
El CREAF és un consorci for-
mat per la Generalitat de 
Catalunya, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, la Uni-
versitat de Barcelona i, més 
recentment, el Consell Supe-
rior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC). Fins ara, al Patro-
nat del CREAF hi participaven 
quatre Departaments de la 
Generalitat: Medi Ambient i 
Habitatge; Innovació, Univer-
sitats i Empresa; Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (a 
través de l’IRTA), i Política Ter-
ritorial i Obres Públiques. Però 
a la darrera reunió del Patro-
nat es va produir un fet que 
ens omple de satisfacció: es 
va aprovar la incorporació del 
Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participa-
ció (DIRIP) com a nou mem-
bre de ple dret del centre.

Aquesta incorporació és el re-
sultat directe d’una sèrie de 
reunions recents entre repre-
sentants del CREAF i de la Di-
recció de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments del 
DIRIP, en què s’han valorat les 
diferents vies de col·laboració 
que es poden establir entre 
ambdues institucions. Però, 
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molt més que això, és la conseqüència lògica 
d’una llarga i fructífera col·laboració des de fa 
anys entre membres del CREAF i del DIRIP en 
temes de prevenció, modelització i anàlisi dels 
incendis. 

El CREAF ha estudiat els incendis des dels seus 
orígens, i també ha desenvolupat tota una sè-
rie d’eines metodològiques, com ara sistemes 
d’informació geogràfica, cartografia temàtica, 
tècniques de teledetecció i grans bases de da-
des que poden ser de gran utilitat per als tèc-
nics del DIRIP a l’hora de fer front als incendis. 
Per la seva banda, el DIRIP té una àmplia expe-
riència tant teòrica com, sobretot, pràctica en 
la millora de les infraestructures, la capacitació 
del personal i el desenvolupament tècnic i tec-
nològic per gestionar els incendis.

Ara s’obre una nova etapa en les relacions en-
tre el DIRIP i el CREAF. És el moment de pen-
sar a desenvolupar nous projectes de gran 
interès, com ara generar nova cartografia per 
a la prevenció i gestió d’incendis, tipificar es-
tructures forestals per conèixer el risc de tenir 
focs amb comportaments extrems, estudiar 
el règim d’incendis de les diferents espècies 
i zones bioclimàtiques, o millorar la planifica-
ció i gestió forestals a partir del coneixement 
del comportament del foc. És l’hora de treba-
llar plegats. Donem la benvinguda al DIRIP, i 
ho fem recordant molt especialment els cinc 
companys dels equips d’extinció d’incendis 
que van perdre la vida l’estiu passat i que tots 
tenim ben presents.

La incorporació del DIRIP al CREAF, una 
gran notícia

editorial
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Paisatge cremat a Valldeperes, 
entre Cardona i Navàs 
(Bages). Foto: Xavier Fabrés.
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Com a centre de recerca forestal, una de les 
línies bàsiques d’investigació del CREAF és 
l’estudi de la dinàmica dels boscos. Es trac-
ta d’analitzar, en diferents escales espacials 
i temporals, com es regeneren els arbres, 
com creixen, com es reprodueixen i com 
envelleixen i moren. A banda del coneixe-
ment bàsic que aporten aquests estudis, la 
dinàmica forestal també té un vessant força 
aplicat: conèixer com funcionen tots aquests 
processos pot permetre predir com poden 
respondre els nostres boscos a futures altera-
cions, com ara les derivades del canvi ambi-
ental global. Alhora, aquests coneixements 
també són imprescindibles per dissenyar es-
tratègies de gestió dels boscos destinades a 
conservar-los.

En l’àmbit de la reproducció dels arbres, 
el CREAF estudia des de fa més d’una dècada 
15 zones de bosc mixt d’alzina (Quercus ilex) i 
roure (Quercus pubescens) a Collserola. Amb-
dues espècies es caracteritzen perquè hi ha 
anys que produeixen molts glans i altres que 
en produeixen molt pocs. Es tracta d’un fe-
nomen conegut com a anyivoria o alternan-
ça de producció i es creu que contribueix 
a reduir les taxes de depredació d’aquests 
fruits. Així, els anys amb més producció els 
depredadors se sacien, mentre que els anys 
amb pocs glans molts depredadors moren 
d’inanició. 

