 4,1 cm. La densitat de
capçades és del 80% de recobriment mitjà, on
el teix ocupa entre el 20 i el 40% com a espècie
codominant acompanyant i, alhora, formant un
subvol arbori. El sotabosc acostuma a ser pobre
(5% de recobriment arbustiu i 5% d’herbaci i
molses), a causa de l’elevada densitat arbòria.
Foto: Jordi Bas.

Figura 10. Distribució per classes diamètriques del teix a la teixeda de Miseclòs (Montagut, Alta Garrotxa). Pl: plançons (h<1,3 m), juv:
juvenils (h>1,3m i <2,5 cm de diàmetre normal). Foto: Jordi Bas.

Figura 11. Distribució per classes diamètriques d’espècies acompanyants a la teixeda de Miseclòs (Montagut, Alta Garrotxa).
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Figura 12. Distribució per classes diamètriques del teix a la teixeda del Barranc del Titllar (Vimbodí i Poblet, Bosc de Poblet). El regenerat
fins a 2,5 cm de diàmetre normal no s’ha representat per raons d’escala; representa una mitjana de 1078 peus/ha.

Figura 13. Distribució percentual per classes diamètriques d’espècies acompanyants a la teixeda del Barranc del Titllar (Vimbodí i Poblet,
Bosc de Poblet).

Figura 14. Distribució per classes diamètriques de la teixeda de Cosp (Rasquera, Serra de Cardó). Sense presència de regenerat ni juvenils
de teix en les estacions mostrejades.
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Figura 15. Distribució per classes diamètriques del teix a les teixedes de Serra de Llaberia (Capçanes-Colldejou). Pl: plançons (h<1,3 m),
juv: juvenils (h>1,3m i <2,5 cm de diàmetre normal).

Figura 16. Distribució percentual per classes diamètriques d’espècies acompanyants a les teixedes de Serra de Llaberia (Capçanes-Colldejou).
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3. Tipologia florística de les teixedes
L’amplitud ecològica que té el teix porta a que es pugui trobar en comunitats vegetals de
distribució biogeogràfica diversa: eurosiberianes pròpies de clima atlàntic (fagedes i boscos
caducifolis mixtos), submediterrànies (rouredes i pinedes de pi roig o de pinassa), i mediterrànies
(alzinars muntanyencs). Majoritàriament el trobem en boscos però també apareix en comunitats
arbustives. En una anàlisi inicial del comportament fitosociològic del teix al nord de la Península
Ibèrica feta per Lence et al. (2010), el teix es troba en més de 70 associacions vegetals adscrites
a diferents classes sintaxonòmiques, les quals mostren la diversitat d’ambients en que pot viure
el teix.
A escala ibèrica podem separar dues grans tipologies de comunitats on es fa el teix: 1) les que
trobem a l’àrea atlàntica del nord i de l’oest, on el teix va associat sobretot als boscos caducifolis
d’ambients més humits i higròfils, com ara fagedes, bedollars i fins i tot en boscos de ribera
(Romero 1993, Sanz et al. 2007, Schwendtner et al. 2007, Lence et al. 2011, Rodriguez et al. 2011,
Portela-Pereira 2016); i 2) les que hi ha en l’arc mediterrani de l’est, que s’estén des d’Aragó i
Catalunya cap a les muntanyes del sud de la Península, on el teix va associat principalment a
comunitats mediterrànies i submediterrànies (rouredes, pinedes i alzinars) (Nuet i Parareda
1982, Alcober et al. 1988, Costa 2007, Andrés et al. 2007, Medrano 2007).
Només hi ha una comunitat descrita de les teixedes en tota la Península Ibèrica, l’associació Saniculo
europaeae-Taxetum baccatae, descrita inicialment a Catalunya (Bolòs 1967) i que es troba també a
Aragó (= Taxo baccatae-Tilietum platyphylli, Pitarch 2002). És una comunitat forestal mesòfila amb una
elevada riquesa en espècies eurosiberianes. L’estrat arbori dens està constituït per Taxus baccata i
alguns caducifolis com Sorbus aria, Acer opalus, Populus nigra, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra o Fraxinus
excelsior. L’estrat arbustiu està dominat per Corylus avellana, Ilex aquifolium, Hedera helix o Daphne
laureola. L’estrat herbaci, està caracteritzat per la presència de plantes mesòfiles com ara Sanicula
europaea, Poa nemoralis, Campanula trachelium, Brachypodium sylvaticum, Aquilegia vulgaris, Lilium
martagon, etc. Als enclavaments més abruptes, la comunitat es torna més pobre en espècies i poden
aparèixer algunes espècies rupícoles (Bolòs 1967).
A partir de l’anàlisi de coordenades principals dels inventaris publicats en el Banc de Dades
de Biodiversitat de Catalunya on el teix hi és present amb un recobriment superior al 5% i
d’altres d’inèdits realitzats en teixedes catalanes en el marc del projecte Life TAXUS (Capdevila
& Casas 2014), les teixedes se separen clarament en diferents tipologies florístiques, que es
poden sintetitzar en tres grans grups biogeogràfics:
1. Fagedes amb teix i nuclis de teixos que associats a les fagedes.
Boscos rics en espècies nemorals d’ambients humits i de distribució atlàntica, característiques
de l’ordre Fagetalia i de l’aliança Fagion. Es troben en zones de muntanya amb clima atlàntic i
humit per exemple al Montseny i als Ports.
2. Rouredes submediterrànies, pinedes de pi roig i alzinars muntanyencs amb teix i
teixedes del Saniculo-Taxetum
Són els boscos característics de la muntanya mitjana amb clima submediterrani, amb espècies
característiques dels boscos caducifolis de l’aliança Quercetalia pubescentis i de l’ordre Quercion
pubescentis-petraeae. En aquest grup s’inclouen moltes de les teixedes que trobem a la part
central i septentrional de Catalunya i als Prepirineus (Montserrat, Serra d’Odèn, Alta Garrotxa i
Osona) i també en algunes muntanyes del Sud de Catalunya (els Ports i Prades).
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3. Alzinars de terra baixa i pinedes mediterrànies de pinassa o de pi blanc amb teix
Les teixedes que trobem a les serres litorals del sud de Catalunya, com la Serra de Llaberia i
la Serra de Cardó van lligades als alzinars de terra baixa. Les espècies que acompanyen el teix
són plantes de distribució mediterrània i característiques dels alzinars (de la classe Quercetea
ilicis i de ordre Quercetalia ilicis). Generalment aquestes teixedes es situen en els vessants
obacs i als peus de cingle de les muntanyes de les serralades litorals, allà on es manté una
humitat ambiental més elevada, la qual permet que hi surtin també algunes espècies mesòfiles,
submediterrànies, pròpies dels boscos caducifolis (de la classe Querco-Fagetea).
A partir d’aquesta anàlisi es conclou que les teixedes presents a Catalunya van associades a
tres grans tipologies de boscos: fagedes, rouredes i alzinars, els quals es distribueixen en un
gradient altitudinal i també de distribució biogeogràfica (atlàntic – submediterrani – mediterrani)
relacionat amb un gradient d’humitat ambiental i edàfica.

Figura 17. Sotabosc en teixeda densa a Miseclòs (Alta Garrotxa). Foto: Jordi Bas.
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3.3. Dinàmica de l’hàbitat
Fins entrat el segle XX molts terrenys forestals europeus es van mantenir oberts per conreus i
pastura o en baixa densitat per aprofitaments de llenya i fusta. La successió cap a condicions
de forest més tancades s’ha produït quan aquests pràctiques s’han abandonat paulatinament
(Peterken 1996). La recuperació del bosc ha afavorit, en part, certa recuperació de les teixedes
mediterrànies, enmig d’un panorama general de regressió (veure capítol 4.6). No obstant,
encara que el teix tolera bé l’ombra (Thomas & Polwart 2003), el tancament de les masses
arbrades i l’augment de competència condueix a un escàs reclutament i la mortalitat dels adults
(Iszkuło 2010, Ruprecht et al. 2010, Dhar et al. 2007). En canvi, l’obertura de la coberta arbrada
de forma moderada afavoreixen l’expansió del teix (Svenning &Magärd 1999, Camprodon et
al. 2015). Les teixedes catalanes són en general poblacions relativament joves (amb alguna
excepció), en què s’observa una clara dominància dels plançons, elsjuvenils i els adults de classes
diamètriques baixes i poca densitat de peus de classe diamètrica 20 i superiors (veure capítol
3.2). Els processos de regeneració i evolució de les teixedes catalanes cap a comunitats més
madures depèn de diversos factors que interactuen (figura 1). En aquest capítol comentarem el
procés de la dispersió i com influeix en la regeneració de les teixedes.
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Figura 1. Etapes de creixement del teix en relació amb ambles variables ambientals que influeixen en el seu reclutament i maduresa: plantes
tutores, herbivoria, sequera, tancament de capçades (competència) i deriva genètica. El gruix de les fletxes representa la dimensió teòrica de
l’efecte de les variables. Dibuixos: Anna Gallés. Original de Linares 2013.

Malgrat que el teix pot reproduir-se vegetativament per rels adventícies, sobre tot quan és
vell, la regeneració de les teixedes depèn de la reproducció sexual i en bona part, de l’estreta
relació de mutualisme entre les plantes i animals dispersors de llavors (zoocòria). En aquesta
mutualisme, els animals obtenen un aliment generalment abundant i l’alt contingut calòric i la
planta aconsegueix la dispersió les seves llavors, desenvolupant estructures carnoses plenes de
sucres i colors atraients (l’aril en el cas del teix).
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Els individus de teix tendeixen a agrupar-se en formacions més o menys denses que anomenem
teixedes. En la conformació de les teixedes participen altres plantes llenyoses zoocores, que
comparteixen amb el teix certs animals dispersors de llavors, formant un complex entramat
(xarxa) d’interaccions ecològiques (Martínez et al. 2008, Lavabre 2008, García et al. 2013, Peredo
et al. 2013). L’estructura heterogènia d’aquesta xarxa, com passa en altres regions (serralada
Cantàbrica), pot suggerir una forta complementarietat funcional, quan les interaccions
s’organitzen principalment en dos subgrups d’espècies: un format per arbres, dispersats
eminentment per ocells, com ara el grèvol, i un altre compost per arbustos, dispersats
preferentment per mamífers. En aquesta xarxa hi ha també espècies com el teix que poden ser
dispersades tant per ocells com per mamífers.
A les muntanyes cantàbriques s’ha determinat que, tot i les moltes llavors que prenen els
ocells dels arbres, la gran majoria de llavors dels teixos cauen per gravetat sota les capçades
d’individus adults o són transportats pels ocells sota altres plantes de fruit carnós i arbres perxa
(García 2007). Precisament, la coberta protectora dels arbres perxa, com ara el pi roig, la pinassa
i el pi blanc, suposen uns dels llocs on hi ha un reclutament més efectiu de teix als ambients
eixuts mediterranis. Molt poques llavors són dipositades fora de la coberta arbrada. Un cop
dispersades, els rosegadors, sobretot el ratolí de bosc, depreden la major part de les llavors
(Tittensor 1980, Hulme & Borelli 1996). Tot i així, algunes plàntules acaben germinant durant
la segona i tercera primavera després de la dispersió. En general, les petites plàntules tenen
una altíssima taxa de mortalitat durant els primers anys de vida, sobretot a causa del trepig
i consum per ungulats silvestres i domèstics. No obstant això, una petita part aconsegueix
sobreviure, en particular les que han tingut la sort germinar enmig de plantes tutores, és a dir,
mates espinoses com l’arítjol i l’esbarzer al Sistema Prelitoral Català (Camprodon et al. 2015) o
el boix grèvol a les muntanyes cantàbriques (García & Obeso 2003).
El camí que ha de seguir una plàntula de teix fins a esdevenir un arbre adult i de bon port es pot veure
truncat per l’excessiva exposició a la llum o bé per un excés d’ombra i competència (Schwendtner
2007, Ruprecht et al. 2010). A propòsit, l’excés d’ombra també pot inhibir la producció de flors i fruits
(Iszkuło & Boratynski 2006, Dhar et al. 2007). No obstant això, pot sobreviure somort com a estrat
acompanyant, allargant extraordinàriament les seves branques laterals buscant la llum, a l’espera
que els seus competidors menys longeus decaiguin. I en longevitat pocs arbres el depassen, ja que és
capaç de viure més de 2000 anys d’anys en condicions naturals (Tabbush & White 1996) i conservar
la capacitat de produir brots verticals cap al zenit del clar obert.
A una escala de paisatge, a part de les condicions microclimàtiques i edàfiques, la distribució de
les plantes llenyoses productores de fruits carnosos, depèn dels processos de dispersió i els
seus condicionants. I aquí, tal com esmenten Schupp (1993) i Jordan & Schupp (2000), intervenen
diversos factors: a) l’emplaçament de les plantes en rodals de bosc extensos o en tot cas, no massa
fragmentats; b) la densitat de plantes productores de fruit i la concentració de fruit produït, de
manera que siguin ben visibles i atractives per als animals; c) l’alternança d’espècies productores de
fruit que puguin atreure dispersants i actuar d’esquer cap a plantes veïnes menys nombroses o poc
vitals, de la mateixa o diferent espècie; d) el tipus i abundància dels dispersors presents. Aquests
factors poden aplicar-se també al teix i als altres espècies zoocores del seu hàbitat.
La dispersió a distància i fora del bosc dependrà de l’etologia de les espècies animals. Mentre els
carnívors permeten una dispersió a llarga distància, afavorint l’intercanvi genètic entre poblacions
(Levin et al. 2003), la majoria d’ocells són poc proclius a desplaçar-se per les zones obertes sense
cobertura forestal (Morales et al. 2013), suposadament per la major protecció contra la depredació

·26

que ofereix la coberta arbrada.Tant és així que s’ha senyalat a la fragmentació dels boscos montans
com a causa responsable de la reclusió del teix a les zones menys desforestades a l’interior de
les taques de bosc (García 2015). A les teixedes catalanes, la major dispersió observada durant el
transcurs del projecte Life TAXUS s’ha produït a través de concentracions d’individus migrants de
tord comú i de merla de pit blanc (Guixé et al. 2015). Només una escassa proporció de llavor era
mobilitzada per ocells sedentaris (per exemple, pit-roig, merla, griva, gaig i tudó) i per carnívors
(figura 2). Tot i això, no s’ha de menystenir l’acció dispersiva dels ocells residents, en benefici de la
cohort d’arbres i arbustos propis de les teixedes, tal com s’ha detectat a altres ambients cantàbrics
(García 2016). Els ocells d’espais oberts arbrats, com la griva i la merla de pit blanc, podrien influir
decisivament en la propagació del teix fora del bosc.
Els estudis en teixedes ibèriques han establert diferents “paisatges de dispersió” que varien segons els
anys (García 2015) i que s’han establert a partir de la complexitat de la xarxa de plantes productores
de fruit carnós i els seus dispersadors (figura 3). Aquests paisatges varien, espacialment, en funció
de la distribució de les plantes i temporalment, segons els bons anys de producció de llavor,en el
cas de les plantes de fructificació anyívola. Per exemple, en les tardors de major fructificació a les
clarianes (arç blanc), els ocells dispersen més quantitat de llavors des de dins el bosc cap a aquestes
àrees (que son més visitades), situació que pot afavorir l’expansió del teix en zones obertes (figura
4). El teix produeix fruits de manera més o menys constant cada any encara que hi ha anys amb més
producció que altres- i és dispersada tant per ocells com mamífers, amb la qual cosa pot esmorteir
els efectes de les diferències entre paisatges de dispersió.

Figura 2. Composició de la xarxa d’arbres i arbustos dispersats per animals a les teixedes catalanes i principals dispersadors i predadors de
llavors, d’un total de 19 dispersors (12 ocells i 4 carnívors) i predadors potencials (11 ocells i 3 rosegadors). El gruix de les fletxes i la mida
dels cercles indica l’abundància de les espècies. Cm: Crataegus monogyna; Ia: Ilex aquifolium; Jc: Juniperus communis, Jp: Juniperus phoenicea,
Pl: Phillyrea latifolia, Ru: Rubus ulmifolius, Sa: Smilax aspera, So: Sorbus ària / domestica / aucuparia; Tb: Taxus baccata. Dispersadors (de
dalt a baix): tord comú i altres túrdids, gaig, tudó, geneta, fagina, guineu i teixó. Predadors (de dalt a baix): ratolí de bosc, esquirol, pinsà
comú, mallerengues, picot garser gros i pica-soques blau. A partir de Guixé et al. 2015. Dibuixos d’Anna Gallés.
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Figura 3. Xarxa d’interaccions de dispersió de llavors entre arbres (verd; Cm: Crataegus monogyna; Ia: Ilex aquifolium; Sa: Sorbus ària /
aucuparia; Sn: Sambucus nigra; Tb: Taxus baccata) i arbustos (vermell; Ro: Rosa sp.; Ru: Rubus fruticosus / ulmifolius) de fruit carnós i
ocells (en negre; d’esquerra a dreta: tords Turdus sp., pit-roig Erithacus rubecula, tallarols Sylvia sp.) i mamífers (en blau; d’esquerra a dreta:
cèrvids Cervus / Capreolus; Martes sp.; guineu Vulpes vulpes; senglar Sus scrofa; teixó Meles meles) en els boscos secundaris de la Serralada
Cantàbrica. El gruix dels vincles és proporcional a la proporció de llavors dispersades. Basat en Martínez et al. (2008), Lavabre (2008),
García et al. (2013) i Peredo et al. (2013). Il·lustracions d’Anna Gallés.

Figura 4. A) Representació de la distribució de les llavors de teix dispersades per ocells, des de la vora de la coberta arbrada (verd clar, teixos
adults en verd fosc) cap a la matriu desforestada (pastura) a la Serralada Cantàbrica, en un any amb molts fruits (per exemple grèvol, en
vermell) a l’interior del bosc. Les bandes grises i les fletxes representen una densitat de llavors decreixent amb la distància. B) En anys amb
pocs fruits dins el bosc, però amb fructificació intensa en els arbres aïllats (per exemple arç blanc), augmenten l’àrea de pastura que rep
llavors i les distàncies de dispersió. Modificat de Martínez & García (2014).
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3.4. Distribució a Europa, a la Península Ibèrica i a
Catalunya
La família Taxàcies comprèn unes 15 espècies, repartides entre 5 gèneres, la majoria esteses
a l’Hemisferi Nord. A Europa hi ha localitzat només un gènere amb una sola espècie: el teix
europeu Taxus baccata, un arbre de creixement lent i llarga vida, un relicte supervivent de la
transició del Cretaci al Terciari, fa uns 66 milions d’anys (Hao et al. 2008). Les traces pol·líniques
pleistocèniques indiquen que va estendre la seva distribució durant els períodes interglacials,
on va esdevenir una espècie més comuna i significativa en la composició dels boscos europeus
del que ho és actualment (de Beaulieu et al. 2001, Müller et al. 2003, Koutsodendris et al. 2010).
Sembla ser que el teix va colonitzar el continent des de l’est i que les poblacions europees
van diferir en dos grups genèticament ben diferenciats, una occidental i l’altre oriental. Les
poblacions ibèriques estrien incloses dins el grup occidental, que inclouria el sud i oest europeu,
des la Península Ibèrica fins a Grècia, incloent Irlanda i Gran Bretanya; les poblacions orientals
inclourien el centre i est d’Europa (Mayol et al. 2015). Segons aquests autors, en aquesta
divergència sembla que ha jugat un paper més important la temperatura que la disponibilitat
d’aigua durant els períodes interglacials càlids.
El teix europeu es distribueix des del sud de Noruega fins al nord d’Àfrica, Pròxim Orient, Madeira
i Açores, en àrees fragmentades i amb nuclis dispersos, sobretot al sud de l’àrea de distribució
(Garcia et al. 2001, figura 1). A l’est presenta el seu límit al Caucas i és relativament habitual a
les muntanyes de Turquia i al nord d’Iran (Cortés et al. 2000). S’ha extingit d’algunes localitats
centreeuropees i en altres està en perill imminent, com és el cas de les Açores (Schirone et al.
2010).
A la Península Ibèrica el teix es troba a gairebé tots els sistemes muntanyosos, especialment en
la meitat nord, faltant sobretot en el quadrant sud-occidental. En l’àmbit mediterrani resulten
ser més escasses, però encara es troben rodals dominats per teix al Prepirineu, muntanyes
litorals de Catalunya, Alt Maestrat, Conca, Alto Tajo, serres del País Valencià, Sistema Central i
Montes de Toledo (figura 2).
Pel que fa als Països Catalans es troba en diversos punts del país: des del Pirineu (de la Vall d’Aran
i el Montsec, a les Corberes i l’Albera), segueix per les serres litorals (muntanyes Olositàniques i
Catalanídiques), fins a les Muntanyes Diàniques (com la serra de Mariola i la Serra d’Aitana) i la
serra de Tramuntana (Bolòs & Vigo 1989).

Malgrat la distribució més o menys estesa del teix com a espècie acompanyant dispersa en el boscos de
tipus centreeuropeu i mediterranis catalans, com a comunitat vegetal la seva superfície és molt escassa.
El Life TAXUS ha arribat a delimitar fins a 303 ha de rodals de bosc amb més o menys densitat de teixos.
En la major part d’aquests rodals el teix és abundant com a acompanyant codominant o formant un estat
subordinat. Només uns 25 rodals de 2 ha de superfície mitjana, que sumen unes 78 hectàrees, poden
considerar-se teixedes, on el teix és dominant o forma una comunitat mixta amb frondoses i coníferes (taula 1).
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Figura 1. Distribució del teix a Europa. Font: Linares (2013), revisión a partir de Jalas & Suominen (1973).

Figura 2. Distribució del teix a Espanya. Modificat de Serra & Garcia Martí 2010.
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Figura 3. Distribució del teix a Catalunya. Punts vermells: teixedes i presència de teixos (Life TAXUS); punts blau fosc: presència de teixos
segons quadrícula 1x1 km (BIOCAT); punts blau clar: presència de teixos segons centroide de 10x10 km (BIOCAT). En groc es destaca la
Xarxa Natura 2000. Font: CTFC & Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BIOCAT), Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (2016).

