Taula debat assemblea general
Consorci Forestal de Catalunya

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT:
JUNTS O SEPARATS?
Palafrugell, 7 de maig de 2016
Jordi Vayreda

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?
Però abans d’això:
Pregunta:
1. Ens podem permetre de no gestionar el bosc davant del Canvi
Global?
Projeccions climàtiques de l’IPCC a la conca Mediterrània per a finals
segle XXI:
• Augment previst de la temperatura entre 3-4º de mitjana
• Lleugera reducció (10%) de les precipitacions, especialment a l’estiu.
• “Conservar aprovechando”, com integrar el Canvi Global en la gestió dels
boscos

http://www.creaf.uab.es/montes/Conservar_Aprovechando_WEB.pdf

• Cal identificar i integrar els factors per prioritzar les actuacions forestal
més adients.

Sequera de l’any 2012:
• 23.500 ha afectades
• (90% planifolis, 10% coníferes)
• 1,8% del bosc

Probabilitat de decaïment

DEBOSCAT
(Monitoratge de l’estat dels boscos de Catalunya)

Anomalia de la precipitació

Canvis en la distribució de les espècies
Relació entre el canvi climàtic
projectat i els canvis en la idoneïtat
climàtica per espècies
http://www.opengis.uab.cat/IdoneitatPI/

Idoneïtat climàtica actual

Idoneïtat futura (2080), A1 (BAU)

Pi roig
Lloret F., Martínez-Vilalta J. et al. (2013) Climatic Change

Canvis en la distribució de les espècies

Idoneïtat climàtica

Relació entre el canvi climàtic
projectat i els canvis en la idoneïtat
climàtica per espècies

Lloret F., Martínez-Vilalta J. et al. (2013) Climatic Change

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?

Preguntes:
1. En què beneficia la biodiversitat al bosc?
• La biodiversitat és un aliat del bosc
• Major resiliència (major capacitat de resistència a
pertorbacions)
• Major capacitat de recuperació
• Major integritat i salut
• Major producció!

Productivitat - biodiversitat
Els boscos europeus amb
major riquesa d’espècies són
més productius
• ~ 55.000 parcel·les en 11 tipus de bosc en 5
països Europeus.
• La productivitat dels boscos mixtos es un 24%
superior al dels boscos amb una única
espècie.
• La incorporació de diferents espècies al bosc
millora l’eficiència en l’ús dels recursos
disponibles

• Les polítiques i els plans de gestió haurien
d’incorporar la funció de la biodiversitat per
augmentar el segrest de carboni dels boscos.
Vilà M., …Vayreda J. et al. (2013) PLOS ONE

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?

Preguntes:
2. La gestió feta fins ara, quina repercussió ha tingut en
la conservació de la biodiversitat? Estem millor ...?
• La NO gestió forestal ha tingut repercussions positives
en el bosc des del punt de vista de la biodiversitat.
• Ha augmentat la biodiversitat (boscos mixtes),
irregularització, pluriestratificació

• Però també negatives:
• Boscos més densos  més estrès hídric  més defoliats,
menys sans  menys productius

Boscos més defoliats
Tendència a Espanya
1990-2006
Tendència a Europa
1990-2006

Carnicer. et al. (2011) PNAS

Quins
boscos
hanhan
patitpatit
més l’efecte
del Canvi
Climàtic?
Quins
boscos
més aquests
efectes?

4
3
2
50

eratu
re tr

end
(ºC)

0.0

-100

ate

0.5

ra

-50

1.0

Tem
p

va
ila
b

0

0

ilit
y

1

(%
)

100

W

1 yr-1 )
C ha
g
M
(
e
t
a
r
h
Growt

B

(t/ha/any)
Creixement
Growth
rate (Mg
C ha-1 yr-1)

Ha pogut la gestió mitigar els efectes del Canvi Climatic?

1.8

(a)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.5

1.0

1.5

Temperature
trend
Escalfament
(ºC)(ºC)

2.0

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?

3. Que vol dir gestió forestal multifuncional? Inclou la
conservació de la biodiversitat?
• Els boscos són proveïdors de béns i serveis, entre els
quals s’inclou la biodiversitat
PROVISIÓ

REGULACIÓ

CULTURALS

BIODIVERSITAT

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?

Preguntes:
3. Que vol dir gestió forestal multifuncional? Inclou la
conservació de la biodiversitat?
• Més enllà dels serveis de provisió (béns) el bosc ha
de respondre a les demandes (serveis) de la societat
• La gestió forestal ha de permetre oferir aquests
altres serveis que la societat actual demanda.

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?
Preguntes:
4. Aquesta gestió multifuncional, és diferent de la gestió forestal
que faig ara?
5. Cal plantejar una gestió forestal diferent per millorar la
biodiversitat?
• Quina biodiversitat volem? Quins són els objectius
• Model de gestió preventiva i adaptativa prioritari a la gestió
de la biodiversitat
• Context geogràfic, Canvi Global: risc d’incendis, sequera…
• Biodiversitat associada a bosc madur o de manteniment
d’espais oberts? A quina escala?
• L’estat actual dels nostres boscos indica que els elements més
escassos són els que van lligats a la maduresa del bosc.

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?
Preguntes:
6. Què caldria canviar de la gestió actual per millorar la biodiversitat?
Recordem: la biodiversitat és el nostre aliat però cal analitzar el context
Gestió propera a la natura
• Cal identificar els objectes de conservació
• Gestió diferent dels boscos de carena que dels de fondalada
• Estructura de bosc irregular i pluriestratificat
• Estassades moderades i mantenint arbusts productors de fruits
• Allargar els torns
• Afavorir la presencia d’altres espècies d’arbres
• Manteniment d’arbres de grans dimensions vius, senescents i morts
drets
• Manteniment de fusta morta de grans dimensions

BLOC 1:
De què parlem quan parlem de gestió de la biodiversitat?

Preguntes:
• Atenent que un bosc vigorós i desenvolupat, amb
percentatges de cobertura importants implica moltes
vegades la pèrdua d’espècies, fins a quin punt són els
indicadors de biodiversitat aptes per a asenyalar-nos
la salut d’un bosc?
• Quina és l’escala apropiada per a fer servir els
indicadors de biodiversitat? Rodal, vessant, massís,
unitat de paisatge?

