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Gestionant els boscos mediterranis
per fer front al canvi climàtic
Les proves pilot al projecte LIFE MEDACC



Font: Dades de l’alzinar de Prades (Gracia et al. 1999)

L’evapotranspiració al bosc mediterrani
El paper dels boscos al cicle hidrològic

L’evapotranspiració
anual dels boscos
mediterranis pot ser de 
fins a un 80-90% de la 
precipitació.

Data from PRADES: Quercus ilex forest (Gracia et al. 2008) 

Actual Evapotranspiration (AET) 
represents a 80-90% of annual 
rainfall 
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1 g de C 500 g d’H2O

Per fixar 1 g de C
l’arbre ha de 

transpirar 500 g 
d’aigua

Les plantes transpiren enormes quantitats d'aigua per fixar el carboni atmosfèric...

Els fluxos d’aigua i carboni
Els boscos

Font: Gracia et al. 2010. 2n Informe CC a Catalunya

A la Mediterrània la 
gestió dels boscos, 

sense considerar els
fluxos d’aigua, està
abocada al fracàs



Tendències observades de temperatura (1950-2018)
Impactes del canvi climàtic

S’ha observat un increment mig d’1.6 ºC des en els darrers 69 anys (2.5 ºC a l’estiu)



No s’observen canvis
significatius en la precipitació 
interanual...

...però sí canvis 
significatius a nivell 
mensual!

Canvis en la pluja 
de març (Fluvià)

Impactes del canvi climàtic
Canvis en el règim de precipitacions



Impactes del canvi climàtic
Sequeres

Índex climàtic de sequera Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, SPEI 
(Vicente-Serrano et al. 2010) corresponent a l’estació de Boadella (MEDACC 2016)



Què ha passat als boscos? 
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Impactes a la Mediterrània
Canvis que comporten un augment del bosc



Alzinars, Requesens, Alt Empordà (setembre 2016)

Impactes als boscos
Efectes de la sequera



Impactes als boscos
Incendis

Alt Empordà 2012



La gestió forestal com a 
mesura d’adaptació



Gestió forestal 
Una gestió forestal adaptativa orientada a:

- Fer més resistent el bosc al foc

- Reduir l’estrès hídric de la vegetació, i amb això la seva vulnerabilitat a les 
sequeres.

Experiment de 
gestió forestal a les 
muntanyes de 
Prades. Any 1992

Font: Gracia et al. (1997)



Gestió forestal 
Una gestió forestal adaptativa orientada a:

- Fer més resistent el bosc al foc

- Reduir l’estrès hídric de la vegetació, i amb això la seva vulnerabilitat a les 
sequeres

- Augmentar la capacitat d’embornal de carboni i la productivitat

Font: Vayreda et al. (2012)



Gestió forestal 
Una gestió forestal adaptativa orientada a:

- Fer més resistent el bosc al foc

- Reduir l’estrès hídric de la vegetació, i amb això la seva vulnerabilitat a les 
sequeres

- Augmentar la capacitat d’embornal de carboni i la productivitat

- Millorar l’estat de salut del bosc 

Font: ACCUA (2012)



Gestió forestal 
Una gestió forestal adaptativa orientada a:

- Fer més resistent el bosc al foc

- Reduir l’estrès hídric de la vegetació, i amb això la seva vulnerabilitat a les 
sequeres

- Augmentar la capacitat d’embornal de carboni i la productivitat

- Millorar l’estat de salut del bosc

La gestió forestal com eina per 
garantir el manteniment dels

boscos en un escenari canviant

Manteniment de serveis 
ecosistèmics bàsics per la societat:

- regulació i purificació 
de l’aigua 

- biodiversitat
- regulació climàtica
- provisió
- serveis culturals



Gestió forestal 
Una gestió forestal adaptativa orientada a:

Principis de gestió adaptativa al canvi climàtic

(Thompson et al.2009, Innes et al. 2009, Garcia Gëmes y Calama. 2013)

- Augment de diversitat específica

- Augment de diversitat estructural

- Augment de resistència/vigor individual

- Promoció/acceleració de canvis d’estructures o espècies

- Flexibilitat/diversificació de la la silvicultura



la Muga
el Ter
el Segre

la Muga

el Ter
el Segre



Muga: Alzinars (Quercus ilex) a la finca Requesens (PNIN l’Albera, Alt Empordà) 

Objectiu

• Reducció del risc d’incendi

Tractament 

• Aclarida baixa (T1): adaptació a 
un bosc regular

• Tallada de selecció (T2):  
adaptació a bosc irregular

• Control (C)

Boscos: proves pilot



T2
Tallada de selecció

T1
Aclarida baixa

Boscos: proves pilot



Ter: boscos de Pinus sylvestris amb roure al Parc del Castell de Montesquiu 
(Osona).