31 ·

Taula 1. Relació de teixedes i zones amb certa densitat de teixos com a espècie acompanyant inventariades pel Life
TAXUS. S’inclou la superfície i la ZEC a la que pertanyen.
Superfície
Localitat
ZEC
Teixeda
(ha)
Alta Garrotxa
ES5120001. Alta Garrotxa-Massís de les Salines
L’Orri
4,9

8,2

Obaga del Vilar

48,1

Savassona

ES5120012 Les Guilleries

Savassona

0,5

Turó de l’Home

ES5110001 El Montseny

Turó de l’Home

0,5

La Calma
Serra de
Montserrat
Montsec

Font del Vilar

0,5

ES5110012. Montserrat-Roques Blanques-Riu
Llobregat
ES5130015. Serra del Montsec

Canal dels Arínjols

2,2

Barranc de la Fontfreda

0,2

Baga de la Pena

85,0

Barranc del Titllar

60,0

Barranc dels Torners

6,3

Obaga de la Vall de Montblanc

7,0

Pasquala i Ermita de Sant Joan

1,3

Mas de Mateu

0,5

Cogullons

0,9

Clot o Racó d’en Guasc

3,6

Barranc del Teixar

3,8

Escambellet

1,2

Barranc de la Canyera

0,9

La Mafla

0,5

Mola de Perelló

0,5

Los Borjos

0,5

Canal Fosca

0,9

Font de la Coma

0,5

Clots - Tossetes

0,6

Font de l’Avellar

1,4

Canal del Roc

2,4

Font de l’Om

2

ES5140008. Muntanyes de Prades

Vall de Montblanc

Serra del
ES5140017. Serra de Montsant-Pas de l’Ase
Montsant
3
Serra de Llaberia ES5140009. Tivissa-Vandellós-Llaberia

Serra de
Vandellós4
Serra de Tivissa4
Rasquera

ES5140009. Tivissa-Vandellós-Llaberia

ES5140006. Serres de Cardó - El Boix

Cardó-Benifallet3
Els Ports4

ES5140011. Sistema Prelitoral Meridional

Total
La zona densa de teixeda de l’Obaga del Vilar suma 2,5 ha.
Les zones de teixeda densa sumen unes 20 ha.
3
Las zones de teixeda densa ocupen 17,8 ha, localitzades només a la Serra de Llaberia.
4
Zones de presència de teix sense formar hàbitat dens.
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Miseclós
ES5130028. Ribera Salada

Bosc de Poblet

2

1,3

Ribera Salada1

2

1

Llongarriu

Bullidor

3,1

Camí de Pratdip - Esquirol

3,3

Coll del Guix

0,7

Mas del Ramer

0,8

Zones de presència

6,6

Zones de presència

33,8

Cosp

6,1

Los Teixets

1,7

Zones de presència

0,4
302,8

3.5. Usos històrics i protecció legal
Des del Neolític, molts registres arqueològics demostren la utilització de les teixedes i la fusta
de teix en particular per a la fabricació d’eines i armes, com ara llances, mànecs de destrals
i dagues, i sobretot arcs (Thomas & Polwart 2003). Coles et al. (1978) enumerenfins a 18
artefactes fets de fusta de teix des de la prehistòria,a Gran Bretanya i Irlanda.La concentració
de l’alcaloide anomenat taxina, que es troba a tot l’arbre (excepte l’aril) s’havia utilitzat com a
verí. Està documentada l’unta de puntes de fletxes i la pràctica del suïcidi bevent un beuratge
de teix en la cultura celta, celtibera i romana. En medicina tradicional el teix s’havia utilitzat amb
moderació per les seves propietats antihelmíntiques, abortives i analgésiques, entre altres usos
més restringits (Cortés et al. 2000).
La fabricació d’arcs és sens dubte l’ús pretèrit més famós del teix. Tot i que s’han fet servir
diverses fustes, sobretot freixe i Laburnum, la de teix és la que donava millors resultats de
flexibilitat i resistència. Diversos monarques britànics (Edward IV, Richard III i Elizabeth I) van
decretar que els teixos s’havien de conservar i / o plantar per mantenir un subministrament
adequat de fusta per a l’arqueria, tot i que la millor fusta provenia de l’Europa continental
(Thomas & Polwart 2003). El nord ibèric n’era un dels proveïdors (Cortés et al. 2000).
A part de l’ús per armeria i ser ben preuat en ebenisteria, no està documentat un aprofitament
generalitzat de la fusta a partir de l’Edat Moderna fins als nostres dies, ni l’aplicació de cap
pràctica silvícola concreta, almenys a Gran Bretanya i a la Península Ibèrica (Thomas & Polwart
2003, Martí Boada com pers.), tot que com a espècie està recollida en algun tractat antic de
silvicultura (Paniagua 1841). Si que està documentat al nord ibèric la cerca de teixos concrets
per construir mobles de luxe o arcs de competició, tallats preferentment a una edat entre 100
i 250 anys per a optimitzar la qualitat de la fusta (Cortés et al. 2000). No obstant, almenys
durant els inicis de la industrialització al segle XIX fins a mitjans segle XX, els boscos de teix es
van veure sotmesos a una tala o selecció de tanys per aprofitar-lo com a llenya i carbó, no de
manera específica, sinó conjuntament amb l’alzina i al resta d’espècies llenyoses aprofitables
d’un mateix rodal. A les muntanyes del prelitoral català avui en dia es poden observar molts
individus de teix de dos o més rebrots que deurien tenir aquest destí. Les pràctiques silvícoles
pretèrites s’han assenyat com un factor determinant de fragmentació forestal que va aïllar
petits nuclis de teixeda i va causar la forta diferenciació genètica i endogàmia al Montseny
(Dubreuil et al. 2010). Factors antròpics (pastura, incendis, aprofitaments forestals) poden estar
darrera la forta regressió històrica del teix a Portugal (Draper & Marques 2007).
A Catalunya hi ha una manca de teixedes velles. La major part d’arbres centenaris repartits
per la geografia son exemplars solitaris, excepte dos casos notables: la teixeda de Cosp (Serra
de Cardó) i la del Barranc de la Fontfreda (Montsec). Revisant les imatges aèries més antigues
(vols del 1946 i del 1956) dels rodals de teixeda a Catalunya no s’observa un canvi d’ús del sòl
que fes pensar en una colonització recent d’espais abans cultivats o dedicats a la pastura. Si
s’observa en canvi, però només en alguns casos, una densitat d’arbrat més baixa als anys 40-50
del segle passat, que fa pensar en una explotació intensa i, possiblement un ús silvopastoral
associat, com s’ha documentat a Cardó, Llaberia i Alta Garrotxa. En efecte, les teixedes han
estat pasturades des d’antic a la Península Ibèrica (Sanz et al. 2007, Schwendtner et al. 2007,
Camprodon et al. 2015), ús que ha condicionat també la seva estructura. En el cas particular
de Cardó, la teixeda de Cosp ha sobreviscut gràcies al seu ús silvopastoral per part de la cabra
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blanca de Rasquera. Els teixos servien d’amorriador (proporcionaven ombra, sobretot a l’estiu)
i els pastors en tallaven algunes branques per al brosteig de les cabres, tolerants a la taxina.
Per aquesta raó, la gent de Rasquera sabia que no havia de tallar cap teix (Roman Borràs com
pers). L’ús com a amorriador s’ha observat també a la teixeda de la font del Vilar, al Montseny
(Martí Boada, com pers.).
Als anys 60 del segle XX es va descobrir el paclitaxel i el docetaxelen, el teix del Pacífic (Taxus
brevifolia), uns complexos alcaloides del grup dels taxans, presents en totes les espècies del
gènere, i que té extraordinàries propietats anticanceroses. En la seva versió comercial (taxol
i taxotere, respectivament) des de x1992 s’utilitzen contra els càncers d’ovari, mama, pulmó,
estómac, pròstata i sarcoma de Kaposi, relacionat amb la SIDA (informació extreta dels
prospectes farmacèutics). El greu inconvenient és que són necessaris molts quilos d’escorça
per a obtenir-ne petites quantitats. La seva aplicació clínica va causar la destrucció sistemàtica
de les teixedes nord-americanes i asiàtiques. Al 1988 el govern dels Estats Unitats d’Amèrica
va prohibir l’explotació de teixos silvestres pel risc d’extinció si es continuava amb el ritme
d’explotació (Cortés et al. 2000), fet que va traslladar el problema de sobreexplotació a les
teixedes asiàtiques, no així les europees ja molt migrades. Per exemple, més d’un 90% de les
teixedes índies han desaparegut (Hageneder 2011). Donada l’elevada demanda i el greu perill
d’extinció de diferents espècies per aquesta causa, des dels anys 90 es van iniciar plantacions
a gran escala i en la recerca per a l’obtenció de grans quantitats de taxans mitjançant mètodes
de laboratori basats en el cultiu de cèl·lules vegetals procedents del teix.
La idoneïtat del teix a la poda, la capacitat de rebrot i la resistència a plagues, malalties i a la
pol·lució, fan que s’utilitzi molt com a planta ornamental. A més a més, l’atractiu del seu port i
dels fruits vermells fan que sigui una espècie molt apreciada en jardineria (Vives 2006). Un altre
aspecte que caldria estudiar en el futur és la influència que hagi pogut exercir la comercialització
de Taxus baccata “fastigiata” procedent de les poblacions irlandeses (i altres varietats menys
comuns), en la genètica de les poblacions catalanes. L’any 1984, amb la declaració del teix com
espècie protegida a Catalunya, se’n va prohibir també la comercialització, pel que els viveristes
van optar per reproduir aquesta varietat. Tot i que la seva implantació dista molt de ser massiva,
caldria observar-ne si s’ha produït, en alguna de les poblacions, contaminació genètica.
Una amenaça actual és l’ús inadequat de llavors i plantes forestals en treballs de conservació.
La utilització de plantes de teix d’origen desconegut, en l’entorn de poblacions naturals, pot
ocasionar greus problemes de contaminació genètica. La posada en marxa de normativa
específica (veure quadre desglossat) va suposar la delimitació de les regions de procedència
del teix i una regulació de les pràctiques de repoblació, almenys sobre el paper. S’ha apuntat la
conveniència de revisar aquestes regions de procedència, tenint en consideració la distribució
de l’espècie, els estudis recents de variabilitat genètica i la caracterització ecològica de les
diferents zones en què habita (Vaquero & Iglesias 2007).
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Protecció legal
A Europa, el teix s’ha extingit localment o reduït a petites poblacions en els últims 4.000 anys (Thomas & Polwart,
2003) i aquest descens general continua, tot i que en algunes regions s’ha registrat un increment de superfície per
condicions locals favorables (Carvalho et al. 1999, Seidling 1999, Svenning & Magård 1999, Thomas 2015). Això ha
provocat debats sobre el seu futur del teix i les teixedes (Dhar et al. 2006, Iszkuło et al. 2009, Linares 2013, Devaney
et al. 2014). Per aquesta raó, el teix és una espècie protegida en diversos països europeus (Hageneder 2011) i com a
hàbitat s’ha catalogat com interès de conservació prioritari a la Unió Europea.
Les teixedes mediterrànies estan incloses com un dels hàbitats naturals d’interès comunitari prioritari(*), la
conservació dels quals requereix la designació de zones d’especial conservació (ZEC) a la Unió Europea: hàbitat 9580*
“Boscos mediterranis de Taxus baccata” (Directiva Hàbitats 1999/105/CE).
A l’Estat Espanyol la producció i comercialització de llavors i plantes de teix per al seu ús en treballs forestals està
regulada a Espanya pel R.D. 289/03 (transposició de la Directiva Hàbitats).
A Catalunya és una espècie protegida per l’Ordre de 5 de novembre de 1984, que en prohibeix la recol·lecció, la tallada i
el desarrelament de la planta o d’alguna de les seves parts incloses les seves llavors, així com la seva comercialització.

Figura 1. Exhibició de tir amb arc tradicional fet amb fusta de teix. IV Jornades Internacionals del Teix i les Teixedes, monestir de
Poblet. Foto: Ana I. Rios.

Figura 2. Al Neolític, fa uns 7.000 anys, comença l’agricultura i la ramaderia i la caça encara és important. Hi ha molta fauna i boscos
madurs. La fusta de teix és la més preuada per fer arcs i altres eines fins passada l’Edat Mitjana. Dibuix: Toni Llobet.
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Figura 3. A partir del segle XVIII i durant tot el procés d’industrialització hi ha un aprofitament màxim del territori. L’agricultura i la
ramaderia ocupen grans extensions, fins i tot a les muntanyes. Els boscos s’aprofiten intensament per fer fusta i carbó i desapareixen la major
part de les teixedes i dels boscos madurs. Dibuix: Toni Llobet.

Figura 4. A la segona meitat del segle XX, la societat s’urbanitza i s’abandona part de l’activitat forestal. El bosc recupera terreny, però la competència,
la sobrepastura,els grans incendis i l’aïllament genètic amenacen les teixedes. La pèrdua de biodiversitat planteja la necessitat d’una gestió sostenible
del medi rural, que permeti recuperar els hàbitats naturals de forma compatible amb els aprofitaments. Dibuix: Toni Llobet.
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Figura 5. Comparació de la coberta arbrada de la teixeda de Cosp (Serra de Cardó, a dalt) i de Miseclòs (Alta Garrotxa, a baix) de l’any 1956
i 2015. S’observa una menor densitat d’arbrat als rodals de teixeda. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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4. PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS ASSOCIADES
A LES TEIXEDES
4.1. Competència
El teix és un arbre tolerant a l’ombra (Thomas & Polwart 2003). Els plançons i juvenils es veuen
afavorits per certa coberta arbustiva, que els defensi enfront els herbívors, i per un recobriment
arbori que els protegeixin de la sequera estival. No obstant, diversos estudis suggereixen que
el tancament de capçades en la fase adulta és una de les principals causes del creixement lent,
menor alçada i diàmetre, manca de fructificació i mortalitat en boscos nord i centreeuropeus
(Svening & Magärd 1999, Iszkuło & Boratynski 2004; Amalesh et al. 2007, Dhar et al 2007,
Ruprech et al. 2010). La probabilitat de la reproducció sexual es veu incrementada enormement
amb el diàmetre de la capçada i també es veu afavorida en les àrees on les capçades són
més visibles (Svenning & Magard 1999). Per altra banda, s’ha assenyalat com el tancament de
capçades podria ser responsable d’una major consanguinitat (Chybicki et al 2011), que podria
comprometre la viabilitat reproductiva futura de les poblacions.
L’estancament de les poblacions de teix també s’ha observat en boscos mediterranis mixtos
de planifolis o coníferes de poblacions ibèriques (Camprodon et al. 2015), fins la punt que
la competència excessiva sobre un arbre de creixement lent com el teix, esdevé un dels
principals problemes per a l’establiment de teixedes denses. Per exemple, a la Serra de la
Llaberia (Camprodon et al. 2010) o al Bosc de Poblet (Vives 2006) els rodals amb una densitat
elevada de teixos estan dominats per pins i alzines o masses mixtes pineda-alzinar, amb una
densitat arbrada variable des 1.300 peus/ha fins a 3.200 peus/ha, comptant arbres juvenils. Un
percentatge molt elevat de teixos estan sotmesos a la pressió mecànica, la reducció de llum a
les capçades, competència per l’aigua (figura 1). En canvi, els teixos amb capçades descobertes
presenten capçades més sanes i equilibrades de manera estadísticament significativa respecte
als teixos coberts o semicoberts (Camprodon et al. 2010).

Figura 1. Recobriment d’individus de teix segons l’edat per part d’altres espècies llenyoses a la Serra de Llaberia. Font: Camprodon et al.
2008.
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Definim tres tipus de competència sobre el teix:
o
o
o

Mecànica: les capçades d’altres arbres entren en contacte amb la guia apical, de manera que aquesta deixa
d’exercir la dominància i la capçada tendeix aplanar-se, renunciant a arribar al dosser.
Lumínica: les capçades d’altres arbres redueixen la il·luminació directa o difusa del teix. Sovint comporta la
manca de fructificació i el creixement lateral de brancatge cercant la llum.
Hídrica: la proximitat entre les arrels dels arbres dificulta l‘absorció d’aigua per part del teix, provocant-li
estrès hídric.

Com a conseqüència d’una forta competència mecànica, els teixos perden la dominància apical,
el seu creixement queda rellentit, no fructifiquen i acaben relegats a un estat acompanyant;
els joves poden morir per falta de llum o en el millor dels casos, restar estancats a l’espera
que una pertorbació els alliberi dels seus veïns (figures 2 i 3). Igualment s’han observat alguns
símptomes de decaïment, com la existència de fulles o branques seques, que podien ser deguts
a un estrès hídric provocat per episodis de sequera en els últims anys. De fet, la relació d’isòtops
de carboni (δ13C) en fulles de teixos juvenils suggereix un major estrès hídric com més gran
és l’àrea basal dels arbres del voltant. Al mateix temps, també indiquen un major estrès com
menor és la coberta d’arbres, suggerint un possible efecte facilitador d’una coberta equilibrada
d’altres arbres, que ajuden a reduir la transpiració (Casals et al. 2015; Ríos et al. 2015).

Figura 2. Forma de la capçada d’un teix amb excés de competència interespecífica. La Canyera (Serra de Llaberia). Foto: Jarkov Reverté.
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Figura 3. Forma cònica de la capçada de teixos amb dominància apical, alliberats de competència interespecífica. Mola de Colldejou (Serra
de Llaberia). Foto: Jarkov Reverté.

El regenerat és especialment tolerant a l’ombra i creix bé envoltat de plantes arbustives del
sotabosc. S’ha demostrat que plantes llenyoses o subfruticoses, com el boix grèvol, l’arítjol o els
esbarzers poden actuar com a plantes tutores, proporcionant als plançons de teix condicions
microambientals d’humitat i protecció contra els herbívors (García et al. 2000, García & Obeso
2003). No obstant, quan el teix promociona a l’edat juvenil, un excés de coberta mecànica per
part de lianes i altres plantes del sotabosc pot entorpir el seu creixement apical (figura 4).

Figura 4. Teix jove cobert per vegetació arbustiva, un difícil equilibri entre protecció i competència. Baga de la Pena, Bosc de Poblet. Foto:
Jordi Camprodon.
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Pel seu cantó, l’ombra excessiva de l’estat arbori pot provocar una manca de reclutament, sigui
perquè redueix la producció de llavors (Ruprecht et al. 2010, Dhar et al. 2007, Iszkuło & Boratynski
2006) o perquè només deixa traspassar una llum excessivament tènue. Per exemple, en masses
monoespecífiques molt denses, com la part central de la teixeda de Miseclòs (la Garrotxa),
la manca de regenerat és total sota la densa coberta (mitjanes del 80% de recobriment de
capçades), on el teix representa el 66% del recobriment, respecte l’acompanyament d’altres
espècies (alzina i pi roig principalment). En un sentit contrari, s’ha reportat l’expansió de teix
després de l’obertura del dosser (Svenning & Magärd 1999, Caritat & Bas 2007).
En conclusió, una densitat equilibrada de capçades, entre el 50 i 70% de densitat de recobriment,
podria ser la idònia per mantenir poblacions sanes de teix i amb capacitat de reclutament. Per
tant, l’obertura selectiva de la coberta arbrada amb l’objectiu de reduir la competència, s’ha
assenyalat com un factor clau en la conservació de les teixedes a les muntanyes mediterrànies
(Linares 2013).
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4.2. Malalties i plagues
La infecció per fongs forma part de la dinàmica natural del bosc i en comparació amb altres
arbres, són relativament poques les espècies de fongs que infecten el teix (taula 1). S’han
identificat un total de 258 espècies de fongs en Taxus baccata en comparació de 2200 espècies en
faig i roures (Hageneder 2011). El creixement dels fongs es relaciona molt amb la permeabilitat
de la fusta, la qual facilita que les hifes penetrin i també afecta la disponibilitat d’aigua i gasos.
Per exemple, la permeabilitat de la Thuja plicata, un arbre natiu d’Amèrica, és mil vegades més
alta que la del teix (Hageneder 2011).
Tot i que el teix és una espècie especialment resistent a l’atac pels fongs, les condicions d’estrès,
especialment les causades per la sequera, poden facilitar l’afectació per fongs i fins i tot la mort
dels teixos. Això s’ha observat en diferents teixedes, com a la Garrotxa, on es van registrar
morts de teixos per danys en les arrels i branques produïts pel fong Armillaria després d’uns
anys de sequera, mentre que alguns individus parcialment afectats es van recuperar després
d’un tractament de poda (Caritat & Bas 2007).
El fong Phytophthora sp. provoca greus malalties a les arrels del teix i Nectria radicicola pot
arribar a matar els plançons (Strouts 1993). Entre els fongs paràsits destaca Phellinus chysoloma
que entra a través de ferides i ataca el càmbium (Hageneder 2011). En arbres vells entre els
fongs que es poden observar més fàcilment destaca Laetiporus sulphureus i Heterobasidium
annosum de colors vistosos i que afecten a la fusta (Cortés et al. 2000).

Figura 1. Teix mort per Armillaria sp. a la teixeda de Miseclòs (Alta Garrotxa). Foto: Jordi Camprodon.
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Figura 2. Miceli d’Armillaria sp. A les arrels d’un teix. Serra de Llaberia. Foto: Jarkov Reverté.

Figura 3. La presència de branquillons secs pot ser un símptoma d’atac fúngic. Bosc de Poblet. Foto: Pere Casals.

En general, existeixen poques dades en relació a les plagues específiques del teix. Es tracta
d’una espècie relativament resistent als atacs, gràcies a la presència de les fulles i arrels d’una
substància insecticida anomenada ecdisona, que pot arribar a provocar la mort per aplicació
cutània (Takemoto & Nakanishi 1967 in Cortés et al. 2000).
Alguns insectes i àcars que poden atacar al teix són (Thomas & Polwart 2003):
• Taxomya taxi (=Cecidomya taxi): petit dípter que efectua la posta sobre les fulles del teix.
Quan les larves eclosionen s’alimenten dels sucs cel·lulars dels brots i formen unes gal·les
en forma de petites pinyes observades en diferents teixedes del nord de Catalunya.
•
Liparis monacha: papallona nocturna, que en estat d’eruga consumeix les fulles.
• Parthenolecanium pomeranicum i Chloropulvinaria floccifera entre els coccidis que parasiten
el teix. Produeixen un líquid ensucrat a les branques i fulles que afavoreix la presència
d’alguns fongs.
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•

Cecidophyopsis psilaspis. Aquest àcar està considerat una plaga seriosa pel teix al nord i
centre d’Europa. Els efectes que provoca sobre els arbres van d’un lleuger enrogiment de
les escames dels brots apicals, a una hipertròfia aguda i necrosi total del brot. L’hipertrofia
dels brots apicals en provoca la caiguda i com a conseqüència, els nous creixements
vegetatius es produeixen a partir de brots laterals, la qual cosa comporta un creixement
erràtic i asimètric. El cicle vital d’aquest àcar és directe, degut que tant ous, larves, nimfes i
adults es troben simultàniament durant tot l’any (Mitchell et al. in Viñas 2004).

Taula 1. Diferents paràsits detectats en Taxus baccata.
FONGS

Afectació

Cites

Nectria radicola

Plançons

Thomas 2003

Nectria coccinea

Escorça

Cortés et al. 2000

Microspora taxi

Escorça

Cortés et al. 2000

Physalospora gregaria

Branques

Cortés et al. 2000

Phellinus chysoloma

Fusta

Hegeneder,2007

Phytophtora sp.

Arrels

Strouts 1993

Armillaria sp.

Arrels,branques

Caritat 2013

Aleurodiscus aurantius

Fusta

Hegeneder 2007

Laetiporus sulphureus

Fusta

Hegeneder 2007

Heterobasidium annosum

Fusta

Cortés et al. 2000

Diploida taxi

Fusta

Vegh 1987

Rhizoctonia solani

Arrels

Vegh 1987

Coniothyrium sporulosum

Branques

Vegh 1987

Pestalotiopsis funerea

Fulles

Vegh 1987

Cecidophyopsis psilaspis

Brots

Hegeneder 2007

Eriophyes psilapsis

Fulles, brots

Siwecki 2002

Liparis monacha

Fulles

Cortés et al. 2000

Cecidomya taxi

Brots

Moro 1988

Oligotrophus taxi

Brots

Cortés et al. 2000

Parthenolecanium pomeranicum

Fulles

Soria 1996

Chloropulvinaria floccifera

Fulles

Soria 1996

Lineaspis striata

Fulles

Soria 1996

Carulaspis juniperi

Fulles

Soria 1996

Chrysomphalus dictyospermi

Fulles

Soria 1996

ACARS

INSECTES

Figura 4. Gal·la provocada per Taxomyia taxi, dípter especialitzat en parasitar el teix. La larva penetra en el brot i s’instal·la en un punt de
creixement, que produeix entre 60 i 80 làmines en forma de petita carxofa. El cicle complet dura 2 anys. Gal·les romanen buides diversos
anys a la planta hoste. Foto: Jordi Bas.
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4.3. Danys per herbivoria
La pastura per herbívors, ja sigui domèstics o salvatges, juntament amb el foc, es poden
considerar dos dels factors determinants de l’estructura, tant biològica com paisatgística, dels
ecosistemes mediterranis (Fabbio et al. 2003). Així, els paisatges mediterranis difícilment es
poden entendre sense considerar l’activitat humana, principalment agro-pastoral, que des
d’antic ha creat i estructurat el mosaic de formacions vegetals que el composen i diversificat la
seva composició (Le Houérou 1990, Montserrat & Fillat 1994). L’activitat silvopastoral té un paper
important en el funcionament dels ecosistemes mediterranis, especialment en la conservació
d’algunes espècies o ecosistemes i en la reducció del risc d’incendi (Casals et al. 2009, Taüll et
al. 2011 a, b).
La marcada estacionalitat del clima mediterrani ha comportat la necessitat de diversificar els
recursos pastorals, ja sigui fent transhumància cap a zones més fresques a l’estiu, moviments
amunt i avall en les zones muntanyoses, o aprofitant la diversitat de formacions a escala local.
El bosc proporciona als animals un ambient més fresc al pic de l’estiu, vegetació verda i fruits. El
brostejat dels arbusts pràcticament no aporta proteïnes, excepte el fruit d’algunes lleguminoses,
i un contingut en fibra similar al de la palla. En canvi, l’aportació de microelements sembla que
pot ser rellevant.

