
El passat 28 de juny es presen-
tava el 2n Informe de Canvi Cli-
màtic a Catalunya, una inicia-
tiva del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible 
(CADS), l’Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (DMAH), el Ser-
vei Meteorològic de Catalunya 
i l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC). Coordinat per Josep En-
ric Llebot, el document dóna 
continuïtat a un primer informe 
pioner a l’Estat publicat el 2005. 
Més de 90 autors i 50 especialis-
tes han contribuït a l’elaboració 
d’aquest segon volum, amb una 
important participació d’investi-
gadors del CREAF pel que fa als 
aspectes relacionats amb la ca-
pacitat embornal, les respostes 
observades i les projeccions de 
futur dels aspectes funcionals 
dels sistemes naturals. 

Les conclusions de l’informe 
apunten que la temperatura a 
Catalunya tendirà a augmentar 
i, a mitjan segle, podria arribar 
a pujar gairebé 2°C en relació 
amb la mitjana de finals del se-
gle passat. Aquests augments 
serien més elevats a l’estiu que 
a l’hivern i una mica menors a 
la primavera. De la seva ban-
da, la precipitació tendiria a 
disminuir (fins a un 10% de 
mitjana anual), especialment 
a la primavera i la tardor, i de 
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forma una mica més marcada al Pirineu. Les 
prediccions climàtiques per a l’horitzó del segle 
XXI assenyalen un escenari hidrològic que, en 
termes generals, implica una disminució en la 
disponibilitat d’aigua a Catalunya.

Actualment disposem de nombroses evidències 
observacionals i experimentals sobre el lligam 
entre el canvi climàtic i els processos biològics 
i fisicoquímics dels ecosistemes. L’augment de 
temperatures, les noves pautes de precipitacions 
i altres canvis estan ja afectant els nostres ecosis-
temes i, de retruc, la nostra societat. Sabem que 
l’aparició de la primavera s’ha avançat i l’arribada 
de l’hivern s’ha retardat, de manera que el perío-
de vegetatiu s’ha perllongat uns quatre dies per 
dècada de mitjana durant els darrers 50 anys. I 
les prediccions indiquen que seguirà allargant-
se. Com que els canvis han estat diferents per a 
cada espècie també han variat les seves habilitats 
competitives, cosa que pot provocar canvis en la 
composició de les comunitats i desplaçaments 
en la distribució de les espècies.
 
D’altra banda, si tenim en compte que els boscos 
de Catalunya fixen 1,34 megatones de carboni 
anualment, per compensar les emissions dels set 
milions de catalans es requereix una superfície fo-
restal d’uns 14,2 milions d’hectàrees. Aquesta xifra 
és 12,5 vegades superior al nombre d’hectàrees 
de bosc amb què compta Catalunya actualment 
(1,13 milions). Per això, creiem que les polítiques de 
reforestació i de gestió d’espais agrícoles abando-
nats dels propers anys haurien de tenir en compte 
els canvis que s’estan produint i les condicions que 
s’estan projectant per al futur immediat. En cas 
contrari, haurem de preparar-nos per veure com 
el paisatge català canvia dràsticament.

El canvi climàtic a Catalunya: present i futur

editorial
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Paisatge forestal de tardor al 
Pirineu aragonès. Foto: Luis 
Pérez Ayala (Imatge de domini 
públic, Wikimedia Commons).

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/El%20canvi%20climatic/Evidencies/Mediterrania/Documents/2n_informe_cc.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/El%20canvi%20climatic/Evidencies/Mediterrania/Documents/2n_informe_cc.pdf
http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.cat
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Les poblacions i comunitats vegetals són 
una part imprescindible dels ecosistemes 
terrestres i per això són també motiu d’es-
tudi al CREAF, tant des de la perspectiva 
de les característiques genètiques de les 
poblacions com de la seva evolució i di-
versificació.

