


Podem millorar la biodiversitat mantenint els objectius 
de la gestió forestal actual?

Depèn si:
• La gestió forestal productiva integra criteris de conservació de la 
diversitat biològica en una gestió com una funció essencial dels 
boscos.

• Un sistema forestal com més complex estructuralment:
• Té més capacitat d’acollir diversitat
• És més resilient.
• Més capacitat potencial productiva a llarg termini en un context de canvi 
global. 

• Un sistema forestal madur:
• No necessàriament té més diversitat
• Però té més capacitat d’acollida d’especialistes forestals associats a 

• arbrat vell,
• fusta morta
• sòls evolucionats 



Figura 1. Estratific

a

ci ó de la vegetació en una fageda 
amb pi roig i planifolis i exemples d’ocells de diferents 
gremis ecològics associats a cada estrat. Picot negre i 
niu en faig (1), picot garser gros i niu en estaca de pi 
roig (2), picot verd i fusta morta (3), pica-soques blau 
en faig (4), raspinell comú davant cavitat sota escorça 
en estaca de pi roig (5), mallerenga d’aigua en cavitat 
per caiguda de branca en faig (6), mallerenga blava en 
arç blanc de port sotsarbori (7), tudó (8) i pinsà comú 
mascle (9) en capçades de faig, gaig en capçada de 
roure (10), capçada d’avellaner i pinsà borroner (11), 
bruel en capçada de pi roig (12), heura en roure i tallarol
de casquet (13), boix grèvol de l’estrat arbustiu alt i pit-
roig (14) cargolet en boix de l’estat arbustiu baix (15)
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Sistema forestal complex



Sistema forestal madur





Finca amb heterogeneïtat de paisatges interconnectats



Està clar el que volem millorar?

• Hàbitats representatius de cada petita regió biogeogràfica en 
superfície suficient (funcional). 

• Espècies clau en el funcionament del sistema i que li donen 
complexitat: arbres, espècies facilitadores, pol∙linitzadors, 
dispersors de llavors, descomponedors...  

• Plantes, fongs i animals especialistes de bosc.
• Espècies i hàbitats amenaçats o endèmics. 
• Espècies i hàbitats d’interès econòmic.
• Espècies i hàbitats emblemàtics.
• ...

Episyrphus balteatus

Tenim informació bona a escala catalana o d’ENPE (seguiments, Atles, estudis,...). En hàbitats i algunes espècies s’arriba a 
escala de finca. Per altres espècies o hàbitats rars cal una prospecció a escala de finca o forest. 



• A partir d’informació de base: DTES, Diputacions, institucions naturalistes, bases de dades, cartografia 
temàtica, estudis locals.

• D’indicadors senzills de mesurar a la pròpia finca.

• Tinc espècies o hàbitats amenaçats o d’interès especial?

• Quanta població tinc en relació al total de la seva àrea distributiva?

• Quina diversitat tinc d’especialistes forestals? 

Indicadors de mesura senzilla que els pugui fer un mateix:

- Estratificació vegetal, distribució en classes d’edat i abundància d’arbres grossos i vells, fusta morta. 
Inventaris forestals estandarditzats.

- Diversitat de flora i presència de plantes amenaçades: inventaris de flora o per a espècies concretes.  
- Diversitat faunística

- Ocells els més fàcilment mesurables: estacions d’escolta per a tots o per a espècies concretes.
- Papallones diürnes: BMSC 
- Amfibis, odonats: censos en punts d’aigua 
- Altres grups, generalment més complexos de mesura: naturalistes, centres de recerca, administracions.

Tinc criteris objectius per saber si faig bé les coses al meu bosc o finca?
Com puc fer un seguiment?



• A partir d’informació de base i d’indicadors senzills

• Tinc un pla de gestió que incorpora criteris de conservació de la biodiversitat?

Tinc criteris objectius per saber si faig bé les coses al meu bosc o finca?
Com puc fer un seguiment?



• Diferents materials, però generalment no institucionals o consensuats amb 
l’administració.

Disposem de directrius tècniques, indicadors, codis de bones pràctiques?Instruments de transferència

www.ctfc.cat



• En general consens científic, a partir de publicacions, jornades, tallers, congressos, projectes, 
informes...

• Falta consens amb el secor forestal: propietaris, enginyers, administracions.

• No obstant, s’estan implementant iniciatives interessants:

Hi ha consens en les mesures?

www.lifepinassa.eu



• Hi tant! Mesures concretes i sense costos afegits es podrien consensuar ja.

• Per ex. oportunitat d’incorporar mesures consensuades a ORGEST i PTGMF.

• Projectes de conservació, incentius econòmics o fiscals per la incorporació de mesures que suposin 
pèrdues de renta. 

• Oportunitat que ofereix a la propietat la Custòdia del Territori (www.custodiaterritori.org).

Això es pot incorporar al meu pla de gestió forestal?



Moltes gràcies
i

Bona primavera!