Les anàlisis d’aquest fenomen han evidenci-
at que alzines i roures estan molt sincronit-
zats pel que fa a la grandària de la collita 
anual de glans i que aquesta alternança 
de producció redueix la depredació dels 
fruits per part d’un tipus de corcs (Curculio 
sp.). Aquesta gran variabilitat interanual en 
la producció de glans i la sincronia entre 
alzines i roures està condicionada per di-
ferències en la intensitat de sequera estival 
dels diferents anys. Aquest factor fa que in-
dependentment de les flors que cada arbre 
ha produït tots acabin presentant un patró 
similar d’anys bons i anys dolents de produc-

ció de fruits. En aquest sentit, una de les perspectives actuals 
d’aquest projecte és veure com el canvi climàtic pot afectar 
aquesta alternança de producció. 

Seguint en la línia de la reproducció dels arbres, també s’es-
tudia si són capaços de créixer i reproduir-se al ma-
teix temps. En ecologia, la idea que funcions fisiològiques 
com ara la supervivència, el creixement i la reproducció com-
peteixen entre si és molt antiga i es basa en el fet que no es 
pot invertir un mateix recurs per a totes aquestes funcions, 
de manera que cal prioritzar. Així, i generalment, les plantes 
no es reprodueixen si estan creixent i viceversa.

En aquest sentit, semblaria lògic pensar que un any en què 
alzines i roures han generat molts glans pot comprometre el 
creixement l’any següent. Segons els estudis fets pel CREAF 
és cert que els arbres aturen el creixement mentre maduren 
els glans, però la quantitat de fruits produïts no té conse-
qüències sobre el creixement en anys posteriors. L’explicació 
d’aquesta observació cal buscar-la en el clima mediterrani: 
una gran producció de fruits i un gran creixement només 
són possibles en anys amb unes condicions meteorològi-
ques molt favorables. De manera que els arbres aprofiten 
aquestes ocasions tant per reproduir-se massivament com 
per créixer.

A més de l’alternança de producció, una altra estratègia re-
productiva dels arbres és la retenció en la capçada d’un 
banc de llavors que es mantenen viables durant molt de 
temps (un fenomen conegut com a serotínia). És el cas del pi 
blanc (Pinus halepensis): s’ha comprovat que com més pinyes 
tancades té a la capçada més reduït és el seu creixement. A 

El CREAF estudia el funcionament dels 
boscos per predir-ne els canvis futurs

[CREAForum
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Bosc mixt d’alzina i roure a Collserola, amb l’Observatori Fabra al fons. 
Foto: Josep Maria Espelta.
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més, aquest efecte augmenta amb l’edat de l’arbre. En l’actu-
alitat s’estan completant aquests estudis per mirar d’esbrinar 
com aquests processos poden alterar-se a causa de les condici-
ons ambientals o pel tipus de gestió que s’apliqui al bosc.

Un altre aspecte de la fisiologia dels arbres que s’estudia al 
CREAF és l’envelliment. Se sap que els arbres creixen menys 
a mesura que es fan vells però no està clar que experimentin 
un envelliment similar al dels animals. Investigacions portades 
a terme en col·laboració amb la Universitat d’Edimburg han 
demostrat que la reducció de creixement no és realment una 
conseqüència de l’edat, sinó un efecte indirecte de l’augment 
de la mida de l’arbre amb els anys. En aquest sentit, anàlisis 
més detallades en exemplars de pi roig (Pinus sylvestris) han po-
sat de manifest una possible explicació a aquest fenomen. I és 
que els arbres més alts ofereixen més resistència en l’ascens de 
l’aigua a les fulles i, a més, presenten concentracions menors 
de nitrogen a les fulles en relació amb exemplars més petits. 
Així doncs, la minva del creixement dels arbres amb l’edat po-
dria ser causada per una menor capacitat per transportar aigua 
i nutrients a les capçades.