A banda dels coneixements científics que 
aquests estudis proporcionen, els resultats 
també són importants de cara a la conser-
vació. Conèixer al detall les espècies vege-
tals mediterrànies ha de permetre afrontar 
alguns dels problemes ambientals causats 
pels humans, com ara la pèrdua de biodi-
versitat, les invasions, els incendis i el canvi 
climàtic, entre d’altres.

Una de les causes de la pèrdua de biodiver-
sitat tant a Catalunya com en molts indrets 
del món és la fragmentació dels hàbitats. 
Des del CREAF es porten a terme diversos 
estudis per analitzar les conseqüències 
evolutives de la fragmentació sobre 
les poblacions vegetals. Quan un hà-
bitat se subdivideix en parcel·les més pe-
tites, un dels principals efectes és que les 
poblacions que resten són més vulnerables 
a les variacions ambientals, demogràfiques 
i genètiques, cosa que les fa més suscep-
tibles a l’extinció. En aquestes situacions, 
la capacitat per migrar i colonitzar nous 
hàbitats esdevé un factor clau per al man-
teniment i l’evolució de les poblacions. 

El fet és que les poblacions que viuen en 
hàbitats fragmentats es podrien comparar 
amb petites illes envoltades de terreny poc 
favorable per ser colonitzat. Per això, els in-
dividus amb més capacitat de dispersió te-
nen una probabilitat més elevada de desa-
parèixer —és més probable que les llavors 
caiguin en terreny desfavorable per establir-
se—. Per tant, des d’un punt de vista teòric, 

la fragmentació pot afavorir que se seleccionin els individus 
menys dispersants. 

Per comprovar aquesta hipòtesi, el Centre realitza estudis 
sobre les característiques de dispersió d’algunes plantes de la 
família de les asteràcies, com ara Centaurea corymbosa, Crepis 
triasii (panconia de penyal), Leontodon taraxacoides (dent de 
lleó) i Mycelis muralis (lletuga de bosc), en diversos indrets de 
la Mediterrània. Els resultats evidencien que, en molts casos, 
la variació en els caràcters de dispersió analitzats té una base 
genètica. A més, en el cas concret de la lletuga de bosc s’ha 
comprovat que en els individus de les poblacions més aïlla-
des hi ha una reducció de la capacitat de dispersió. És per 
tot això que es recomana garantir no només la conservació 
d’espècies sinó que aquestes tinguin hàbitats prou connec-
tats per garantir-ne la persistència futura.

Un altre estudi que demostra les conseqüències negatives de 
la fragmentació és el que s’ha dut a terme en les fagedes 
del Montseny. Aquest massís s’ha revelat com un magnífic 
laboratori natural per estudiar els efectes de la fragmentació 
sobre les espècies forestals. Inicialment es pensava que la 
longevitat, juntament amb una bona dispersió del pol·len a 
través del vent, conferia als arbres una certa resistència en-
front de la fragmentació de l’hàbitat. No obstant això, i se-
gons els resultats aconseguits al Centre, la fragmentació no 
només redueix i aïlla les poblacions de faig (Fagus sylvatica) 
sinó que, a més, en pertorba el sistema de reproducció. Això 
fa que les poblacions siguin menys diverses genèticament, 

El CREAF estudia l’evolució i la 
diversificació de les plantes 
mediterrànies

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

La panconia de penyal (Crepis triasii) és un endemisme gimnèsic 
(Mallorca, Menorca i Cabrera) i una de les espècies estudiades. 
Foto: Maria Mayol.

http://www.creaf.uab.cat
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les mediterrànies) són força diferents dels de 
les oceàniques.

