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Resum 

Es proposa una metodologia per a I'estudi dels camps abandonats i dels processos erosius que 
s'hi manifesten, a una escala on sigui possible la interrelació de diferents parhetres &un ampli 
abast espacial. L'estudi s'ha realitzat establint una tipologia de camps a partir dels parhetres 
de localització i antiguitat en el procés d'abandó. Posteriorment, aquests indicadors es creuen 
amb altres variables georeferenciables pels sistemes &informació geogrgfica. A partir de la infor- 
mació obtinguda es pretén analitzar la problematica dels camps abandonats, tant des de la 
perspectiva dels factors físics com dels histbrics i les implicacions que aixb comporta. 

. s Paraules clau: camps abandonats, erosió, sistemes &informació geogrifica, kees homogk- 
nies, dinamica erosiva. 

Resumen. Aplicaciones de 10s SIG al estudio de 10s procesos erosivos en campos abandonados 
delparque natural del Cadi-Moixerd 

Se propone una metodologia para el estudio de 10s campos abandonados y de 10s proce- 
sos erosivos que se manifiestan a una escala donde sea posible la interrelación de diferen- 
tes parhetros  de un amplio marco espacial. El estudio se ha realizado estableciendo una 
tipologia de campos a partir de 10s parhetros  de localización y antigüedad en el proceso 
de abandono. Posteriormente, estos indicadores se cruzan con otras variables georeferen- 
ciables por 10s sistemas de información geográfica. A partir de la información obtenida se 
pretende analizar la problemática de 10s campos abandonados, tanto desde la perspectiva 
de 10s factores físicos como históricos y las implicaciones que el10 conlleva. 

Palabras clave: campos abandonados, erosión, sistemas de información geográfica, áreas 
homogéneas, dinámica erosiva. 

Resumé. Application des SIG a l'étude des processus érosiji des champs abandonnés du parc 
naturel du CadiiA40ixerd 

L'étude s'est réalisé sur le base d'une tipologie des champs, h partir des parametres de 
localisation et de I'antiguité des processus d'abandon. Les parametres sont croisés, poste- 
rieurement, avec d'autres variables georéférenciables par les systémes d'information géo- 
graphique. A partir de I'information obtenue on prétend analyser la problématique des 
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champs abandonnés sur une perspective oh les facteurs physiques sont combinés B des facteurs 
historiques pour comprendre ces processus avec toutes les implications que cela comporte. 

Mots-clCs: champs abandonnés, érosion, systémes d'information géographique, arees 
homogknes, dynamique érosive. 

Abstract. The application of SIG to the study of erosion in abandonedfieh in Cadi-Moixerd 
Natural Park 

A methodology on the study of abandoned fields and procesess of erosion is proposed at a 
scale in which is possible to relate different indicators of winter spatial contexts. The study 
has been conducted by establishing a typology of fields from the indicators of localisation and 
timing in the process of abandonment. These indicators are crossed afier with others which 
may be referenciated by Geographical Information Systems. Once the information is com- 
piled, there is an analysis of the problems of abandoned fields from the perspective of natu- 
ral and historical factors of these processes, and of the implications that follow. 

Key words: abandoned fields, erosion, Geographical Information Systems, homogeneous 
areas, erosive dynamics. 
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O. Introducció 

Cextensió del fenomen de l'abandonarnent de conreus i els processos erosius que 
se'n deriven ha impulsat un gran nombre d'estudis arreu de l'Estat i als paisos 
de la conca mediterrania. 

Entre aquests grups de recerca, s'han distingit els estudis de localització i 
caracterització de les hrees d'abandonament i erosió (Lasanta, 1989; Garcia- 
Ruiz & Lasanta, 1990; Rodríguez Aizpeolea, 199 1 ; Ortigosa i altres, 1994) i 
l'anilisi quantitativa en parcel.les de les diferents respostes dels conreus aban- 
donats als agents erosius (Garcia Ruiz i altres, 1988-1991; Llorens i Gallart, 
1992; Ruiz FlaÍio, 1993; Cerd'a, 1994; GonzáIez Fernández-Nieto, 1994; López 
Bermúdez i altres, 1994). Cestudi integral dels dos aspectes mitjansant els SIG 
és un camp que tot just s'enceta i que no ha avansat tan ripidament com els 
altres aspectes abans citats. D'altra banda, l'anilisi raster de les Brees en procés 
d'abandonarnent (Ortigosa, Oserin i Arnáez, 1994) ha predominat sobre altres 
sistemes d'anhlisi vectorials, objecte d'aquest estudi1 i dels quals creiem que 

