
GESTIÓ FORESTAL CONTRA 
EL CANVI GLOBAL
UN CANVI AMBIENTAL GLOBAL

El món fa front a una sèrie de canvis en el medi am-

bient a escala global. L’augment progressiu i gene-

ralitzat de la temperatura va ser el primer indicador 

de fins a quin punt l’activitat humana ha arribat a 

alterar l’ecologia de tot el planeta, però aquest canvi 

climàtic no és l’únic a tenir en compte. Cal afegir-hi 

els canvis en la composició atmosfèrica, alimentats 

per la contaminació a gran escala, les desforesta-

cions, la fragmentació dels hàbitats, la urbanització, 

l’abandonament de conreus, el canvi en el règim 

d’incendis forestals, o les invasions d’espècies exò-

tiques, lligades al transport de persones i mercade-

ries a escala mundial.

Recerca, tecnologia i transferència
en Ecologia Terrestre

CONSERVAR APROFITANT, PER FER 
FRONT AL CANVI GLOBAL

L’actual situació de canvi global sobrepassa les 

estratègies naturals de resistència i recuperació 

que tenen els nostres boscos. De la mateixa ma-

nera, moltes tècniques de gestió que fins ara han 

estat útils per a la conservació i l’aprofitament 

econòmic dels boscos, podrien resultar desfasa-

des davant d’una nova situació climàtica i ecològi-

ca. En el context actual, la conservació dels boscos 

dependrà, sobretot, que es prenguin decisions de 

gestió innovadores enfocades a fer front al canvi 

global. El debat social i científic no s’ha de centrar 

en triar entre un conservacionisme basat en la no 

actuació o una gestió per a l’aprofitament dels re-

cursos, sinó en quin tipus de gestió pot beneficiar 

la societat en el seu conjunt.
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ELS BOSCOS EN FRONT DEL CANVI 
GLOBAL

Tots aquests components del canvi global afec-

ten els nostres boscos, ja sigui per separat o en 

combinació dels uns amb els altres, ampliant o 

alterant-ne els efectes. El resultat és que estem 

degradant el paisatge i estem afectant els ser-

veis i béns ecosistèmics que ens proporcionen 

els boscos; els incendis, la contaminació, el canvi 

climàtic o el canvi d’usos del sòl estan pertorbant 

la biodiversitat que ens envolta, modificant els ci-

cles de nutrients i gasos, alterant la disponibilitat 

i la qualitat de l’aigua, i afectant a la producció 

de béns forestals (com ara fruits, llavors, bolets o 

fusta ), reduint així el seu valor.

Tasa anual de canvi en àrees forestals mediterrànies per país, 1990-2010. 
BH = Bosnia-Herzegovina; FYROM = La antiga República Iugoslava de Macedònia; 
Syria = República Àrab Síria. Font: FAO 2010.



EL CREAF TÉ 7 LINIES DE RECERCA PRINCIPALS EN 
GESTIÓ FORESTAL I CANVI GLOBAL

CONTACTE

FP7 Menfri: Mediterranean Net-
work of Forestry Research and 
Innovation http://www.menfri.eu

FP7 Simwood: Sustainable In-
novative Mobilisation of Wood. 
http://simwood.efi.int/

FP7-IRSES NEWFORESTS: New 
and old World persepctives for 
forest ecology and management 
in a context of global change
http://www.newforests.cat/

Olga Roig / Projectes Internacionals o.roig@creaf.uab.cat +34 638514468 

Enrique Doblas / Investigador e.doblas@creaf.uab.cat +34 935814664

CREAF. Edifici C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat

PROJECTES DEL CREAF 
RELACIONATS

Ecologia funcional i serveis ecosistèmics dels boscos. Estudiem el fun-
cionament dels boscos i el subministrament de serveis ecosistèmics clau 
(segrest de carboni, transpiració, etc.). Intentem predir com el canvi climà-
tic afectarà tots aquests serveis.

Desenvolupament d’eines d’ajuda a la decisió. Analitzem i estandar-
ditzem tota la informació ambiental disponible per dissenyar sistemes 
d’informació ambiental basats en dades, mapes i servidors-web. Desen-
volupem aplicacions per ajudar els gestors forestals a prendre decisions 
informades en un context de canvi global.

Inventaris forestals i harmonització de dades forestals. Intentem esta-
blir un marc metodològic per obtenir informació més precisa i harmonit-
zada dels inventaris forestals i els sistemes de seguiment.

Xarxes forestals i ecològiques de seguiment a llarg termini. Desenvolu-
pem xarxes de seguiment de boscos (p.ex., l’estat sanitari dels boscos ca-
talans). Gestionem les parcel·les permanents del Parc Natural de Collse-
rola, de la Xarxa Espanyola de Recerca Ecològica a llarg termini (LTER).

Dinàmica de pertorbacions. Estudiem les conseqüències directes del 
canvi global sobre les pertorbacions (sequeres, incendis, etc.) en els bos-
cos i en els seus serveis ecosistèmics.

Modelització forestal. Desenvolupem nous models a escala de paisatge i 
de parcel·la per planificar estratègies de gestió alternatives. Aquests aju-
den al disseny de prioritats de conservació i, juntament amb indicadors de 
biodiversitat, a l’avaluació dels impactes del canvi global.

Gestió forestal adaptativa. Dissenyem i avaluem diferents tècniques de 
gestió forestal adaptativa al canvi global, per promoure debats sobre com 
implementar aquestes pràctiques a diferents escales i com mantenir un 
equilibri entre ús i conservació del bosc.

1

2

3

4

5

6

7

Fo
to

: C
R

EA
F

Forest- Based Technology Platform 
http://www.forestplatform.
org/

ALTER-net (coming in 2015). 
Europe’s ecosystem research 
network http://www.alter-net.
info

LTER - Long-Term Ecosystem 
Research Network 
http://www.lter-europe.net/

IPBES (Intergovernmental 
Platform for Biodiversity and 
Ecosystem Services
http://www.ipbes.net/

PARTICIPACIÓ EN 
PLATAFORMES

Els ecosistemes forestals i altres 
formacions boscoses són font 

de fusta, suro, energia, aliment i 
ingressos, i proporcionen serveis 

ambientals importants, com la 
conservació de la bioversidad, la 

protecció del sòl, la filtració de l’aigua, 
l’emmagatzematge de carboni i la 

provisió de zones d’esbarjo.

Els canvis globals (canvis climàtics 
socials i d’estils de vida) afecten 

seriosament la regió mediterrània. 
Si no es gestionen, aquests canvis 

poden provocar la pèrdua de 
biodiversitat, un augment del risc 

d’incendis i desertificació, amb greus 
conseqüències sobre la provisió de 

béns forestals i serveis ecosistèmics.