1. Brostejat del teix
Malgrat allò dit en l’apartat anterior, la pastura pot tenir un impacte no desitjat sobre alguns
ecosistemes o els seus components. Així, molts estudis realitzats sobre poblacions de teix
tant centreeuropees (e.g. Hulme 1996, Thomas & Polwart 2003) com mediterrànies (e.g. Farris
& Filigheddu 2008, Piovesan et al. 2009) assenyalen el brostejat dels juvenils com una de les
principals causes del col·lapse de les seves poblacions. Malgrat ser una planta tòxica, mortal
per als humans, els remugants resisteixen bé la taxina fins al punt de tenir una gran apetència
per les fulles verdes dels teixos.
L’impacte pot arribar a ser molt important, determinant el decaïment i mort de plançons i
juvenils. A la Península Ibèrica constitueix un dels principals problemes de la regeneració de
l’espècie (García et al. 2000). És ben coneguda l’atracció dels cabirols i les cabres salvatges
cap al teix. Per exemple a Guadarrama s’ha detectat una forta degradació per un excés de
herbivoria, ocasionada per una sobrepoblació de la reintroduïda cabra salvatge (més de 4.000
individus). Tan sols el 11,7% dels peus inventariats no es trobaven afectats. El 29,4% pateix un
elevat risc de desaparició a curt termini (Bernal 2015). En algunes zones, on el teix pràcticament
ha desaparegut degut al pasturatge intensiu, la reducció de la pressió de pastura facilita una
recolonització del teix en antigues pastures de la Serra de Urbasa i la Serra de Lokiz (Schwendtner
et al. 2007). A Catalunya, els danys causats pel bestiar domèstic són molt elevats quan el teix no
està protegit per plantes espinoses. L’afectació per cabres és especialment greu a la Serra de
Llaberia i a la Serra de Cardó (figura 1), mentre que la causada per vaques (figura 2) ho són en
algunes poblacions de l’Alta Garrotxa (Camprodon et al. 2015).
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2. Factors determinants del brostejat del teix
Entre el paràmetres que incideixen en el brostejat d’una determinada espècie vegetal, i
concretament del teix, es consideren com a importants, els següents:
• Estructura de la massa forestal
L’estructura de la massa forestal, tant de l’estrat arbori com de l’arbustiu, influeixen en
l’establiment de nous plançons de teix. La presència d’arbres o arbusts productors de fruit
poden atreure animals, que si abans han consumit fruits de teix, poden excretar les llavors en
la seva proximitat. Alhora, la planta sobretot si es espinosa o densa confereix protecció física i
facilita la supervivència de les plàntules de teix (García et al. 2000). L’estructura i composició de
la massa forestal també contribueix a l’activitat del bestiar i a la preferència per una o una altra
espècie vegetal.
• Preferència del bestiar
No totes les plantes són consumides de la mateixa forma pel bestiar (taula 1). Entre molts
matisos, el consum sobre una espècie depèn també de la resta d’espècies arbustives i
herbàcies del rodal. En general, com més elevat sigui la diversitat i el recobriment d’espècies
palatables, menor serà l’impacte esperable sobre una espècie donada. La palatabilitat d’una
espècie vegetal és un concepte més ampli, que considera la preferència del bestiar, el valor
nutritiu, la digestibilitat, la presència de compostos tòxics, etc. Així, algunes espècies fortament
brostejades poden tenir una palatabilitat baixa.
Taula 1. Espècies arbustives en poblacions de teix a Catalunya. S’indica la preferència pel bestiar.
Espècies nodrisses

Preferència pel bestiar

Amelanchier ovalis

Consumida per ovelles i cabres; fulla jove pubescent

Cornus sanguinea

Consumida per tot tipus d’animals

Crataegus monogyna

Poc consumida; espinós

Ilex aquifolium

Consumida per cabres; fulla molt dura i espinosa

Juniperus communis

No consumida; fulla punxent i brancatge dens

Juniperus phoenicea

No consumida, brancatge dens

Ligustrum vulgare

Consumida per tot tipus d’animals

Phillyrea latifolia

Consumida per tot tipus d’animal

Prunus spinosa

Consumida per cabres i, en menor mesura, per ovelles; tiges punxents.

Quercus ilex

Ben consumida per tot tipus de bestiar

Quercus coccifera

Força consumida per cabres i poc per ovelles; fulla dura i punxent

Rhamnus alaternus

Consumida per ovelles i cabres

Rosa sp.

Gens consumida; tiges amb espines

Rubus sp.

Consumit després de la brotada; tiges amb espines

Taxus baccata

Consumida

Viburnum lantana

Consumida per tot tipus d’animal

• Càrrega ramadera instantània
Indica el nombre d’animals (bestiar gros) per unitat de superfície (UBM ha-1) en un moment
concret. Aquesta variable afecta al brostejat, si la càrrega és alta més alta és la probabilitat
de brostejat el teix. No es considera la càrrega anual com a indicador adequat per avaluar el
brostejat ja que en una zona hi pot haver àrees amb una pressió molt forta i altres amb pressió
moderada o baixa.
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• Rutina del bestiar i infraestructures ramaderes
L’activitat del bestiar inclou el pasturatge, el descans i l’abeurada. Cal distingir el bestiar dirigit
amb pastor, que poden evitar el pas per zones amb abundància de teixos, dels ramats en
tancats, on els animals es creen les pròpies rutines. La localització dels punts d’aigua són clau
per canviar el comportament dels animals en una zona determinada, ja que la freqüentació del
bestiar augmenta al seu voltant i es creen camins entre les zones de pastura i aquests punts.

Figura 1. Plançó de teix brostejat per les cabres. Foto: Jordi Bas.

Figura 2. Adult de teix brostejat i trencat per les vaques i malgrat tot
rebrotant. Foto: Jordi Camprodon.
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4.4. Incendis
En el context actual de canvi global, l’abandonament del medi rural i els terrenys forestals
comporten una homogeneïtzació del paisatge i una expansió i acumulació de biomassa al bosc.
D’aquesta manera, és previsible un augment en l’ocurrència dels incendis forestals i també
de la seva intensitat (Piqué et al. 2011). Aquest problema augmenta de magnitud a mesura
que el clima porta sequeres més intenses, hi ha més combustible disponible i més probabilitat
d’ignició, com a efectes del canvi global (Piñol et al. 1998, Pausas 2004).
Els incendis forestals, com a pertorbació natural principal, són una amenaça real sobre bona
part dels boscos i les teixedes de l’àrea mediterrània i submediterrània (Piovesan et al. 2009,
Camprodon et al. 2015). La prevenció dels incendis forestals esdevé, doncs, un dels objectius
principals de la gestió forestal del bosc mediterrani. La integració dels incendis en la gestió
forestal s’ha realitzat a diverses escales, i la integració del risc de grans incendis forestals
(aquells grans incendis que es propaguen activament per les capçades dels arbres amb una
elevada intensitat, i que sovint superen la capacitat d’actuació directa dels mitjans d’extinció) ha
estat una prioritat en la política forestal de Catalunya.
La gestió forestal per a la prevenció dels grans incendis forestals (GIF) es basa, per una banda,
en l’anàlisi dels factors principals que condicionen el comportament i la propagació (topografia,
meteorologia i combustible) i, per altra banda, en l’estudi dels incendis històrics i la definició dels
incendis tipus i els seus règims (Costa et al. 2011). A més a més, la gestió es complementa amb les
infraestructures de defensa associades al bosc, normalment definides a escala de massís (segons el
Pla General de Política Forestal1), ja sigui amb l’objectiu de modificar el comportament dels incendis
forestals potencials o sigui per augmentar l’eficàcia de les maniobres d’extinció i la seva seguretat.
No obstant l’anterior, quan es tracta de reduir el risc d’incendi específicament en els petits rodals
o poblacions d’arbres dispersos de les teixedes, les accions de gestió forestal per a la prevenció
de grans incendis forestals han de ser complementades amb actuacions més localitzades a
escala de rodal. Aquestes actuacions se centren en la modificació del combustible com a factor
determinant del comportament dels incendis en aquesta escala i, més en concret, sobre la seva
disposició en l’espai: l’estructura forestal (Rothermel 1983, Bilgili 2003, Graham et al. 2004).
En base a l’anàlisi de la influència de l’estructura forestal en la propagació dels incendis, la
gestió per a la prevenció d’incendis a escala de rodal té per objectiu crear i mantenir estructures
forestals de baixa vulnerabilitat a generar i mantenir focs actius de capçades (Piqué et al. 2011).
En general, i sense perdre de vista els incendis tipus més probables en cada zona, la gestió forestal integrada
amb objectius de prevenció d’incendis proposa tractaments silvícoles per crear les discontinuïtats
suficients entre els diferents estrats en què es divideix la vegetació, verticalment i horitzontalment (Beltrán
et al. 2011, Beltrán et al. 2012). En el cas de les teixedes, les actuacions més freqüents seran les estassades
selectives per eliminar el matoll que actua de combustible d’escala i reduir el recobriment del combustible
de superfície, juntament amb aclarides selectives suaus que eliminin arbres competidors dels teixos en
l’estrat dominant, normalment pins i quercines (alzina i roures).
Aquestes actuacions es realitzarien tant a l’interior de les teixedes, amb menys intensitat,
com a les zones perimetrals, amb més intensitat. Per altra banda, és recomanable realitzar
1

Aprovat per Acord GOV/92/2014, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Pla General de Política Forestal 2014-2024.
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actuacions semblants de reducció de la vulnerabilitat estructural en rodals identificats com a
punts estratègics de gestió (PEG), segons la definició de Costa et al. (2011), que puguin modificar
el comportament d’incendis forestals que potencialment poden afectar les teixedes (figura 1).
D’aquesta manera es reforça la prevenció dels incendis forestals a les teixedes.
Amb tot, cal destacar la capacitat de resistència al foc que presenta el teix, especialment els
individus adults (figures 2 i 3). El teix té una gran capacitat de rebrotada i fins i tot pot perdre
bona part del tronc original i seguir desenvolupant-se en un lateral o una part de la soca.
Però, aquesta resistència pot no ser suficient en cas que el règim d’incendi de la zona variï i
es produeixin més incendis amb una recurrència més curta o una intensitat més elevada. En
aquests casos es pot malmetre la regeneració i arribar col·lapsar petites poblacions per molts
anys. Alhora, els teixos molt afectats queden debilitats i tenen més risc de patir afectacions
secundàries de fongs o insectes, que encara empitjoren més el seu estat de salut.

Figura 1. Rodal dominat per pinassa i situat en un PEG identificat amb afectació potencial de les teixedes de Llaberia, on s’ha fet una
actuació de reducció de la vulnerabilitat estructural: estassada selectiva i aclarida baixa. Foto: Mario Beltrán.

Figura 2. Vell teix afectat per un incendi i encara viu a la teixeda
Cosp (Serra de Cardó). Foto: David Guixé.

·52

Figura 3. Vell teix llampat al Montsec. Foto: David Guixé.

4.5. Erosió del sòl
El sòl és la capa que sustenta la vida a la terra. I la paraula sustenta pren aquí tot el sentit, ja
que el sòl dona suport físic on arrelar la vegetació però també els nutrients i l’aigua per al seu
desenvolupament (figura 1). El procés de formació del sòl és tan lent que la seva degradació per
erosió, contaminació o segellat (per exemple amb asfalt) esdevé irreversible a escala humana.
L’erosió del sòl significa el seu transport cap a un altre indret, diferent d’on s’ha format, on
sedimenta de forma desestructurada, perdent bona part del seu funcionalisme. A la Conca
Mediterrània l’erosió se sol produir per l’acció de l’aigua, encara que el vent també esdevé
rellevant en algunes circumstàncies. A més, l’erosió sol afectar sobretot a la part superficial del
sòl que acostuma a ser la més rica en nutrients i matèria orgànica. L’erosió, tot i ser un fenomen
natural, sobretot a escala geològica, es veu accelerada de forma evident per l’acció humana.
El risc d’erosió hídrica depèn bàsicament dels següents factors: l’energia de l’aigua, la llargada i pendent
del vessant i les característiques del sòl i de la coberta vegetal. El règim de precipitació a la Mediterrània
es caracteritza per la seva irregularitat i la reiteració d’episodis de pluja d’alta intensitat. Com les
teixedes mediterrànies sovint creixen en condicions de fort pendent i en cotes amb elevada freqüència
de pluges torrencials, de forma natural, estan potencialment exposades a intensos processos erosius.
La pèrdua de la coberta del sòl, ja sigui per l’afectació sobre la vegetació o la fullaraca que
el recobreix, constitueix el factor principal desencadenant d’erosió per causes humanes. En
absència de coberta, l’impacte de les gotes de pluja disgrega la superfície del sòl i forma una
crosta que dificulta la infiltració de l’aigua (Llovet & Vallejo 2011). Quan això ocorre en un
vessant, s’afavoreix l’escolament de l’aigua per la superfície i, en guanyar velocitat, es potencia
el transport de partícules i l’erosió del sòl. La presència de vegetació redueix la intensitat de les
gotes de pluja i dificulta el procés d’arrossegament del sòl.
A continuació es descriuen alguns dels impactes relacionats directa o indirectament amb
l’activitat humana susceptibles de desencadenar processos erosius a les teixedes.

1. Incendis forestals
Després d’un incendi d’alta severitat en un vessant pronunciat, el risc d’erosió és molt elevat tant
degut als efectes directes del foc, com degut a la pèrdua de vegetació que esmorteix l’impacte
de la pluja i reté el sòl entre les seves arrels (Shakesby & Doerr 2006). En un fort vessant, les
àrees afectades per incendis no sols són subjectes a processos de desarrelament de peus, sinó
que a més la pèrdua de sòl pot afectar a la regeneració i establiment futur dels teixos i altres
espècies de l’hàbitat en sectors de fort pendent.

2. Treballs forestals o de serveis
En l’execució dels treballs de conservació s’ha de procurar actuar amb la màxima cautela (Camprodon
et al. 2015). Per exemple, en l’ús de maquinària o en la precaució de no extreure arbres competidors
que tinguin arrels en marges o vessants amb fort pendent, ja que contribueixen a la retenció del sòl
en condicions de risc. La desforestació o l’arrossegament d’arbres, l’obertura de ròssecs, corriols o nous
camins poden desestabilitzar marges o vessants que de retruc poden afectar arbres propers.
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3. Sobrepastura
En zones de pas constant del ramat es poden donar processos erosius degut a la disgregació
dels horitzons superficials del sòl i la seva compactació pel trepig del bestiar que dificulta la
infiltració de l’aigua de pluja, o per la disminució de la coberta vegetal degut al brostejat de
plantes que arrelen i subjecten marges i vessants. En canvi, la pastura pot ser bona si es fa amb
seny i s’adequa a la capacitat de càrrega de sòl i la vegetació.

4. Freqüentació humana
El pas freqüent d’humans, a peu, corrent o en bicicleta compacta el sòl dificultant la infiltració
de l’aigua o bé el disgrega i erosiona. És evident que l’impacte que s’exerceix sobre el sòl depèn
del nombre de persones que passen per un mateix indret i de la força del seu trepig: no causa el
mateix efecte el pas d’una persona caminant que una cursa de muntanya. La compactació del sòl
depèn de molts factors. Per exemple, la compactació és més elevada quan el trepig es produeix
sobre terra molla. La concentració d’aigua en els corriols afavoreix l’escolament superficial i
l’inici de processos erosius. La intensitat erosiva depèn del pendent del corriol i la seva llargada.
A més, quan el camí discorre pel fons d’un barranc o canal, l’efecte sobre la vegetació se suma
al del trepig i petites esllavissades que faciliten la formació de xaragalls (figura 2). Un terreny
axaragallat en la proximitat d’arbres grans pot afavorir el seu descalçament (figura 3).
Finalment, en arbres monumentals com alguns teixos, no es gens menyspreable l’efecte del
trepig al seu voltant pels visitants, que sense mala fe s’atansen fins al seu tronc (González de
Dios 2015). Aquest trepig, quan es molt freqüent, elimina la capa de fullaraca sota la capçada de
l’arbre i compacta la superfície del sòl. La descomposició de la fullaraca constitueix la principal via
de retorn de nutrients al sòl, on un cop mineralitzats pels fongs i bacteris, tornen a ser utilitzats
per l’arbre. Per tant, la eliminació d’aquesta capa disminueix la disponibilitat de nutrients per a
l’arbre. A més, la capa de fullaraca constitueix una mena de coixí que esmorteix el impacte de
les gotes de pluja i evita l’erosió del sòl, alhora que redueix l’evaporació de l’aigua del sòl.

Figura 1. Perfil de sòl on s’observa la capa superficial on es troba la Figura 2. Encaixament d’un camí per erosió i inici de xaragall.
majoria d’arrels fines i la capa subsuperficial més pedregosa i amb Assenyalar la pedregositat dominant per erosió dels materials més
arrels gruixudes. Foto: Pere Casals.
fins i l’aparició de les arrels en el camí. Foto: Joan Llovet.
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Figura 3. Descalçament d’arrels. Refugi Vicenç Barbé (Muntanya de Montserrat). Foto: Joan Llovet.
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4.6 Variabilitat i aïllament genètics
L’escassetat de traces pol·líniques suggereixen una davallada contínua i forta en la distribució
del teix (Mayol et al. 2015), probablement iniciada fa 100-300.000 anys i que ha continuat fins al
present (Burgarella et al. 2012).Les glaciacions haurien relegat les poblacions ibèriques de teix
a les zones més muntanyoses (Carrión 2002). La complexitat orogràfica i l’aïllament prolongat
hauria propiciat que s’anessin diferenciant genèticament en petites poblacions, especialment
a les serralades (Schirone et al. 2010, Dubreuil et al. 2010, Petit et al. 2005), com ara el sistema
prelitoral català, amb migracions en altitud segons els polsos climàtics de cada període (Magri
et al. 2006).
La regressió prolongada i la fragmentació de les poblacions del teix haurien estat causades
inicialment per factors climàtics i de competència amb altres espècies arbòries, combinades
posteriorment amb la llarga història d’influència antròpica sobre els boscos en els últims
6000-4000 anys, per mitjà de la recol·lecció sistemàtica i el pasturatge intens (Ruprecht et al.
2010, Piovesan et al. 2009, Dhar et al. 2007, Thomas & Polwart 2003). Les poblacions de les
muntanyes mediterrànies i en particular les catalanes –no seria el cas de les pirinenques i
cantàbriques– mostren un grau de diferenciació genètica extraordinària a distàncies curtes.
Per exemple al Montseny s’han distingit tres grups genèticament diferenciats per a quatre
poblacions analitzades, en una distància màxima d’uns 10 km (González-Martínez et al. 2010).
El patró d’aïllament associat a la distància sembla indicar un major flux genètic en un passat
històric. La intensa explotació forestalque es va veure sotmès el Montseny des del segle XV fins
mitjans segle XX, explicarien la forta fragmentació de les poblacions (Dubreuil et al. 2010).
Aquests resultats suggereixen que la capacitat de dispersió genètica del teix és bastant
limitada. Malgrat l’alt potencial de propagació que se li suposa (dispersió de llavors per part
dels ocells i pol·linització facilitada pel vent), les poblacions de teix mostren una forta estructura
de parentiu i consanguinitat, a una escala espacial de 50-100 m (Chybicki et al. 2011), fins al
punt que algunes poblacions extremadament aïllades, com les de les Açores, podrien estar en
imminent perill d’extinció (Schirone et al. 2010). Podria donar-se el cas que la fragmentació en
rodals molt petits (per exemple, 2,5 ha de mitjana a Catalunya), fos poc atractiva per als ocells
dispersadors (Dubreuil et al. 2010). El panorama genètic del teix contrasta amb altres arbres de
latituds temperades, que generalment es caracteritzen per una alta diversitat genètica dins de
les poblacions i baixa diferenciació de marcadors moleculars nuclears, un patró genètic que ha
estat interpretat com una conseqüència de grans mides poblacionals i extens flux genètic (Petit
et al. 2005).
En conclusió, la fragmentació genètica de les poblacions de teix demostra la vulnerabilitat de
les poblacions catalanes, mes encara en un context d’adaptació al canvi climàtic. Altrament,
s’ha apuntat també que l’alta diferenciació genètica a distàncies geogràfiques curtes podria ser
no tan negativa, si almenys algunes poblacions mostren particularitats genètiques apropiades
per a la supervivència sota les noves condicions climàtiques (Linares 2013). És discutible que a
efectes de conservació a llarg termini de les poblacions sigui convenient intervenir per reduirne la depauperació genètica del contingent d’individus, per exemple, reforçant poblacions amb
plançons provinents d’altres nuclis aparentment amb major variabilitat genètica, però prou
propers com per mantenir les particularitats genètiques de la subpoblació, les quals podrien
aportar avantatges adaptatives. Abordar aquesta problemàtica tant complexa des dels punts
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de vista científic i tècnic es va considerar difícil des del projecte Life. Per tant, la decisió es
dirigí cap a actuacions prudents, que promoguin el reforç del reclutament amb material forestal
de reproducció de les mateixes poblacions o bé de poblacions immediatament properes dins
la mateixa procedència biogeogràfica local. Alhora, les millores de conservació endegades
mitjançant tractaments silvícoles, poden contribuir a millorar el flux genètic dins una mateixa
subpoblació com a conseqüència d’obrir relativament la coberta arbrada a la llum i augmentar
així la producció de pol·len i fruits. I més encara quan aquestes actuacions es fan de forma
extensiva localment, no només centrades en petits nuclis més densos de poblament, sinó
en grups d’individus adults més dispersos que poden actuar de connectors genètics a escala
metapoblacional, com s’ha experimentat al Bosc de Poblet i a la Serra de Llaberia.
La freqüència de la migració i intercanvi de propàguls serà el que determini si un rodal
constitueix una població aïllada o forma part d’una metapoblació. L’intercanvi genètic es veu
afavorit per la posició descoberta i elevada de grans arbres femella. Les seves llavors tenen
major probabilitat de traspassar colls i portells cap a les valls veïnes i així escurçar distàncies
entre poblacions. La major grandària i alçada dels grans arbres mare augmenta la seva
exposició a pòl·lens procedents de diferents poblacions, per la qual cosa seria esperable que
les seves llavors comptessin amb una major diversitat genètica que les femelles d’indrets més
resguardats (Fernández et al. 2015).
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4.7. Problemàtiques derivades de l’ús públic
Entre els gestors d’espais naturals sempre hi ha hagut discussions pel volum de visitants
admissible en determinades zones. El fràgil equilibri d’hàbitats vulnerables, combinat amb la
voluntat dels propis gestors per difondre els valors naturals qualificats, crea una combinació
complexa de ponderar. Donar a conèixer i permetre la presència de visitants, alhora que se’n
comptabilitza i se’n regulen els volums admesos, a fi efecte de no comprometre el propi objecte
de conservació, és un dels objectius de tot espai natural.
Les teixedes tenen un innegable poder d’atracció per als visitants, pel que sovint han estat
objecte de promoció per part d’autoritats turístiques locals o per part dels equips gestors dels
espais naturals. Així, lluny que la preocupació principal sigui vetllar per mantenir el recurs
(teixeda), algunes de les grans teixedes o teixos monumentals ibèrics poden córrer el risc de
convertir-se en petits parcs temàtics amb abundant senyalització, miradors, aparcaments,
centre d’interpretació, exposicions i gran quantitat d’informació, que porta al visitant a sentir-se
més proper al medi urbà que al rural/natural (adaptat de González 2015).
Tant la informació disponible, potenciada pels recursos disponibles a internet, com el volum de
realització d’activitats en espais naturals han anat en augment en els darrers anys. Visitants que
dècades enrere no haguessin pogut accedir a determinades zones, avui es mouen fàcilment
pels recursos disponibles a la xarxa i als sistemes de posicionament global. Aquest factor és
crucial per a les teixedes, amagades com han estat al gran públic, tant per la dificultat física
d’accedir-hi com per la falta de coneixement de la seva localització.
Per altra banda, tot i que l’educació en el medi natural ha de jugar un paper important, no
ha de ser l’única esperança per a solucionar els problemes que pot ocasionar una excessiva
freqüentació o una afluència poc respectuosa. Encara falta molt per tal que tot visitant sigui
conscient de la fragilitat que pot tenir un hàbitat forestal com les teixedes. Així com en altres
hàbitats (mulleres, prats, zones humides,...) pot ser més fàcil explicar-ne la vulnerabilitat, en
un ambient forestal resulta més complex. En aquest sentit, és important destacar la necessitat
d’un canvi d’actitud general: no hi ha necessitat de promocionar les teixedes més amagades del
país per fer sentir emocions i gaudir de la natura.
Entre les problemàtiques que podem trobar en teixedes per excés d’ús públic hi ha:
• Compactació del sòl, derivant-se en problemes d’oxigenació de les arrels i de formació de
crosta superficial, la qual disminueix la infiltració d’aigua.
• Disminució de la regeneració, per trepig dels visitants o per sostracció.
• Afectacions diverses a arrels, troncs i brancada. Escorçament, trencament de branques, etc.
• Obres diverses de condicionament de l’ús públic mal dissenyades, que suposen obstacles al
normal desenvolupament de l’arbre, podes, etc.
Així, una sobre freqüentació mal gestionada pot derivar en problemes superiors, si no es
recondueixen a temps. Sovint les teixedes estan ubicades en propietats particulars, lluny del
nucli de gestió de la finca, i han estat creixent solitàries i sense atencions de cap tipus. Una
promoció de visitants per part d’organismes públics o entitats ambientals a aquestes teixedes,
de manera que condueixi a un increment de la freqüentació, pot ser percebut per part de
la propietat com un factor de pertorbació no desitjat. Llavors, el malestar del propietari pot
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dificultar la presa d’acords de conservació. Per aquesta raó, s’ha de consensuar amb la propietat
qualsevol difusió dels valors naturals de la seva finca i, en cas d’acordar-ne la promoció, avaluar
la capacitat de càrrega de visitants admissible, tant per l’ecosistema com per la tranquil·litat
dels habitants de la finca.