En un àmbit de la recerca més aplicat, el CREAF investiga les 
estratègies de gestió forestal més adients per mirar de fer 
front al canvi climàtic. Segons les previsions del Panell Intergo-
vernamental per al Canvi Climàtic (IPCC), la conca mediterrà-
nia patirà més episodis de sequera i la precipitació es reduirà al 
voltant del 20%. Que els boscos no disposin de prou aigua pot 
afectar la densitat forestal, la regeneració dels arbres i, fins i tot, 
la composició d’espècies.

En algunes parcel·les d’una zona de bosc mixt d’alzina i rou-
re a Castelltallat (Bages) s’han instal·lat uns canals de desguàs 
que intercepten fins a un 20% de la precipitació, amb la qual 
cosa se simulen les previsions de l’IPCC. El fet és que aquesta 
sequera induïda no sembla afectar el creixement de les alzines, 

però sí el dels roures. No obstant això, si es 
realitza una aclarida de rebrots en ambdu-
es espècies el seu creixement millora, tant si 
es troben sota condicions de sequera com 
si no. Aquesta mena d’experiments posen 
de manifest que alguns dels efectes que pot 
provocar el canvi climàtic poden combatre’s 
mitjançant una gestió adient dels boscos. 

Finalment, el CREAF també ha portat a ter-
me alguns estudis de dinàmica forestal a 
l’altra banda de l’Atlàntic. És el cas d’una 
investigació sobre els efectes del Niño so-
bre el creixement dels arbres en zones se-
miàrides de Sud-amèrica. El Niño és un fe-
nomen climàtic i oceanogràfic que té una 
periodicitat d’entre quatre i set anys i que 
altera el règim de precipitacions, amb la 
qual cosa pot tenir efectes importants so-
bre els ecosistemes terrestres. Les anàlisis 
dels anells de creixement (dendrocro-
nologia) de dues espècies d’arbres llegumi-
nosos al Perú i a Xile han posat de manifest 
la disparitat d’efectes que pot tenir el Niño. 
Mentre que les precipitacions augmenten 
considerablement al Perú a causa del Niño, 
a Xile creixen molt poc o, fins i tot, es redu-
eixen. Això fa que, en anys en què es pro-
dueix el fenomen, els garrofers americans 
(Prosopis pallida) del Perú creixin el triple. 
Aquesta situació podria aprofitar-se en tre-
balls de recuperació d’ecosistemes malme-
sos, de manera que es podrien programar 
els projectes de restauració en coincidència 
amb l’esdeveniment climàtic per afavorir-
ne l’eficàcia.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]àmbits de recerca

Secció d’un individu de Prosopis 
pallida (garrofer americà) de la 
localitat de Congorá (nord del 
Perú). Foto: Bernat Claramunt.

http://www.geos.ed.ac.uk/abs/research/forestsci/homepage.htm
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml
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Com responen els animals a les alteracions del canvi global?
Sabem que hi ha espècies que responen millor que altres als diversos com-
ponents del canvi global, com ara la destrucció d’hàbitats i la irrupció d’es-
pècies invasores, però encara no entenem gaire bé el perquè. L’objectiu 
principal del nostre grup al CREAF és abordar aquesta qüestió i ho fem uti-
litzant els ocells com a model d’estudi. L’avantatge d’aquest grup és que 
la informació disponible actualment sobre la seva ecologia i evolució és en 
general superior a la que pugui existir sobre qualsevol altre grup animal.

