
Amb el títol Aturem la pèrdua 
de biodiversitat, la VI Jornada 
CREAF–SCB–ICHN, celebrada 
el passat desembre a l’Institut 
d’Estudis Catalans, pretenia re-
flexionar sobre la conservació 
de la biodiversitat a Catalunya 
quan es compleix el termini fixat 
per la iniciativa homònima de la 
UE, destinada a frenar la pèrdua 
de biodiversitat al seu territori. 

Els objectius de la trobada es van 
acomplir amb escreix, gràcies 
sobretot a les aportacions dels 
ponents, però també a la par-
ticipació del públic. Després de 
la conferència introductòria, una 
de les idees generals que s’extre-
uen d’un primer bloc, centrat en 
alguns grups d’espècies especial-
ment ben coneguts a Catalunya, 
és que el canvi global és un dels 
factors que pot contribuir més 
decisivament a la seva pèrdua. 
Tanmateix, el seguiment dels 
diferents grups d’espècies que 
es poden veure afectats és for-
ça desigual. La conservació de la 
biodiversitat vegetal és una de 
les grans oblidades, amb un co-
neixement clarament insuficient 
de les espècies amb més interès 
de conservació, com ara les en-
dèmiques i les amenaçades. Per 
a tots els grups analitzats es va 
constatar que cal implementar 
estratègies de conservació dels 
organismes més amenaçats per 
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invertir les tendències negatives de moltes de les 
seves poblacions observades els darrers anys. 

Una reflexió sorgida del segon bloc, que va deta-
llar algunes pressions i impactes que amenacen 
la biodiversitat, és que hi ha activitats humanes 
que cal corregir ineludiblement. És el cas de la 
sobreexplotació pesquera —molt per sobre de 
la capacitat de producció dels ecosistemes ma-
rins— i de la intensificació i homogeneïtzació de 
l’agricultura, que altera el funcionament ecolò-
gic dels sistemes agrícoles i que comporta una 
pèrdua de biodiversitat. En canvi, una gestió fo-
restal adient s’ha demostrat eficaç per conservar 
i millorar la riquesa natural dels boscos catalans.

Pel que fa al tercer bloc, que va avaluar l’efectivi-
tat d’algunes eines per intentar conservar la bio-
diversitat, es va posar l’accent en què resulta més 
eficaç conservar hàbitats i espècies que no pas 
restaurar-los o engegar programes de reintroduc-
ció. Es va assenyalar, a més, el paper fonamental 
de l’ordenació del territori en aquestes tasques 
de conservació. També es va reclamar un millor 
tractament de la xarxa d’espais naturals prote-
gits, que necessiten una gestió més coordinada 
i amb més recursos. Finalment, es va concloure 
que el sistema d’espais naturals no és suficient 
per conservar la biodiversitat, i que cal integrar 
les diverses polítiques sectorials que incideixen al 
territori en les estratègies de conservació.

La conclusió global de la jornada és, en definitiva, 
que a Catalunya, com en altres indrets d’Espanya i 
Europa, hem de treballar molt encara per frenar —
o, fins i tot, aturar— la pèrdua continuada de bio-
diversitat. Cal, per tant, incrementar els esforços en 
tots els àmbits —científics, tècnics, legislatius i de 
gestió— per tal d’aconseguir aquest objectiu.

Queda un llarg camí per aturar la pèrdua 
de biodiversitat

editorial

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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El gall fer (Tetrao urogallus) és 
una de les espècies vulnerables 
dels boscos catalans. Foto: 
Imatge de domini públic, 
Wikimedia Commons. 

http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.cat
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Tant les tecnologies de la informació i la co-
municació com els sistemes d’informació 
s’han convertit en elements d’ús habitual 
en la investigació i la gestió dels ecosiste-
mes terrestres. En aquest sentit, el CREAF no 
escatima esforços i disposa de diversos pro-
jectes i aplicacions relacionades amb aquest 
àmbit. En tots els casos es treballa en estreta 
col·laboració amb les administracions públi-
ques i el sector privat, cosa que afavoreix la 
transferència i el desenvolupament d’aplica-
cions adaptades a les necessitats socials.