Figura 1. Teixeda extremadament sensible als processos erosius en un barranc de muntanya mediterrània. El sòl nu és que s’observa
a la imatge de la dreta és conseqüència d’un excés de freqüentació humana per absència d’un sender ben delimitat. El Life TAXUS ha
treballat amb els gestors de l’espai per condicionar el sender amb fagines de restes d’aclarides de millora i senyalització de la ruta. Fotos:
Jordi Camprodon.
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4.8. Problemàtiques en l’escenari del canvi climàtic
El clima a Europa esta canviant degut al escalfament global i probablement augmentaran les
diferències climàtiques regionals. Al sud d’Europa es preveuen les pitjors condicions (altes
temperatures i sequera) amb l’increment dels incendis forestals. El nord i l’oest es veuran menys
afectats per la sequera a llarg termini, però poden patir inundacions periòdiques i un increment
de temperatura amb episodis de escassetat d’aigua.
Els canvis en la distribució d’una espècie tant longeva com el teix no són fàcils de preveure.
El teix i el seu hàbitat ja mostren evidències de regressió al sud-oest d’Europa per causes
diverses (Thomas & Polwart 2003). És probable que el canvi climàtic agreugi la situació a la
regió mediterrània, de forma directa o a través dels seus efectes derivats, com ara la gravetat
dels incendis forestals o l’increment del risc d’erosió.
Es preveu que l’aridesa associada al canvi climàtic augmentarà la competència per l’aigua del
sòl entre el teix i altres espècies forestals com roures o pins, i afavorirà la presència de malalties
vegetals (Loarie et al 2009, Thomas & Garcia-Martí 2015). Els individus vells segurament aniran
decaient progressivament en les properes centúries per l’efecte negatiu de la disponibilitat
d’aigua. En les zones del nord més humides el teix trobarà millors condicions climàtiques,
però l’ocupació de noves àrees serà lenta per problemes de competència durant el procés de
regeneració (Thomas & Garcia-Martí 2015).
És probable que a partir de la meitat d’aquest segle, les teixedes catalanes pateixin un fort declivi
(Burgarella et al. 2012, Àguila et al. 2015), com mostra la modelització de d’hàbitat potencial
futur de les teixedes a Catalunya (figura 1). Les poblacions de teix tendiran a desplaçar-se cap
al nord en la mesura que els sigui possible, on les condicions climàtiques s’adaptaran millor al
seu perfil ecològic.
Aquelles poblacions que tinguin una baixa capacitat d’expansió o que es trobin topogràficament
aïllades a les serres meridionals és possible que acabin per desaparèixer a finals de segle XXI
(Àguila et al. 2015). Les teixedes més septentrionals podran mantenir el seu perfil ecològic sense
patir massa, a excepció de les poblacions de baixa altitud, que hauran de desplaçar-se cap a
zones més elevades. Altres estudis com els realitzats en les teixedes de Portugal evidencien els
mateixos resultats (Draper & Marques 2007).
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Hàbitat potencial i distribució actual de Taxus baccata a Catalunya

Probabilitat de trobar
teix en funció del clima, la
topografia, l’edafologia i la
hidrologia
Distribució Teix 2014

(a)
Hàbitat potencial de Taxus baccata a Catalunya al 2020

Probabilitat de trobar
teix en funció del clima, la
topografia, l’edafologia i la
hidrologia

(b)

Hàbitat potencial de Taxus baccata a Catalunya al 2070-2100

Probabilitat de trobar
teix en funció del clima, la
topografia, l’edafologia i la
hidrologia

(c)

Figura 1. Hàbitat potencial i distribució de Taxus baccata a Catalunya en l’actualitat (a) i previst per l’any 2020 (b) i el període 2070-2100
(c), segons Àguila et al. 2015.
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5. FITXES TÈCNIQUES
5.1. Acords de custòdia del territori. Gestió i
conservació de l’hàbitat a través de la implicació
social
1. Descripció
La custòdia del territori és una estratègia per implicar institucions i persones propietàries i
usuàries de terres en la gestió i conservació de la natura i del paisatge. En el marc d’aquest
projecte, a través d’acords voluntaris entre els propietaris i les entitats de custòdia es pretén
gestionar directament o donar suport a la gestió de terrenys forestals on hi ha presents els
hàbitats d’interès comunitari, per tal de mantenir o restaurar els seus valors.
Aquests acords són especialment útils en zones d’alt valor natural on es combinen els objectius
de gestió i conservació.

2. Objectiu
L’objectiu principal és aconseguir la col·laboració de la propietat per poder dur a terme
actuacions de gestió i conservació dels hàbitats presents a la seva finca, determinant clarament
els objectius específics i la durada de l’acord. Amb les diferents opcions i instruments de
custòdia del territori és pot aconseguir un acord a mida del propietari i per a l’entitat de gestió i
amb diferents nivells de seguretat jurídica i, per tant, adaptar-se a diferents situacions: finques
productives, propietaris absentistes, contextos geogràfics, etc.

3. Introducció a la custòdia del territori
En el marc del projecte LANDLIFE promogut per la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) s’ha
elaborat una guia de custòdia molt simple per donar a conèixer la custòdia del territori com una
eina per implicar la societat en la gestió del patrimoni natural a Europa (disponible al web del
projecte http://www.landstewardship.eu).
També hi ha disponible (en català) una Guia d’acords de custòdia i oportunitats en finques
privades pensades especialment per a donar a conèixer l’eina als propietaris (http://www.xct.
cat/mm/file/2015/2015_Opcions_x_custodia_territori_Guia_Acords.pdf).

4. Proposta d’actuació
Quan l’entitat de custòdia detecta una zona d’actuació cal, en primer lloc, localitzar de qui és
propietat. La forma més directa per aconseguir el titular d’una finca és demanant una nota
simple al Registre de la Propietat (aquest document és d’interès per a la signatura del futur
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acord). En ocasions les finques no tenen la informació inscrita al registre. Llavors hi ha diferents
opcions per localitzar a la propietat i, generalment, calen aliances. En el Life TAXUS n’hem
utilitzat dues: a través de l’ajuntament del municipi o bé dels serveis territorials de la Direcció
General de Forest de la Generalitat de Catalunya.
El procés per arribar a signar un acord de custòdia pot ser molt llarg, encara que no sempre.
Durant aquest procés, els interessos de cada part en relació a la finca emergeixen i les parts
han d’entendre’ls i respectar-los, per després arribar a una visió compartida de com gestionar
la finca. Els acords es basen en la confiança mútua, i sempre i en tot cas la propietat (sigui un
particular o un ajuntament) s’ha de sentir còmode i satisfeta amb l’execució de l’acord.

Els continguts bàsics d’un acord de custòdia són els següents:
• Presentació de les parts implicades.
• Àmbit d’aplicació de l’acord: tota la finca o només una part, identificació dels terrenys.
• Descripció dels valors i els elements d’interès que justifiquen l’acord.
• Objectius generals i específics de l’acord.
• Compromisos (o accions) de l’entitat ambiental i de la propietat.
• Recomanacions de gestió, que posteriorment s’han de plasmar en el pla de gestió.
• Accés a la propietat, accions de comunicació i sensibilització.
• Despeses derivades de l’acord i qui les assumeix.
• Durada de l’acord. Seguiment previst de l’acord per part de l’entitat amb la recomanació de com a mínim una visita
anual a la finca.
• Altres aspectes, com ara mesures previstes en cas que es vulgui transferir la propietat o cànon que es pagarà per
la constitució d’un dret real per a la gestió directa de la finca.

Existeixen diferents opcions i instruments de custòdia del territori. En la següent figura es
mostra un resum de les diferents opcions. Podeu ampliar la informació a la guia de custòdia,
mencionada anteriorment.
El cas més habitual és custòdia un contracte entre les parts, basat en l’autonomia de la voluntat,
on el propietari manté la gestió de la finca però l’entitat de custòdia participa en el pla de gestió,
i dóna suport i assessorament a la propietat.

Figura 1. Opcions i instruments de custòdia del territori. Font: Sabaté et al. 2013.
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El projecte Life TAXUS ha signat fins a 59 acords amb propietaris privats entre l’Alta Garrotxa,
la Ribera Salada, Montserrat, la Serra de Prades, la Serra de Llaberia i la Serra de Cardó per a la
conservació de les teixedes. Ha desenvolupat tres eines de menor a major seguretat jurídica:
•
•
•

Autorització del propietari per dur a terme els treballs.
Acord de custòdia per a donar suport a la gestió.
Constitució d’un dret real per a la cessió dels terrenys. Aplicat en el cas del Consorci de la
Serra de Llaberia perquè gestioni directament algunes teixedes durant 25 anys.

En el cas de la Serra de Llaberia la major part dels casos l’acord ha anat acompanyat d’un pla
de gestió. S’ha optat perquè el pla tingui el format de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
per tal de treballar amb un format que permet de forma addicional obtenir beneficis fiscals i
reduccions de costos per a la transmissió patrimonial per a la propietat i, a més, permet tenir
accés als ajuts de la gestió forestal sostenible que convoca la Generalitat de Catalunya per a la
millora dels boscos de Catalunya.

5. Seguiment
El seguiment dels acords de custòdia és clau per assegurar el seu compliment i l’assoliment
dels objectius de conservació dels hàbitats a llarg termini. La propietat està sempre informada
del desenvolupament i el grau de compliment dels objectius de l’acord gràcies al seguiment
que en fa l’entitat de custòdia. Aquest seguiment es fa constar en informes anuals que l’entitat
de custòdia lliura a la propietat. Es recomana un visita anual, com a mínim, a la finca amb el
propietari.
En l’actualitat la XCT està treballant per aconseguir un registre oficial d’acords de custòdia, i en
un manual per al disseny i execució d’iniciatives de custòdia a través de Bones pràctiques En
trobareu més informació a:
http://www.xct.cat/ca/cdr/5_documentacio_gestio_entitats_custodia_territori.html
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5.2. Tractaments silvícoles per regular la competència
1. Descripció
La supressió d’una part de les espècies competidores permet el desenvolupament de teixos que
d’altra manera es veurien suprimits o bé subsistirien com a estrat sotsarbori dominat, perdent
la guia apical i allargant branques laterals recercant la llum. Amb actuacions de regulació de
la competència s’afavoreix el creixement en diàmetre i alçada dels teixos, la seva floració i
fructificació, així com la capacitat de reclutament.

2. Objectiu
El creixement i regeneració del teix millora significativament amb l’execució de tractaments
de dosificació de la competència (Caritat & Bas 2007, Ruprecht et al. 2009, Camprodon et al.
2015). La producció de fruits dels teixos i d’altres espècies acompanyants d’interès per a la
fauna també és susceptible de millorar després d’una reducció de la competència per la llum
(Camprodon et al. 2015).
Per tant, l’objectiu és millorar la vitalitat dels teixos i la capacitat de reclutament per mitjà de la
disminució la competència d’altres espècies sobre el teix. Aquestes actuacions han de permetre
també disminuir la susceptibilitat dels teixos a l’atac per fongs, reduir el perill d’incendi forestal
i incrementar la seva adaptació i resiliència enfront del canvi climàtic.
La mateixa actuació pot aplicar-se sobre altres espècies característiques o d’interès de l’hàbitat:
Ilex aquifolium, Tilia cordata, Sorbus aria, S. domestica, S. torminalis, Crataegus monogyna, Phillyrea
latifolia, etc.

3. Proposta d’actuació
3.1. Tipus de tractaments
Els mètodes a utilitzar seran les tallades de selecció (intensitat forta o suau), la poda de brancatge
d’arbres grossos i l’eliminació d’espècies llenyoses al·lòctones. Aquestes actuacions implica
un treball de marcatge peu a peu per dissenyar l’actuació silvícola de forma individualitzada,
segons el tipus de competència i la tipologia de bosc.
Tractament 1. Aclarida suau. Dirigida a reduir l’àrea basal en un radi de 5 m del teix, però
evitant obrir massa les capçades (figura 1). Per reduir la competència es prioritza el tractament
dels arbres en aquest ordre: 1) competència apical, mecànica i lumínica en teixos juvenils i adults,
2) competència mecànica lateral, 3) competència hídrica, sovint ja inclosa en els tractaments
previs. La densitat de recobriment abans/després dels tractaments va ser del 70,5 al 56% a
l’Alta Garrotxa (reducció del 19,5%) i del 66 al 51% a Llaberia (reducció del 15%). La llum directa
incident va passar del 39 al 51% a la Garrotxa i del 36,5 al 53% a Llaberia.
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De mitjana es proposa una reducció del 40% del nombre de peus competidors (o de la densitat
de recobriment de capçades). Aquesta reducció se situa entre els valors del 45% en els rodals
més densos i del 25 % en els rodals més clars.
Tractament 2. Aclarida forta. Dirigida a reduir de coberta arbrada en un radi a voltant del
teix/os objectiu que pot arribar a una distància d’uns 10-12 m del teix. Es prioritza la reducció
de la competència lumínica lateral en funció de la il·luminació que pot rebre el teix, és a dir
incidint sobre els arbres que interfereixen l’entrada de llum segons el recorregut del sol. S’aplica
prioritàriament en peus femella adults de l’estat dominant (orientativament d’almenys classe
diamètrica 10 cm). La reducció de la densitat de recobriment ha estat similar a la de l’aclarida
suau, però amb un increment superior en la llum directa incident (del 36,5 al 61%). No extreure
més del 35-40% de l’àrea basal, per evitar obrir massa les capçades.
En tota aclarida es tracta de ser prudent, per no exposar el teix a una excessiva entrada de llum
(Perrin & Mitchell 2013). Pel seu temperament d’ombra, especialment a la regió mediterrània,
cal vetllar per no sobtar els individus amb una posada en llum brusca. Per aquesta raó, es pot
preveure una actuació en dos temps, i així permetre una adaptació progressiva de l’arbre a
l’increment de llum. Un primer any es practica una aclarida suau (per exemple obrint entre un
20 i 60% la densitat de recobriment de capçades); s’observa el comportament del teix durant el
següent període vegetatiu i si no s’observa una reacció adversa, un cop entrada de nou la parada
vegetativa s’actua en una segona aclarida. En els teixos tractats per el Life TAXUS es va mesurar
el percentatge de fulla afectada (esgrogueïment o caiguda). Les diferències són significatives
entre els teixos control i les aclarides fortes, però amb un percentatge mínim d’afectació de
capçada (11% de mitjana del seu volum). En les aclarides suaus l’afectació era menyspreable i
inferior als teixos control, probablement a causa de que la reducció de competència ha reduït
l’estrès en un any (2016) particularment afectat per la sequera estival.
Tractament 3. Podes. Poda mitjana a alta (de 2 a 5 m) de les branques vives que interfereixen
(o poden fer-ho en un futur) el creixement apical o bé intercepten la llum. Es poden aplicar
podes encara més altes en casos de teixos de grans dimensions.
Tractament 4. Eliminació d’espècies llenyoses al·lòctones. Es prioritzen espècies de
caràcter invasor, com per exemple les robínies. S’entén com a una millora de l’hàbitat de forma
independent a si l’al·lòctona competeix o no directament amb peus de teix. Es procedeix per
injecció de glifosat, en la concentració que indiqui el fabricant, en perforacions a la base de la
soca. S’efectuen diverses perforacions en un angle de 45 graus, en quantitat creixent segons el
diàmetre de soca. No es talla l’arbre fins que està totalment mort.
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Figura 1. Esquema de vegetació de la competència i altres actuacions en teixedes. Original de: Jarkov Reverté.

3.2. Tractaments recomanats segons tipus de bosc
Adaptat de Caritat et al. 2015, veure capítol 3.2 per detalls de l’estructura del bosc.
Tipus 1. Teixeda densa. El teix pot arribar a densificar-se fins al punt d’impedir la seva
regeneració i la d’altres espècies. Aclarida suau d’individus de teix o altres espècies de
l’estrat dominant. Les actuacions de centrarien sobretot en afavorir peus mare molt tapats,
per estimular la fructificació, en individus veterans de major valor patrimonial, en espècies
acompanyants característiques i escasses i en grups de regenerat de teix. En rodals adults
molt densos i de la mateixa classe d’edat es pot experimentar l’apertura de petits clarianes per
afavorir el regenerat.
Tipus 2. Bosc mixt de teix amb coníferes i frondoses. La competència lumínica i hídrica és
intensa en alta densitat en estadi de fustal jove o mitjà sobre el teix, grèvol i moixeres. Les
actuacions de centrarien sobretot en afavorir peus molt tapats de totes les edats per mitjà
d’aclarides de suaus a fortes. En pins grossos dominants pot aplicar-se l’anellat, especialment si
hi ha regenerat que es podria veure afectat per la caiguda (veure desglossat) o bé la poda alta.
Tipus 3. Teixeda madura. Els teixos molt madurs acostumen a patir la competència lateral
mecànica i lumínica. Es recomana aclarida suau o poda alta dels arbres competidors, sovint de
grans dimensions.
Tipus 4. Alzinar amb teix. La competència mecànica, per la llum i l’aigua sol ser molt forta
com més elevada sigui la densitat. Aclarides fortes o suaus d’alzines i altres planifolis i coníferes
acompanyants que competeixen amb el teix i espècies característiques. Poda mitjana o alta de
peus de frondoses de major dimensions, sobretot quan són de mida excepcional o rars en el
conjunt de la massa (Quercus, Acer, Tilia, Fraxinus, Prunus, etc.). Preservar els peus de planifolis
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rars, malgrat puguin competir amb el teix, si tenen major port o possibilitat de creixement.
Tipus 5. Fageda amb teix. Els teixos i grèvols solen créixer en grups en clarianes o sota el
dosser dels fajos. Se’ls pot afavorir amb una aclarida suau o poda alta dels fajos competidors.
Alguns fajos dominants de port recte pot aplicar-se l’anellat, especialment si hi ha regenerat
que es podria veure afectat per la caiguda (veure desglossat).
Tipus 6. Pineda amb teix. En estadi de fustal adult regular, les coníferes acostumen a
promocionar en un estrat dominant, molt per sobre l’alçada dels teixos més alts, fet que redueix
la competència mecànica i lumínica des teixos, limitant-la a les branques baixes de la capçada
dels pins. L’aclarida suau sol ser suficient, a excepció de rodals amb elevada densitat de pins.
En pins grossos dominants pot aplicar-se l’anellat, especialment si hi ha regenerat que es podria
veure afectat per la caiguda (veure desglossat) o bé la poda alta.
Tipus 7. Formacions on el teix forma part del sotabosc o arriba a formar un estrat arbori
subordinat. Els juvenils poden estar ben protegits pel dosser arbori i esperar l’oportunitat
de promocionar amb la mortalitat d’arbres veïns. Si no es dóna, solen acabar tapats per
competència mecànica i sense fructificació per manca de llum. Aclarida dels peus veïns (sovint
un sol individu) que contacten amb la capçada o les rels amb el teix juvenil o adult dominat. Es
poden tallar o podar els peus que en un futur impediran el creixement apical del teix subordinat.

a

b

c

d

Figura 2. Procés de tractament de regulació de la competència en teix: a) parcel·la abans del tractament; b) marcatge dels arbres a tallar o
podar i inventari de l’estat inicial; c) execució de l’aclarida; d) seguiment ecològic amb centre de l’estació en el teix objectiu. Serra de Llaberia.
Fotos: Jordi Bas.
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Anellat d’arbres
L’anellat consisteix en la remoció completa d’una banda d’uns 10 cm d’escorça i fusta externa de l’arbre. Això talla
tots els feixos de conducció del floema i el càmbium, teixit que regenera el creixement secundari en gruix, i, per tant,
l’arbre es debilitarà fins a la mort, si no pot rebrotar des de sota de l’anellat.
L’objectiu es reduir la competència sense haver d’extreure l’arbre (per ex. en situacions de difícil desembosc, amb
molta presència de regenerat,...), i per afavorir la biodiversitat. L’arbre anellat anirà decaient amb els anys i podrà ser
colonitzat per fongs i invertebrats saproxílics i serà un substrat magnífic perquè els picots excavin el niu. L’escorça
a mesura que es va desenganxant ofereix un refugi per a ratpenats. Per afavorir l’ocupació per picots es preferible
anellar arbres de port recte i diàmetres gruixuts (a partir d’uns 20 cm de diàmetre normal i alçada de fust d’almenys
4 m).
Es practiquen amb serra o destral dues incisions separades 10-20 cm de fins a 2 cm de profunditat del fust i es buida
el contingut.

.
Figura 3. Procés d’anellat d’un arbre. Es pot practicar amb motoserra o destral. Fotos: Jordi Bas.

Alguns resultats
El Life TAXUS ha reduït la competència en 186 ha sobre més de 8.000 teixos i ha actuat sobre uns 20.000 peus
(mitjana de 2,7 peus per teix) entre alzina, roures martinenc i de fulla petita, blada, auró blanc, pi blanc, pinassa i pi
roig com a espècies principals.
Les dimensions mitjanes del teixos a Llaberia eren de 8,1 cm (+- 4,8) de diàmetre normal en les aclarides suaus i de
10,8 cm (+- 6,0) en les aclarides fortes. A la Garrotxa la mitjana dels diàmetres era de 12 cm (+-7,3). Els diàmetres
màxims dels teixos tractats van ser de 31 cm a Llaberia i 59,5 cm a la Garrotxa.
Durant el primer any post-tractament s’ha observat un creixement important en alçada i més moderat en diàmetre
en els teixos tractats respecte als controls (figures 4 i 5). L’impacte de la posada en llum sobre el fullatge dels teixos
va ser mínima.

Figura 4. Creixement en alçada dels teixos tractats pel Life TAXUS
abans i després del tractament i en els teixos control.

Figura 5. Creixement en diàmetre del tronc en els teixos tractats pel
Life TAXUS abans i després del tractament i en els peus control.
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4. Condicionants
4.1. Espècies arbòries companyes
Es conservaran els peus d’espècies arbòries d’interès com els grevolers, aurons, til·lers, cirerers, serveres,
etc. No obstant, en determinades circumstàncies es poden tallar peus o tanys o efectuar podes d’aquests
arbres, en cas que competeixin amb peus de teix o d’altres espècies que s’estimin de major interès. Si es
tracta d’espècies protegides s’haurà de demanar l’autorització pertinent. Deixar en peu els peus de roures
i altres frondoses velles i de grans dimensions que de tant en tant poden trobar-se dispersos pel rodal.
4.2. Restes forestals i fusta morta
Les restes forestals es desemboscaran o s’escamparan segons el cas. En cas de desembosc, el
tronc serà apilat en segments llargs (2-3 metres) i la brancada serà triturada sobre el camí. Es
prestarà especial atenció en no disseminar les llavors de robínia o altres espècies al·lòctones.
Les restes de tallades que estiguin a menys de 25 metres d’una pista forestal es retiraran o es
trituraran d’acord amb la normativa vigent.
En cas de deixar les restes in situ, s’escamparà la brancada i es triturarà, sense superar el 50% de la
superfície del sòl. Si convé s’apilaran en petits pilots, que poden servir de refugi per a la fauna en cas
d’escassetat de sotabosc Els troncs només es trossejaran en grans trossos, si convé per aplicar-los sobre
el sòl. No es deixaran apilats a les soques dels arbres, preferiblement es deixaran apilats amb el suport
d’una roca o escampats en el sentit de la corba de nivell, com a mesura de protecció contra l’erosió.
Es recomana contemplar la generació de fusta morta per afavorir la biodiversitat i la dinàmica forestal.
Deixar troncs de dimensions mitjanes (15-30) o grans (més de 30 cm de diàmetre) es considera molt
positiu per a la comunitat saproxílica (especialment fongs i coleòpters. De la mateixa manera, deixar
soques altes o arbres anellats (fusta morta en peu) també resulta molt interessant. Orientativament,
deixar una densitat entre 5 i 30 peus morts en peu/ha és òptima, però en qualsevol cas tampoc cal forçar
el rodal, pel que cal modular la proposta segons el que s’observi en la dinàmica de la massa arbrada.
En relació a les soques altes, es proposa que es deixin a una alçada de 40 cm unes 20 soques/
ha, de manera que s’afavoreixin especialment fongs i coleòpters saproxílics.
4.3. Estassades selectives
Les estassades selectives només s’efectuaran en cas de prevenció d’incendis (veure capítol 5.9).
Fora d’aquest objectiu, només s’aplicarà en cas de reducció de competència o per facilitar el
desembosc. No haurien eliminar més d’un 40% de la vegetació arbustiva i lianoide per conservar
la biodiversitat (Camprodon i Brotons, 2006).
Es recomana no extreure les heures que sovint s’enfilen als teixos, a excepció de les que afectin
significativament la capçada, sobretot en teixos veterans.
4.4. Pastura i exclusió d’herbívors
Durant el desembosc s’ha de procurar no malmetre els tancats d’exclusió del bestiar. Retirar-los
temporalment fins a finalitzar els treballs. Un ús ramader moderat després de les actuacions
pot tenir beneficis per a la reducció de la vulnerabilitat de les capçades dels arbres en cas
d’incendis forestals.
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4.5. Arbres amb nius i cavitats
Procurar no seleccionar per tallar arbres que presentin cavitats, nius d’ocell o refugis de
mamífers. En especial, conservar els peus amb cavitats de pícids, especialment els que continguin
múltiples cavitats, indistintament si són arbres vius o morts. Conservar tots els arbres amb
plataformes de niu d’interès per a rapinyaires. Els grans peus de pi de tronc bifurcat en alçada
poden ser interessants per la formació de cavitats per a quiròpters.
4.6. Flora i fauna amenaçada
Davant intervencions que impliquin alguna modificació de l’estructura actual del rodal o de
les seves vies d’accés s’haurà de tenir en compte les espècies de flora i fauna amenaçades o
singulars per assegurar la seva conservació a la zona segons legislació vigent.
4.7. Operativitat
Realitzar millores en l’hàbitat forestal de les teixedes seguint tots els criteris que s’han descrit
anteriorment requereix disposar d’operaris experts. Aquests professionals han de ser capaços
de realitzar maniobres de direccionament de la caiguda complexes. Es recomana que el cap
de colla participi en les tasques de marcatge de l’arbrat perquè ajudi a la presa de decisions i
supervisi l’aplicació de tots els criteris a seguir de resta de la colla.
4.8. Comercialització de la fusta
L’ús productiu de fusta que es desembosqui pot contemplar-se en funció de la qualitat d’estació,
del nivell de capitalització de les masses, les condicions d’accessibilitat i les possibilitats de
comercialització. Pot ser una alternativa en cas de no disposar de fons econòmics específics
per a la realització dels treballs de conservació de l’hàbitat.