Pel que fa als trets vitals amb valor adaptatiu, 
el coneixement de la variabilitat genètica exis-
tent i com es distribueix, no només permet 
avaluar el paper de la selecció en la diversi-
ficació de la flora mediterrània, sinó que és 
una informació clau de cara a l’avaluació de la 
capacitat de les diferents espècies per persistir 
davant dels canvis ambientals que es poden 
produir en el futur. Des del CREAF es treballa 
en la caracterització de la variabilitat genè-
tica en diferents trets funcionals de diverses 
plantes, com ara les anteriorment esmenta-
des Centaurea, panconia, dent de lleó i lletu-
ga, juntament amb Brassica insularis. Entre els 
caràcters estudiats es posa especial atenció en 
els implicats en la resistència a la sequera, un 
factor fortament limitant per a la supervivèn-
cia i de gran importància a la Mediterrània. 

Els resultats obtinguts fins ara evidencien que 
per a totes les espècies analitzades hi ha una 
gran variabilitat dins de les mateixes poblaci-
ons i entre poblacions diferents. No obstant 
això, en algunes espècies, com ara Centaurea 
i Brassica, la selecció actua reduint la diversi-
tat en els trets funcionals estudiats, cosa que 
provoca que les poblacions esdevinguin cada 
cop més homogènies. En canvi, en el cas de 
la panconia de penyal, la selecció natural afa-
voreix el manteniment d’una diversitat local 
associada a un gradient microclimàtic. Per 
això, és d’una importància cabdal conservar 
les diverses poblacions d’aquesta espècie en 
el conjunt de la seva àrea de distribució.

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

que augmenti la consanguinitat entre els individus, i que siguin 
cada cop més divergents respecte a altres poblacions. Aquests 
resultats evidencien que la fragmentació posa en risc fins i tot 
espècies àmpliament distribuïdes i pol·linitzades pel vent. Per 
això, si es vol que aquestes poblacions perdurin a llarg termi-
ni és recomanable evitar la fragmentació dels boscos en àrees 
massa petites.

D’altra banda, el CREAF també disposa d’una altra línia de re-
cerca centrada en l’estudi dels processos implicats en l’es-
peciació i diversificació de la flora mediterrània. Des 
del punt de vista teòric, els processos evolutius que mantenen 
la diversitat genètica i promouen la diversificació específica 
poden ser molt diversos: mutació, migració, deriva genètica, 
recombinació o selecció. Estudiar com contribueix cadascun 
d’aquests factors en la diferenciació genètica dins d’una ma-
teixa espècie permet entendre els mecanismes pels quals en 
sorgeix una de nova. També es pot esbrinar la contribució re-
lativa de cadascun d’aquests processos en els elevats índexs de 
biodiversitat de què gaudeix la regió mediterrània. 

Part d’aquests estudis es realitzen sobre plantes endèmiques 
de diverses illes del Mediterrani occidental (Balears, Còrsega, 
Sardenya). I és que les illes són uns bons laboratoris naturals per 
a l’estudi dels mecanismes implicats en la formació de noves 
espècies. En les investigacions que es fan al CREAF s’analitza la 
variabilitat genètica de diversos endemismes illencs, i els resul-
tats s’integren en el context paleogeològic i paleoclimàtic de 
la regió. Els resultats revelen que la distribució de la variabilitat 
d’alguns endemismes, com ara Cephalaria squamiflora, Thymus 
herba-barona, o la panconia de penyal, es troba fortament vin-
culada a la història geològica i climàtica de la regió mediterrà-
nia, i que el paper de la migració sembla ser molt poc rellevant. 
Això suggereix que la deriva gènica ha jugat un paper molt 
important en l’estructuració de la diversitat genètica present 
avui dia en aquestes plantes endèmiques i, alhora, reforça la 
idea que els processos evolutius en les illes continentals (com 

Seguiment dels pol·linitzadors i 
avaluació del seu efecte sobre la 
fecundació de les flors de Cen-
taurea corymbosa, endemisme 
del massís de La Clape (sud de 
França). Foto: Agnès Mignot.

http://www.creaf.uab.cat
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Joanjo Ibàñez:
“Els inventaris forestals no han tingut en compte els 
matollars i és urgent corregir aquesta mancança”  

L’IEFC va ser un dels projectes innovadors del CREAF, no és així?
Bé, ja s’havia fet un primer Inventari Forestal Nacional (IFN1) als anys 
70, però l’IEFC posava especial atenció en tot un seguit de paràmetres 
que fins aleshores no s’havien estimat mai, com ara la biomassa de les 
diferents fraccions arbòries del bosc, la concentració de nutrients en 
aquestes fraccions, l’edat dels arbres… Tota aquesta informació ha ser-
vit per obtenir unes dades, com la quantitat de carboni que hi ha als 
boscos, que uns anys després han resultat absolutament necessàries.