1. Integrat en el Grup de Treball de Geografia Física del Departament de Geografia de la 
UAB, relacionat amb el projecte &investigació DIGICYT PB9O-0689 (<Desarrol10 de sis- 
temas de información geográfica para la gestión de las áreas de montañas. 
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Mapa 1. Area &estudi. 

se'n poden extreure unes potencialitats que ajudin a comprendre més bé el 
fenomen. 

L'andisi dels processos erosius en camps abandonats dins el Parc Natural 
del Cadi-Moixeró amb una superfície &aproximadament 45.000 hectirees, 
requereix un enfocament global on sigui possible conjuminar les ttcniques 
micro aplicades a petites conques o parcelsles, juntament amb eines d'aniiisi com 
els SIG que possibilitin sistemiticament abastir grans superfícies combinant 
un gran nombre de parimetres. 

El que es proposa és una metodologia per a l'estudi de la dinimica erosiva 
dels camps abandonats, amb una primera fase de delimitació dels camps aban- 
donats i d'irees sensibles i una segona fase on restabliment de taxes d'erosió 
seri l'objectiu principal, per poder realitzar comparacions entre les diferents 
conques font i extreure'n les conclusions pertinents. 
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Aquesta proposta metodolbgica pretén realitzar una aproximació global a 
l'estudi de l'erosió en camps abandonats sobre territori determinat. La gran 
variabilitat dels parametres escollits i l'extensió de l ' h b i t  d'estudi fan necessari 
un mktode global de treball per a tota l'area del Parc i alhora fan possible l'ank 
lisi de totes les similituds i diferencies entre les diverses arees homogknies prk- 
viament confeccionades. 

1. Localització dels camps abandonats i de les hees d'erosió 

Per tal de situar a I'espai les Arees font de sediments, s'ha treballat fonamen- 
talment amb fotografia akrea i treball de camp. 

1.1. El treball de gabinet consta de l'anilisi estereoscbpica de la fotografia akria 
comparada en dos moments en el temps: el vol de 1957 i els vols de 1988 i 
1991, que es corresponen, a grans trets, en el primer cas, a un moment d'aban- 
dó i, en el darrer, a la fase final on majoritdriament tot el territori d'estudi és agrí- 
colament inactiu. De la fotografia ahria a escala 1:30.000 i 1:20.000 es traspassa 
la informació sobre ortofotomapes a escala 1:5.000 que serviran per realitzar el 
treball de camp; per tal d'efectuar aquest procés amb la mkima precisió pos- 
sible en zones on l'erosió perceptible mitjan~ant fotografia akria abasta &rees 
inferiors a l'hectarea, s'utilitza l'estereoscop Z.T.S. (Zoom Transfer Scope) 
d'augment. En molts casos és possible trobar forsa diferkncies en una mateixa 
drea en aquests dos períodes histbrics, perb val a dir que a causa de l'estat en quk 
es troben alguns contactes fotogrfics, sobretot els del 1957, cal anar amb molt 
de compte a l'hora de delimitar les superfícies. En la cartografia de base es 
remarcaran els camps abandonats i actius, les Arees d'erosió del tipus: movi- 
ments de massa, badlands, zones d'inundació de torrents i rius, allaus (que 
afectin camps o xarxa viaria), xarxa hidrogrfica amb canals d'erosió inclosos, 
xarxa viaria, nuclis i assentaments de població habitats i deshabitats, cingleres 
i afloraments rocosos i tarteres. 

Els poligons resultants d'aquest procés són convenientment reconeguts i 
identificats individualment durant el treball de camp on s'anoten en una fitxa 
(taula 1) les característiques específiques de cadascun. Dins els camps de con- 
reu es diferenciaran quatre grans subcategories: els camps actius a l'actualitat, 
els camps actius el període 1988-199 1, els camps actius el 1957 i la resta de 
camps. De la mateixa manera, l'erosió se subdividira en: zones d'erosió presents 
el 1957 i zones d'erosió aparegudes entre aquest any i el període 1988-1991, 
amb uns polígons resultants, en el cas que s'hi observin variacions, etiquetats 
en funció de si ha augmentat l'erosió o si ha retrocedit (colonització vegetal). 