5. Indicadors de seguiment
Es distingeixen dos tipus de seguiment: a escala de població i a escala d’individu.
5.1. Seguiment de l’estructura demogràfica de la població
Es considera una població la formada per exemplars que no distin més de 500 m, distància no
superada pel pol·len portat pel vent (Serra 2009). Per a un seguiment demogràfic es delimitarà
cada població, obtenint la superfície real ocupada pel tipus d’hàbitat i es pot procedir a caracteritzar
demogràficament la població. Cada individu es georeferencia i es numera per poder caracteritzar la
població al llarg del temps. El moment òptim de localització és l’hivern o l’inici de la primavera per la
manca fulles la major part dels arbres i arbustos acompanyants que facilita la localització dels teixos.
De cada individu es pren l’estat de desenvolupament, el sexe, l’alçada i el diàmetre normal. Amb això
obtenim els tipus d’edat de cada població i es pot deduir si es tracta d’una població envellida o amb
reemplaçament generacional (Andrés et al. 2007, Sanz et al. 2007, Schwendtner et al. 2007).
Estat de conservació (Serra 2009):
• Favorable: distribució regular de sexes i edats, presentant tants plançons i juvenils com adults,
població d’almenys 50 exemplars.
• Desfavorable-inadequat: distribució irregular de sexes (poques femelles), sota reclutament
(menys d’un 10% d’exemplars de dn <5 cm) o població entre 10 i 50 exemplars.
• Desfavorable-dolent: inexistència de femelles, nul reclutament (tots els exemplars amb dn> 20
cm) o població menor de 10 exemplars.
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5.2. Seguiment dels individus sobre els que s’aplica el tractament
Les mesures en prenen en una estació circular que pren l’individu a mesurar com a centre. Els
radis recomanats són 3 m en els juvenils i 5 m en els teixos adults. Es mesuren abans i després
del tractament i en estacions control (sense tractament). Fer-ho després del període vegetatiu,
a l’estiu, abans que les frondoses perdin les fulles. Els fruits caldrà comprar-los a l’octubre.
1.

Identificar l’individu amb una xapa a poder ser a >1,5 m d’alçària i georeferenciar-lo. Especificar el
tipus de tractament aplicat o si es tracta d’un control.

2.

Estat de desenvolupament: plançó (fins a 1,3 m d’alçada), juvenil (1,3 m d’alçada fins a 2,5 cm dn),
adult (a partir de 2,5 dn). Aquesta classificació és arbitrària per facilitar el mostreig.

3.

Sexe: mascle, femella, mascle / femella, indeterminat.

4.

Diàmetre de la capçada del teix en els dos eixos perpendiculars.

5.

Diàmetre normal (dn). A 1,30 cm de la base, sempre des del sud del tronc. Caldrà marcar el punt de
mesura amb un fil blanc o un dendròmetre en peus de >5 cm dn.

6.

Creixement en alçada. Mesurat amb una perxa extensible que arriba a la zona apical de l´arbre.

7.

Creixement lateral. Prendre 3 mesures de creixement de les fulles. Mesurar el que ha crescut l’any en curs des
de la gemma de tardor. Marcar el punt de començament de l’últim any amb un cordill.

8.

Coberta arbrada mesurada amb foto hemisfèrica. Càmera amb l’ull de peix des de sobre l’àpex del
teix. Emplaçar sempre la càmera recta i que la part superior de la fotografia vista en pantalla sempre
miri al nord (cal posar-la amb l’ajuda d’una brúixola i un nivell de fuster). Anàlisi de les fotos amb el
programa GLA, Gap Light Analyzer (Canham 1988).

9.

Relació isotòpica 13C:12C (δ13C). Aquesta relació s’ha utilitzat per investigar l’eficiència relativa en l’ús
d’aigua (Donovan & Ehleringer 1994, Lloret et al. 2004) i pot utilitzar-se com a indicador de l’estrès
hídric que ha patit la planta. Agafar 3 mostres de branques fines de la part alta de la capçada, per
separar després al laboratori 30 fulles del darrer any.

10. Pressió de brosteig: gemma apical tocada, branques laterals amb signes de ser menjades, branques
o tronc apical sec o tronc apical i/o branques laterals trencades i mortes.
11. Estat de salut. Avaluat com el percentatge de capçada amb fulles de coloració groguenca. Anotar
afectació per fongs, especialment per Armillaria, paràsits, etc. Estat vital: bo, afectat, molt afectat, en
decaïment o mort.
12. Cobertura de les plantes que afecten el teix en dos nivells: a) que el toquen i b) que el cobreixen en
la vertical.
13. De cada individu de port llenyós s’anotarà l’espècie, el dn, el nombre de rebrots, si té heura i si està
marcat per tallar.
14. Regenerat. Comptatge del regenerat de teix en el conjunt de l’estació, així com de les espècies de port
llenyós.
15. Fructificació. Estima quantitativa aproximada dels fruits que es poden veure en el conjunt de l’arbre.
Estat de conservació (Serra 2009): favorable (cada femella fèrtil produeix 5000 fruits/any, desfavorableinadequat (es produeixen entre 1000 i 5000 fruits/any per femella, desfavorable-dolent (producció
menor a 1000 fruits/any).

Figura 6. Teix amb dendròmetre (esquerra) i mesura de la coberta arbrada per mitjà de foto hemisfèrica. Fotos: Jordi Bas.
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5.3. Tractaments silvícoles per a regular el sotabosc
1. Descripció
En general a les teixedes mediterrànies hi ha relativament poca regeneració a causa de l’alta
densitat d‘arbrat que provoca un excés d’ombra, una manca de floració i fructificació i una
elevada competència sobre el regenerat. Per altra banda, l’herbivorisme per part de remugants
domèstics pot ocasionar danys molts intensos sobre plançons i juvenils.
Cal tenir present que el sotabosc dóna protecció contra els herbívors, però alhora competeix
amb els plançons (h<1,3m) i juvenils (h>1m3 m i dn< 2,5 cm). Els plançons de teix sovint
creixen protegits pel sotabosc, per exemple mates d’arítjol i esbarzer, que li donen protecció
en dos sentits. D’una banda dificulten l’entrada i el desplaçament dels herbívors al seu
interior; però principalment redueixen la radiació solar, l’evaporació directa de l’aigua del sòl
i l’evapotranspiració foliar dels petits plançons, permetent una major disponibilitat d’humitat
durant l’estiu (Fernández et al. 2015). El plançó creix bé sota coberta, ja que es esciòfil. No
obstant, s’ha de regular que el recobriment arbustiu no dificulti el creixement per competència
mecànica i hídrica.

2. Objectiu
Millorar la regeneració del teix, la seva supervivència i creixement en rodals tant d’alta com baixa
densitat i sobretot en zones connectores. Deixar una orla de cobertura de sotabosc necessària
per donar protecció contra els herbívors (espècies espinoses com arítjols, esbarzers, ginebres,
etc..) i alhora efectuar aclarides de l’estrat arbori i arbustiu.

3. Proposta d’actuació
Es tracta d’una retirada d’arbustos i lianes (esbarzers i arítjols habitualment) que s’enfilen per
les capçades de teixos juvenils i poden reduir-ne el creixement. En alguns casos es pot obrir
una petita orla d’un metre de radi com a molt al voltant del regenerat. No obstant, cal ser molt
ponderat i només actuar en casos que s’observin dificultats en l’estat vital del teix, ja que es
tracta de no reduir la protecció contra els herbívors que ofereix l’orla arbustiva.
Retirar els arítjols i esbarzers que s’enfilen amb profusió als teixos adults, sobretot a les clarianes
i llindar del bosc, on penetra més la llum. No tallar les heures per la seva importància com a
refugi i alimentació de la fauna, llevat de casos puntuals on el gruix de l’heura o al seva capçada
puguin afectar greument el creixement del teix.
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Figura 1. Plançó de teix creixent sa, tot i que molt
espigat, entre esbarzers. Si el creixement apical no
es veu interromput no seria necessari actuar-hi.
Serra de Llaberia. Foto: Jordi Camprodon.

Figura 2. Juvenil de teix cobert per sotabosc i restes de brancada, que el protegeixen
dels herbívors però alhora exerceixen una forta competència. De moment ha
aconseguit llucar per sobre la coberta vegetal, però la manca d’espai pot dificultar la
promoció del teix amb un bon port a l’edat adulta. En aquest cas és preferible retirar
l’excés de coberta. Serra de Llaberia. Foto: Jordi Camprodon.

4. Condicionants
Aquest treball de desbrossat selectiu s’ha de fer amb molt de compte per no afectar el regenerat
de teix o altres espècies.
Les estassades selectives generalitzades només s’efectuaran en cas de prevenció d’incendis
(veure capítol 5.9). Fora d’aquest objectiu, només s’aplicarà en cas de reducció de competència o
per facilitar el desembosc. No haurien eliminar més d’un 40% de la vegetació arbustiva i lianoide
per conservar la biodiversitat (Camprodon & Brotons 2006). Caldria que abans d’emprendre
desbrossaments del matollar, es comprovés la presència de plançons de teix entre el matollar,
fins i tot en l’absència d’individus adults. Llavors caldria marcar-los i a poder ser, protegir-los.
En cas de deixar les restes in situ, s’escamparà la brancada i es triturarà, sense superar el 50%
de la superfície del sòl. Si convé s’apilaran en petits pilots, que poden servir de refugi per a la
fauna en cas d’escassetat de sotabosc.
Alguna de les zones de treball no es podrà realitzar entre els mesos d’abril i juliol (ambdós
inclosos) per restriccions per la nidificació d’espècies protegides per aquest motiu caldrà
consensuar, amb la direcció tècnica, un pla de treball de les diferents zones d’actuació.

5. Indicadors de seguiment
Dos tipus d’estacions amb dos objectius: 1) Estacions circulars per mesura de l’èxit del
reclutament i identificar patrons de distribució del regenerat. Realitzar el recompte després de
la mortalitat estival.
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1. Recompte del regenerat. Plançons: fins a 1,3 m alçada, juvenils: de 1,3 m fins a 2,5 cm de
diàmetre normal.
2. Distància a peus llavorers, dins arbustos facilitadors i en els clarianes (García et al. 2000).
3. Densitat de recobriment (per exemple, mesurat amb foto hemisfèrica).
4. Índex de regenerat: percentatge de plançons i de juvenils respecte d’adults.
2) Estacions de seguiment dels efectes del tractament sobre el regenerat. Mesurat en una
selecció de plançons, abans i després del tractament i en estacions control (sense tractament).
Variables que serveixen per avaluar l’efecte dels tractaments (poden aplicar-se també en el cas
d’estacions de recompte del regenerat):
1. Identificar l’individu amb una xapa i georeferenciar-lo. Especificar el tipus de tractament
aplicat o si es tracta d’un control.
2. Creixement en alçada del plançó o juvenil.
3. Creixement radial dels juvenils, mitjançant el diàmetre normal i diàmetre de capçada màxim
i el seu ortogonal.
4. Creixement anual de nous brots.
5. Creixement de la coberta arbustiva circumdant.
6. Estat de salut. Avaluat com el percentatge de capçada amb fulles de coloració groguenca.
Anotar afectació per fongs en els juvenils, especialment per Armillaria, paràsits, etc. Estat
vital: bo, afectat, molt afectat, en decaïment o mort.
7. Pressió de brosteig: recompte del nombre de brots brostejats.

Figura 3. Teix totalment cobert per arítjol i rebrots d’alzina. Serra de Llaberia. Foto: Jordi Camprodon.
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5.4. Tractaments fitosanitaris
1. Descripció
Les condicions d’estrès, especialment les causades per la deficiència d’aigua, poden facilitar
l’afectació per fongs i fins i tot la mort dels teixos, tot i ser una espècie especialment resistent.
S’han registrat morts de teixos per danys en les arrels produïts pel fong armil·lària (Armillaria
sp.) després d’uns anys de sequera, mentre que alguns individus parcialment afectats es van
recuperar després d’un tractament de poda alta (Caritat & Bas 2007). Aquest fong s’ha detectat
com el que localment pot provocar més danys en les teixedes catalanes.
En les plantes afectades l’armil·lària pot provocar una malaltia que causa la podridura de les
arrels. Els símptomes principals es detecten en la part aèria de la planta amb marciment de
les branques i finalment la mort. Alguns arbres no presenten símptomes visibles de la malaltia
en la capçada però el deteriorament radicular els fa molt vulnerables. Solen aparèixer cossos
fructífers al voltant de la base dels arbres infectats.
Pel que fa al reconeixement d’armil·lària s’ha d’observar l’escorça de l’arrel i la base de la soca
ja que si té la malaltia se separa en tires i a sota apareixen les plaques blanques del miceli
clarament visibles (veure capítol 4.2).
En l’apartat 4.2 es descriuen també altres malalties i plagues que es poden observar en teixos
del bosc o en arbres ornamentals.

2. Objectiu
Evitar l’expansió de diferents patògens especialment la infecció per armil·lària mitjançant
tractaments silvícoles en les teixedes. Malgrat que l’armil·laria i altres fongs patògens forma part
dels processos vitals naturals dels ecosistemes, la presència d’escassos peus de teix infectats
ha de posar en alerta al gestor, a causa de l’escassa superfície i l’excepcionalitat com a hàbitat
de les teixedes.

3. Proposta d’actuació
El control de la malaltia causada per armil·lària és difícil en la mesura que les estructures
infectives d’aquest fong estan a terra i en ocasions a profunditats pròximes a 1 m i per sota de
l’escorça de les arrels.
Els principals tractaments contra armil·lària es porten a terme mitjançant l’activació continuada dels
mecanismes de defensa de la planta amb la finalitat de millorar les seves condicions fisiològiques
i ecològiques. No obstant, en alguns casos d’arbres aïllats o plantats s’apliquen tractaments
d’eliminació química per injecció de fungicides en la soca afectada, utilitzant barreres físiques
amb fossats de prop d’un metre o bé mètodes biològics mitjançant bacteris com Pseudomonas
fluorescents o fongs antagonistes com Trichoderma sp. i Gymnopilus spectabilis (Mesanza 2016,
http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/02/FICHA-armillaria_3.pdf).
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Els tractaments en el cas del conjunt d’una teixeda consisteixen en tallar i retirar els peus
altament afectats pel fong per evitar la seva propagació i efectuar podes parcials en els teixos
adults per tal de revitalitzar els arbres i augmentar la seva resistència a la malaltia (Camprodon
et al. 2015).
En el cas de teixos ornamentals afectats per coccidis es tracten a vegades amb insecticida
mitjançant polvoritzacions a les branques i fulles o ve per via sistèmica injectant directament
dins els troncs (Crespo et al. 1987).
El tractament dels fongs Laetiporus sulphureus i Heterobasidium annosum es fa eliminant els
cossos fructífers per evitar la propagació de la putrefacció i traient els monyons d’antigues
branques o soques que apareixen podrits (Cortés et al. 2000).

4. Indicadors de seguiment
Variables que serveixen per avaluar l´efecte dels tractaments són:
1. Creixement en perímetre de tronc, mesurat mitjançant dendròmetre.
2. Estat de salut, avaluat com el percentatge de capçada amb fulles de coloració groguenca.
3. Creixement anual de nous brots.

Figura 1. Micel·li d’Armillaria sp. a la soca d’un exemolar adult jove Figura 2. Poda alta per tractar arbres afectats per Armillaria sp. a la
de teix mort per la infecció. Serra de Llaberia. Foto: Jarkov Reverté.
teixeda de Miseclòs. Foto: Antònia Caritat.

Figura 3. Teixos adults afectats per Armillaria a la teixeda de Miseclòs (Alta Garrotxa). S’observen branques baixes seques o amb poques
acícules, una gran quantitat de rebrot de tronc i dendròmetres per al seguiment del creixement. Foto: Jordi Camprodon.
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5.5. Gestió ramadera i protecció del regenerat de teix
1. Descripció
Malgrat la pastura de sotabosc comporta indubtables beneficis per a la conservació de la
estructura i composició del moltes formacions vegetals i paisatges mediterranis, diversos
estudis assenyalen el brostejat dels teixos juvenils com una de les principals causes del col·lapse
de les poblacions de teix (vegeu capítol 4.3).
Cal tenir present que la gestió de conservació del regenerat de teix s’ha de realitzar tenint en
compte simultàniament tots els components que integren la seva xarxa ecològica: dispersió
d’aus, herbívors i plantes nodrisses potencials (García & Obeso 2003).

2. Objectiu
•
•

Avaluació de l’impacte causat per herbívors sobre una població de teix
Identificació de les tècniques de protecció en front herbívors

3.Proposta d’actuacions per a la protecció del regenerat
En el procés de decisió sobre com protegir el regenerat cal considerar l’estructura de la teixeda,
la intensitat de brostejat i l’existència o no de planta protectora (taula 1).
Taula 1. Proposta d’actuacions en funció de la proporció de regenerat de teix, la densitat de planta nodrissa i la intensitat
d’herbivoria.
Teixeda

Hàbitat

Herbívors

Regenerat/Adults

Planta nodrissa

Intensitat

Taxa alta
>60%

Alta >40%
Indiferent
Baixa <40%

Actuacions

Regulació del ramat o dels ungulats salvatges.
Tancats d’exclusió.
Sense actuació.
Fer seguiment al llarg del temps.
Plantació sota planta tutora.

Alta >40%

Seguiment del regenerat.

Alta densitat (>40%)
Baixa <40%

Taxa baixa

Regulació del ramat o dels ungulats salvatges.

<60%

Plantació sota planta tutora.
Seguiment del regenerat i de la plantació.
Protectors individuals i tancats d’exclusió.

Alta >40%
Baixa densitat (<40%)

Plantació de planta tutora en microhàbitats i
plantació de teix.
Regulació del ramat o dels ungulats salvatges.

Baixa <40%

Creació de microhàbitats amb planta tutora i
plantació posterior de teix.

81 ·

Els tipus de mecanismes de protecció es poden agrupar en dos tipus: de mecànica natural o
artificial.
3.1. Regulació de la pastura de bestiar domèstic o salvatge
Establir plans d’ordenació cinegètica i pascícola, on es determini la gestió ramadera i silvícola
a realitzar així com les mesures de protecció del teix sempre tenint en compte les necessitats
del ramader, les zones de pastura disponibles i la composició de les espècies acompanyants
al sotabosc. Alguns exemples d’actuacions amb ramaders: pactar els itineraris i els mesos de
descans dels rodals amb teix, oferir mesures compensatòries com arreglar un punt d’aigua
per canviar el recorregut dels animals o estassar una zona de matoll per aprofitar el rebrot
posteriorment.
3.2. Construcció de tancats per protegir el regenerat
Per al bestiar boví es relativament senzill la instal•lació de pastor elèctrics per evitar l’entrada
de bestiar a zones amb regenerat de teix. Per altre tipus de bestiar, els tancats cinegètics
poden ser una opció però més cara i amb problemes potencials per al normal funcionament de
l’ecosistema. En aquest cas, els tancats es construeixen amb malla cinegètica clavant cada 3 o
4 metres un puntal de fusta o be aprofitant arbres existents. La grandària pot ser diversa, des
de protegir uns pocs juvenils, fins a un rodal amb diverses plàntules d’unes desenes de metres
quadrats (30-1000 m2). Aquests tancats es mouran a altres parcel•les a mesura que els teixos
creixin per sobre de l’abast de les cabres. En tot cas cal comunicar al pastor la ubicació dels
tancats i analitzar conjuntament possibles problemes (figures 2 i 3).
3.3. Protectors individuals
Els protectors individuals confereixen protecció front a herbívors (figura 4) i també poden
protegir de la radiació solar recobrint el protector amb una malla d’ombreig (aconsellable
només en els primers anys de creixement). Es poden adquirir a diferents cases comercials o bé
es poden construir al lloc amb malla metàl·lica i barres metàl·liques.
3.4. Creació de microhàbitats amb planta protectora
El manteniment d’espècies protectores a l’estrat arbustiu pot afavorir el desenvolupament
de les plàntules de teix (Schwendtner et al. 2007, Farris et Filigheddu 2008). Cal conèixer,
prèviament, quin pot ser l’efecte dels ungulats sobre aquestes plantes (veure capítol 4.3). Per
això es recomana observar visualment el grau de brostejat de les espècies del rodal. El tipus
d’animal es clau: la cabra consumeix una proporció de lignina més elevada que l’ovella i per tant
prefereix espècies llenyoses, com el boix grèvol o l’argelaga. En cas que la germinació de teix
sigui molt baixa i la freqüentació d’herbívors moderada o alta es recomana fer una plantació de
teix a sota de la planta protectora.

4. Avaluació de l’impacte per herbívors
Existeixen nombroses metodologies per estimar l’impacte dels herbívors sobre l’ecosistema en
funció del tipus d’animal, el component o procés susceptible de ser afectat i el pressupost de
que es disposa (Vegeu el recull fet per Forest Ecology and Management, volum 120, any 1999).
En el cas del teix hi ha estudis específics (Linares 2013, García et al. 2000, García & Obeso
2003, García et al. 2000) en els que a més a més també es considera l’estructura de la massa
forestal com aspecte clau. Aquests estudis han demostrat que la presència de plantes tutores
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(o nodrisses) formades per arbustos llenyosos de fruits carnosos (FFS, fleshy-fruited shrubs)
tenen una acció protectora per a la regeneració del teix al límit sud de la seva àrea de distribució
europea i, a la vegada, fan la funció d’atraient dels dispersadors de llavors de teix sent una
associació molt beneficiosa per als estadis plàntula i juvenil del teix.
Planta tutora: planta benefactora que facilita una altra creant un ambient físic sota la seva coberta més adequat
(Linares 2013). Aquesta facilitació també es dóna de forma indirecta en el cas del teix, ja que hi intervé un tercer
element. Es produeix per la facilitació mediada per dispersadors (quan frugívors són atrets pels arbustos i dispersen
les llavors de les espècies arbòries associades) i la mediada per herbívors (quan els arbustos ofereixen protecció als
propàguls d’arbres dels herbívors) (Farris & Filigheddu 2008).

Així doncs, l’avaluació de l’herbivorisme ha de tenir en compte tant l’estructura de l’hàbitat de la
població de teix i la seva estructura poblacional (taula 2), com aquells paràmetres més directes
de l’herviborisme (presència herbívora, pressió herbívora de la vegetació i sobre el teix).