En aquest àmbit, una de les tasques del Cen-
tre consisteix a elaborar cartografia digital, 
tant de caire general com temàtica. Així, una 
de les darreres novetats és la 3a edició del 
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
(MCSC-3), que millora de forma substanci-
al les prestacions de les anteriors edicions. 
A tall d’exemple, aquest nou mapa abasta 
tot el territori català i també incorpora una 
llegenda jeràrquica de cinc nivells, cosa que 
facilita la comparació amb les anteriors edi-
cions. A més, cadascun és més detallat que 
l’anterior, la qual cosa permet distingir els 
principals tipus de bosc i conreus, així com 
les diferents tipologies urbanes. El primer ni-
vell es correspon amb les tipologies bàsiques 
de cobertes del sòl, mentre que el segon i 
el tercer es corresponen amb les categories 
de la primera i la segona edicions del mapa, 
respectivament. El cinquè nivell és el propi 
de l’MCSC-3 i el més detallat: conté més de 
200 categories de cobertes del sòl.

L’escala de l’MCSC-3 és 1:5.000 i la seva uni-
tat de treball és el full 1:25.000, la superfí-
cie mínima de captura de la informació és 
de només 500 m2 i, originalment, té for-
mat vectorial, tot i que també està dispo-
nible en ràster. Com en anteriors edicions, 
el mapa s’ha realitzat per fotointerpretació 
d’ortoimatges en pantalla. En aquest cas, les 
imatges de partida són ortofotografies digi-
tals generades per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) entre els anys 2005 i 2007. 

Amb aquesta novetat s’aconsegueix disposar de tres mapes 
comparables que cobreixen bona part del territori català du-
rant un període d’entre 12 i 14 anys. Això constitueix una 
eina extraordinàriament sòlida per analitzar els canvis en els 
usos del sòl i, alhora, aplicar aquest coneixement en la plani-
ficació i gestió del territori.

D’altra banda, el quart nivell de la llegenda de l’MCSC-3 és 
comparable amb el nou mapa de cobertes d’Espanya: el Sis-
tema d’Informació sobre l’Ocupació del Sòl a Espa-
nya (SIOSE). Es tracta de la primera edició d’una base de 
dades d’aquestes característiques amb criteris harmonitzats 
per a tot el territori espanyol. El CREAF és l’encarregat de 
portar a terme la producció del SIOSE a Catalunya, que es 
desenvolupa a partir d’imatges preses pel satèl·lit SPOT5 du-
rant el 2005. Com en el mapa català, la unitat de treball del 
SIOSE també és el full 1:25.000 i, a més de les imatges de 
satèl·lit, el projecte compta amb ortofotografies i altra infor-
mació temàtica auxiliar.

Una altra sèrie de cartografia temàtica que el CREAF desen-
volupa té a veure amb els incendis forestals. Es tracta dels 
mapes digitals de models d’inflamabilitat i de com-
bustible, que ofereixen informació sobre el risc que un foc 
s’iniciï i que un incendi es propagui, respectivament. Per 
definir els models d’inflamabilitat es té en compte el grau 
de recobriment de les espècies d’una formació vegetal, així 
com la facilitat amb què s’inflamen. En canvi, els models 
de combustible contemplen aspectes com ara l’estructura 
vertical i horitzontal de la vegetació, la quantitat de mate-
rial vegetal i la manera com es propagaria un incendi. Els 
primers d’aquests mapes es van elaborar després dels grans 

Sistemes d’informació: una eina 
imprescindible per a la recerca en ecologia

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

Gestió de límits i superfície protegida en l’aplicació del mòdul d’espais 
naturals protegits del SIPAN. Autor: Arnald Marcer.

http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.icc.es/
http://www.icc.es/
http://www.ign.es/siose/
http://spot5.cnes.fr/
http://www.creaf.uab.es/mmci/index.htm
http://www.creaf.uab.cat
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incendis que Catalunya va patir el 1994 i només contenien 
informació de les zones arbrades. En canvi, la tercera edició, 
elaborada arran d’una col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya per a la millora del mapa diari de risc d’incendi, 
cobreix totes les zones amb vegetació, des de boscos i mato-
llars fins a prats i conreus. 