També ha servit per estudiar la facilitat amb què un bosc crema.
Sí. En funció de la distribució de les diferents formacions forestals es pot 
elaborar un mapa de zones amb més o menys inflamabilitat. Es tracta 
d’un paràmetre que dóna idea de la probabilitat que un foc es pugui 
iniciar. I és que hi ha formacions forestals més susceptibles que altres a 
cremar-se. Una pineda de pi blanc amb sotabosc de bruc, per exemple, 
seria una estructura forestal força inflamable, mentre que els boscos de 
ribera són tot el contrari. Les característiques de la fusta i les fulles i l’emis-
sió de compostos volàtils (com ara els terpens) són alguns dels paràme-
tres que determinen la inflamabilitat d’una determinada massa forestal. 

I aquestes dades són aplicables en la prevenció d’incendis?
S’incorporen als mapes de risc d’incendi elaborats diàriament pel Ser-
vei de Prevenció d’Incendis Forestals (DMAH) prenent com a base 
aquest i altres paràmetres (meteorològics, etc.). En relació a la pre-
venció d’incendis també vam elaborar a partir de les dades de l’IEFC 
els mapes de models de combustible. Aquests models depenen de la 
estructura del bosc i ens indiquen per quin estrat de la vegetació avan-
çaria un incendi i quines característiques tindria. 

L’IEFC va analitzar només boscos o també matollars?
Només bosc; és a dir, superfície forestal arbrada (poc més d’1,2 milions 
d’hectàrees l’any 1993). De fet, cap dels inventaris que s’han fet fins ara 
ha tingut en compte els matollars, unes formacions que ocupen al vol-
tant de mig milió d’hectàrees al nostre país. Són la tercera coberta del 
sòl més abundant després de boscos i conreus. Cal dir, però, que l’IEFC 
va recollir informació del sotabosc present a les parcel·les de mostreig.

I per quan un diagnòstic específic dels matollars?
No ho sé, però caldria posar-s’hi ben aviat. No sabem els models de 
combustible a una quarta part dels terrenys forestals, ni quina quanti-

tat de biomassa representen aquest 
mig milió d’hectàrees, ni, per tant, 
quina és la quantitat de carboni que 
emmagatzemen. A més, en l’actual 
context de canvi climàtic és previ-
sible que aquestes formacions es-
devinguin encara més abundants 
a les àrees més seques del nostre 
territori.

També has portat un altre dels 
projectes insígnia del CREAF: 
el Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya.
Sí; i, per cert, també té a veure amb 
l’IEFC. I és que per fer l’inventari ca-
lia determinar la superfície a mos-
trejar i el primer que vam trobar a 
faltar va ser una cartografia adequa-
da. Al final vam acabar organitzant 
un projecte en què no només clas-
sificàvem la superfície de bosc (per 
a l’IEFC), sinó qualsevol altre tipus 
de coberta del sòl, fos forestal (ma-
tollars, prats, tarteres i altres zones 
nues) o no (aigües continentals, 
conreus i zones urbanes). Així va 
néixer el primer Mapa de Cobertes 
del Sòl de Catalunya (MCSC), que 
també va ser el primer de tot l’Estat 
amb una certa escala de detall.

