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Tamén os efectos da severidade sobre a microbiota e outros parámetros do solo. 
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A finalidade deste estudo foi: a) Cuantificar o efecto da severidade do lume e máis 

da corta do arboredo queimado sobre a densidade, supervivencia e crecemento 

iniciais do rexenerado de P. pinaster e b) Evaluar a resposta da microbiota e outros 

parámetros edáficos á severidade do incendio e a corta do arboredo. 

A densidade de rexeneración, tres anos despois do lume e tras unha corta do 

arboredo queimado, efectuada 15 meses despois do incendio, pareceu ser suficiente 

para asegurar a continuidade destas masas de piñeiro rodeno. Esa densidade foi 

maior nos lugares onde as copas do arboredo quedaron completamente soflamadas 

tras o incendio respecto ás áreas afectadas por un lume de copas ou onde estas 

últimas quedaron sen afectar, que mostraron niveis de densidade de rexenerado 

semellantes. Esta tendencia mantívose durante os tres anos de duración do estudo. 

O crecemento en altura das plántulas instaladas nos lugares de maior severidade 

superou amplamente ao das emerxidas nas zonas de severidade baixa e media. A 

corta do arboredo despois da emerxencia das plántulas, non pareceu afectar á altura 

do rexenerado das plántulas. 

A corta a feito produciu unha mortalidade comparable á natural tras o primeiro 

verán despois do lume. A menor supervivencia produciuse nas parcelas cortadas 

afectadas polo lume con menor severidade. Unha supervivencia maior que a 

anterior observouse tanto naquelas parcelas afectadas polo lume con menor 

severidade pero onde a masa arborada non fora cortada como nas afectadas pola 

maior severidade e onde a masa se cortara tamén. Finalmente, a maior 
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supervivencia deuse nas parcelas afectadas por unha severidade do lume intermedia 

e onde se cortou o arboredo. 

En conxunto, as áreas de maior severidade responderon mellor en termos de 

rexeneración despois do incendio que as afectadas máis debilmente. 

Os efectos da severidade do incendio sobre a microbiota e outros parámetros 

edáficos, entre un e tres anos despois do lume, foron bastante reducidos. O 

parámetro edáfico que mellor reflectiu o impacto do lume foi a actividade da encima 

fosfatasa ácida que se reduciu significativamente nas parcelas que sufriron o lume de 

maior severidade respecto ás restantes, manténdose esa pauta durante todo o 

período de estudo. Confírmase que a fosfatasa é un indicador sensible da severidade 

do lume no solo e que este efecto é relativamente duradeiro. Como contraste, os 

cambios relativos á concentración de N, C e S total e aos macronutrientes só 

manifestáronse nalgunhas das 8 datas de mostraxe, facéndose máis evidentes despois 

da corta do arboredo. 