Per finalitzar amb la cartografia temàtica, el Centre també 
ha desenvolupat, en col·laboració amb la Unitat de Botàni-
ca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Atles 
Climàtic Digital de la Península Ibèrica, que neix com 
una evolució de la metodologia emprada per a l’elaboració 
del seu homòleg català. Això ha permès obtenir mapes de 
diverses variables climàtiques —temperatures mitjanes, pre-
cipitacions i radiació solar— per al conjunt de la Península. 
Les dades provenen d’estacions meteorològiques tant d’Espa-
nya com de Portugal. La principal novetat de l’atles radica en 
el fet que s’ha desenvolupat una metodologia d’interpolació 
que, per exemple, permet predir el valor de la precipitació 
d’una cel·la del territori a partir de les variables geofísiques de 
la zona susceptibles d’influir en el clima.

Una altra de les línies de treball del CREAF consisteix en el 
desenvolupament de sistemes d’informació útils per a la ges-
tió del territori. En aquest sentit, s’ha desenvolupat el Siste-
ma d’Informació del Patrimoni Natural de Catalunya 
(SIPAN), que compila i organitza tots els productes d’infor-
mació sobre patrimoni natural en una única base de dades 
consultable via intranet o per Internet. Desenvolupat per al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, 
el SIPAN permet des de visualitzar cartografia fins a georefe-
renciar actuacions, fer el seguiment d’informes i requeriments 
i gestionar el catàleg dels espais naturals protegits catalans. 
El SIPAN inclou també el sistema d’informació dels parcs amb 
l’objectiu de donar resposta a les necessitats de gestió dels 
espais naturals protegits.

En l’àmbit marítim, el Centre ha desenvo-
lupat, per encàrrec de la Direcció General 
de Pesca i Acció Marítima, un sistema d’in-
formació geogràfica (SIG) que recull, ges-
tiona i difon la informació ambiental, ma-
rítima i pesquera del litoral català. Batejat 
com a SIGPesca, el projecte està basat en 
MiraMon i conté tota la informació carto-
gràfica d’interès per al sector pesquer i la 
conservació de les àrees costaneres. A tall 
d’exemple, el SIGPesca permet conèixer la 
situació de les praderies de fanerògames 
marines, consultar les dades de les captures 
pesqueres des de 1988 fins a l’actualitat i 
identificar cartogràficament les zones aptes 
per a l’aqüicultura en gàbies, entre d’altres 
funcions. 

Finalment, un altre projecte d’interès és el 
SIG per a la gestió dels recursos sanita-
ris catalans. Iniciat el 2004, s’ha desenvo-
lupat conjuntament amb el Departament de 
Geografia de la UAB i en col·laboració amb 
el Departament de Salut de la Generalitat. 
El projecte ha inclòs la georeferenciació dels 
centres sanitaris i de les unitats administrati-
ves sanitàries, així com la generació de nova 
cartografia, inclosa en l’annex cartogràfic de 
l’Avantprojecte de Mapa Sanitari, Sociosa-
nitari i de Salut Pública de Catalunya. Pos-
teriorment, s’ha dut a terme un estudi que 
analitza l’accessibilitat dels centres sanitaris 
gestionats per la Generalitat de Catalunya, 
el qual constitueix una eina important per 
estimar el grau de cobertura sanitària de la 
població.

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

Esquerra: detall d’una ortoi-
matge 1:5000, material base de 
la fotointerpretació de l’MCSC.
Les línies vermelles són els lí-
mits dels recintes. Dreta: mapa 
de cobertes per a la mateixa 
zona. La varietat de colors dóna 
idea del nombre de cobertes 
presents. Autor: J.A. Burriel.

http://webs2002.uab.es/botanica/
http://webs2002.uab.es/botanica/
http://opengis.uab.es/wms/iberia/index.htm
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inici.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.creaf.uab.es/miramon/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://geografia.uab.es/
http://geografia.uab.es/
http://www.gencat.cat/salut/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/doc11348.html
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/doc11348.html
http://www.creaf.uab.cat