Taula 2. Elements a considerar en l’avaluació de l’herbivorisme per a l’establiment de mesures de conservació.
DIAGNOSI

PARÀMETRE

ELEMENTS DE MESURA

Estructura de l’hàbitat

Nombre d’arbres per hectàrea i espècie

MÈTODE

Nombre d’arbustos per hectàrea i espècie (%
plantes nodrisses)
Alçada promig de l’estrat arbori i arbustiu
Forestal

Estructura de la
població de teix

Densitat (nombre d’individus/ha)
Estructura d’edat: % adults, %juvenils, %
plàntules

Inventari forestal:
parcel·les de radi
fixe o transsectes

Sex ratio: femelles/mascles
Ratio de joventut: % juvenils/adults
Presència
herbívora
Pressió
herbívora
sobre
l’hàbitat

Pressió
herbívora
sobre el teix

Freqüentació del
bestiar

Pressió de brostejat

Forma directa: Nombre d’animals per hectàrea
i any, ó
Forma indirecta: Nombre de femtes per
hectàrea i any
Grau de brostejat de cada espècie

Fototrampeig ó
Transsectes
Transsecte i
aplicació de l’Índex
de brostejat
(taula 2)

Risc de pressió
herbívora

% Juvenils de teix brostejats

Intensitat de brostejat

% Branques danyades/total de branques de
teix

Magnitud del brostejat

% Pèrdua de dominància apical (nombre de
verticils apicals/edat del teix) del teix

Transsectes

L’estructura forestal de l’hàbitat ens dona informació sobre la composició i densitat dels
estrats arboris i arbustius. En aquest cas, el coneixement de la composició arbustiva ens permet
identificar la presència d’espècies amb acció nodrissa en el teix. Juntament amb la ratio de
joventut de l’estructura de la teixeda ens dóna una informació prèvia de l’estat de conservació
de la teixeda (taula 2) que ens permet identificar les estratègies de gestió (taula 1).
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La determinació de la freqüentació d’herbívors és important i ens pot donar una idea de
la possible pressió herbívora sobre la vegetació i permet establir estratègies de regulació o
control del ramat per determinades zones més vulnerables. També seria interessant diferenciar
el tipus de bestiar.
La pressió herbívora sobre l’hàbitat o pressió de brostejat és un element complementari a la
freqüència d’herbívors que permet diferenciar les zones de pas o refugi puntual de les zones
d’alimentació. Aquest és un mètode semiquantitatiu que té en compte el grau de brostejat en
espècies palatables i poc o gens palatables (Taüll et al. 2011a,b) i consisteix en la realització
d’un transsecte on s’anota per a cada espècie vegetal de menys de 1 m d’alçada (taula 3): (1)
nom de l’espècie i (2) el seu grau de consum segons les categories de 0 a 4 (0: no brostejat; 1:
uns pocs brots menjats; 2: parts menjables > parts consumides; 3: parts menjables << parts
consumides; 4: només parts consumibles en zones no accessibles (part interior del arbust).
Posteriorment s’identifiquen les espècies segons siguin palatables o no a partir del coneixement
de les característiques de les plantes i les preferències del bestiar (per a més detalls veure: Taüll
et Baiges, 2016) i es calcula un promig dels valors de brostejat per a les espècies palatables i un
altre per a les espècies poc o gens palatables, finalment s’assigna a partir dels valors de la taula
3 el grau d’intensitat de brostejat. L’índex esdevé màxim, quan s’observa que algunes espècies
vegetals considerades poc palatables estan sent molt brostejades. Aquest és un mètode objectiu
per tal de determinar la intensitat de brostejat de forma comparativa entre diferents zones.
Taula 3. Estima de la intensitat de brostejat segons el grau de consum d’espècies indicadores, palatables i poc o gens
palatables (Font: Taüll et al. 2011 b).
Intensitat de brostejat
Nul·la

Dèbil

mitjana

forta

molt forta

Espècies palatables

1

2

3

3-4

4

Espècies poc o gens palatables

0

0

0-1

1-2

2-3

La pressió herbívora sobre el teix es considera des de la determinació de tres elements: risc
d’herbivoria (% juvenils brostejats), intensitat de brostejat (% branques danyades/totals) i la
magnitud de brostejat (% pèrdua de dominància apical). El valor promig d’aquests paràmetres,
el proposem per a determinar el tipus d’actuació de conservació realitzar (taula 2).

Figura 1. Exemples d’una elevada pressió ramadera (index 3-4) sobre aladern (Rhamnus alaternus, espècie palatable, esquerra) i garric
(Quercus coccifera, poc palatable, dreta). Fotos: Marc Taüll.
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Figura 2. Construcció d’un tancat d’exclusió a la Serra de Llaberia. Foto: Jarkov Reverté.

Figura 3. Corder atrapat en un tancat d’exclusió de pastura.
Una malla tipus cinegètic, amb un pas de llum més estret en
la part baixa pot reduir aquest risc, però també dificultar el pas
d’alguns petits animals. Foto: Marc Taüll.

Figura 4. Protectors individuals per a teixos juvenils contra les cabres a la teixeda de Cosp (Serra de Cardó). Estan dimensionats per
preveure el futur creixement del teix. Foto: Jordi Bas.
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Figura 5. Als pocs anys d’instal·lat els tancats o protectors individuals, els teixos es van re recuperant amb rebrotades que poden ser
arribar a ser vigoroses. A la imatge plançó de teix just després d’instal·lat el tancat (esquerra) i passats 4 períodes vegetatius (dreta).
Fotos: Pere Casals i Jordi Bas.
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5.6. Producció i plantació de material vegetal de teix
1. Descripció
Amb la finalitat de reforçar poblacions, millorar la connectivitat genètica o restaurar teixedes
degradades, pot ser necessària la producció ex situ de plàntula de teix i d’espècies acompanyants
(veure fitxa 5.7). En funció de la casuística que presenti la teixeda d’estudi es proposen diferents
tipus d’actuacions de gestió i diferents tipus de material vegetal de base (taula 1). A la natura,
el teix es reprodueix per dues vies, la sexual i la vegetativa. Per tant, la producció de planta es
pot realitzar a partir de llavor, cultiu in vitro d’embrions o esqueix. Per a la preservació efectiva
del ventall genètic de les poblacions, la reproducció ha de ser a partir de llavor o cultiu in vitro.
La reproducció per llavor és extremadament lenta en el medi natural, ja que les llavors presenten
inhibidors o latències que retarden fins a tres anys el procés de germinació. La latència de la
llavor és molt complexa i difícil de trencar, ja que existeix tant una inhibició morfològica com
una altra de química associada a l’embrió. El protocol de germinació que aquí es presenta va
ser desenvolupat amb l’objectiu de produir planta a partir de llavor després d’un any de la seva
recol·lecció, a la segona primavera (Garcia-Martí 2007).
Com que la propagació per llavor pot ser difícil, hi ha estudis que han intentat realitzar el cultiu
in vitro a partir de l’embrió de la llavor. Les germinacions per aquest mètode es produïen als
2-3 mesos amb 26-55 % d’èxit germinatiu (Arregui 2007). En un altre estudi es van obtenir
germinacions als 15 dies amb un 85% d’èxit (Hosseini et al. 2011). Malgrat aquest sistema
constitueix un procés viable per a la producció de teix en massa, només s’aconsella que sigui
realitzada per grups especialitzats que disposin de la infraestructura necessària per evitar
contaminacions i garantir la cura posterior de la plàntula produïda.

2. Objectiu
•
•
•
•

Identificar el tipus d’actuació de conservació més apropiat per a una població.
Identificar el tipus de material vegetal de base a utilitzar per a cada acció.
Conèixer les tècniques de producció de planta a partir de llavor o multiplicació vegetativa.
Conèixer la tècnica de plantació i protecció de plançons al bosc.
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3. Tècniques de conservació ex situ
A la 1 s’indica la metodologia a seguir per a la producció de planta a partir de llavor o esqueix.
Les indicacions per a la plantació s’especifiquen a l’apartat 4.
Taula 1. Proposta d’actuacions de gestió de conservació i tipus de material vegetal de base en funció dels objectius i
diagnosi de la població d’estudi.
Diagnosi poblacional

Actuació
de gestió

Objectiu principal

Tipus de
Destinació de la
material de
planta
vegetal de base

Reforçar la classe d’edat
no reproductora.

Falta de regenerat

Desaparició d’una població

Poblacions fragmentades
d’una mateixa serra o àrea
geogràfica pròxima:
1) amb baix intercanvi genètic,
vulnerables a accidents
potencials (incendis,
sequera etc.).

2) amb alt o baix intercanvi
genètic, vulnerables a
accidents potencials
(incendis, sequera etc.).

Reforç
poblacional

Repoblacions

Creació de noves
poblacions, augment de la
variabilitat genètica.
Reforçament amb
repliques d’expressió
sexual coneguda.

Multiplicació
vegetativa
(esqueixos)

Repoblacions molt
extenses a partir de
material vegetal d’horts
llavorers o banc de
germoplasma de la
població afectada o
de la mateixa regió de
procedència.

Cultiu in vitro

Col·lecció d’individus
de gran valor biològic,
Horts
increment d’intercanvi
llavorers: quasi
genètic, producció de
in situ
llavors amb menys risc
d’endogàmia.

Horts
llavorers: circa
situm

Llavor

Rèplica d’exemplars
de gran valor biològic,
col·lecció de planta
autòctona al territori,
educació ambiental,
connectivitat futura amb
la població natural.

A la població
d’origen o
mateixa regió de
procedència del
material vegetal.

Multiplicació
vegetativa
(esqueixos)

Horts situats
en condicions
ambientals
similars a les de
reintroducció.
Poden estar a
prop o lluny de la
població d’origen.

Multiplicació
vegetativa
(esqueixos)

Horts situats
molt a prop de
les poblacions
d’origen i fora de
l’hàbitat natural:
jardins públics o
privats, sistemes
agroforestals. No
tenen perquè
simular des
condicions
ambientals de la
població d’origen.

La regió de procedència és la zona o el grup de zones
subjectes a condicions ecològiques uniformes en les
que es troben fonts llavoreres o rodals que presenten
característiques fenotípiques o genètiques similars,
tenint en compte límits d’altitud, quan procedeixi (RD
289/20013, art. 2.f). En el cas del teix a l’Estat Espanyol
es poden diferenciar 46 zones, 5 d’elles a Catalunya.

Figura 1. Hort llavorer de teix circa situm (Serra de Xiva, València). Format per rèpliques d’individus adults procedents de les poblacions
naturals de teix de la província de València. L’ objectiu principal és salvaguardar el ventall genètic de les ultimes poblacions de teix de les
serralades centre valencianes allunyant-les de possibles pertorbacions a més de poder obtenir llavor de qualitat per a possibles reforços
poblacionals. Foto: Xavier Garcia-Martí.
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Llavor
La recol•lecció de material vegetal (fruits,
esqueixos etc.) és obligatori comunicar-ho
i obtenir el certificat expedit per la
Generalitat de Catalunya d’acord amb
la Directiva 1999/105/CE1 i complir amb la
normativa: RD289/20032 i D131/20123.

74 % de germinació amb llavor
de bona qualitat.

Figura 2. Plàntules de teix a la safata de sembra. Foto: Jordi Bas.

Recol·lecció
•
Origen: respectar les regions de procedència i
normativa aplicable.
•
Època: escalonadament de setembre a octubre,
esperar que madurin els fruits i recollir-los de
l’arbre.
•
Mètode: agafar fruits de varis peus femenins de
bona fertilitat. Esmunyir les branques i recollir els
fruits en un cubell, conservar el material en nevera
(4ºC) fins al processat.
•
Traçabilitat: etiquetar bé l’individu, zona de
recol·lecció i pes extret. Conservar la traçabilitat
al llarg de tot el procés de germinació fins a la
plantació a camp.
Protocol de germinació
Extracció de la llavor del fruit: immediatament després
de la recol•lecció, ja que pot afectar a la germinació.
Es realitza a través del despolpat mecànic o manual,
seguit d’un aclarit amb aigua abundant, es descarten les
llavors que suren. Finalment s’assequen a temperatura
ambient i es guarden a la nevera.
•
Prova de viabilitat de la llavor: test del “tetrazoli”.
•
Pre-tractament de la llavor:
•
Escarificació àcida (2 aigua destil•lada: 1 àcid
sulfúric al 98%, en agitació constant durant 3,5 h).
•
Neteja de la llavor amb aigua destil•lada i fregantla contra un colador per extreure les restes de la
coberta de la llavor.
•
Imbibició en aigua destil•lada durant 24 h.
•
Estratificació en torba humida (composició 60:30:10
de torba:perlita:coco) entre 0 - 4ºC i amb humitat
elevada (80-85%) durant 4 mesos (es pot aplicar
tractament antifúngic amb himexazol al 0,072% si
es creu convenient). La llavor s’enterra a uns 2-3 cm
de profunditat.
•
Deixar les safates de cultiu sota coberta, en un
umbracle amb pas de llum del 50%.
•
S’espera que germinin a la segona primavera
(aproximadament, 18 mesos després).
Repicat i cultiu
•
Repicat: després de 2 mesos de la seva germinació,
repicar les plàntules de la safata de cultiu a
contenidors individuals de 300 cc i una profunditat
d’arrelament de uns 20 cm amb autorepicat.
Composició del substrat: la mateixa que la de
sembra (Figura 4).
•
Fertilització: per al global del cultiu es calcula
150:25:130 mg de N:P:K; aportant una part el primer
dia del repicat (47.6 g/planta amb una composició
de 16:7:15 N:P:K) i la resta mitjançant fertirrigació
de manera sostinguda al llarg del procés de
producció fins a la seva etapa de condicionament
abans de portar-les a camp.
•
Fase de condicionament: en el viver (principis/
mitjans d’octubre) es realitza un període
d’enduriment de les plantes reduint la intensitat de
reg i provocant un estrès hídric moderat, abans de
la plantació al camp.
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Multiplicació vegetativa
65-75 % d’arrelament

Genèticament seran iguals que
l’individu donant !

Recol·lecció
•
Origen: Respectar les regions de procedència i
normativa aplicable.
•
Època: de novembre a febrer
•
Mètode: a partir d’esqueixos
•
Esqueixos apicals: 15-20 cm de longitud i fins
a 0,5 cm de diàmetre recol•lectats de branques
secundàries amb entrenusos curts i fusta de base
lignificada.
•
Traçabilitat: etiquetar bé l’individu, zona de
recol•lecció i pes extret. Conservar la traçabilitat
al llarg de tot el procés de germinació fins a la
plantació a camp.
Protocol de germinació
•
Estimulació de la isogènesi: aplicació d’hormones
(àcid indolbutíric, AIB) en forma líquida (2000 ppm
durant 30 segons) i posteriorment rentat amb
aigua.
Repicat i cultiu
•
Cultiu: taules de cultiu de 20ºC i 90% d’humitat
ambiental, sota malla d’ombreig del 30% i substrat
amb drenatge adequat i quantitat alta de perlita
(35%).
•
Fertilització: per al global del cultiu es calcula
150:25:130 mg de N:P:K. S’aporta una part el primer
dia del repicat (47.6 g/planta amb una composició
de 16:7:15 N:P:K) i la resta mitjançant fertirrigació
de manera sostinguda al llarg del procés de
producció fins a la seva etapa de condicionament
abans de portar-les al camp.
•
Fase de condicionament: en el viver (principis/
mitjans d’octubre) es realitza un període
d’enduriment de les plantes reduint la intensitat de
reg i provocant un estrès hídric moderat abans de
la plantació a camp.

Directiva 1999/105/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1999 sobre la comercialización de materiales forestales de

1

reproducción.
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

2

Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se

3

n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització
de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.
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Figura 3. Comptatge de plàntula acabada de germinar en contenidor (Life TAXUS). Escola de capacitació Agrària del Solsonès. Foto: Jordi Bas.

Figura 4. Repicat de plàntula en contenidors individuals (Life TAXUS). Escola de capacitació Agrària del Solsonès. Foto: Jordi Bas.

4. Indicadors de seguiment
Durant tot el procés s’ha de portar un etiquetatge de les llavors i les plàntules per traçar en tot
moment el seu origen. A vegades també es fa un seguiment individual dels arbres amb més
èxit germinatiu i de major producció de llavor, ja que pot variar bastant entre els arbres d’una
mateix població i entre diferents anys.
En cada pas del procés de producció es van analitzant el diferents èxits: quantitat de fruits per
arbre o població, percentatge de viabilitat, percentatge de germinació (figura 3), percentatge de
supervivència en els primers tres mesos després de l’emergència, percentatge de supervivència
després de cada cicle vegetatiu.
En la última fase, quan ja tenim les plàntules en diferents safates, cal mantenir el bon etiquetatge
de les safates i fer un croquis de la distribució de les procedències per tenir més seguretat de
la seva traçabilitat. És molt important la visita diària o setmanal del viver per tal de supervisar el
reg automàtic i a la vegada detectar qualsevol problema, com l’aparició de plagues o malalties.
També és recomanable eliminar la molsa que s’hi pugui generar durant el temps de viverització.
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5.7. Reforç i restauració de poblacions per mitjà de
plantació
1. Descripció
Un dels principals problemes de les teixedes mediterrànies és la baixa densitat de regenerat,
sobretot a les zones amb clima més extrem. Aquest fet pot ser degut a diversos motius
relacionats amb a la seva biologia reproductiva (baixa relació entre peus femella i mascle, floració
i producció de llavor minsa o baixa taxa germinativa), elevada pressió d’herbívors o fenòmens
estocàstics (malalties, incendis, sequera, augment de la temperatura). Així, la conservació de
les teixedes pot necessitar la conservació de planta ex situ i la plantació amb diferents finalitats,
com ara diversificar les classes d’edat de la massa o millorar la densitat de peus en nous
rodals. A la regió Mediterrània, la manca de regeneració de les teixedes pot ser deguda a la
fragmentació i aïllament genètic de les poblacions. Aquesta fragmentació pot ser conseqüència
del canvi climàtic que redueix l’habitat potencial de les teixedes o de grans incendis forestals.
En aquest darrer cas, guanya encara més importància la conservació i propagació ex situ per tal
de tenir material vegetal representatiu dels ecotips de cada zona disponible per a una eventual
restauració després d’un incendi. Així, els horts clonals i els llavorers són recursos útils per al
reforç poblacional de l’espècie per tal d’assegurar la conservació de les teixedes a curt i llarg
termini (Garcia-Martí 2006).

2. Objectiu
Reforç poblacional de poblacions amb manca de regeneració o d’efectius d’una o diverses
classes d’edat.
Connexió de poblacions fragmentades en una mateixa serra o àrea geogràfica pròxima.
Restaurar teixedes que s’han perdut a causa de grans incendis forestals o altres pertorbacions.

3. Proposta d’actuació
3.1. Aclimatació
Simular en el viver una reducció de l’aportació d’aigua per tal d’aclimatar el material vegetal a
l’estrès hídric de la zona on es plantarà, uns mesos abans de la seva plantació.
3.2. Subministrament de la plàntula
Els plançons han de tenir un mínim 2 anys des de la seva germinació. Se subministren en safates
procedents (plantes de 2-4 anys) o contenidors individuals (plantes >5 anys).
3.3. Època de plantació
Amb saba parada. La millor època és d’octubre a desembre o bé al març per evitar les glaçades.
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Figura 1. Plantació de plançó de dos anys al perímetre exterior de la teixeda de Cosp (Serra de Cardó). Foto: Jordi Bas.

3.4. Zones de plantació
La selecció de zones de plantació es farà en funció dels objectius:
1. Reforç poblacional. Rodals on s’observa una regeneració escassa, en especial aquells amb
poca estratificació en classes d’edat.
2. Connexió de poblacions fragmentades. A plantar en zones de bona qualitat d’estació,
emplaçades entre rodals aïllats genèticament i amb problemes de dispersió, per exemple
per estar emplaçats al fons de barrancs. Preferentment a la part alta de vessants, prop de
colls i passos de fauna (per exemple ocells migradors o sendes de carnívors), on un cop
adults els teixos estiguin exposats al vent (pol·linització) i els animals (dispersió) (Fernández
et al. 2015). Procurar certa quantitat de plàntula de diferents peus per potenciar l’intercanvi
genètic i una proporció de sexes equilibrada.
3. Restauració de teixedes degradades. Poblacions conegudes que s’han perdut per incendi
forestal o altres causes. Cal proporcionar gran quantitat plàntula, amb la qual cosa la
inversió a fer serà important i caldrà dimensionar molt bé l’esforç i seleccionar els llocs
preferents per obtenir la màxima eficiència.
3.5. Distribució de la plàntula segons la regió biogeogràfica d’origen
Un cop definida la regió de procedència es pot distribuir la plantació combinant plançons de
rodals propers del mateix vessant o sector de la muntanya, a causa de la forta estructura de
parentiu i consanguinitat de les poblacions dins un mateix rodal (Chybicki et al 2011). En aquest
aspecte cal ser prudent i curós, ja que a les muntanyes prelitorals catalanes s’han descrit grups
genètics diferenciats a distàncies curtes, per exemple de pocs kilòmetres en el cas del Montseny
(González-Martínez et al. 2010, veure capítol 4.6).
Alguns autors han establert que poblacions viables de teix haurien d’ocupar una superfície
mínima entre 0,5-3 ha (Piovesan et al. 2009) i almenys 40 individus reproductors amb sex ratio
similar (Iszkuło et al. 2009). A Catalunya la mitjana d’extensió de les teixedes (2,5 ha) entra dins
aquest barem de referència. No obstant, els individus adults que produïen flors o fruits en
alguns casos estava per sota aquestes xifres, molt acusat en el cas de les teixedes de Llaberia
per exemple, abans de l’inici dels treballs de conservació del Life TAXUS.
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3.6. Protecció dels plançons
El seu temperament és d’ombra i per tant, si es possible, cal disposar-les protegides de la
insolació directa. No obstant, a mesura que creixen cap a l’estat juvenil tenen major requeriment
d’insolació (a partir d’uns 0,5 m d’alçada segons Devaney et al. 2015) i és millor plantar-les on
la llum difusa sigui abundant i el tancament de capçades no sigui complert, per preveure la
promoció futura de la plàntula a l’estrat dominant. En cas necessari es poden efectuar podes
o aclarida suau dels arbres veïns tant abans de la plantació o bé a posteriori, a mesura que les
branques laterals dels competidors tendeixin a tancar completament el dosser (veure fitxa 5.2).
Cal protegir les plantes dels herbívors. Al respecte es poden disposar tres o quatre tipus de
protectors (veure fitxa 5.5):
1. Protector individual. Millor instal·lar una protecció gran amb tutors de ferralla amb
una malla de major perímetre al voltant teix. Han de ser grans (1,3-1,5 m alt i uns 50 cm
d’ample), atès que romandran fins que la planta tingui una alçada que la deixi fora de l’abast
dels ungulats. Si es pot, anar eliminant paròdicament la vegetació herbàcia competidora al
voltant dels joves plançons.
2. Protector individual mixt. Es tracta d’un dispositiu que combina l’efecte de defensa i
l’ombreig inicial per emplaçar en zones exposades a la il·luminació directa. Es tracta de
complementar el protector individual amb una malla d’ombreig lateral d’uns 50 cm d’alt,
deixant part de la malla protectora superior lliure de malla, ja que superada aquesta alçada
requereixen de més llum (figura 2). També es pot optar per plantar al seu voltant plantes
tutores que afavoreixin aquestes condicions d’ombreig. D’aquesta manera també es redueix
la demanda hídrica de la planta, factor molt important per a la seva supervivència.

Figura 2. Protector individual mixt en regenerat exposat a la insolació directa. Foto: Pere Casals.

1. Tancats d’exclusió. De dimensions adaptades a l’àrea que es vol protegir. En les zones amb
forta pressió d’ungulats.
2. Plantes tutores. Arbustos preferentment espinosos que protegeixen plançons de teix
(García & Obeso 2003, veure capítol 3.3). Es tracta d’aprofitar arbusts presents en l’hàbitat
d’un port dens que disminueixin la insolació dels plançons en els primers anys després de la
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plantació, i que posteriorment, de manera natural o mitjançant l’acció humana, passin a ser
dominats en alçada pels teixos ja assentats, però mantenint el seu paper protector contra el
trepig i la dent dels herbívors. Quan la planta promocioni cap a l’estat juvenil i adult pot ser
necessari una estassada molt puntual, en cas que la planta tutora entorpeixi la progressió
apical del teix (veure fitxa 5.3).
3.7. Espècies facilitadores i acompanyants de l’hàbitat
Es poden plantar altres espècies productores de fruit que representaran un paper facilitador
de la dispersió (veure capítol 3.3.) o que simplement són característiques de l’hàbitat que es
vol reforçar o restaurar. La planta acompanyant és preceptiva en fases de regeneració postincendi.
3.8. Reg de suport
El percentatge de supervivència augmenta considerablement si es realitzen aportacions
suplementàries d’aigua mitjançant regs de suport durant les dues primeres anualitats (GarcíaMartí et al. 2015).

4. Condicionants
Utilitzar la plàntula de teix produïdes en viver, a partir de material de la mateixa regió de
procedència, per garantir l’origen genètic de les plàntules. Es proposa seguir el protocol descrit
per García-Martí (2007) i Ríos et al. (2015), sintetitzat a la fitxa 5.6.
Cal tenir en compte que la germinació de les llavors pot ser molt baixa (12-30%), degut
segurament a la sequera estival. En anys bons la viabilitat de les llavors s’estima entre el 5065% (Ríos et al. 2015).
La supervivència mitjana de la plantació de teixos en zones afectades per incendis forestals s’ha
observat al voltant del 40 % a Guadalajara (Colomina et al. 2015).

