GESTIÓ FORESTAL
i
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT:
JUNTS O SEPARATS?
1

Gestió forestal sostenible
Resolución 62/98 de 2007 de las Nacions Unides descriu la GFS com un
concepte DINÀMIC I en EVOLUCIÓ i en evolució que te per objecte
MANTENIR I AUGMENTAR el valor, econòmic, social i ambiental de tots
els tipus de boscos en benefici de les generacions presents i futures.
En aquest marc es reconeixen els 7 elements temàtics de la GFS:
• extensió dels recursos forestals;
• diversitat biològica forestal;
• salut i vitalitat dels boscos;
• funcions productives dels recursos forestals;
• funcions protectores dels recursos forestals;
• funcions socioeconòmiques dels boscos;
• marc jurídic, polític e institucional.
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Podem millorar la biodiversitat mantenint els
objectius de la gestió forestal actual?”

 Sí.......ja s’està fent!
– La pròpia gestió sostenible de la massa forestal ja és “per sé” una
millora de la biodiversitat.
– La gestió forestal sostenible fa i ha de fer possible maximitzar la
producció de bens i serveis, així objectius productors han d’anar
en concordància amb objectius de conservació de sòls, amb la
gestió de l’aigua, amb la fixació de carboni, la conservació i
millora de la biodiversitat i amb els usos recreatiu o socials.
Sempre tenint en compte la prevenció d’incendis en el nostre
context mediterrani.
– L’assignació d’un objectiu prevalent a una massa forestal
significa que la gestió a realitzar ha de maximitzar aquest objectiu
(fusta, biodiversitat,....), sense afectar negativament els altres
(biodiversitat, fusta, conservació de sòls, fixació carboni,...
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Com podem contribuir?
1.

2.

CONEIXEMENT:

1.

Relleu, paisatge, sòl, climatologia,..

2.

Masses forestals i estrat arbustius i herbacis associats,

3.

QUINES ESPÈCIES DE FAUNA I FLORA SÓN PRESENTS? QUINES ESTAN PROTEGIDES I QUINES
AMENAÇADES?....

4.

ZONES CRITIQUES (REPRODUCCIÓ, PAS, ZONES D’ALIMENTACIÓ.

5.

ZONES AMB AIGUA “POOLS” MOLT IMPORTANTS DE BIODIVERSITAT

6.

Avaluació del potencial de biodiversitat. IPBB

PLANIFICAR EN BASE AL CONEIXEMENT (PTGMF, PO,...)
1.

Orientacions de gestió forestal per rodals o unitats d’actuació. ORGEST

2.

Implementació de recomanacions de gestió. (Temporalitat, selectivitat en les actuacions,..)

3.

Durant el procés de validació del IOF per part de l’administració s’ha de garantir que la planificació
finalment aprovada es executable i compatible amb les figures de protecció i biodiversitat.

3.

EXECUCIÓ CORRECTE DE LES ACTUACIONS PLANIFICADES.

4.

CERTIFICACIO FORESTAL. Garantia internacional de sostenibilitat. Acreditació per part d’una tercera
part independent. ( empreses auditores acreditades per ENAC)
Norma UNE 162,002 base PEFC
•

Criteri 4:Manteniment, conservació i millora apropiada de la diversitat biològica als
ecosistemes forestals.
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ÍNDEX D’AVALUACIÓ POTENCIAL DELS BOSCOS
DE CATALUNYA PER A LA BIODIVERSITAT (IPBB)
1.

Del 2001 fins el 2009, el Centre de la Propietat Forestal (CPF) promou el Programa de seguiment de la
biodiversitat als boscos de Catalunya, encarregat a l’empresa Minuartia, amb dos objectius principals,

1.

analitzar els canvis temporals de la biodiversitat de les forests més representatives del país i

2.

avaluar els canvis de la biodiversitat amb relació als tractaments forestals realitzats en les
diferents formacions arbrades escollides.