1.2. La informació recollida durant el treball de camp que s'associari als polí- 
gons constru'its a partir de I'anyisi de la fotografia aéria, excloent-ne els de cos- 
tosa accessibilitat, resulta de cabdal importancia perquk a partir d'aquesta 
generarem la informació cartogrAfica que ens interessi. La tipologia dels camps, 
el pendent, la vegetació que els recobreix, els processos erosius que hi tenen 
lloc, la caracterització granulomktrica de camp dels sbls, I'índex de pedregosi- 



Taula 1 
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tat, la reacció dels sbls a 1'Bcid clorhídric i l'evolució i l'estat de la vegetació 
arbbria mitjanqant l'anilisi dendorocronolbgica serviran per caracteritzar cadas- 
cun dels conjunts homogenis de camps, dades que es prendran tenint en comp- 
te les manifestacions majorithies d'aquests parhetres en cadascun dels polígons 
fotointerpretats. El criteri per a la confecció dels conjunts de camps es basa en 
I'tpoca de l'abandó o activitat, la similitud de característiques morfolbgiques en el 
tipus de camp i el tipus de vegetació que s'hi troba fonamentalment, la qual 
cosa produeix una zonificació heterogknia quant a la mida dels polígons que 
haura de ser convenientment resolta a l'hora de fer l'anilisi estadística. Aquestes 
dades degudament relacionades amb la informació planimttrica mitjan~ant 
l'estructuració topolbgica, serviran en fases següents per destriar les &rees 
homogtnies. 

2. Determinació de les Arees homogtnies 

2.1. Per tal d'agrupar els diferents camps abandonats segons unes característiques 
coincidents entre ells en relació amb l'erosió, s'utilitzaran criteris de selecció per 
a cadascun dels parametres escollits amb uns intervals que considerem apro- 
piats per a cada cas, amb el suport estadístic necessari. Una vegada realitzada 
aquesta classificació es destriaran les diferents hees resultants en un procés en qui: 
intervindran parametres nous no introdui'ts durant el treball de camp, com 
l'orientació, índex topografic, altitud, concavitat i convexitat del terreny, per- 
tinenqa i situació dins una conca i superposició o proximitat a irees d'erosió 
importants, com incisions de torrents, badkzndr, esllavissades i allaus, que també 
s'hauran determinat convenientment durant el treball de camp (taula 2). 

La determinació d'aquest conjunt d'irees ens servira, per un cantó, per 
localitzar els camps amb problemes d'erosió separant-10s de la resta i, per un altre, 
tenir-10s agrupats segons unes caracteristiques comunes davant d'aquesta pro- 
blematica. 

Enfront de processos integradors d'informació, com són els d'unir dife- 
rents mapes tematics per tal d'obtenir polígons amb unes característiques deter- 
minades, el procés que aquí s'exposa és l'invers, en el sentit de partir &una 
informació completa d'un polígon concret de la qual volen relacionar similituds 
amb la resta de polígons. D'aquest procés de selecció en sortiran unes Brees amb 
característiques comunes, extretes del treball de camp, que posteriorment es 
creuaran amb d'altres parametres que no és possible determinar en el camp, 
que es poden derivar del model digital &elevacions (MDE) o que queden molt 
allunyats de l'objecte d'estudi com el pendent global del vessant, les orientacions, 
altituds, el mapa geolbgic, el mapa de vegetació actual i potencial, etc. 

2.2. El pas següent consistira en l'explotació estadística i espacial d'aquestes 
dades. Les distribucions de les freqütncies ens permetran observar la predo- 
minancia del fenomen erosiu en determinades zones enfront d'altres i la seva 
disposició sobre l'espai en funció d'una jerarquització dels parametres escol- 
lits, de la qual cosa es pedra extreure quins són els principals. 



Taula 2 

LGF Processos erosius amb al t  grau de risc lligats a la d inh ica  de les zones de camps 
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Mapa 2. Extensió total dels camps abandonats en totes les seves categories, en una part de 
I'irea &estudi. Escala 1:60000. 