5. Indicadors de seguiment
La supervivència dels exemplars plantats està condicionada per la selecció de microambients,
condicions meteorològiques extremes durant els primers anys de vida i els treballs silvícoles
previs, entre els quals cal destacar l’adequació de la vegetació acompanyant, sent aquest tipus
d’accions de la mateixa rellevància que la pròpia introducció de nous exemplars. Igualment pot
influir el pas massa dràstic de condicions d’ombra a altres noves de llum (Perrin & Mitchell 2013,
Ríos et al. 2015).
Per al seguiment de la plantació es recomana realitzar, com a mínim una visita un cop a l’any
passat el període vegetatiu (estiu-tardor) dels plançons durant els primers anys de vida.
S’aconsella identificar amb una placa una selecció de teixos a seguir. La placa es pot penjar
d’una estaca que facilitarà enormement trobar cada teix a mesura que passa el temps.
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5.8. Promoció dels dispersadors de fruits del teix
1. Descripció
L’única part no tòxica del teix és l’aril vermell i carnós. La planta el produeix per dispersar les seves
llavors per mitjà d’ocells frugívors com els túrdids i dels carnívors. En efecte, un dels processos
ecològics claus en la distribució de les teixedes i l’abundància de teixos és la dispersió dels seus
fruits. Per aquest motiu, la biologia i l’ús de l’espai per part de la fauna dispersadora condiciona
la quantitat (nombre de llavors dispersades), la qualitat (probabilitat de supervivència de les
plàntules) i la capacitat de dispersió de les llavors (Schupp, 1993, Jordan & Schupp 2000, García
et al. 2015).
Entre els dispersadors del teix es poden distingir dos tipus segons la distància efectiva de
dispersió. Uns són els de curta distància (carnívors i ocells sedentaris) que dipositaran els seus
excrements amb la llavor viable al peu mateix de l’arbre o a poques desenes o centenars de
metres de l’arbre mare. I el segon tipus de dispersadors són els de llarga distància que són
espècies migradores amb alta capacitat de moviment (túrdids i fringíl·lids) i que, almenys en
teoria, poden defecar la llavor viable a una distància major del peu mare i en zones de nova
colonització. L’època de pas més marcada pels ocells frugívors coincideix força amb l’època
de fructificació del teix (setembre-octubre). Els estols d’ocells frugívors en migració són atrets
per una gran varietat de plantes llenyoses productores de fruit carnós, de manera que com
major sigui la concentració de fruit de diferents espècies, més probabilitat hi haurà d’atracció
i per tant de dispersió (veure capítol 3.3). No obstant, una situació habitual de les teixedes
catalanes em masses mixtes és l’escassa producció de llavor i la poca visibilitat de les plantes
productores, a causa de la forta competència dels arbres dominants (Camprodon et al. 2015).
Per sort, mitjançant la gestió de l’hàbitat es pot afavorir la producció de llavor, fer més visibles
els arbres i arbustos productors i atreure els dispersors.

2. Objectiu
Afavorir la disseminació natural de llavors mitjançant l’atracció d’ocells frugívors i també de
carnívors. Com a objectiu complementari, es planteja afavorir les plantes productores de fruits
carnosos i, per tant, es millora la diversitat florística i la complexitat funcional de l’hàbitat.

3. Proposta d’actuació
Actuar prioritàriament en zones on hi hagi rodals d’adults de teix susceptibles de produir
bona producció de fruits, però que no produeixen llavor o molt poca per condicions d’escassa
il·luminació o estrès.
3.1. Aclarides selectives per afavorir plantes productores de fruit
Quan la cobertura vegetal és molt densa i les capçades de pins, alzines i altres espècies arbòries
i en ocasions de lianes com l’arítjol cobreixen els teixos, arriben a dificultar la visibilitat i accés
dels ocells i mamífers dispersadors.
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En aquests casos l’aclarida selectiva prioritza actuar sobre els peus mascle i sobretot, peus
mare amb major potencial per mitjà d’una aclarida forta, que es pot practicar en dos temps
(veure fitxa 5.2). La retirada de competidors en primera i segona línia incrementaria l’arribada
de llum solar ajudant a la maduració dels fruits (Hulme 1996, Svenning & Magard 1999), i alhora
augmenta la visibilitat dels teixos per als anòmals dispersadors.
L’actuació silvícola també pot afavorir altres espècies productores de fruits carnosos, com
el boix grèvol, les moixeres, els aladerns o l’arç blanc, adaptant la intensitat de l’aclarida al
temperament de cada espècie.

3.2. Plantació de plantes esquer
Es recomana fer un reforç mitjançant plantació de plantes productores de fruit carnosos
diferents al teix. Aquestes actuen d’atractiu per a ocells i carnívors, especialment per a les
espècies migradores i gregàries (tord comú, griva, merla de pit blanc, tudó i gaig com a espècies
representatives). Aquestes espècies poden distribuir-se de forma concentrada on hi hagi grans
peus de teix productors de fruits.
Les “espècies esquer” o facilitadores i l’abundància de cadascuna a plantar se seleccionen a
partir d’inventaris florístics a cada localitat i a partir de llavor recollida a la mateixa regió de
procedència, a ser possible a la mateixa localitat on es plantarà. En el Life TAXUS es van plantar
les espècies següents, en diferents proporcions segons l’abundància registrada als inventaris:
Amelanchier ovalis, Arbutus unedo, Crataegus mononyna, Ilex aquifolium, Phillyrea latifolia, Sorbus
aria, Sorbus domestica i Sorbus torminalis. Les plàntules es van plantar amb dues sabes als
rodals de teixeda i on escassejaven plantes adultes per tal d’atraure, quan produeixin fruit,
principalment ocells i secundàriament carnívors amb la intenció que al seu torn actuïn com
dispersadors de fruits dels teixos propers (Camprodon et al. 2015).

3.3. Abeuradors i menjadores per atraure ocells i carnívors dispersors
S’emplaçaran prop de bons peus llavorers de teix. La disponibilitat d’aigua és un factor limitant en les
muntanyes calcàries mediterrànies on s’emplacen les teixedes. Es poden millorar petites fonts i basses
existents i alhora instal·lar petits abeuradors de pedra calcària de la zona per incrementar l’atracció
dels ocells dispersadors de fruits de teix. No obstant, sovint s’assequen per falta de precipitació i també
amb la caiguda de fulles (Guixé et al. 2015), fet que implica un manteniment amb aportació d’aigua i
neteja. Les basses han de ser d’un mínim de 2x2x0,5 m per acumular prou aigua i perquè no es curullin
ràpid. Es poden col·locar a la base de grans blocs de pedra en pendent o aportar-hi un petit canal de
rec que agafi aigua d’una surgència o d’un con de llosa per recollir l’aigua de pluja.
Es poden recol·lectar arils de teix de zones afectades per incendis i dipositar-les en petites
menjadores instal·lades per afavorir la dispersió del teix. Depenent de la zona es pot posar a
part dels fruits del teix, altres fruits carnosos atractius com savines i ginebres, rosers, tentellatge,
arç blanc, grevolers, moixeres, etc. Aquestes espècies poden actuar com facilitadores per a la
futura recolonització del teix.
Es poden disposar en concavitats de roca properes als rodals o en zones que puguin servir com
a connectors entre dos rodals de teixos o bé posar plataformes als teixos amb escorça o fusta,
integrades al bosc. Poden quedar fixades i es pot anar posant llavors els anys més secs per
exemple de principis de setembre a mitjans de novembre.
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Figura 1. El boix grèvol (Ilex aquifolium) és una espècie representava Figura 2. Tords comuns (Turdus philomelos) en un abeurador de
de les teixedes i facilitadora de la dispersió del teix. Foto: Jordi Bas.
pedra calcària a les Terres de l’Ebre. Foto: Jarkov Reverté.

Figura 3. Tudó (Columba palumbus) captat per mitjà de trampeig Figura 4. La presència d’excrements d’ocell o de carnívor amb
fotogràfic, alimentant-se de petita plataforma d’arils disposada per llavors de teix és una bona senyal de l’efectivitat de les mesures
atreure dispersadors. Foto: CTFC.
de gestió per potenciar la dispersió. Teixeda de Miseclòs (Alta
Garrotxa) Foto: Jordi Camprodon.

4. Condicionants
Per seleccionar les plantes per a cada localitat es necessari consultar els inventaris florístics
disponibles de la localitat o fer un petit mostreig en transsectes lineals per saber l’abundància
de les diferents plantes d’interès.
Millor actuar en zones d’alta densitat de teix, sobretot en aquelles on s’hagin realitzat treballs
forestals per reduir competència. Se sap que els animals dispersadors del teix es veuen atrets
per la fructificació del teix, on es troben agrupacions nombroses d’ocells, sobretot de tord,
griva i merla de pit blanc. De fet s’observen diferències significatives entre l’abundància de
dispersadors en boscos sense teixos fructificats i amb boscos amb bona fructificació de teix
(Guixé et al. 2015).
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5. Indicadors de seguiment
5.1. Aclarides selectives per afavorir plantes productores de fruit
S’aplica els mateixos mètodes o una adaptació de les estacions de seguiment dels tractaments
de regulació de competència (fitxa 5.2).
5.2. Plantació de plantes esquer
S’aplica els mateixos mètodes o una adaptació del seguiment de la plantació de teixos (fitxa
5.7).
5.3. Abeuradors i menjadores per atraure ocells i carnívors dispersors
1. Visites de manteniment de l’estat de conservació de les petites infraestructures: nivell d’aigua
i rebliment dels abeuradors, quantitat de fruits consumits en menjadores, desperfectes.
2. Presència d’excrements propers amb presència de fruits de teix (i anàlisi opcional de
continguts).
3. Trampeig fotogràfic per avaluar les visites de fauna a abeuradors i menjadores: espècies,
freqüència de visites, comportament.
5.4. Acompanyants facilitadores
1. Densitat de peus i/o superfície ocupada per les espècies d’arbustos que faciliten la
germinació i desenvolupament de les plàntules de teix.
2. Estimació de la fructificació per espècie (veure fitxa 5.1).
Estat de conservació (Serra 2009): favorable (la superfície ocupada per les espècies facilitadores
ocupa més del 30 % del rodal), desfavorable-inadequat (entre el 10 i el 30% de la superfície del
rodal), desfavorable-dolent (no arriba al 10 %).
5.5. Presència de depredadors de llavors
Censos directes o indirectes en els rodals de teix d’ocells i mamífers (rosegadors i senglar) a
partir de:
1. Estacions d’escolta o transsectes i observació directa (ocells) en punts estratègics (Guixé et
al. 2015).
2. Recompte de llavors depredades sota peus femella (rosegadors principalment).
3. Trampeig fotogràfic d’ocells i mamífers (Guixé et al. 2015).
4. Trampeig en viu de petits mamífers (seguiment complementari per obtenir dades
d’abundància segons producció de fruits i rodal).
Estat de conservació (adaptat de Serra 2009): favorable (no hi ha depredació o és poca),
desfavorable-inadequat (mortalitat de més del 50% de les llavors), desfavorable-dolent (més
del 90% de depredació).
5.6. Presència de fauna dispersora
Censos directes o indirectes en els rodals de teix d’ocells i carnívors a partir de:
1. Estacions d’escolta o transsectes i observació directa (ocells) en punts estratègics (Guixé et
al. 2015).
2. Trampeig fotogràfic d’ocells i mamífers (Guixé et al. 2015).
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S’estableix un temps de escolta i/o observació que sigui constant en cada zona analitzada.
Realitzar els censos durant les setmanes de màxima fructificació del teix (octubre), sense pluja
o vent i a les primeres hores del matí o al capvespre. Proposta d’esforç: mínim de 10 estacions
d’escolta de 10-20 minuts separades més de 300 m en teixeda. A part, com a mínim la meitat
d’estacions control en zones boscoses sense teixos, allunyades almenys 1 km.
En el cas del trampeig fotogràfic o fototrampeig es important col·locar dues càmeres per zona
d’estudi durant uns dos mesos al llarg de l’època de màxima fructificació del teix. És important
que les càmeres siguin ràpides i amb qualitat d’imatge bona de dia i de nit per poder captar
ràpidament totes els espècies (des de rosegadors i petits ocells a ungulats). L’esquer són
menjadores fixes amb força quantitat de fruits que cal anar reposant. S’emplacen uns 5 m de la
càmera, l’una dalt l’arbre i l’altra al terra.
Estat de conservació (adaptat de Serra 2009): favorable, comunitat faunística d’espècies
dispersors de llavors diversificada, estable o de presència regular (migrants), en la qual hi
ha un nombre de dispersors proporcional al nombre de llavors produïdes en un seguiment
plurianual; desfavorable-inadequat, molt pocs exemplars que puguin dispersar les llavors de
teix; desfavorable-dolent, no es troben espècies dispersors de llavors a la zona.

101 ·

5.9. Prevenció d’incendis
1. Descripció
La gestió forestal que integra la prevenció d’incendis forestals atorga un gran pes a aquest
objectiu, tot i que de manera sinèrgica amb la millora d’altres funcions com la productiva. La
gestió per a la prevenció d’incendis promou el desenvolupament de l’arbrat d’una determinada
manera, en general buscant la capitalització dels boscos però conformant una estructura
forestal adequada als objectius de gestió.
Segons els manuals ORGEST, tal com descriu Piqué et al. (2011) per als boscos mediterranis, i en
particular (Beltrán et al. 2011) per a les pinedes de pi blanc, (Beltrán et al. 2012) per a les pinedes
de pinassa o (Vericat et al. 2011) per als alzinars i carrascars, la integració dels incendis forestals
en la gestió es basa en l’estudi dels factors que determinen els incendis i la seva relació amb
els boscos. El resultat és que l’estructura forestal, com estan disposats en l’espai els materials
vegetals que es convertiran en el combustible dels incendis, és el factor on s’ha de centrar la
silvicultura per aconseguir boscos menys vulnerables als incendis forestals.
El manual de Piqué et al. (2011) aporta una tipificació de les estructures forestals en relació
amb la vulnerabilitat que presenten a que es desenvolupi un foc de capçades. Per altra banda,
seguint a Costa et al. (2011), també determinen que, per a determinats tipus d’incendis, certes
localitzacions són estratègiques per al desenvolupament dels grans incendis forestals, de
manera que en aquests punts estratègics es pot modificar el comportament dels focs a partir
d’accions de gestió forestal.
La parametrització de la vulnerabilitat estructural és la base per al disseny dels models de gestió
per a la prevenció d’incendis desenvolupats als manuals de gestió ORGEST. Així, s’estableix una
base tècnica per dissenyar actuacions de prevenció d’incendis forestals.

2. Objectiu
• L’objectiu principal és que el foc es propagui per la superfície del sòl sense afectar a les
capçades i esdevingui un gra incendi forestal.
• Modificar el comportament d’un possible incendi en determinats punts estratègics per
afavorir les maniobres d’extinció.
• Integració de la protecció de la teixeda a escala de massís. Atès que la superfície de les teixedes
és molt petita i són hàbitats d’alt interès de conservació no s’efectuen tasques d’extinció en el
seu interior per no modificar-ne l’estructura i alhora perquè no serien efectives.
Així doncs, els objectius de gestió per a la prevenció d’incendis s’han d’aconseguir en dos entorns:
1) a petita escala, a la zona perimetral de les teixedes, 2) a escala de massís dins localitzacions
estratègiques amb incidència potencial a les teixedes, els anomenats Punts Estratègics de
Gestió (PEG).
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3. Requeriments de gestió
L’objectiu s’aconsegueix per mitjà del maneig i manteniment d’estructures forestals de baixa
vulnerabilitat als focs de capçades.
La diagnosi de les zones d’actuació s’ha de fer sobre dos factors:
1. Localització de punts estratègics de gestió. Té per objectiu avaluar la possible incidència
de determinats punts del paisatge (PEG) en el comportament de grans incendis forestals
que puguin arribar a afectar les teixedes. Aquest anàlisi ha de quedar reflectit a les diferents
figures de planificació forestal que es poden trobar en un territori concret, com per exemple
els Perímetres de Protecció Prioritària, els Plans de Prevenció d’Espais Naturals (o d’altre
àmbit) i fins i tot els instruments d’ordenació forestals.
2. Anàlisi de la vulnerabilitat estructural als focs de capçades. Se centra a avaluar
com es conforma el bosc a les zones perimetrals i als PEG. Tot el material vegetal que
potencialment pot arribar a ser combustible per als incendis forestals es classifica per
estrats i, posteriorment, es valora quin grau de vulnerabilitat aporten els recobriments de
cada estrat i la distància vertical entre ells. La figura 1 mostra la definició dels diferents
estrats de combustible.
Capçades
de l’estrat
superior
dominant

COMBUSTIBLE AERI: Format per les capçades dels
arbres de l’estrat dominant o codominant de major
alçada.

COMBUSTIBLE D’ESCALA: Combustible aeri d’alçada
superior a 1,30m que no forma part de l’estrat
dominant o codominant. Inclou arbres petits,
arbustos, lianes o arbres caiguts.

COMBUSTIBLE DE SUPERFÍCIE: Combustible d’alçada
no superior a 1,30m. Poden ser matoll, vegetació
herbàcia, branques, trancs caiguts, restes silvícoles.

Figura 1. Definició dels estrats de combustible utilitzats per a l’avaluació de la vulnerabilitat de les estructures forestals a desenvolupar i
mantenir focs de capçades (original de Beltrán et al., 2011).

Una vegada s’han caracteritzat els estrats de combustible, amb les Claus de Vulnerabilitat al Foc
de Capçades de Piqué et al. (2011), segons l’espècie dominant, s’identifica com de vulnerable és la
massa analitzada, i s’avalua la necessitat de realitzar actuacions per a disminuir aquesta vulnerabilitat
estructural. Per definir les actuacions de gestió forestal per crear i mantenir estructures de baixa
vulnerabilitat s’utilitzen com a referència els models de gestió ORGEST segons l’espècie dominant.
En general, els models ORGEST es basen en que un dosser arbori dominant ben desenvolupat, amb
una alçada base elevada, pot crear condicions a dins la massa que dificulti el desenvolupament dels
estrats de combustible d’escala i de superfície. Si l’ombra dels arbres grans impedeix el creixement
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al matoll i altres arbres menors de manera que els estrats de combustible de superfície i d’escala
tenen un recobriment petit i estan ben separats verticalment del dosser dominant, l’estructura serà
de baixa vulnerabilitat als incendis.

3. Proposta d’actuació
A tall d’exemple, s’exposa el cas d’una teixeda a la Serra de Llaberia. Per a la protecció d’aquesta
teixeda s’han identificat: 1) un rodal llunyà però situat en un PEG definit al Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals de l’EIN de la Serra de Llaberia i que pot tenir una forta incidència en la
teixeda; 2) un rodal situat a la zona perimetral.
En tots dos rodals, la caracterització silvícola els atorga una alta vulnerabilitat de l’estructura
als focs de capçades. El primer és una massa dominada per pinassa mentre que el segon
és dominat per la carrasca. La figura 2 mostra el perímetres dels rodals i els paràmetres de
l’estructura que els confereixen una alta vulnerabilitat al foc de capçades.
Rodal 1: massa dominada per pinassa

A3

- RCE: 25-70%
- De-a: < 5m
- Ds-e: < 3m
- FCC: > 70%
- RCS: > 40%

Rodal 2: massa dominada per carrasca

A3

- RCE: 25-70%
- ACS: 0-1,3m
- Ds-e: < 4m
- De-a: < 3m
- FCC: > 70%
- RCS: > 40%

RCE: recobriment del combustible d’escala
ACS: alçada del combustible de superfície
Ds-e: distància entre els estrats de superfície i escala

De-e: distància entre els estrats d’ escala i aeri
FCC: fracció de cabuda coberta de l’estrat aeri
RCS: recobriment del combustible de superfície

Figura 2. Delimitació espacial (en groc) dels rodals d’actuació i tipificació de l’estructura segons la vulnerabilitat estructural de Piqué et al. (2011).
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L’objectiu de gestió a llarg termini es va definir com la creació i el manteniment d’una estructura
de baixa vulnerabilitat. La planificació de les actuacions s’ha basat en els models ORGEST que
plantegen aquest objectiu, concretament Qii06 i Pn08, dels manuals de l’alzina i carrasca (Vericat
et al. 2011) i de la pinassa (Beltrán et al. 2012).
Conceptualment, les actuacions a realitzar es defineixen com:
• Rodal 1: reduir el recobriment de combustible d’escala (RCE) per sota el 25% (matoll alt i
arbres dominats). També reducció del recobriment de combustibles de superfície (RCS) per
sota el 30% (matoll baix) en els claps de menor alçada d’arbrat.
• Rodal 2: reduir el RCE per sota el 25% (matoll alt, arbres dominats i branques sota el nivell
de capçades).
La definició silvícola de les actuacions és:
• Rodal 1: estassada de sotabosc i poda baixa sobre frondoses grans (inclou tallada puntual
d’arbres no inventariables de forma selectiva i sobre tota la superfície del rodal). S’estassa o
talla tot el matoll que tingui una alçada superior a 1,3 m en tot el rodal, i la resta de matoll
fins una cobertura inferior al 30% en els claps de menor alçada d’arbrat (h <11 m). També
es tallen els arbres no inventariables que tinguin capçada viva per sota de 1,3 m a excepció
dels arbres aïllats i en aquells claps de regeneració viable de pinassa. En aquests claps es
tallen els pins dominants de la primera generació. En tot el rodal es poden els peus de
frondosa amb alçada superior a 4,5 m, i en general es tallen les heures sobre arbre. Cal
respectar fins a un 25% de cobertura d’alzines petites i heures sobre arbre.
• Rodal 2: estassada de sotabosc, selecció de tanys suau i poda baixa sobre frondoses
(inclou tallada d’arbres no inventariables de forma selectiva i sobre tota la superfície del
rodal). S’estassa o talla tot el matoll que tingui una alçada superior a 1,3 m i els arbres no
inventariables que tinguin capçada viva per sota de 1,3 m a excepció dels arbres aïllats
(prioritàriament alzines de llavor i blades). S’eliminen els tanys dominats en soques d’alzina
i blada sempre sense tallar més de la meitat dels tanys de la soca. Es tallen prioritàriament
aquells tanys amb heura o arítjol. Es poden els tanys romanents fins a 1,5 m i es tallen
també aquelles branques que no siguin capçada principal i facin continuïtat vertical.
Cal respectar fins a un 25% de RCE, repartit entre les soques d’aladern i altres llenyoses
productores de fruit carnós, així com algunes heures sobre arbre. Respectar tots els peus de
teix i de boix grèvol. En tots dos rodals, les restes llenyoses de més de 5 cm de diàmetre es
tallen amb una llargària màxima de 0,8-1 m. Totes les restes es disposen esteses a terra sense
que suposin una acumulació superior a 30 cm. A les vores del camí, les restes s’eliminen per
trituració.
Com a resultat de les actuacions ara l’estructura forestal es classifica com de baixa vulnerabilitat
al foc de capçades, concretament amb els tipus C12/C9 per al rodal 1 i C17 per al rodal 2, segons
classificació ORGEST. La figura 3 mostra la situació les estructures forestals abans i després de
les actuacions de gestió per a la prevenció d’incendis.
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Rodal 1
Rodal 2

Abans d’actuació

Després d’actuació

A3

C12/C9

A3

C17

Figura 3. Imatges de l’interior dels rodals, abans de les actuacions i uns mesos després. Abans d’intervenció, ambdós rodals presentaven
estructures d’alta vulnerabilitat al foc de capçades (A3), i com a resultat les estructures són de baixa vulnerabilitat (C12/C9 i C17).
Fotos: Àrea de Gestió Forestal Sostenible, CTFC.

Amb aquestes actuacions s’ha aconseguit l’objectiu de crear estructures de baixa vulnerabilitat
en un rodal situat a la zona perimetral d’una teixeda i en un rodal situat en un PEG relacionat,
com una manera d’augmentar la resistència als incendis forestals amb actuacions integrades
per a la prevenció d’incendis d’una mateixa teixeda. Respectar un 25% de RCE, a més que
permet reduir costos, és molt important per mantenir una certa heterogeneïtat estructural del
sotabosc que retingui elements de biodiversitat.
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5.10. Estabilització del sòl. Lluita contra l’erosió
1. Descripció
Tant les condicions naturals de l’hàbitat de les teixedes mediterrànies, barrancs en fort pendent
sotmesos a freqüents pluges torrencials, com les activitats humanes que s’hi solen desenvolupar
fan que el risc d’erosió de l’habitat en general i dels teixos grans en particular sigui molt elevat
(vegeu el capítol 4.5).

2. Objectiu
Minimitzar els efectes de l’erosió sobre les poblacions de teixos i altres espècies vegetals de
l’hàbitat a les zones amb un risc elevat de degradació del sòl.

3. Proposta d’actuació
3.1. Prevenció
L’erosió és un procés que es retroalimenta i és costós de corregir un cop iniciat. Per aquest
motiu, es molt més eficient detectar el risc d’erosió i identificar els agents potencialment
erosius. L’òrgan gestor de l’espai ha de realitzar o encarregar una diagnosi a personal expert
que consideri el risc d’erosió natural o per causes humanes a diferents escales, des del paisatge
fins a petits camins o determinats arbres monumentals. Aquesta diagnosi hauria de detectar
indrets o activitats amb un potencial o actual risc d’erosió, donar directrius concretes per al
seguiment del risc a curt i mig termini i definir possibles mesures de correcció.
Indrets amb un especial risc de degradació per erosió que cal vigilar
•

Zones amb pendent on la coberta vegetal s’ha vist fortament reduïda per causes naturals o antròpiques.
Per exemple, camps agrícoles en vessant, tancats temporals pel bestiar domèstic, zones cremades, zones
estassades.

•

Zones de concentració de bestiar plans o amb un cert pendent, com tancats temporals o indrets on es ventegen
o s’amorrien, on la compactació del terreny i el brostejat de la vegetació pot produir l’inici de processos erosius.

•

Miradors i els seus accessos, on la freqüentació de gent pot destruir la vegetació arbustiva o herbàcia i
compactar i disgregar el terreny.

