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Impactes del canvi climàtic (CC)
Els efectes del CC sobre els sistemes 
forestals són molt variables depenent 
de les zones geogràfiques. En els 
ecosistemes mediterranis cal destacar: 
decaïment i mortalitat de l’arbrat, 
afectació de malalties i plagues, canvis 
en l´àrea de distribució i composició 
d’espècies, reducció de la producció i 
incendis forestals. 

Mortalitat de l´arbrat per sequeres i plagues

Gestió forestal 
La gestió forestal és un important instrument per a reduir els efectes negatius del CC
en els boscos (FAO, 2010). Els principis de la gestió forestal sostenible es poden aplicar 
per a reduir la sensibilitat i vulnerabilitat dels boscos al CC i per tant millorar la seva 
capacitat d’adaptació al CC.

Símptomes de decaïment degut a sequera Vessant amb tots els arbres secs (gran afectació en 
la vitalitat i producció)

Gran incendi forestal 
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Mesures de gestió I: Realització de 
tractaments silvícoles i tallades
- Aclarides i selecció de tanys.
- Promoure les espècies més adaptades i vitals.
- Avançar en el grau de maduresa dels boscos, 

allargant torns.
- Ajudar a la regeneració natural del bosc. 

Mesures de gestió II: Promoció de
boscos mixtes i de la biodiversitat
- Promoure masses mixtes i diversitat

d’espècies, sobretot de frondoses.
- Plantar amb espècies millorades

genèticament i adaptades al clima.
- En plantacions de coníferes,

intercalar frondoses i promoure
plantacions mixtes.

Resiliència: és la capacitat que té 
un bosc, donada una pertorbació 
(sequera, plaga, malaltia, 
incendi, ventada) a sobreviure i 
retornar al seu estat original.
Boscos més complexos i 
biodiversos són més resilients, 
doncs presenten diferents 
mecanismes de recuperació o 
resistència a la pertorbació. 

Millorar l´adaptació dels boscos al CC:
Increment de la resistència i la resiliència
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Mesures de gestió III: Prevenció de grans incendis forestals
- Promoure estructures resistents al pas del foc i que evitin incendis de capçades actius i
virulents

Estructures forestals amb poca 
acumulació de combustible i 
discontinuïtat vertical i horitzontal 
pel que fa als estrats de vegetació 
són més resistents al foc.

Incendi de capçades actiu Incendi de capçades passiu Incendi de superfície
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Impactes i mesures de gestió per a l´adaptació al canvi climàtic (Vericat et al, 2012)

Principals manifestacions del CANVI CLIMÀTIC

Increment de les temperatures (mitjana anual, estival)

Reducció de la pluviometria 

Increment de dies sense pluja

Onades de calor

Episodis de precipitació de gran intensitat 

Sequeres fortes 

Reducció del creixement, la capacitat de fixar carboni 
i les produccions forestals

Debilitament de les masses, decaïment i mortalitat, 
degut al dèficit hídric i sequeres extremes

Problemes en la regeneració per condicions més 
àrides i per canvis fenològics i fisiològics

Augment de la freqüència i intensitat d’incendis

Increment de processos erosius i degradació del sòl

Danys mecànics degut a esdeveniments de tempestes 
i vendavals d’alta energia

Increment del creixement en localitzacions sense 
restricció hídrica per augment de la Tª

Més severitat i freqüència de plagues i malalties

Alteració de les comunitats vegetals: canvis de 
composició i canvis genètics (extinció, migració)

Principals IMPACTES en els boscos

Principals MESURES D’ADAPTACIÓ

Millora de la vitalitat de les masses
Aplicació de tractaments de reducció de la densitat: 

selecció de tanys i aclarides
Restauració d’àrees degradades i àrees afectades 

per incendis forestals

Adaptacions en les actuacions de regeneració
Afavorir la regeneració natural sexual

Adaptació de las reforestacions: espècies, genotips, 
tècniques de plantació, heterogeneïtat

Reducció de la vulnerabilitat als incendis
Modificació del model de combustible a escala de 

rodal mitjançant tractaments silvícoles 
Disseny d’àrees estratègiques de gestió forestal per 

a la prevenció de grans incendis forestals

Increment de la resistència i resiliència afavorint la 
heterogeneïtat

Diversificació específica i de fenotips. Foment de 
masses mixtes i sotabosc diversificat

Diversificació d’estructures
Mantenir i afavorir “illes de diversitat”

Mesures de facilitació de l’adaptació genètica
Conservació de les ‘reserves genètiques’ i 

manteniment de la diversitat genètica
Migració assistida
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