2.

Indicadors funcionals (flora vascular, ocells i líquens), i indicadors de gestió forestal i la seva relació amb
la biodiversitat, paràmetres estructurals del bosc (percentatge de recobriment vegetal, alçada dominant
dels estrats de vegetació) i composició específica.

3.

Finalment, els indicadors de paisatge (hàbitats i usos del sòl, hàbitats forestals i no forestals), la
climatologia (temperatura, precipitació i insolació) i la topografia (altitud, pendent i orientació)
completaven l’estudi del programa.

4.

Del resultat d’aquest estudi, d’una important cerca bibliogràfica i de l’anàlisi dels índex de biodiversitat
potencial existents a França (Larrieu et Gonin, 2008) i Suècia (Drakenberg & Lindhe, 2001), es va elaborar
per a Catalunya una primera proposta d’índex per a l’avaluació del potencial de biodiversitat (Fernández
et al. 2013). Finalment, després d’un procés de validació a camp, es van identificar set factors clau que
intervenen en la diversitat dels boscos de Catalunya, quatre d’ells relacionats amb el context de la zona i
tres relacionats amb la gestió forestal del rodal, obtenint així l’Índex d’avaluació potencial dels boscos de
Catalunya per a la biodiversitat (IPBB), el qual ens permet, de forma ràpida i senzilla:

5.

1.

calcular el potencial de rodals arbrats per allotjar la biodiversitat forestal i

2.

identificar les variables concretes sobre les quals es pot orientar la gestió forestal per tal de
millorar aquella biodiversitat.

L’IPBB ens permet avaluar la capacitat d’acollida de la biodiversitat forestal lligada a les característiques
intrínseques del mateix rodal, segons l’estructura de la massa i la composició d’espècies, i del seu
entorn més proper. Cal tenir present que aquest índex no ens avaluarà la biodiversitat genètica ni
l’ecosistèmica, ni tampoc obtindrem la biodiversitat real, fet que suposaria realitzar uns inventaris molt 5
complexos i tenir un coneixement molt precís sobre les dinàmiques de les poblacions existents.
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Ecotons de vora de bosc
i clarianes

Basses o
d’aigua

Afloraments puntuals de roca, parets
de pedra seca, avencs o coves

altres

punts

Clapes de molsa

Àrees adevesades a l’entorn immediat del
rodal (1 km de distància al voltant del
rodal)

La presència de vegetació de ribera (Figura 38) i/o tres o més d’aquests elements és
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S’alimenta de fusta en descomposició d’arbres morts o
parcialment morts, principalment de roures i alzines, però es
pot trobar en altres tipus d’arbres de fulla plana.
No es troba en pinedes.

Altitud: 600-2.600 m

40-46cm

Fins a 5 cm

Comú a tot el territori, principalment
en ambients forestals.

Tot el territori

Altitud: 0-2.000 m

30-36 cm

Picot garser gros

Comú a tot el territori i distribuït de
forma regular pels ambients forestals
de Catalunya.

Boscos: boscos esclerofil·les, rouredes i boscos mixtos.
Les larves s’alimenten principalment de la fusta de suros,
alzines i roures.

14-16 cm
Nord i Nord-est del territori

Altitud: del litoral fins a l’alta muntanya.

Colltort

Distribuït de forma irregular. Nia en
terrenys oberts amb retalls de
formacions arbustives i bosquines.

Rosalia alpina: Inconfusible pel seu disseny i coloració blava.

Banyarriquer del
faig

Localitzat en determinats cursos
fluvials amb bosc de ribera de la
Catalunya humida. Onyar, Ter, la
Muga, el Fluvià, Tordera. També en
plantacions forestals (cas de la Selva),
i altres àrees amb presència de
caducifolis de tipus centreeuropeu,
com la vall d’Aran o la Cerdanya.
Boscos: Bosc de ribera i boscos
caducifolis.
Altitud: 0-600 m

Boscos: Principalment fagedes, també en boscos mixtos
caducifolis.
Les larves s’alimenten principalment de la fusta de faigs morts.