I quines són les respostes que esteu investigant?
Un dels nostres interessos és entendre l’anomenada paradoxa de les 
invasions: Com és possible que una espècie exòtica, que ve d’un lloc 
llunyà i que no ha tingut oportunitat d’adaptar-se al lloc on ha estat 
introduïda, pugui establir-s’hi i fins i tot arribar a ser més abundant 
que espècies natives, que han tingut molt més temps per adaptar-se? 
S’han suggerit dues possibles solucions per a aquesta paradoxa: que 
les invasores siguin competitivament superiors i desplacin les natives 
o que ocupin nínxols que les natives no ocupen. Els nostres estudis 
a Austràlia —un lloc ideal per estudiar les invasions— apunten cap a 
aquesta segona explicació. Allà, les espècies d’ocells invasores es con-
centren en els hàbitats més urbanitzats, on les espècies natives són es-
casses, i s’aprofiten dels recursos generats per les activitats humanes.

D’on surt aquesta afició de les invasores pels hàbitats pertor-
bats per humans?
Aquesta és una pregunta clau. Una explicació de per què les espècies invaso-
res poden ocupar hàbitats on la majoria de natives no sobreviu és que presen-
ten preadaptacions per sobreviure en hàbitats urbanitzats. Aquest és el cas de 
les espècies acostumades a conviure amb humans, com ara el colom roquer 
(Columba livia) o el pardal comú (Passer domesticus). Però la possibilitat més 
intrigant és que les espècies invasores presentin adaptacions generals que 
els permetin sobreviure en ambients diferents dels seus hàbitats ancestrals. 
Una d’aquestes adaptacions és la flexibilitat del comportament, que descriu 
la capacitat dels animals d’inventar nous comportaments o modificar els que 
ja tenen mitjançant l’aprenentatge. Potser l’exemple més clar d’això som els 
mateixos humans, ja que gràcies a la nostra intel·ligència hem pogut colo-
nitzar gairebé totes les regions del planeta. Però alguns ocells també mostren 
gran flexibilitat de comportament en resposta a nous reptes. Un exemple 
clàssic és el de les mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) a Anglaterra, que 
a mitjan segle passat van aprendre a obrir les ampolles de llet que deixava el 

repartidor a les cases per alimentar-se 
de la crema que quedava al precinte.

Les mallerengues demostra-
ven ser intel·ligents, doncs?
Definir què és la intel·ligència és com-
plicat, perquè segurament n’hi ha de 
diferents formes. Però un aspecte so-
bre el qual pràcticament tothom està 
d’acord és que implica la capacitat 
de modificar el comportament per 
enfrontar-se a un problema nou. Pre-
cisament, un dels primers científics a 
proposar un mètode per quantificar la 
intel·ligència dels animals va ser el ca-
nadenc Louis Lefebvre, amb qui vaig 
fer el postdoctorat. Utilitzant les ob-
servacions que ornitòlegs d’arreu del 
món fan sobre comportaments inno-
vadors, com ara el de les esmentades 
mallerengues, Lefebvre ha pogut cal-
cular la freqüència d’innovacions per 
a moltes espècies d’ocells. I resulta 
que hi ha moltes diferències. Algunes 
espècies, com els corbs o els rapinyai-
res, són molt més innovadores que 
altres. A més, les més innovadores te-
nen cervells més grans, la qual cosa 
suggereix que la intel·ligència està re-
lacionada amb la mida del cervell. En 
llegir els treballs de Lefebvre mentre 

Després de doctorar-se en ecologia a la UB i de fer el postdoc a 
la Universitat McGill (Mont-real, Canadà), Sol arriba al CREAF el 
2004 gràcies a un contracte del programa Ramon i Cajal, i recent-
ment s’integra al centre com a investigador del CSIC. El seu grup 
busca entendre com els animals responen a canvis en l’entorn.

Foto: Carme Pujol.
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Daniel Sol:
“Tenir un comportament flexible és indici d’una certa 
intel·ligència”  

http://www.creaf.uab.cat


05

àmbits de recerca

05

estava fent la tesi vaig pensar que tenir un cervell més 
gran i més plasticitat del comportament hauria d’afavo-
rir l’èxit de les espècies invasores. I va resultar que sí.
 
