
INCENDIS
FORESTALS
EL RÈGIM D’INCENDIS ESTÁ 
CANVIANT

El foc és un dels factors que ha modelat més el 

paisatge mediterrani en el curs de la història, 

però el règim d’incendis ha canviat en les darre-

res dècades. Durant el període 1960-1990, tant el 

nombre anual d’incendis com la superfície anual 

cremada van créixer de manera alarmant. A partir 

de 1990, totes dues variables han tendit a estabi-

litzar-se, encara que amb molts daltabaixos, però 

el que no ha parat de créixer és l’aparició d’un fe-

nomen relativament recent: els grans incendis.

Recerca, tecnologia i transferència
en Ecologia terrestre

Els grans incendis no són comparables als incen-

dis habituals. Molts acaben escapant al control 

dels mecanismes d’extinció, atès que la seva ve-

locitat de propagació, virulència i capacitat de ge-

nerar focus secundaris i situacions de risc per a 

la població són molt més grans. A més, la regene-

ració de les zones afectades per aquests incendis 

habitualment és molt més difícil.
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EN EL FUTUR: MÉS CALOR, MENYS 
BOSC, I MENYS INCENDIS?

A causa de l’augment de temperatures que es-

tem experimentant com a conseqüència del Can-

vi Climàtic, a curt termini s’espera un augment 

notable dels incendis forestals, ja que a més els 

boscos tendiran a estar cada cop més secs. No 

obstant això, a llarg termini, els boscos de les zo-

nes més seques hauran perdut tanta biomassa 

per culpa del foc i les sequeres que és molt pro-

bable que el nombre d’incendis s’acabi reduint. 

En canvi, els boscos d’alta muntanya, actualment 

més humits i poc habituats al pas de les flames, 

seran els que amb tota probabilitat es vegin més 

afectats per aquesta pertorbació. De com gesti-

onem uns i altres boscos dependrà que ens se-

gueixin proporcionant els béns i serveis ecosis-

tèmics que necessitem per viure.
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LÍNIES PRINCIPALS DEL CREAF SOBRE 
INCENDIS FORESTALS

CONTACTE

Tenim sis línies principals sobre projectes realionats amb els 
incendis forestals:

REMEDE: Mesures per 
quantificar desastres ambientals 
a la Unió Europea.
http://www.creaf.uab.cat/spa/
proyectos/11_277.htm
Caracterització dels grans 
incendis forestals a Catalunya.
http://www.creaf.uab.cat/spa/
proyectos/18_241.htm
Valoració ecològica dels 
tractaments del sotabosc en 
boscos mediterranis.
http://www.creaf.uab.cat/spa/
proyectos/24_281.htm
Anàlisi de la xarxa de Perímetres 
de protecció prioritària.
http://www.creaf.uab.cat/spa/
proyectos/10_288.htm
Millora del mapa diari de risc 
d’incendi forestal.
http://www.creaf.uab.cat/spa/
proyectos/22_216.htm
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PROJECTES DE 
RECERCA DEL CREAF 
SOBRE INCENDIS

Prevenció del perill d’incendi forestal. Millorem contínuament 
el mapa de perill diari d’incendi i els Planes de protecció priori-
tària dels massissos forestals (PPPMs). 

Estudi i modelització del règim d’incendis. Analitzem el paper de 
l’estructura del bosc en els incendis i desenvolupem models que 
ens permetin predir la vulnerabilitat del territori a aquesta pertor-
bació i els seus efectes a llarg termini.

Focs de capçada i models de combustible. Elaborem mapes de 
models de combustible i analitzem perquè alguns focs arriben a 
ser d’alta intensitat i tenen comportaments extrems. 

Efectes del foc sobre les plantes. Estudiem les estratègies de 
supervivència i regeneració que mostra la vegetació enfront dels 
incendis en funció de les característiques de cada foc. 

Recuperació de la fauna després d’incendis. Analitzem els fac-
tors que determinen la superviencia i recuperació de la fauna des-
prés del foc i el paper d’aquesta com dispersora i depredadora del 
banc de llavors. 

Gestió de zones cremades. Valorem les alternatives de gestió que 
permeten reduir el risc d’incendi i afavorir la regeneració posterior, 
especialment en grans incendis. 
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Els 252 grans incendis 
ocorreguts a Espanya 
entre 2002 i 2012 han 

costat prop de 100 
vides i han calcinat 

gairebé
1 milió d’hectàrees, 

una superfície 
equivalent a la tota la 

província de Lugo.