BR2- BRANCA BUIDA

Ergates faber: més gros que un banyarriquer del roure, però
menys esvelt, banyes més curtes amb només el primer
segment engruixit.
Boscos: Boscos de coníferes i boscos mixtos.
Les larves s’alimenten de la fusta en descomposició de
coníferes (pins, avets...).

Picots

Fins a 6 cm
Picot verd

Pica-soques

Altitud: baixa fins a l’alta muntanya.

Picot garser

Picot garser

gros

petit

Colltort

Pica-soques
blau
No excava forat.

Comú a la Catalunya humida i als
boscos subalpins i altimontans
pirinencs i prepirinencs, i a les zones
muntanyenques més meridionals, on
és més escàs i es distribueix més
irregularment, i de forma més local.

Pica-soques blau

BR1 - FORAT

Altitud: mitjana i alta muntanya.

Altitud: 0-1600 m

No excava forat.
Utilitza cavitats
naturals o nius
d’altres picots.

puntualment a la resta

TR2

Fins a 3,5 cm

Tot el territori

Meitat nord de Catalunya i

TR1

No es troba en pinedes pures o avetoses.

Picot negre

Altitud: 100-2.000 m

PS3 - FLAUTA

GI

Fins a 5 cm (sense comptar les banyes)

Banyarriquer dels
pins

Altitud: 0-2.300 m
Tot el territori

PS2 - ALIMENT

DEN

No es troba en pinedes.

Boscos: tot tipus de boscos.

23–26 cm

Picot garser petit

Cerambyx cerdo: inconfusible per la seva mida i les llargues
antenes amb segments engruixits a l’extrem. Hi ha algunes
espècies semblants però són força més petites.

Banyarriquer del roure

Picot verd

Boscos: boscos de ribera, rouredes o
pinedes de plantació, en mosaic amb
àrees obertes humanitzades com ara
cultius de regadiu.

Altitud: del litoral fins a l’alta muntanya.

PS1

DE TRONC

Boscos: el trobem en boscos esclerofil·les, mixtos, boscos
caducifolis i boscos de ribera. Té una clara preferència per les
zones amb més humitat ambiental, situant-se normalment en
fons de valls.

CAVITATS (CV)

Pirineus i Prepirineus

Lucanus cervus: el mascle és inconfusible per les seves
dimensions i les enormes mandíbules.

DENDROTERM

Boscos: pinedes de pi negre, fagedes,
avetoses, pinedes de pi roig, rouredes
i boscos de ribera.

Informació bàsica

GALERIES
INSECTE

Picot negre

Boscos del Pirineus i Prepirineus. Al
Montseny es troba el límit sud de la
seva àrea de distribució, a l’Alta
Garrotxa – Salines el límit est.

Espècie

DE
BRANQUES

Distribució/Hàbitat

Escanyapolls

Espècie

PICA-SOQUES

Material annex per utilizar l’index

9x12 cm

6x7 cm

5x6 cm

3x3,5 cm

Utilitza cavitats
naturals o nius
d’altres picots.
Sovint redueix
l’entrada de
l’orifici amb fang.
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Exemple aplicació rodal alzinar
IPBB dels 7 factors clau
1 Estructura del paisatge
7 Fauna clau
6 Elements, hàbitats i
microhàbitats