Sembla que tot encaixi…
Bé, la veritat és que aquesta capacitat per modificar el 
comportament pot tenir moltes implicacions. Des del 
punt de vista ecològic, les espècies amb comporta-
ments flexibles sembla que toleren millor els canvis de 
l’entorn. En el cas de les espècies invasores, un compor-
tament flexible els atorga més oportunitats per trobar 
recursos alimentaris i evitar depredadors. Amb l’Ignasi 
Bartomeus estem fent experiments amb un dels ocells 
invasors que més èxit ha tingut a Austràlia: el minà 
comú (Acridotheres tristis). En aquests experiments in-
vestiguem com responen els individus quan s’enfronten 
a nous reptes relacionats amb l’adquisició d’aliment. I el 
minà ho fa realment bé: adopta nous tipus d’aliment 
amb facilitat i, fins i tot, és capaç d’inventar nous com-
portaments per aconseguir aliment. Recentment, amb 
en Miquel Vall-llosera hem començat a fer experiments 
semblants en una altra espècie invasora, el rossinyol 
del Japó (Leiothrix lutea). La particularitat d’aquest ocell 
és que no es restringeix a ambients urbanitzats sinó 
que està envaint hàbitats naturals, com els boscos de 
Collserola. El nostre objectiu és esbrinar com s’ho ha fet 
per integrar-se en la comunitat d’ocells del parc.

Hi ha altres implicacions a banda de les eco-
lògiques?
Sí, un comportament flexible també té conseqüències 
evolutives. Els canvis de comportament poden exposar 
els individus a noves pressions de selecció que, alhora, 
poden derivar en canvis morfològics, fisiològics i nous 
canvis de comportament. Tornant a l’exemple de les ma-
llerengues, imaginem que els individus que s’alimenten 
de la crema de la llet sobreviuen i es reprodueixen millor 

que els que no ho fan. Si aquests ocells tenen algun tret 
heretable que els facilita aquest comportament —com 
ara una forma especial del bec o enzims per digerir la 
lactosa—, llavors és de preveure que aquest tret se se-
leccioni en la següent generació. Amb el temps, aquest 
procés de selecció natural pot tenir dues conseqüències 
evolutives importants. La primera és que el nou com-
portament quedi fixat en el genoma i la segona és que 
es produeixi divergència evolutiva respecte de la pobla-
ció ancestral. Pel que fa a aquesta darrera conseqüèn-
cia, els nostres treballs indiquen que els grups d’ocells 
amb cervells més grans i, per tant, amb comportaments 
més flexibles, han experimentat una major diversificació 
evolutiva que els grups amb cervells més petits. Aquests 
resultats són suggerents, però ens falta entendre’n mi-
llor els mecanismes. La tesi de l’Oriol Lapiedra combina 
estudis comparatius i experiments en coloms per enten-
dre millor aquests aspectes. 

És possible predir les invasions biològiques?
Les espècies invasores són actualment una de les 
amenaces més importants per als ecosistemes i la 
biodiversitat. Una possibilitat per mirar de mitigar 
el problema és identificar les raons per les quals al-
gunes espècies produeixen un impacte ecològic im-
portant i utilitzar aquesta informació per prevenir-les 
en cas que el risc sigui elevat. Durant molt temps els 
ecòlegs s’han mostrat escèptics sobre la possibilitat 
de predir l’èxit de les invasions, però en les darre-
res dues dècades hem après moltes coses sobre el 
procés d’invasió. Recentment, amb en Miquel hem 
utilitzat aquests avenços per desenvolupar un pro-
tocol de risc que quantifica el perill que una espècie 
s’estableixi amb èxit en noves regions. Es tracta d’un 
model general que pot aplicar-se a diferents regions 
del planeta i que té una fiabilitat del 80%. 

És un bon exemple de recerca aplicada. Te-
niu algun altre projecte en aquest sentit?
Sí, recentment ens hem començat a interessar per la 
resposta dels ocells a la urbanització, un projecte que 
va iniciar en Darío Moreira i que continuarà en César 
González Lagos a Xile. La urbanització representa una 
de les alteracions més dràstiques dels ecosistemes, i 
sabem que la majoria d’espècies són incapaces de su-
portar aquests canvis. No obstant això, hi ha algunes 
espècies —com el pardal comú i el minà— que no tan 
sols són capaces de viure en ambients molt urbanit-
zats, sinó que és precisament en aquests hàbitats on 
assoleixen les densitats més elevades. Entendre com 
reaccionen les espècies enfront de la urbanització és 
important perquè ens pot permetre predir quins se-
ran els “guanyadors” i els “perdedors” en un planeta 
cada vegada més alterat per les activitats humanes.