Objectiu

• Millora de l’estat de salut i 
contenció de l’afectació per 
mortalitat

• Avaluar la resposta competitiva 
del roure

Tractament

• Estassada de sotabosc i aclarida 
baixa d’espècies acompanyants a 
dos nivells d’intensitat (T1 i T2)

• Tallada del Pinus sylvestris (T3)
• Control (C)

En col·laboració amb
la Dip. de Barcelona

Boscos: proves pilot



Segre: boscos de Pinus nigra al Solsonès, en dues zones d’estudi: Madrona i la 
Llobera (Punts Estratègics de Gestió, PEGs)

Objectivo

• Reducció del risc d’incendi 
• Efecte sobre el creixement

Tractament

• Estassada de sotabosc i aclarida 
baixa amb dos nivells d’intensitat 
(T1, T2)

• Control (C)

En col·laboració amb el projecte Life 
DEMORGEST

Bosques: Pruebas piloto



Requesens
2015-2017

Montesquiu 
2015-2017

Solsonès
2015-2017

Espècie principal Alzina Pi roig Pinassa

Estructura bosc   

Continuïtat del combustible  

Estat de salut  

Contingut hídric de la vegetació  

Regeneració 

Recuperació del sotabosc 

Humitat del sòl   

Textura i anàlisi del sòl   

Humitat i temperatura ambiental del 
rodal   

Meteorologia: temperatura i 
precipitació de la zona   



T1
Estassada de sotabosc i aclarida 
de baixa intensitat

T2
Estassada de sotabosc i aclarida 

intensa

Efectes de la gestió dels boscos sobre l’aigua
Gestió forestal adaptativa

Llobera/Madrona, 
Solsonès, 
conca del Segre



Temperatura al bosc de pinassa al Solsonès. 
Sangrà-Madrona (campanyes 2015-16)

Humitat relativa al bosc de pinassa al Solsonès. 
Llobera (campanyes 2015-16)

Aquest patró és el més habitual 
durant les primeres campanyes en 
totes les actuacions 

Efectes de la gestió sobre el microclima
Gestió forestal adaptativa



Contingut hídric de la vegetació
Gestió forestal adaptativa

En general, s’observa un major 
contingut hídric de la vegetació 
(arbres i sotabosc) en les zones 
gestionades

Madrona



S’observen efectes evidents de la 
gestió forestal en la resistència dels 
individus i en la reversibilitat del 
decaïment

Decaïment dels pins
Gestió forestal adaptativa

Decaïment de la pinassa a les proves pilot a Madrona



T2
Tallada de 
selecció

T1
Aclarida baixa

Efectes de la gestió dels boscos sobre l’aigua
Gestió forestal adaptativa

Requesens, 
Alt Empordà,
conca de la Muga



Contingut hídric de la vegetació
Gestió forestal adaptativa

En general, s’observa 
un major contingut 
hídric de la vegetació 
(arbres i sotabosc) en 
les zones gestionades

I aquestes diferències s’accentuen en 
períodes d’eixut importants (estiu 2016)



Anomalies climàtiques estacionals. Estiu 2016
Gestió forestal adaptativa



Requesens. Juny 2012



Tallada de selecció

Aclarida baixa

Control

Requesens. Juny 2015



Requesens. Octubre 2016

Tallada de selecció

Aclarida baixa

Control

9.1% de decaïment



T3
Substitució del pi

T2
Estassada i aclarida de planifolis

T1
Estassada de sotabosc

Efectes de la gestió dels boscos sobre l’aigua
Gestió forestal adaptativa

Montesquiu, 
Osona, 
conca del Ter



Aigua al sòl al bosc de pi roig de 
Montesquiu, Osona (campanyes 2015-17)

Campanya 2017

Aquestes diferències s’accentuen quan veiem 
períodes curts i eixuts (estiu 2017)

Contingut d’aigua al sòl
Gestió forestal adaptativa



Anomalies climàtiques estacionals. Estiu 2017
Gestió forestal adaptativa



Decaïment dels pins
Gestió forestal adaptativa

S’observen efectes evidents de la 
gestió forestal en la resistència dels 
individus i en la reversibilitat del 
decaïment

Decaïment del pi roig a les proves pilot de Montesquiu



 La gestió modifica les condicions microclimàtiques de les zones
estudiades.

En general, augmenta transitòriament la temperatura i
disminueix la humitat relativa en les zones gestionades. La
intensitat i tipus de la intervenció pot modular aquest efecte.

En general, l'aigua al sòl no mostra una tendència prou
significativa amb la gestió, tot i que pot ser rellevant en períodes
curts i eixuts.

Altrament, la gestió forestal incrementa el contingut d’aigua de la
vegetació. Aquest fet té una traducció directa en la reducció de la
seva inflamabilitat.

La gestió fa augmentar la resistència del bosc als episodis d’eixut i
promou la reversibilitat dels episodis de decaïment.

Conclusions



Moltes gràcies!

eduard.pla@uab.cat
www.creaf.cat


