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Superfície forestal del Montseny

• 18 municipis

• 55.090 hectàrees
Segons el MCSC04, 2009



Els boscos del Montseny en els darrers 25 anys
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Els boscos del Montseny en els darrers 25 anys

IFN2 IFN4IFN3

Àrea basal (m2/ha) 16,5 17,5 21,3

Volum amb escorça (m3/ha) 68,3 81,7 108,1

Densitat (peus/ha) 986,3 896,6 1036,5

25%

50%

Segons l’espècie
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Els boscos del Montseny en els darrers 25 anys



• El Montseny té boscos joves que han crescut en un gairebé 50% 
en volum en aquests darrers 25 anys.

• L’alzinar és el bosc principal a la RB, i no presenta símptomes de 
declivi de reducció de la seva presencia degut a una bona 
regeneració

• Pinedes (pi blanc, pi pinyer i pi roig) i les rouredes redueixen la 
seva presència degut a la nul·la o gairebé nul·la regeneració 
actual. 

• Les fagedes, tot i un menor creixement que en èpoques 
passades, manté uns bons indicadors de vigor i regeneració.

Els boscos del Montseny en els darrers 25 anys



Idoneïtat bioclimàtica dels espècies
• Probabilitat de presència d’una espècie a 

Catalunya en funció del clima.

Pi blanc Pi roig



Idoneïtat bioclimàtica dels espècies
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Vulnerabilitat de les espècies del Montseny

Prediu la vulnerabilitat dels boscos mesurada com una probabilitat 
entre 0 i 1, a partir d'informació real de les zones boscoses 
afectades per decaïment forestal provinent del projecte DEBOSCAT 



Vulnerabilitat de les espècies del Montseny

Predicció de la 

PROBABILITAT 

D’AFECTACIÓ
model



Vulnerabilitat de les espècies del Montseny
Sequera 

MODERADA
Sequera GREU



Vulnerabilitat de les espècies del Montseny
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Objectiu
▪ Rànquing de vulnerabilitat de les espècies de la R.B. del 

Montseny 

▪ Identificació sobre cartografia de les zones més
vulnerables actual i futura. 

Com es va fer?
• Dibuixar sobre cartografia en paper, per cada espècie, 

zones de sensibilitat a la sequera actual i futura (3 grups)

Cartografia participativa de la vulnerabilitat



Ranking de vulnerabilitat 

de les especies

Cartografia participativa de la vulnerabilitat



Cartografia participativa de la vulnerabilitat



Superfície vulnerable per espècies (actual i futura)

Cartografia participativa de la vulnerabilitat



• Sota un escenari de sequera greu es preveu que els alzinars poden ser 
vulnerables. No obstant, la seva capacitat de rebrotar els dona un gran 
potencial de recuperació.

• La dinàmica entre IFN2-IFN4 mostra una substitució natural del suro per 
altres espècies per competència. Ara bé, el mapa de vulnerabilitat
assenyala que no és gens sensible. Atesa la seva capacitat de rebrotar no 
es preveuen afectacions importants davant d’esdeveniments climàtics
extrems.

• Els canvis IFN2-IFN4 fan preveure una substitució del pi blanc per altres 
espècies. Però la seva resistència a la sequera i la seva alta capacitat de 
colonitzar espais oberts la converteixen en espècie clau davant el canvi 
climàtic. 

Algunes conclusions



• Les cartografies de vulnerabilitat i idoneïtat no assenyalen situacions greus 
pel pi roig, però ja hi ha afectacions destacables actualment. La 
presència del pi roig al Montseny es va reduint però, per ara, els IFN no 
detecten increments de mortalitat.

• Pel faig, les cartografies de vulnerabilitat i idoneïtat assenyalen situacions 
de baixa idoneïtat. Però de moment, les dades sobre el terreny indiquen 
un bon estat de salut de les fagedes.

• Els inventaris assenyalen que la presència dels roures al Montseny s’ha 
reduït. En el futur es preveu que les rouredes tindran afectacions 
importants. Malgrat que  els roures tenen capacitat de rebrotar de 
capçada i recuperar-se. 

• Hi ha consens en una clara recuperació de les castanyedes; però la 
cartografia experta assenyala que davant de sequeres greus un 25% de la 
superfície de castanyedes es podria veure afectada en el futur. 

Algunes conclusions



Moltes gràcies
per la seva atenció