Els ocells amb més èxit en ambients urbanitzats solen ser oportu-
nistes, com aquesta cotorra arc iris australiana (Trichoglossus hae-
matodus), que espera el primer plat en un restaurant. Foto: D. Sol.

[CREAForum
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BOSCOS

Dinàmica d’ecosistemes forestals 
i ecologia del foc.

Ecofisiologia i efectes ecològics 
dels canvis ambientals globals.

Biologia evolutiva de plantes 
mediterrànies. El grup inclou 
investigadors de les universitats 
de València i de les Illes Balears 
i del Centre de Recerca Forestal 
(CIFOR-INIA).

L’objectiu d’aquest grup de recer-
ca és doble. D’una banda, s’analit-
zen l’estructura i el funcionament 
dels ecosistemes forestals a dife-
rents escales, des de la dinàmica 
dels arbres fins a la variabilitat ge-
nètica de les poblacions vegetals, 
passant per les interaccions entre 
plantes i animals i les relacions en-
tre l’estructura del bosc i la biodi-
versitat.

D’altra banda, també s’investiguen 
els efectes del foc, sobretot tenint 
en compte que el canvi climàtic 
pot augmentar-ne la freqüència a 
la Mediterrània, així com els episo-
dis de sequera. En aquesta línia, els 
esforços se centren en l’estudi de 
la regeneració natural postincendi 
i en diversos aspectes de la gestió 
forestal: per afavorir la regeneració, 
per prevenir nous focs i per mitigar 
els efectes de la sequera.

El grup pretén aprofundir en el funci-
onament dels organismes vius i dels 
ecosistemes terrestres, des de com pro-
cessen l’aigua fins a com aconseguei-
xen energia i nutrients. Alhora, aquest 
objectiu s’analitza en el marc del canvi 
global, cosa que permet obtenir nous 
coneixements sobre aspectes com ara 
el paper dels boscos com a embornals 
de carboni, el dels ecosistemes terres-
tres sobre el clima i les conseqüències 
de les deposicions atmosfèriques.
 
Un dels àmbits en què es posa es-
pecial atenció és l’emissió de gasos 
i aerosols per part de la vegetació, 
així com les conseqüències biològi-
ques i ambientals d’aquest fenomen. 
També es treballa intensament en 
ecologia química i física. Per assolir 
tots aquests coneixements calen di-
ferents aproximacions: observació, 
monitorització, disseny d’experi-
ments, modelització i teledetecció.

El grup està integrat per investiga-
dors de diferents àmbits (botàni-
ca, ecologia, fisiologia, genètica, 
etc.) que treballen en diversos 
centres de recerca del territori 
espanyol. Nascut el 2005 com a 
grup emergent, ha assolit l’estatus 
de consolidat en la convocatòria 
d’enguany.

L’objectiu general d’aquest grup 
de recerca és analitzar l’origen, 
l’evolució i la capacitat de super-
vivència de les espècies vegetals 
de la regió mediterrània, una 
de les àrees més biodiverses del 
món. En aquest sentit, es treballa 
per determinar el paper dels di-
ferents processos evolutius en la 
diversificació vegetal de la regió, 
alhora que s’analitza l’impacte 
dels factors històrics i ecològics 
sobre els diferents processos evo-
lutius.

IP CREAF: Maria Mayol
Finançament: DIUE

IP CREAF: Javier Retana
Finançament: DIUE

IP CREAF: Josep Peñuelas
Finançament: DIUE

CANVI GLOBAL EVOLUCIÓ

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, mitjançant la convocatòria SGR 2009, sis grups de recerca del 
CREAF o amb estreta vinculació amb el centre com a Grups de Recerca Consolidats. Això representa un 
nou impuls a la recerca i la transferència que es realitzen al centre des de fa més de 20 anys.