04

àmbits de recerca

04

Quina vinculació hi ha entre el foc i el canvi global?
Les previsions per a la Mediterrània apunten que els incendis seran 
més freqüents i això pot perjudicar determinats tipus de bosc, com 
ara els de muntanya, que fins al moment es veuen poc afectats per 
aquesta pertorbació. En el marc del projecte MONTES-Consolider, vo-
lem estudiar si aquests boscos, en què predominen espècies com ara 
l’avet, el pi negre i el faig, tenen més risc de veure’s afectats pel foc i 
com hi poden respondre. Es tracta d’intentar avançar-nos als esdeveni-
ments, perquè creiem, per anàlisis prèvies, que aquests boscos tindran 
dificultats per regenerar-se.

Sovint es diu que les espècies mediterrànies estan adaptades 
al foc i que poden regenerar-se…
En part és cert, però aquesta capacitat de regeneració, com gairebé 
tot en la vida, té un límit. Des del CREAF ja fa anys que estudiem quins 
són aquests límits i hem observat que estan determinats pel règim 
d’incendis, a més d’altres factors com el clima, el tipus concret de ve-
getació i la gestió realitzada al llarg del temps. Una freqüència elevada 
de focs dificulta, per exemple, la regeneració. Si el canvi global agreuja 
aquesta situació aleshores és possible que els incendis provoquin una 
acceleració de la transformació del paisatge vegetal resultant del canvi 
climàtic. És a dir, si les condicions es tornen més àrides, a mitjà o a 
llarg termini la vegetació s’haurà d’ajustar a aquestes noves condici-
ons, cosa que podria comportar, per exemple, que on abans hi havia 
un bosc en el futur s’hi desenvolupi un matollar. Els incendis podrien 
accelerar aquest procés. Per altra banda, un increment de l’aridesa 
podria derivar cap a una formació arbustiva molt aclarida i amb poca 
continuïtat de combustible, cosa que contribuiria a què s’hi produïssin 
menys incendis. En aquest sentit, un dels aspectes que ens interessa en 
les nostres investigacions és la retroalimentació que es produeix entre 
l’incendi i el combustible.

Hem d’esperar que el paisatge sigui diferent d’aquí a 50 o 
100 anys?
Això segur, de la mateixa manera que el paisatge ha canviat en el 
passat. Si mirem, per exemple, postals de Collbató de principis del 
segle passat és possible que no reconeguem la zona: pràcticament 
no hi havia arbres, estava molt explotada. Ara, en canvi, hi tenim pi-
nedes cremades que s’estan regenerant amb més o menys èxit. Glo-
balment, creiem que en el futur es produirà, probablement, una pèr-

dua de l’estructura de la vegetació. 
Passarem de tenir un bosc amb 
diversos estrats —arbres, arbustos, 
herbes…— a una formació més 
simple amb predomini del mato-
llar. Però també crec que això no 
ens ha d’espantar perquè en altres 
regions amb clima mediterrani les 
formacions vegetals predominants 
són els matollars. Els sud-africans, 
per exemple, estan ben orgullosos 
del seu fynbos, el paisatge arbustiu 
característic de la regió del Cap. El 
que succeeix és que històricament 
a Catalunya hem tingut unes con-
dicions relativament humides que 
han permès el desenvolupament 
de boscos, com ara l’alzinar. Pos-
siblement, hauríem de començar 
a valorar el matollar no com una 
comunitat de segona sinó com la 
que ens caracteritza com a regió 
bioclimàtica.

A banda del foc, a quines al-
tres amenaces s’enfronten els 
ecosistemes terrestres?
L’altra gran pertorbació és la trans-
formació de l’hàbitat, principal-
ment la urbanització i la mateixa 
freqüentació humana. Quan un ve 

Lloret es defineix com un membre arrelat de la comunitat de l’Au-
tònoma: hi va estudiar biologia, s’hi va especialitzar en botànica, 
hi va fer la tesi doctoral i després s’hi ha quedat a treballar. Especi-
alista en ecologia vegetal, està molt interessat a analitzar la relació 
entre el règim d’incendis, el canvi climàtic i el canvi d’usos del sòl.