2

2 Relleu i orografia

1

3.1 Pluriespecificitat arbòria

0
3.2 Diversitat dels
subestrats arboris

5 Fusta morta

-1
4.2 Pluriespecificitat
arbustiva

4.1 Recobriment arbustiu
3.6 Arbres grans i madurs

3.3 Forma principal

3.4 Arbres que produeixen fruit
3.5 Malformacions

a) mantenir la forma principal de la massa;
b) respectar en les tallades selectives les espècies acompanyants i els arbres de mida gran, sobretot tenint en compte
que no hi ha arbres amb malformacions, ni tampoc fusta morta ni fauna que hi estigui associada. La formació pura
d’alzina no té un dosser per sobre de coníferes que permeti millorar el valor del factor.
c) la tallada selectiva mateixa, d’acord amb el període de rotació corresponent, permetrà reduir la fracció de cabuda
coberta de la massa, i, per tant, augmentar el recobriment arbustiu i possibilitar l’entrada de noves espècies;
b) deixar en el sòl algunes branques gruixudes de les restes de tallada, conferirà, juntament amb les soques, un millor
ambient per acollir biodiversitat;
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Algunes recomanacions per
millorar la biodiversitat forestal
a) Potenciar la presència de diferents estrats o subestrats de la massa tractament irregular, la combinació mixta de coníferes i
frondoses o bé a partir del creixement conjunt de l’estrat arbori i arbustiu. Així, en masses dominades per planifolis, és molt
interessant mantenir peus de coníferes d’alçades iguals o per sobre del dosser de capçades de l’espècie principal, i a l’inrevés en les
masses dominades per coníferes
b) La presència d’espècies acompanyants, com a individus aïllats o formant petits bosquets, té un paper molt important en la
millora de la biodiversitat, sobretot si les espècies confereixen algun aspecte singular. En les tallades, serà important preservar
els arbres amb fruits carnosos i malformacions, els morts, i alguns de mida o maduresa importants. Altres arbres de
característiques morfològiques molt diferenciades de la resta de la massa són els arbres niu, els arbres posaders i els peus
d’espècies rares, escasses (Vericat et al., 2012) o amenaçades.
c) és important eliminar les espècies invasores del rodal. En el cas de la robínia, la tala comportaria revitalitzar l’espècie; per
tant, la millor opció seria potenciar la competència de la massa principal.
d) Els arbres morts s’haurien de mantenir en el rodal, bé en peu o caiguts, o deixant algunes restes gruixudes després de
l’actuació silvícola.
e) La fauna present en els rodals completa la diversitat que ofereix la flora. Les actuacions silvícoles s’haurien de realitzar en
l’època més adient per no perjudicar la reproducció de l’espècie.
f) En el cas d’haver-hi masses molt contínues, es podria també afavorir la presència de petites clarianes en el rodal. En el cas
de les tallades irregulars per bosquets, petits o mitjans, el manteniment de les espècies acompanyants milloraria la diversitat
del rodal i dels altres propers.
g) El pasturatge es podria fer extensiu al rodal per augmentar la diversitat florística, mantenint sempre les càrregues
ramaderes adients.
En el conjunt de la forest i del territori més proper, és també important realitzar algunes actuacions per aconseguir una
major biodiversitat:
h) Millorar l’estructuració de l’espai agrari i incrementar el nombre d’ecotons. En masses contínues, seria interessant
augmentar el nombre de camps de conreu o de pastures, crear deveses o formacions amb diferents gradients de
densitat arbòria.
i) Crear o mantenir ambients rocosos i aquàtics propers al rodal és també força interessant, i millorar la vegetació del bosc
de ribera.
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Punts per la reflexió sota un contexte de
Canvi climàtic!!
La gestió forestal ha de maximitzar i compatibilitzar la producció
de diferents bens i serveis els quals han de tenir preu de mercat, la
biodiversitat n’és un d’ells.
La gestió forestal sostenible ha de garantir que no hi ha pèrdua
neta de biodiversitat i pot millorar-la
Els boscos són i seran clau per al desenvolupament ´d’un
mon basat en la bioeconomica. L’economía dels productes
fòssils està en el principi del seu final.
La gestió forestal a la conca mediterrania ha de tenir en compte:
-

El principal factor limitant és l’aigua
-

Risc d’incendis forestals
Erosió: pèrdua de sòl fértil

15

Moltes gràcies
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