Bosc de la Vall Salina, Cardona (Bages). 
Foto: Xavier Fabrés.

La panconia de penyal (Crepis triasii) és una 
de les espècies endèmiques estudiades. 
Foto: Maria Mayol.

Bosc de pi negre (P. uncinata) amb individus 
malalts i morts. Les causes més plausibles 
són l’ozó i el canvi climàtic. Foto: J. Peñuelas.

http://www.creaf.uab.cat
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GRUMETS

Grup de Mètodes i Aplicacions 
de Teledetecció i Sistemes 
d’Informació Geogràfica 
(GRUMETS). Concedit a través 
de la UAB, però amb personal 
del CREAF implicat.

Efectes de les pertorbacions 
en els ecosistemes terrestres. 
Concedit a través de la UAB, 
amb personal del CREAF 
implicat.

Protecció del sòl. Grup de 
recerca que inclou investigadors 
de la Universitat de Coïmbra 
(Portugal).

Integrat per científics de diver-
sos centres de la UAB i de la Esta-
ción Biológica de Doñana (CSIC), 
el grup té dues línies de treball. 
D’una banda, s’investiga sobre 
nous algorismes i metodologies en 
teledetecció i Sistemes d’Informa-
ció Geogràfica (SIG), tot aprofun-
dint tant en l’anàlisi territorial com 
en estudis relatius a l’ecologia del 
paisatge i la climatologia.

D’altra banda, es treballa en el des-
envolupament d’aplicacions que 
permetin avançar en la investigació 
geogràfica bàsica i aplicada tant en 
teledetecció com en SIG. En aques-
ta línia, les aplicacions no es limiten 
només a la informació ambiental, 
com ara la cartografia de recursos 
naturals, sinó que també aborden 
temes de caràcter social, com ara 
l’accessibilitat als recursos sanitaris 
i l’ús d’aigua en els conreus.

L’objectiu d’aquest grup és estudiar 
en profunditat l’estructura, la biodi-
versitat i el funcionament dels eco-
sistemes terrestres catalans. Es posa 
especial atenció en les conseqüèn-
cies que les activitats humanes te-
nen sobre aquests tres aspectes atès 
que, generalment, la presència hu-
mana implica alteracions i pertorba-
cions dels processos naturals.

En l’àmbit català, les pertorbacions 
més importants a què s’enfronten 
els ecosistemes terrestres són les 
provocades pel canvi climàtic, el 
canvi d’usos del sòl, els incendis fo-
restals, les invasions d’espècies fo-
ranes i la freqüentació i explotació 
dels boscos. Tots aquests processos 
tenen efectes diferents en funció 
de l’escala d’anàlisi (local, regional 
o global) i, per tant, cal abordar-los 
des de diferents perspectives i amb 
metodologies variades.

El grup se centra en la investiga-
ció dels sistemes de protecció del 
sòl enfront de diverses amenaces, 
com ara la contaminació, l’erosió, 
la pèrdua de matèria orgànica i la 
pèrdua de biodiversitat. Es tracta 
d’alteracions que, habitualment, 
són conseqüència de males pràcti-
ques, d’un ús inadequat dels sòls o 
del canvi climàtic.

Una de les prioritats de l’equip és 
investigar els mecanismes de se-
grest de carboni al sòl i aprofitar els 
coneixements adquirits en aques-
ta recerca per a la restauració de 
sòls degradats, sobretot en aquells 
afectats per activitats extractives, 
contaminació o incendis. Per a la 
regeneració de sòls degradats s’es-
tudia la possibilitat d’emprar mate-
rials orgànics aptes, com biochar i 
compost, i fer un seguiment dels 
seus efectes.