Especialitzat en inventaris forestals i cartografia temàtica, 
Ibàñez es va formar com a biòleg a la Universitat de Barcelona. 
El 1988 s’incorpora al CREAF per treballar en un projecte em-
blemàtic: l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC), 
per a la realització del qual es van mostrejar més de 10.000 
parcel·les de bosc. Des del 2008 és el subdirector del Centre.

Foto: Lia Ibàñez.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/incendis/inici.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/incendis/inici.jsp
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
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Recentment n’heu tret la 3a edició, molt mi-
llorada respecte a la 1a.
Per al primer MCSC ja vam disposar d’un material 
prou fi: les ortofotografies, produïdes per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) basades en un vol de 
l’any 1993, que tenien un píxel de 2,5 m. Però per a 
la 3a edició hem disposat d’imatges (també produï-
des per l’ICC i corresponents al període 2005-2007), 
amb un píxel de 0,5 metres, és a dir, amb un gra 25 
vegades més fi. Ara es treballa en la 4a edició del 
mapa amb imatges amb píxels de 25 cm.

I això, en què es tradueix?
En què pots distingir molts més tipus de cobertes i 
això ha quedat reflectit en l’augment de categories 
de la llegenda. Si a la primera versió hi havia poc 
més de 20 categories (boscos, conreus, zones urba-
nes, etc.), la tercera ja supera les 200. Això ens ha 
permès passar de cartografiar boscos a cartografi-
ar tipus de bosc (alzinars, fagedes, avetoses...), de 
cartografiar conreus a tipus de conreu (oliverars, 
vinyes, cítrics, arrossars...) i de cartografiar zones 
urbanes a distingir entre tipologies urbanes (eixam-
ples, urbanitzacions, zones industrials...).

Entre les tres edicions de l’MCSC s’abasta un 
període de 12 anys. Hi ha hagut molts canvis 
al territori en aquest temps?
N’hi ha hagut força. La superfície de conreus, per 
exemple, s’ha reduït en unes 135.000 ha (unes 10.000 
per any). L’àrea total de matollars no ha canviat gaire 
(ha crescut en unes 9.000 ha) i la de boscos s’ha incre-
mentat en unes 50.000. Però més enllà d’aquests valors 
totals cal considerar també els canvis en la distribució 
d’aquestes formacions. Des del 1993 s’han cremat 
moltes hectàrees de bosc que actualment estan cober-
tes majoritàriament per matollars. Alhora, una part del 
que l’any 1993 eren matollars són actualment boscos.

I els conreus no s’han convertit en boscos?
Alguns d’aquests conreus abandonats han estat enva-
ïts per la vegetació natural i, certament, una petita part 

dels que ja estaven abandonats al començament del 
període poden haver esdevingut boscos. Però la ma-
jor part de conreus abandonats, actualment cal con-
siderar-los com herbassars (una situació encara força 
reversible). De fet, la categoria de prats i herbassars és 
una de les que han crescut més durant aquest perío-
de, tot i que al mateix temps s’ha perdut una part dels 
prats i matollars situats a l’entorn de les zones bosco-
ses. Els canvis en el territori són molt més importants 
del que finalment reflecteixen els valors totals d’aug-
ment i disminució de les diferents cobertes.

Quines han estat les cobertes més afectades 
per l’expansió urbana dels darrers anys?
Una part important dels conreus de les zones periurba-
nes s’han urbanitzat. S’han utilitzat per ubicar-hi nous 
polígons industrials i eixamplar molts pobles i ciutats. 
La urbanització del territori és un dels elements més 
significatius que s’observen en comparar els mapes 
durant aquest període. No tant pel nombre d’hectàre-
es afectades, poc més de 30.000, sinó perquè en per-
centatge representa un augment al voltant del 20%.