Foto: Teresa Quirante.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonista

Francisco Lloret:
“Hem de començar a valorar el matollar com el paisatge 
característic de la Mediterrània”  

http://www.creaf.uab.es/montes/
http://www.creaf.uab.cat
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amb cotxe des de Lleida a Barcelona, per exemple, 
es produeix una transformació molt clara del pai-
satge. Fins al Bruc trobem un paisatge agrofores-
tal amb certes zones urbanes i industrials. Passats 
els túnels la situació s’intercanvia i passem a tenir 
una matriu urbana amb algunes clapes agrofores-
tals. Això és un cas de pertorbació recent molt gran, 
molt ben documentada i molt clara. En aquest sen-
tit, ara és el moment de decidir què volem. Una 
opció és un model de paisatge més ric, més con-
trastat i amb diversitat de formacions naturals a cos-
ta d’una àrea, la zona metropolitana de Barcelona, 
amb un gran índex d’urbanització. L’altra opció és 
una pèrdua d’aquests valors de naturalitat ja no no-
més en una àrea concreta sinó arreu del territori. 
No obstant això, cal destacar que les àrees urbanes 
també tenen valors naturals i que s’haurien de pre-
servar. A més, cal tenir en compte que, igual que els 
incendis, la urbanització també es veu afectada per 
la gran pertorbació climàtica en què ens trobem, 
que afecta qualsevol activitat, ja sigui de tipus natu-
ral com humanitzada.

Doncs parlem-ne. Quins són els efectes 
del canvi climàtic sobre les comunitats 
vegetals?
Nosaltres hem comprovat que sota condicions de 
major aridesa, com les que apunten les previsions 
de l’IPCC per a la Mediterrània, les plantes perden 
la capacitat de regeneració. Això ho hem analitzat a 
través d’experiments dissenyats per diferents grups 
de treball del CREAF, com el del Josep Peñuelas, 
consistents a provocar artificialment l’eixut sobre 
una determinada comunitat vegetal. Nosaltres hem 
aprofitat aquests camps experimentals per analit-
zar aspectes demogràfics de diverses espècies de 
plantes, com ara l’establiment de nous individus; 
és a dir, l’aparició de plantes joves. Alhora, també 

fem observacions directes al camp. Per exemple, 
en indrets on en un any concret es va produir una 
sequera especialment severa, fins al punt de pro-
vocar defoliacions massives i mortalitat important 
d’arbres i arbustos.

I quines conclusions n’heu tret?
Es confirma la idea que la capacitat de regeneració 
es veu compromesa. Malgrat tot, si la temporada 
següent a un d’aquests episodis torna a ploure i no 
fa tanta calor la coberta vegetal es recupera. Això 
es veu força bé en espècies amb una bona capaci-
tat per rebrotar, com ara les alzines (Quercus ilex), 
que poden recuperar-se després d’aquestes defo-
liacions massives causades per l’eixut. No obstant 
això, si aquests episodis de sequera es fan més fre-
qüents arriba un punt que aquests arbres moren, 
ja que la seva capacitat de recuperació té un límit. 
Aquests mateixos resultats preliminars indiquen 
que, en general, els matolls tenen també certa ca-
pacitat per recuperar-se d’aquests assecaments. En 
canvi, hi ha situacions en què l’episodi de sequera 
pot desencadenar una substitució de les espècies 
de la comunitat. És el cas de certes poblacions de 
pi roig (Pinus sylvestris), que tendeixen a ser subs-
tituïdes per alzinars o rouredes. I és que aquesta 
espècie de pi troba a la Península el límit més sec 
de tota la seva àrea de distribució, que abasta des 
de Sibèria fins a Europa occidental.