IP CREAF: Xavier Pons
Finançament: DIUE

IP CREAF: Francisco Lloret
Finançament: DIUE

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Finançament: Sense finançament

PERTORBACIONS SÒL

El canvi climàtic i un mal ús del sòl 
afavoreixen l’erosió, cosa que pot conduir a la 
desertificació del territori. Foto: J. M. Alcañiz.

Població de pi pinyer (Pinus pinea) que ha 
patit una mortalitat sobtada, probablement 
causada per la sequera. Foto: F. Lloret.

Una de les múltiples imatges de teledetecció que 
serveixen al grup per als estudis sobre percepció 
remota, SIG, clima i paisatge. Autor: X. Pons.

http://www.creaf.uab.cat
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Jornades
El CREAF organitza una trobada per prendre el pols a la biodiver-
sitat catalana
El 3 de desembre se celebra una nova edició, la sisena, de la Jornada 
CREAF-SCB-ICHN. Organitzada pel CREAF, la Societat Catalana de Bio-
logia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), la trobada 
se centra en la conservació de la biodiversitat. La temàtica sorgeix de la 
iniciativa europea Aturem la pèrdua de biodiversitat per al 2010 i més enllà 
amb l’objectiu d’analitzar les tendències en la biodiversitat a Catalunya i 
les eines necessàries per millorar la situació.

La jornada compta amb la participació de John Celecia, professor per-
manent de la Càtedra UNESCO/FLACAM per al Desenvolupament Sos-
tenible, que analitzarà les estratègies per preservar la biodiversitat. Pel 
que fa a la radiografia de la situació a Catalunya, la trobada compta amb 
la participació de destacats experts en diversos aspectes relatius a la 
biodiversitat al nostre territori, des de les papallones i els ocells fins a les 
plantes, els mamífers i els recursos pesquers, entre d’altres. L’assistència 
a la jornada, que se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a 
Barcelona, és lliure i gratuïta, tot i que limitada a l’aforament de la sala.

El trencalòs (Gypaetus barbatus) és una 
espècie en perill d’extinció. Foto: Imat-
ge de domini públic (Wikimedia).

Webs
La web de MONTES, en marxa
El projecte MONTES ja disposa d’una web pròpia en què, a més d’oferir 
informació general sobre la iniciativa, es facilita el treball en xarxa dels 
investigadors participants. En aquest sentit, la web permet accedir a una 
intranet en què els usuaris poden emmagatzemar les seves dades i, alho-
ra, consultar les proporcionades per altres col·legues. Altres apartats de 
la pàgina, com ara la informació sobre els investigadors participants i el 
calendari d’activitats, s’aniran completant en les properes setmanes.

Un dels aspectes més innovadors del projecte, finançat a través del programa 
Consolider-Ingenio 2010, és precisament coordinar la recerca que realitzaran 
més de 70 investigadors en nou centres d’arreu de la geografia espanyola. Amb 
una durada de cinc anys i un pressupost de quatre milions d’euros, MONTES 
persegueix estudiar les interaccions entre els sistemes naturals terrestres i el 
canvi global. Alhora, també abordarà les possibilitats que obre la gestió dels 
boscos com una eina per mitigar els efectes derivats d’aquest canvi.

Logotip del projecte MONTES. Autor: 
Javier Losarcos.

Tot el que cal saber sobre el Doctorat en Ecologia Terrestre
El passat setembre es va estrenar la web del Doctorat en Ecologia Terrestre 
(DET), un títol propi de la UAB que es coordina des del CREAF. La principal 
finalitat d’aquest nou espai digital és ser un punt de trobada per als docto-
rands del centre, però sobretot també vol ser un nou pol d’atracció per a 
futurs estudiants. En aquest sentit, la web ofereix informació ja no només 
sobre els àmbits de recerca del CREAF sinó també sobre les ofertes vigents 
i els passos que cal seguir per accedir a aquests estudis de tercer cicle. 

http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.creaf.uab.cat
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http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm
http://www.flacam-red.com.ar/index.htm
http://www.flacam-red.com.ar/index.htm
http://www.creaf.uab.es/montes/
http://www.ingenio2010.es/
http://www.creaf.uab.es/det/