Aquesta informació comparativa, pot em-
prar-se en la planificació del territori?
S’hauria d’emprar. A més, ara hi haurà una nova edició 
de l’MCSC cada quatre anys, de manera que el segui-
ment de tots aquests processos podrà ser molt més 
acurat. Però de vegades sembla que els responsables 
de la planificació visquin d’esquena a aquesta informa-
ció. Que es perdin anualment 10.000 ha de conreus 
em sembla una dada que convindria prendre seriosa-
ment, sobretot tenint en compte que important que 
pot ser la producció d’aliments en àrees properes a les 
de consum. No pot ser bo dependre excessivament de 
la producció d’aliments en altres països, i menys enca-
ra en un context on és previsible un encariment im-
portant dels costos de transport. Tampoc ha estat una 
bona política impermeabilitzar bona part dels millors 
camps de conreu per encabir-hi centres comercials i 
polígons industrials, cosa que d’altra banda també ha 
incrementat les necessitats de transport.

Canvis en els usos i cobertes 
del sòl. Les quatre zones 
numerades havien estat 
conreus llenyosos en un pas-
sat recent. Com es veu a la 
imatge esquerra, l’any 1993 
van ser, en major o menor 
grau, envaïts per la vegeta-
ció natural dels voltants o 
urbanitzats (zona 4). L’any 
2006 gairebé s’havia perdut 
qualsevol pista del seu pas-
sat com a conreus. 
Imatge: J.J. Ibàñez.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.icc.es/
http://www.icc.es/
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MOTIVE

Models per a una gestió forestal 
adaptativa.

Plasticitat ecològica del pi roig i 
possibles canvis en la distribució 
d’aquesta espècie a causa del 
canvi climàtic.

Desenvolupament d’un sistema 
d’indicadors de la fragmentació 
dels hàbitats per infraestructures 
de transport.

El clima i els usos del sòl són dues 
de les variables clau dels canvis que 
estan experimentant els boscos ar-
reu d’Europa. I això ocorre just en 
un moment en què la societat va-
lora de forma més consistent els 
serveis que proporcionen (conser-
vació de la biodiversitat, protecció 
del sòl, lleure, etc.). 

L’objectiu del projecte és desenvo-
lupar estratègies de gestió forestal 
amb vista a facilitar l’adaptació dels 
boscos al canvi climàtic. Per això, 
s’avaluaran les conseqüències dels 
canvis en diferents tipus de boscos 
sotmesos a diverses intensitats de 
gestió, així com l’impacte de les per-
torbacions provocades pel canvi cli-
màtic —com ara sequeres, inunda-
cions i incendis— sobre la dinàmica 
forestal. En l’àmbit mediterrani, les 
muntanyes de Prades han estat tria-
des com a cas d’estudi particular.

L’objectiu general del projecte ha 
estat predir com l’augment pre-
vist de la sequera i els incendis pot 
afectar la distribució del pi roig (Pi-
nus sylvestris) al sud d’Europa. 

Els resultats obtinguts fins ara indi-
quen que a escala regional la mor-
talitat de pi roig ve determinada 
sobretot per l’estructura forestal, i 
que la mortalitat es veu incremen-
tada quan les condicions són més 
seques. A escala més local, s’ha po-
gut constatar l’escassa capacitat de 
regeneració d’aquesta espècie des-
prés d’incendis o d’episodis d’eixut 
intens. Aquests resultats suggerei-
xen que a diverses zones del nostre 
país els boscos de pi roig podrien 
ser substituïts per altres espècies en 
un període de temps relativament 
curt. Actualment estem treballant 
en la quantificació d’aquests canvis 
utilitzant models demogràfics.

La fragmentació dels hàbitats per in-
fraestructures lineals de transport és 
un dels factors que afecta més ne-
gativament la conservació de la bi-
odiversitat. Realitzat conjuntament 
amb Minuartia, en aquest projecte 
s’han posat a punt un conjunt d’in-
dicadors de fragmentació, que se-
ran publicats pel Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) 
com a part d’una sèrie de prescrip-
cions tècniques sobre la qüestió. 