Quin és el següent pas que donareu en 
aquestes investigacions?
El 2010 encetem un nou projecte finançat pel Mi-
nisteri de Ciència i Innovació i anomenat SECASOL 
que pretén continuar en aquesta línia, però incor-
porant els processos que tenen lloc a nivell del sòl. 
Un àmbit de treball que s’està obrint pas darrera-
ment és l’anàlisi de la biodiversitat del sòl, princi-
palment bacteris i fongs. Cal tenir en compte que 
alguns processos clau en els ecosistemes terrestres, 
com ara la descomposició de la matèria orgànica i 
el reciclatge de nutrients, tenen lloc al sòl. El que 
volem plantejar és si aquests episodis de sequera 
tenen també repercussions sobre les comunitats 
edàfiques. Hi ha molt desconeixement en aquest 
sentit, però sembla que hi ha una relació entre la 
diversitat de la vegetació i la microbiana. També es 
té la idea que en tenir un cicle de vida més curt els 
bacteris poden recuperar-se més ràpidament. Per 
això incorporem un especialista en aquest àmbit, 
com ho és el Jorge Curiel, que ja va obrir aquesta 
línia de treball al grup d’Ecofisiologia del CREAF i 
que s’implicarà en aquest projecte durant els prò-
xims anys.

Pineda de pi blanc (Pinus halepensis) incendiada al Montgrí 
(Girona). Foto: Francisco Lloret.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonista

http://www.ipcc.ch/
http://web.micinn.es/
http://web.micinn.es/
http://www.creaf.uab.cat/ecophysiology/
http://www.creaf.uab.cat
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ECOFISIOLOGIA

Ecofisiologia i efectes ecològics 
dels canvis ambientals globals 
en el marc de les interaccions 
atmosfera-biosfera.

Estudi sobre els serveis ecològics 
de la infraestructura verda de 
Barcelona.

Impacte de la marmota alpina 
sobre la població de la perdiu 
blanca.

Iniciat el 2006 i amb una durada 
de cinc anys, el projecte persegueix 
posar l’accent en els efectes que te-
nen els canvis ambientals i globals 
causats per les activitats humanes 
sobre els ecosistemes terrestres. 
En aquest sentit, es posa especial 
atenció en els efectes d’aquests 
canvis sobre la producció vegetal, 
sobre l’estructura i la composició 
de la vegetació, així com sobre la 
biogeoquímica, els balanços ener-
gètics i el funcionament dels eco-
sistemes.

Així mateix, el projecte també con-
templa l’anàlisi del paper de la ve-
getació com a font de gasos i aero-
sols, com és el cas dels compostos 
orgànics volàtils (COV), i l’estudi 
de les conseqüències biològiques 
i ambientals que tenen aquests fe-
nòmens, com en el cas de la quali-
tat de l’aire.

De manera similar als boscos, els 
espais verds urbans proporcionen 
una sèrie de serveis que no han 
estat estudiats amb profunditat. 
L’objectiu del projecte és posar l’ac-
cent en aquestes àrees per mirar de 
quantificar els beneficis mediambi-
entals que comporten i potenciar 
una millor gestió del verd urbà. 

Algunes de les anàlisis realitzades 
consisteixen a quantificar l’estruc-
tura del verd urbà (composició i 
diversitat d’espècies, densitat arbò-
ria, massa foliar, etc.) i la càrrega de 
contaminants (ozó, diòxid de sofre, 
diòxid de nitrogen, monòxid de car-
boni, etc.) eliminats per la vegetació. 
Alhora, també s’analitzen la quanti-
tat de carboni emmagatzemat i se-
grestat per l’arbrat durant un any, 
les emissions de compostos orgànics 
volàtils i les espècies que millor influ-
eixen en la qualitat de l’aire.

L’objectiu és avaluar com l’expan-
sió de la marmota alpina (Marmo-
ta marmota) al Pirineu pot haver 
afectat la població de perdiu blan-
ca (Lagopus mutus). La hipòtesi de 
treball és que el rosegador és millor 
competidor i molt més abundant i, 
per tant, podria perjudicar les po-
blacions dels ocells.

Des de la seva introducció, la po-
blació de marmotes no ha parat de 
créixer i disseminar-se pel Pirineu. En 
canvi, la situació de la perdiu blanca 
és delicada: la població està genèti-
cament empobrida i queden menys 
de 500 parelles. Malgrat tenir els nín-
xols gairebé solapats del tot i mante-
nir una lleugera relació depredador/
presa, els primers resultats apunten 
que marmota i perdiu poden con-
viure en el mateix lloc gràcies a una 
diferenciació gairebé absoluta de la 
seva dieta a nivell d’espècie.  

