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Resumo: Estudánse os cambios fisiolóxicos e a distribución de biomasa e C na etapa 

xuvenil do rexenerado natural post-incendio de Pinus pinaster e os efectos da 

extracción da madeira queimada no rexenerado desta especie e na calidade do solo e 

nos procesos erosivos. 
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Hai pouca información sobre os cambios fisiolóxicos e a distribución de biomasa e C 

na etapa xuvenil do rexenerado natural post-incendio de Pinus pinaster, producidos 

por aclareos temperáns. Tamén sobre os efectos da extracción da madeira queimada 

no rexenerado desta especie e na calidade do solo. Acorde con isto este estudio tivo 

os seguintes obxectivos: 

1. Determinar a resposta ecofisiolóxica e os cambios no almacenamento de carbono 

en individuos xuvenís de P. pinaster, inducidos por aclareos temperáns de axuda á 

rexeneración natural posterior ao incendio. 

2. Avaliar os efectos da corta a feito posterior ao incendio e tratamento dos seus 

restos sobre procesos erosivos asociados, parámetros edafolóxicos e rexeneración 

natural de P. pinaster.  

A erosión durante o primeiro ano post-lume foi moi escasa e desa cantidade só unha 

pequena parte correspóndelle ao solo mineral. A corta a feito provocou solo 

pequenas perdas de solo por erosión, posiblemente en parte debido á escaseza de 

choiva no primeiro ano despois do tratamento, e tamén porque o solo estivo cuberto 

de folla caída desde a copa do arboredo soflamada polo lume e polos restos da corta 

e o triturado destes. 

A trituración de restos de corta orixinou maiores perdas de solo, ao producirse unha 

alteración do solo superficial polo emprego de maquinaria en comparación co 

amoreamento en faixas dos restos, aínda que moi reducidas. 
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A trituración produciu unha maior mortalidade na rexeneración natural do piñeiro, 

que o amoreamento, pero tamén favoreceu a emerxencia de novas plántulas, pola 

rotura de piñas.  

O resultado final é que os dous tratamentos aseguraron unha rexeneración 

suficiente. 