Aquests indicadors, adreçats a tèc-
nics i gestors, valoren l’estat actual i 
futur, les tendències de canvi i l’efec-
te de les diverses alternatives d’un 
pla o projecte pel que fa a la frag-
mentació del territori. Els indicadors 
han estat pensats per ser aplicats en 
diverses escales espacials i fases de 
desenvolupament del projecte, però 
especialment en les que fan referèn-
cia a la selecció d’alternatives. 

IP CREAF: Joan Pino
Finançament: MARM

IP CREAF: Carles Gracia
Finançament: UE

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Finançament: MEC

PI ROIG FRAGMENTA

Els boscos de les muntanyes de Prades 
seran motiu d’estudi en el marc del 
projecte europeu. Foto: Carles Gracia.

Les infraestructures viàries afecten 
negativament la biodiversitat. Foto: Imatge 
de domini públic (Wikimedia Commons).

Els boscos de pi roig podrien desaparèixer 
del nostre territori en el futur. 
Foto: Crusier (Wikimedia Commons).

http://www.creaf.uab.cat
http://www.minuartia.com/
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INCO 2

Compressió i transmissió 
interactiva d’imatges d’alta 
resolució. Aplicacions en 
Teledetecció i SIG.

Xarxa de recerca i formació 
en l’àmbit de les interaccions 
globals biosfera-clima.

Desenvolupament d’un 
portal web sobre fauna i flora 
pirenaiques.

L’enorme volum de dades que es 
generen actualment en qualsevol 
àmbit de la recerca comporta la 
necessitat de poder accedir a grans 
volums d’informació de forma àgil, 
interactiva i eficient, i això és espe-
cialment rellevant en el cas de les 
imatges de Teledetecció.

El projecte ha investigat sobre la inte-
gració d’una plataforma de compres-
sió i transmissió interactiva d’imatges 
al SIG MiraMon, sobre el desenvolu-
pament d’un nucli de visualització i 
consulta a un dispositiu mòbil i sobre 
l’establiment de paràmetres opera-
tius per a la creació de serveis web de 
cartografia seguint estàndards OGC, 
així com desenvolupant-ne de nous 
(com el WMTS, el primer estàndard 
internacional impulsat per un grup 
espanyol). El projecte té continuïtat 
amb els respectius SCAITOMI (MI-
CYN) i GEO-PICTURES (FP7-UE).

Amb el títol Anticipant les retroali-
mentacions entre el canvi climàtic i 
la biosfera en el Sistema Terra fins al 
2200, GREENCYCLES II és la con-
tinuació d’un projecte homònim i 
està finançat pel programa Marie 
Curie sobre interaccions biosfera-
clima. 

El CREAF hi participa en dos pro-
jectes que combinaran les mesures 
de camp amb la modelització. El 
primer consisteix a estudiar l’im-
pacte de la sequera en la fisiologia 
dels arbres i, el segon, a analitzar 
la respiració de l’ecosistema i el seu 
paper en els balanços de carboni. 
Les espècies que s’estudiaran són, 
principalment, l’alzina, el roure, el 
pi blanc i el pi roig. L’objectiu global 
és poder anticipar millor els efectes 
que el canvi climàtic pot tenir so-
bre les espècies, i els ecosistemes 
que conformen, a la Mediterrània.

Actualment, no hi ha a Catalunya 
un únic espai a Internet que centra-
litzi tota la informació relacionada 
amb la història natural dels Pirineus, 
de manera que les dades es troben 
molt disperses. Amb l’objectiu de 
donar solució a aquesta problemà-
tica neix el projecte Pyrenaica, que 
proposa crear un espai en línia que 
reuneixi la informació sobre la fau-
na i la flora pirinenques. 

En aquest sentit, la web oferirà ar-
ticles científics sobre espècies de 
muntanya i fotografies de qualitat, 
tant per als aficionats a la natura 
com per a especialistes d’aquest 
entorn. També es posarà atenció 
en els estudiants, de manera que 
es desenvoluparà i proporcionarà 
material didàctic per a escoles. Tot 
això s’integrarà en un espai web 
pensat per navegar-hi fàcilment i 
de forma intuïtiva.