IP CREAF: Bernat Claramunt
Finançament: Obra Social Caixa 
Catalunya

IP CREAF: Josep Peñuelas
Finançament: MEC

IP CREAF: Jaume Terradas
Finançament: Ajuntament de 
Barcelona

ECOLOGIA URBANA MARMOTA

Torre per mesurar l’intercanvi de gasos al 
bosc tropical de Borneo (Malàisia). 
Foto: Josep Peñuelas.

Una parella de marmotes alpines als 
Pirineus. Foto: Josep Subiranas.

Arbrat viari a l’avinguda de les 
Drassanes. Foto: Lydia Chaparro.

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

Ecotoxicitat, micotoxines i 
degradació de nonilfenols als 
fangs de depuradora i sòls 
tractats amb fangs.

Avaluació de l’estoc i la dinàmica del 
carboni en el comportament aeri 
i subterrani d’ecosistemes forestals 
mediterranis en regeneració. Efectes 
de la gestió postincendi en boscos 
d’alzina i roure.

Seguiment ecològic de diferents 
actuacions silvícoles a la 
província de Barcelona.

L’objectiu del projecte, realitzat en 
col·laboració amb l’Institut Químic 
de Sarrià, és avaluar la toxicitat dels 
nonilfenols continguts als fangs de 
depuradores d’aigües urbanes so-
bre l’estructura, la matèria orgàni-
ca i la biota del sòl, així com estu-
diar l’efecte del compostatge en la 
reducció d’aquesta toxicitat. 

Se sap que els nonilfenols són disrup-
tors endocrins que alteren la repro-
ducció d’organismes aquàtics, però 
es coneix poc el seu efecte sobre la 
qualitat del sòl. Segons estudis previs, 
es troben en concentracions elevades 
en la majoria de fangs de depuradora 
d’Espanya. És per això que un altre 
dels objectius de la iniciativa és aplicar 
els coneixements adquirits en la presa 
de decisions sobre les concentracions 
màximes admissibles d’aquests con-
taminants en sòls receptors, llots de 
depuradora i composts.

En el marc del projecte s’avaluen les 
relacions al·lomètriques d’alzines i 
roures, tant pel que fa a la biomas-
sa aèria com a la subterrània (tesi 
doctoral de Míriam Cotillas). En 
col·laboració amb investigadors de 
l’IRTA, també s’avalua la biomassa 
d’arrels fines i de carboni i nutrients 
al sòl (tesi de Carolina Miguel). 

Alhora, s’estudia la dinàmica de les 
capçades i l’estructura foliar d’alzi-
nes i roures (tesi de Míriam Cotillas, 
projecte final de màster de Cristina 
Cereza i projecte final de carrera de 
Núria Moré), així com la respiració 
del sòl. Amb tota aquesta informa-
ció i la procedent de les bases de 
dades dels inventaris forestals es 
quantifica, a escala més gran del 
territori, els efectes dels grans in-
cendis del Bages sobre la pèrdua 
de carboni i la seva recuperació 
posterior (Jordi Vayreda).

Iniciat el 2003, el projecte fa un se-
guiment a llarg termini dels treballs 
realitzats per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Fo-
restals de la Diputació de Barcelona 
(OTMPIF, DiBa). L’objectiu d’aques-
tes actuacions és millorar l’estructu-
ra i la dinàmica de boscos afectats 
per diferents pertorbacions, com 
ara la sequera o el foc. 

Els resultats obtinguts fins al mo-
ment mostren els avantatges de 
realitzar tractaments d’aclarida en 
masses en regeneració d’alzines, 
roures i pi blanc pel seu fort estímul 
en el creixement i la producció de 
llavors i la seva major resistència a 
la recurrència de pertorbacions. A 
més, realitzar aquestes actuacions 
en masses joves té un menor cost 
econòmic i un impacte menor en 
altres components d’aquests bos-
cos (sòl, sotabosc, fauna).  

IP CREAF: Pilar Andrés
Finançament: MEC

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: INIA – MICINN

IP CREAF: Josep Maria Espelta
Finançament: OTMPIF, DiBa

SUMIDEROS SILVICULTURA

Tractament d’aclarida en un bosc de pi 
blanc (Pinus halepensis) en regeneració 
postincendi. Foto: Josep Maria Espelta.