D'altra banda, l'objecte de correlacionar les variables seleccionades, servira 
per trobar aquelles que van lligades al procés erosiu i que són determinants 
perqut aquest aparegui en determinats espais i no en &altres. Amb els pari- 
metres que indiquen l'estatus erosiu, extrets del treball de camp, com el tipus 
&erosió observable en els camps, la pedregositat i la intensitat &activitats antrb- 
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Mapa 3. Superposició dels camps abandonats i de les Arees totalment erosionades, definides 
com a entitats prbpies a diferencia dels processos erosius que es donen dins de cada camp. 
Area d'Adraén. Escala 1:25000. D C a m p s  abonats;mzones d'erosió. 

piques com la pastura, caldri realitzar un índex de valors que permetin la dis- 
secció en intervals significatius de les diferents etapes del procés erosiu. 

2.3. La comparació de I'evolució de la superfície erosiva extreta a partir de les 
dades del gabinet en aquelles zones on ha estat possible d'observar-ho, mit- 
jansant la difertncia entre la superfície erosiva el període 1988-1991 i l'any 
1957, ens comensara a donar la visió d inh ica  que estudiarem en etapes pos- 
teriors amb altres mitjans. Perb el recolzament en aquestes dades ja podri donar 
una idea de l'evolució de les diferents zones erosives. 

El resultat d'aquesta primera explotació de la informació, a banda del seu 
interts intrínsec, ens permetri coneixer millor les diferents irees fonts de sedi- 
ments en els camps abandonats i la seva distribució espacial dins del Parc. La 
caracterització de les diferents zones ens donari una primera idea del perqut 
d'aquesta distribució i quins són els factors que poden haver iniciat o afavorit 
el proces. 

2.4. Com a darrer pas en aquesta etapa de localització i exploració de dades, 
creiem interessant creuar els resultats amb altres tipus d'informació com el 

- 
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mes o preses de retenció de sediment en petites conques representatives, amb 
presa de mostres a diferents alsades de la columna d'aigua. 

Aquestes dues tkcniques de recollida de sediment sols s'aplicaran en aquel- 
les &rees on, per les seves característiques geomorfolbgiques, sigui evident la 
pkrdua de sbl, encara que també {aplicaran en menys mesura en zones on apa- 
rentment hi ha estabilitat, per tal de poder comparar la informació obtingu- 
da en els diferents ambients. La representativitat d'aquestes &rees ha de ser 
palesa per poder comparar els fenbmens que hi tenen lloc amb els altres punts 
de la conca i del Parc. 

4. Conclusions 

Tal com ja s'ha exposat, aquesta metodologia pretén integrar processos amb 
un alt grau de dispersi6 a l'espai i una distribució especifica dins una gran Area 
com pot ser un Parc Natural, en aquest cas el del Cadi-Moixeró. 

L'elecció de la combinació de les tkcniques quantitatives de recollida o 
mesura de sediments amb les tkcniques d'andisi espacial i estadística fan pos- 
sible analitzar el problema des de la doble vessant de la quantitat de matkria 
que es mobilitza, com també dels espais on hi ha més predisposició perquk 
succeeixi el fenomen. Predisposició que en aquest cas creiem que va molt rela- 
cionada amb I'activitat antrbpica sobre el territori, com a agent transforma- 
dor del paisatge. 

Aquest paper fonamental que ha jugat o juga I'activitat humana en la gene- 
ració o catalització de la problemhtica, mitjan~ant el conreu i d'altres activi- 
tats agropecuhies, en la mitjana i alta muntanya mediterrhia, fa que considerem 
el Parc del Cadi-Moixeró, si més no fins a la cota 1.700-1.800 m, com una 
Area que ha patit moltes transformacions en el transcurs del temps, tant en 1'6s 
com en el no Ús del sbl, que ha repercutit de manera cabdal en l'estat actual 
del territori. 

Els resultats que se n'extreguin serviran per comprendre millor els procesos 
erosius lligats amb el canvi d'usos del sb1 i seran útils per ajudar en la gestió 
dels espais naturals, pel fet que donen unes eines i uns elements de judici als ges- 
tors per comprendre millor els sistemes i compatibilitzar-10s amb l'ús social 
de 1'Area protegida. 
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