•

Camins de desembosc que poden concentrar l’aigua i iniciar la formació de xaragalls.

•

Corriols de fort i llarg pendent, amb un traçat en diagonal, que recullen les aigües d’escolament del vessant i les
canalitzen al llarg del traçat, augmentant la força erosiva de l’aigua.

•

Camins que discorren pel fons d’un barranc, on el trepig produeix compactació i petites esllavissades dels
vessants i la destrucció de la vegetació dels marges, fins al punt que es poden formar xaragalls.

•

Teixos o altres arbres monumentals on la freqüentació humana en la seva base pot destruir la capa de fullaraca i
compactar el terreny, reduint la infiltració d’aigua, l’entrada d’aire o la incorporació de nutrients al sòl.
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3.2. Mesures correctores
En aquesta fitxa es descriuen algunes mesures correctores relativament senzilles d’executar.
N’hi ha moltes més, que abasten diferents punts d’aplicació, graus de complexitat, dificultats
tècniques i costos. A USDA (2006) podem trobar un bon recull de tractaments.
Zones amb pendent sense vegetació susceptibles de ser erosionades
En zones incendiades o estassades es poden
construir feixines amb les restes de troncs
i brancam per evitar pèrdues de sòl per
escolament superficial de l’aigua (figura 1).
Aquesta mesura caldria desenvolupar-la
durant els mesos previs a la primera primavera
després de l’incendi forestal (Serrasolses et
al. 2004). En tancats de bestiar caldria definir
una franja perimetral amb vegetació, feixines
i filat o tancat metàl·lic que actués de filtre
de l’escolament i afavorís la infiltració. Caldrà
fer un seguiment detallat del perímetre per
Figura 1. Feixines o murets de troncs i branques com a impediment
a l’escolament aigua superficial i per afavorir la infiltració i retenir
sediments. Per maximitzar la seva efectivitat cal que els materials
tinguin un bon contacte amb la superfície del sòl. Foto: Joan Llovet.

detectar canals de desguàs i corregir el flux
d’aigua. És convenient canviar el tancat de lloc
cada pocs anys per possibilitar la recuperació
del lloc.

Treball forestal en zones de risc

Figura 2. Feixines per prevenir l’erosió de la teixeda madura de Cosp
(Serra de Cardó). S’ha utilitzat les restes de brancatge dels treballs de
regulació de competència (veure fitxa 5.2). Foto: Jordi Camprodon.
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Cal actuar amb la màxima cautela en la
execució dels treballs de conservació.
Per exemple, en l’ús de maquinària o
en la precaució de no malmetre arbres
acompanyants, les arrels dels quals
exerceixen una important retenció de sòl
en condicions de risc. Alhora cal tenir cura
de no malmetre plançons o juvenils de
teix i de protegir-los primerament abans
de treballs sobre de terreny. Cal planificar
els camins d’extracció de fusta evitant els
trajectes oblics. Un cop acabades les feines,
caldria disposar les restes vegetals en
forma de feixines i trencar el trajecte dels
corriols de desembosc disposant feixines o
petits murets de pedra per reduir la força
de l’aigua (figura 2).

Miradors o zones amb alta freqüentació humana
Malgrat la pèrdua de naturalitat, es recomanable construir una estructura dura, amb fusta o
pedra per exemple, i delimitar el camí d’accés per concentrar la gent i evitar la degradació
difusa de l’entorn.

Condicionament de corriols
En la mesura que sigui possible convindria
replantejar el camí, per evitar passar per
zones amb un risc potencial elevat. Cal
eliminar les dreceres de baixada mitjançant
barreres dissuasives. En cas d’activitats
organitzades com curses, cal que
l’organització deixi clar que els participants
que es surtin del camí seran penalitzats.
Per a l’acondiciament de corriols o camins
d’accés a la teixeda o cap a rodals forestals
amb bona presència de teixos i que estiguin
sotmesos a forts processos erosius, es pot
ubicar feixines als marges del camí en
zones de fort pendent. Quan el camí esdevé
Figura 3. Condicionament de sender amb una malla baixa (alçada de 30
cm) d’acer galvanitzat de triple torsió, que passa per la part inferior del ferm
molt pendent, uns esglaons fets amb
rocós i va ancorada amb fil d’acer galvanitzat a les barres de la barana aigües
pedra o tronc i estabilitzats amb barres
amunt. Teixeda de Cosp (Serra de Cardó). Foto: Jordi Camprodon.
metàl·liques clavades al terra disminueixen
l’acció erosiva del trepig. En trams de fort pendent que travessen una tartera es pot protegir el
sender de la davallada de pedres amb una malla baixa. L’alçada ha de ser suficient per protegir
el sender minimitzant l’impacte visual, evitar grans acumulacions de pedres i que impedeixi
només un mínim la dinàmica de la tartera (figura 3).
Es convenient evitar camins que travessin obliquament un pendent sense vegetació. Malgrat
tot, en aquest cas, si es detecten inicis d’erosió cal evitar que l’aigua entri al camí, recollint-la
mitjançant una cuneta desaigua paral·lela al camí i canalitzant-la cap al vessant en una zona
amb menys pendent i recobert de vegetació.
Per tal de trencar el flux d’aigua pel mig
del camí, cal evacuar l’aigua del camí amb
solcs oblics, canalitzacions amb un llit de
sorra i graveta compactada, i travesses de
fusta, d’una amplada que permeti netejarles fàcilment amb una aixada (figura 4).
En tots els casos caldria, a més a més de
l’obliqüitat respecte al camí, una inclinació
mínima del 5% per conduir l’aigua fins la
cuneta. És convenient complementar l’obra
amb cubetes de decantació per recollir els
sediments i esmorteir la velocitat de l’aigua.
Figura 4. Solc oblic al camí, protegit per travesses de fusta per trencar
el flux d’aigua pel mig del camí i evacuar l’aigua. Parc Natural Font
Roja, Alacant . Foto: Joan Llovet.

111 ·

Murs de Pedra seca
Els murs de pedra seca són estructures
emprades arreu del món des d’antic per
a la creació de terrasses agrícoles en llocs
costeruts. Es poden utilitzar per estabilitzar
el sòl al voltant de teixos adults en vessants
fortament inclinats (figura 5).

Figura 5. Murs de pedra seca per protegir els teixos centenaris
de la teixeda de Cosp (Serra de Cardó), en una actuació
promoguda i finançada per la Generalitat de Catalunya i
construïts per margers locals, del municipi de Rasquera.. Foto:
Jordi Bas.

Condicionament de vessants amb inici de xaragalls
Per evitar la degradació de la teixeda a llarg
termini en cons de barrancs cal potenciar
l’expansió del teix cap als laterals, on els
processos erosius no siguin tant importants.
Quan es detecta la formació de xaragalls,
cal actuar considerant la possibilitat de
canalitzar les aigües superficials; reomplir
la seva llera amb pedres que facilitin la
canalització de l’aigua i disminueixin la
erosió dels marges. Evitar l’erosió del
xaragall a la part superior mitjançant petits
dics de retenció (figura 6).
Figura 6. Dic de retenció. Mena de carreu construït amb pedres
envoltades per una xarxa de filferro. Poden constituir una bona
alternativa per protegir els camins en punts especialment febles.
Foto: Joan Llovet.

.

4. Indicadors de seguiment de l’erosió i de les mesures correctores
Entre els indicadors més senzills d’observar i de vigilar la seva evolució són:
• El descalçament de les arrels és potser l’indicador de baixada del nivell de la superfície del
sòl més patent i fàcil de distingir.
• En al cas de camins, prestar atenció a la formació de xaragalls, esllavissades que modifiquen
l’amplada i menjades del camí per erosió remuntant d’aigües avall.
• Canvis en el nivell de la superfície del camí, que es manifesten en forma de baixada del
nivell sigui per compactació o sigui per erosió de materials, i en forma de pujada del nivell
en zones on es sedimenten els materials erosionats. La baixada en el nivell de la superfície
del camí es pot manifestar mitjançant un increment de l’alçada dels marges, però cal tenir
en compte que la pròpia construcció del camí pot produir marges que trenquen la inclinació
del vessant; una cosa és l’existència de marges, i una de diferent és la seva evolució.
• Petits desplaçaments i acumulacions de fullaraca. La fullaraca pesa ben poc, sent un
material que pot ser mogut amb facilitat per l’aigua, el vent i altres forces externes. Aquests
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•

•

casos no es poden considerar com indicadors de degradació pròpiament dita, però sí que
ens poden indicar indrets exposats a forces externes (figura 7).
Augment de la pedregositat superficial. Aquest fenomen és degut a la pèrdua de materials
fins, fàcils de desplaçar per l’aigua o el vent, originant una acumulació relativa de materials
més pesats i menys movibles, com són les pedres, fins arribar als afloraments de roca.
La FAO ha editat una sèrie de guies per avaluar l’estat de degradació dels sòls. Algunes són
relativament senzilles, i normalment es poden descarregar lliurement d’Internet. Alguns
exemples són:
• Guía de campo para una evaluación rápida de las funciones protectoras del bosque en
materia del suelo y el agua (es pot accedir a http://www.fao.org/publications/card/es/
c/0f4824f9-31db-4001-b80e-589333730c5a/)
• Medición sobre el terreno de la erosión del suelo y de la escorrentía (http://www.fao.org/3/
a-t0848s/index.html)
• Guía para la descripción de perfiles de suelo http://www.fao.org/publications/card/es/
c/0f070cdd-1b6d-53fa-add1-5c972fb299d2/).

Figura 7. Desplaçament de fulles per escolament superficial. Foto: Joan Llovet.
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5.11. Propostes de gestió per a la conservació de les
teixedes en relació a l’ús públic
1. Descripció
Tant les teixedes (hàbitat) com els teixos singulars exerceixen un poder d’atracció sobre el
públic en general (turista), l’amant de la natura o sobre persones vinculades al mon espiritual
(meditació, ioga, cultura celta, etc.). Aquest atractiu pot canalitzar-se cap a la presa de consciència
de la importància de la conservació dels ecosistemes. No obstant, una afluència excessiva de
visitants en aquests espais de superfícies reduïdes, sovint amb forts pendents, sòls magres i
mals accessos, pot comprometre’n la conservació.

2. Objectiu
Donar opcions de gestió als diferents responsables de les teixedes (propietari, autoritat
municipal, gestor d’espai natural, associació, etc.) per tal que puguin establir un marc d’actuació
coherent i respectuós amb la pròpia teixeda.

3. Condicionants
Les teixedes que tenen un cert règim d’ús públic poden requerir de mesures, tant actives
com passives, per fer efectiva la seva protecció. En general, una vetlla periòdica (semestral,
trimestral,...) pot ser suficient per comprovar que no hi ha alteracions ni una afluència excessiva.
En casos excepcionals, aquesta custòdia passiva és insuficient i cal activar mecanismes de gestió
activa. En qualsevol cas, els principis que han de regir la gestió de l’ús públic de les teixedes són
els següents:
3.1. Principi de conservació
La teixeda és, per ella mateixa, l’objecte de conservació i, per tant, és prioritari que les
accions vagin encaminades a preservar-la i a millorar-ne el seu estat com a hàbitat. És a dir, la
conservació de la teixeda és l’objectiu principal i no pot quedar relegada pel fet que es consideri
més important atreure determinats volums de visitants.
3.2. Principi de prudència
No es realitzarà cap acció directa sobre el terreny que pugui afectar a la pròpia teixeda (tanques,
camins, ...) a no ser que estigui molt justificat. Les accions indirectes caldrà que siguin estudiades
a fons per avaluar-ne repercussions en l’afluència.
3.3. Principi de consens
Les mesures que s’estableixin, si s’escauen, cal que siguin consensuades entre totes les parts
implicades. No es gens recomanable que una de les parts actuï sense una posada en comú amb
la resta d’agents, per molt que es disposi de la competència legal.
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3.4. Principi de qualitat
Cal tenir sempre present que les actuacions han de ser realitzades acuradament, amb materials
de qualitat i amb un cert sentit de l’estètica, ja que els visitants així ho esperen. Per posar un
exemple: no n’hi ha prou amb emplaçar una tanca de delimitació qualsevol, cal que aquesta
respongui al valor excepcional de la teixeda amb la que es relaciona.

4. Propostes d’actuació
A continuació es presenten una sèrie de propostes, les quals caldrà avaluar per a cada cas per
observar-ne la seva idoneïtat.
4.1. Coneixement
4.1.1. Instal·lació de comptadors de persones o vehicles als accessos
Quantificar i analitzar la freqüentació durant un període mínimament llarg (2-3 anys) és la base
per saber la dimensió del problema, si és que aquest existeix. Aquest sistema permet establir
els volums, l’estacionalitat i detectar pics puntuals de freqüentació (grups, trobades, sortides
naturalístiques, etc.) que d’altra manera son complexes de conèixer.
4.1.2. Anàlisi in situ del comportament dels visitants dins les teixedes
Un anàlisi de camp per veure que fan els visitants en la seva visita permet detectar els possibles
perjudicis que es fan a l’hàbitat, per posteriorment realitzar recomanacions a través de la
senyalització. En aquest sentit és interessant seleccionar dies que es prevegi una freqüentació
mitjana-alta i no identificar-se com a gestor/propietari/agent de l’autoritat.
4.1.3. Videovigilància
Davant de situacions conflictives, es podria recórrer a la instal·lació de càmeres de fototrampeig
o de zones videovigilades (en aquest cas caldria disposar dels permisos legals corresponents).
4.2. Actuacions encaminades a donar a conèixer la teixeda
Determinades teixedes amb una freqüentació molt baixa poden esdevenir un recurs turístic
per a cases rurals o per municipis, pel que es recomana realitzar una estratègia conjunta i de
qualitat, en la que caldrà avaluar la voluntat de posar el recurs en el mercat turístic. En aquest
sentit, també caldrà avaluar si es vol posar informació a internet o no. Entre les recomanacions
a fer destacar que cal planificar molt bé la visita perquè sigui de qualitat i que suposi un retorn
per a la població local en forma d’allotjament, restauració o visita al poble proper.
En la línia de respectar la “màgia del teix”, mantenir un cert secretisme comporta una valorització
automàtica de la teixeda, pel que cal tenir en compte aquest fet com una estratègia en si mateixa.
4.3. Actuacions encaminades a minimitzar l’afluència de visitants a la teixeda
Quan en una zona es considera que s’ha sobrepassat la capacitat de càrrega o que aviat s’hi podria
arribar, s’han d’endegar una sèrie d’accions. Aquestes accions han d’anar encaminades a minimitzar:
1. El volum de persones que visiten la teixeda en qüestió.
2. L’impacte que els visitants exerceixen sobre l’hàbitat.
Entre les accions enfocades a disminuir el volum de visitants, es proposa (desenvolupat a partir
de González 2015):
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4.3.1. Limitar l’accés amb vehicles a zones properes
A més distancia entre l’aparcament i la teixeda, menys visitants hi arriben. Per tant, si és possible
regular l’accés proper, per exemple, tancant la pista, tot habilitant una zona d’aparcament
relativament allunyada, el nombre de visitants es pot veure reduït. En aquest sentit, cal
contemplar un determinat règim d’excepcions: la natura ha de ser assequible a tothom, pel
que les persones amb mobilitat limitada haurien de poder accedir-hi.
4.3.2. Limitar el nombre de visitants
Aquesta opció de gestió implica establir una quota de visitants diària, que pot ser constant o
variable, i gestionar un sistema de reserves en línia per tal que el visitant sàpiga amb anterioritat
si pot accedir al recurs o no, en aquest cas, la teixeda. Aquesta opció requereix d’uns nivells de
gestió importants: un sistema de reserves online, una entrada única (o poques) i vigilància,
pel que només és aconsellable aplicar-la si els volums són alts i la problemàtica és complexa.
Per altra banda, també és aconsellable limitar el nombre de visitants per tal que aquests facin
la visita espaiada i surtin més satisfets de l’experiència. És a dir, també es pot entendre com
una mesura per millorar la qualitat de la visita. Finalment, també caldria estudiar l’aplicació
d’aquesta mesura només en determinats períodes d’alta freqüentació.
4.3.3. Pagament per visita
És una variant de l’opció anterior, que cal aplicar si es volen minimitzar els costos derivats d’un
sistema de gestió car en el capítol de personal. El pagament sense contraprestació ni serveis
genera rebuig, pel que cal dissenyar una visita tipus enriquida, ja sigui amb l’acompanyament
per part d’un guia interpretador, amb audioguies, amb materials de senyalització o d’altres. Una
altra opció possible és recórrer al pagament de l’aparcament.
4.3.4. Control de la comunicació
Una de les opcions per part dels gestors de la teixeda és no donar cap mena de publicitat,
és a dir, que no aparegui en els mapes, tríptics i altres recursos a disposició dels visitants.
En aquest sentit, també caldrà indicar a les oficines de turisme que no localitzin la teixeda a
ningú. En relació amb les recursos que puguin aparèixer a internet, des de rutes naturalístiques
passant per webs d’afeccionats, resulta més complicat intervenir-hi per demanar que no se’n
faci publicitat: tot i així, no resulta impossible minimitzar-ne la presència.
Entre les accions enfocades a disminuir l’impacte que els visitants exerceixen sobre l’hàbitat, a
banda d’alguna de les mesures ja proposades anteriorment, es proposa (desenvolupat a partir
de González 2015):
4.3.5. Control dels visitants
La delimitació dels senders i la presència física de guardes que vetllen per l’espai pot minimitzar
molt l’impacte sobre les teixedes. En aquest sentit, hi ha molta diferencia entre tenir grups que
van per tot arreu a visitants que ordenadament transiten l’espai sempre pels mateixos indrets,
informats sobre les normes de conducta, etc.
4.3.6. Delimitació de senders
En comptes de permetre l’accés lliure a tota la teixeda, la delimitació d’un sender, a ser possible
circular, amb indicacions per tal que no es surti del camí, és una de les millors opcions.
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4.3.7. Senyalització
Una plafó amb les recomanacions per la visita i demanant respecte hauria de ser suficient en
la majoria de casos.
Aquestes mesures per regular l’ús públic són una primera proposta d’entre totes les possibles
mesures per fer efectiva la protecció de les teixedes i, especialment, de les més sensibles i
allunyades de la influència humana.

Figura 1. La ubicació de panells informatius del Life TAXUS en nuclis de reunió fora de la teixeda permet reduir la pressió a l’interior
de l’hàbitat, i alhora arribar a un públic ampli en la divulgació dels valors naturals de les teixedes i dels treballs de conservació endegats.
Aquests cartells poden obviar la ubicació exacta de la teixeda en cas de no voler estimular les visites indiscriminades. Fotos: Jordi
Camprodon.

Figura 2. Exemple de panell a emplaçar en zones de treballs de conservació en teixedes per informar als visitants. Font: Paratge
Natural d’Interès Nacional de Poblet.
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5.12. Adaptació al canvi climàtic
1. Descripció
La previsió d’increment de les temperatures i de períodes de sequera condueixi a un estrès hídric
insostenible per a les poblacions de teix catalanes, situació agreujada pel major risc d’incendis
forestals. És probable que les teixedes pateixin un fort declivi a finals del segle XXI, més accentuat
a les serres meridionals. Les teixedes més septentrionals podran mantenir la seva perfil ecològic
sense patir massa, a excepció de les poblacions de baixa altitud , que hauran de desplaçar-se
cap a zones més elevades. Sense l’aplicació de mesures de conservació, a llarg termini els teixos
s’extingirien en moltes àrees de la regió mediterrània (Thomas & García-Martí 2015).

2. Objectiu
Increment de la resiliència i reduir la vulnerabilitat de les teixedes al canvi climàtic mitjançant
mesures de gestió. Alhora, facilitar la migració de poblacions cap a zones potencials de major
probabilitat d’adaptació segons les prediccions dels models de distribució.

3. Proposta d’actuació
Entre les propostes d’actuació per poder ajudar a les teixedes a fer front al canvi climàtic destaquen:
•

Dur a terme aclarides selectives per disminuir l’àrea basimètrica al voltant del 10-20%. Això
permetria una disminució de la competència i en conseqüència una entrada beneficiosa de
llum per als teixos i una disminució de l’estrès hídric (Dahr et al. 2007, Ruprecht et al. 2010).

•

Reforçar poblacions amb plançons de la mateix zona biogeogràfica. Protegir-los dels
herbívors fins a l’edat adulta amb protectors individuals o tancats d’exclusió.

•

Realitzar un seguiment de l’evolució de les poblacions, l’estat vital dels individus, el
reclutament i la proporció de sexes. Idealment les poblacions de teix haurien de tenir una
superfície mínima de 0,5-3,0 ha per ser viables (Piovesan et al. 2009) amb un mínim de 40
individus amb una proporció semblant de mascles i femelles (Iszkulo et al. 2009).

•

Per tal d’alleujar l’estrès i reduir els efectes de les elevades temperatures i la sequera en
teixos adults aïllats d’un valor patrimonial (teixos monumentals) o ecològic (arbres mare) es
pot regar i fins i tot proporcionar ombra amb plantació d’una pantalla d’arbres protectors.

•

Facilitar la migració assistida cap a localitats amb millors condicions ecològiques. Implicaria el
moviment de llavors de procedència sud a llocs situats més al nord. Això requereix prendre les
decisions segons el tipus de clima del lloc on es vol plantar i usar això com una base per decidir
des d’on s’han de portar les llavors. Com més càlida sigui la zona on es vol plantar, més al sud pot
seleccionar-se la zona donant. Donada l’àmplia composició genètica de les poblacions de teix, es
recomana plantar un nombre elevat de plançons amb l’esperança que almenys alguns estaran
adaptats per fer front a les noves condicions (Thomas 2015).

•

Prevenir els efectes dels grans incendis forestals en zones estratègiques de gestió al voltant
de les teixedes.
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6. Agraïments
El projecte Life TAXUS està finançat pels fons Life Natura (LIFE 11 NAT / ES / 711) de la Unió
Europea. Els beneficiaris del projecte són el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, com a soci
coordinador, el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, el Consorci de la Serra de Llaberia
i l’Ajuntament de Rasquera. El projecte ha comptat amb el suport tècnic del Consorci de l’Alta
Garrotxa, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, la Direcció General de
Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i
la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, la Xarxa de Custòdia del Territori, la Diputació de Tarragona i la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
El nostre agraïment a totes les persones que han contribuït en el projecte i han fet possible
l’assoliment dels seus objectius, amb voluntat a tota prova i superant qualsevol dificultat que
s’interposés en el recorregut dels quatre anys de projecte:
Víctor Àguila, Guillem Argelich, Marc Arimany, Ricard Baques, Jordi Bas, Carla Bellera, Martí
Boada, Denis Boglio, Roman Borràs, Gerard Bota, David Bové, Xavier Buqueras, Sílvia Busquet,
Jordi Calaf, Jordi Capdevila, Marc Carrera, Eusebi Casanova, Carme Cases, Eva Ciuró, Imma
Clop, Albert Duch, Anna Farràs, Climent Ferré, Xavier Font, Meritxell Fontova, Josep Maria
Forcadell, Nuno Forner, Anna Gallés, Montse García, Sílvia García López, Fermí Garriga, David
Giralt, Antònia Grífol, Daniel Guinart, Eloi Josa, Maria Àngels Jovells, Toni Llobet, Joan Llovet,
Judit Marcó, Antoni Margalef, Santi Martín, Àngela Muntada, Sonia Navarro, Joan Pellisa, Assu
Planas, Estevão Portela-Pereira, Núria Pou, Dunia Riu, Elena Roca, Montse Rodríguez, Jesús
Romero, Sara Sánchez, Montserrat Sancho, Francesc Sardà, Ramon Santasusana, Arnau Silva,
Marina Talló, Marc Taüll, Josep Ramon Torrentó, Anton Vallvey, Judit Varela, Montserrat Vidilla,
Eva Viladrich, Patrick Viñas, l’Escola Agrària del Solsonès, l’Escola de Capacitació Agrària de Mas
Bové i l´Institut Horticultura i Jardineria de Reus.
Aquest projecte no hagués estat possible sense els treballadors i tècnics forestals, als quals
volem expressar la nostra gratitud, Andreu Campdepedrós i Llorenç Torruella, David Soler, Albert
Bau, Sergi Castillo, els components de la secció de jardineria de la Fundació La Fageda, Joaquim
García, Miquel Segarra, Forestal Catalana, l’empresa d’inserció sociolaboral del Consorci de la
Serra de Llaberia, l’empresa Aprofitaments Forestals Colldejou, Monroyo Industrial, la brigada
de l’Ajuntament de Rasquera i Totbosc S. L.
Un reconeixement especial als propietaris de les teixedes que s’han compromès en la seva
conservació i a les persones que ens han assessorat en un moment per resoldre qüestions
concretes del projecte: Carme Casas, Carlos Colinas, Lluís Coll, Hernán Collado, Juan Martínez de
Aragón, Montse Massó, Míriam Piqué, Miquel Riba, Mariano Rojo, Míriam Sangerman, Audrey
Thénard, Josep Vila i molt especialment, Xavier García-Martí.
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