Àrea experimental. El cercle indica la caseta on 
hi ha els equips de mesura; les fletxes, quatre 
parcel·les amb exclusió de pluja. Foto: P. Villar.

Aspecte de les piles de compostatge de 
fangs a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Blanes. Foto: Xavier Domene.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.iqs.url.edu/
http://www.iqs.url.edu/
http://www.irta.es/
http://www.diba.es/incendis/default.asp
http://www.diba.es/incendis/default.asp
http://www.diba.es/incendis/default.asp
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Jornades
Èxit de participació a la jornada sobre conservació de la 
biodiversitat
La sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va estar plena 
a vessar des de primera hora del matí durant la celebració de la 6a Jorna-
da CREAF-SCB-ICHN, que duia per títol Aturem la pèrdua de biodiversitat. 
D’aquesta manera, la trobada es consolida com una de les cites ineludi-
bles de l’any tant per als membres i socis de les institucions implicades 
com per a gestors, tant de l’àmbit públic com del privat. 

Celebrada el passat 3 de desembre, la jornada es va dividir en tres apar-
tats. El primer va servir per conèixer les tendències en la biodiversitat 
de les papallones diürnes, els ocells i les plantes en general. En el segon 
apartat es van analitzar els efectes de les activitats humanes sobre alguns 
ecosistemes, com els boscos i el mar, i en el tercer i últim bloc es van valo-
rar algunes de les eines científiques disponibles per conservar la biodiver-
sitat. Totes les xerrades van ser a càrrec d’especialistes de primer nivell de 
l’àmbit català. La jornada és una iniciativa del CREAF, la Societat Catalana 
de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).

Detall de la sala durant la celebració de 
la jornada. Foto: Gemma Pujol.

Canvi climàtic i energia a la Pedrera, propostes per a després de 
Kyoto
Aquest és el títol del cicle de conferències celebrat la tardor passada 
amb l’objectiu de debatre sobre diferents aspectes relacionats amb el 
canvi climàtic. Organitzat per l’Obra Social de Caixa Catalunya, el cicle 
va comptar amb experts destacats, tant de l’àmbit internacional com 
del nacional. En aquest sentit, un dels ponents va ser l’investigador del 
CREAF Carles Gracia, que va participar en la sessió L’energia, els espais 
forestals i el clima. Gracia va alertar que els boscos mediterranis no po-
dran ser la solució per captar l’excés de CO2 atmosfèric ja que necessi-
tarien disposar d’un volum considerable d’aigua, un recurs ja limitat als 
ecosistemes catalans i que ho serà encara més segons les previsions de 
l’IPCC.

Publicacions
L’ecologia de les plantes llenyoses a Catalunya
El passat 1 de desembre es va presentar a la Pedrera l’Atles de les espècies 
llenyoses dels boscos de Catalunya, un treball que aprofita les dades dels 
inventaris forestals per aprofundir en l’ecologia de les principals espècies 
llenyoses del territori. Un dels objectius de la publicació, que també dis-
posa de versió en línia, ha estat fer accessible a tothom la informació que 
conté i per això s’ha optat per fer-la molt visual, amb molts mapes, il·
lustracions i gràfics. Publicat per Lynx Edicions, l’Atles ha estat un treball 
de Francisco Lloret, Anna Solé, Jordi Vayreda, Helena Estevan i Jaume 
Terradas, i ha comptat amb el suport de l’IEC i el finançament de l’Obra 
Social de Caixa Catalunya.

Detall de la portada del llibre. 
Font: Lynx Edicions.

http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.creaf.uab.cat
http://scb.iec.cat
http://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.ipcc.ch/
http://www.lynxeds.com/product/atles-desp%C3%A8cies-plantes-llenyoses-dels-boscos-catalunya
http://www.lynxeds.com/product/atles-desp%C3%A8cies-plantes-llenyoses-dels-boscos-catalunya
http://oslo.geodata.es/ftp/llenyoses/
http://www.iec.cat/
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1