IP CREAF: Xavier Pons
Finançament: MICYT

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: UE

IP CREAF: Bernat Claramunt
Finançament: Fundació Caixa 
Catalunya

GREENCYCLES II PYRENAICA

La perdiu blanca (Lagopus muta) és un ocell 
típic de cadenes muntanyoses. Foto: Imatge 
de domini públic (Wikimedia Commons).

Logotip del projecte europeu.
Font: Coordinació GREENCYCLES II.

Serveis interoperables associats a grans 
imatges JPEG 2000. 
Autor: Joan Masó.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm
http://www.opengeospatial.org/
http://www.greencycles.org/
http://www.pyrenaica.org/
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Presentacions
Presentació de l’MCSC-3 a la Generalitat
El passat juliol es va presentar al Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge (DMAH) de la Generalitat la 3a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya (MCSC-3). Elaborada per fotointerpretació d’ortofotografies di-
gitals realitzades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en el període 
2005-2007, aquesta nova versió del mapa consisteix en una cartografia a 
escala 1:5.000 i consta d’una llegenda amb més de 200 categories. Això 
permet identificar tant tipologies de bosc, com diferents tipus de conreus 
i cobertes urbanes, la qual cosa suposa una millora substancial en la gestió 
i la planificació del territori.

Jornades
Com podem ajudar els boscos a adaptar-se al canvi global?
Aquesta és una de les preguntes a les quals s’intentarà donar resposta en 
el decurs d’una nova Jornada CREAF–SCB–ICHN, que se celebra el 4 de 
novembre a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a Barcelona. Amb el títol 
Boscos i canvi global: de la recerca a la gestió adaptativa, aquesta setena 
edició de la trobada posa l’accent en la transferència dels coneixements 
científics per dissenyar estratègies de gestió per minimitzar els efectes del 
canvi climàtic sobre els boscos mediterranis. 

Com afrontar el fet que la disponibilitat d’aigua serà menor, com hi res-
pondran les espècies i com es veuran alterades les interaccions entre les 
diferents espècies d’aquests ecosistemes són algunes de les temàtiques 
que aborda el programa, que compta amb experts tant de l’àmbit cien-
tífic com de la gestió i l’administració. La xerrada inaugural d’enguany 
és a càrrec de Teodoro Marañón, investigador de l’Institut de Recursos 
Naturals i Agrobiologia de Sevilla (IRNASE – CSIC), que parlarà sobre la 
capacitat de resistència dels boscos enfront del canvi global. La trobada és 
una iniciativa anual del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la 
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).

La Jornada de Doctorands es consolida
Un total de 23 estudiants van participar en una nova edició, la tercera, de 
la Jornada de Doctorands, que es va celebrar el passat 27 de setembre. 
Aquesta xifra representa la meitat dels estudiants de doctorat del Centre, 
alguns dels quals no hi van poder assistir per motius d’agenda o perquè 
es trobaven fora de Catalunya. Del total de participants, 12 van ser alum-
nes del Doctorat en Ecologia Terrestre (DET), un títol propi impartit en 
col·laboració amb la UAB. Iniciada el 2008 amb motiu del 20è aniversa-
ri del Centre, la Jornada de Doctorands ja ha esdevingut una cita anual 
consolidada per saber de primera mà quina és la recerca que fan els joves 
investigadors.

Detall d’un dels fulls de l’MCSC-3. 
Autors: J.J. Ibàñez i J.A. Burriel.

Clapa de bosc envoltada de prats a Es-
clanyà (Baix Empordà). Foto: Imatge de 
domini públic (Wikimedia Commons).

http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.creaf.uab.cat
http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.icc.es/
http://www.creaf.uab.es/cat/activitats/j_CREAF.htm
http://www.iec.cat/
http://www.irnase.csic.es/
http://www.irnase.csic.es/
http://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.creaf.uab.es/det/

