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1- El paper dels sistemes terrestres en el cicle del carboni 
 Els boscos emmagatzemen gairebé 900 mil milions de tones de carboni 
(C) dels quals el 60% està emmagatzemat al sòl o a la fusta morta, l’altre 40%  a 
la part aèria i subterrània dels arbres. En quant als fluxos de C, tot i que com a 
conseqüència de la fotosíntesi els boscos capturen 120 mil milions de tones de C 
a l’any, el balanç final –com a resultat de les emissions de la respiració dels 
boscos y dels organismes descomponedors i de les pertorbacions (focs, 
aprofitaments de fusta i llenya, etc.) – és només de 1 miler de milions de tones. 
Aquest segrest net de C de l’atmosfera s’ha mantingut i fins i tot ha augmentat 
en les darreres dècades de manera que els boscos a escala mundial són els 
responsables de capturar anualment el 30% del CO2 que s’emet com a resultat 
de les activitats humanes: crema de combustibles fòssils i canvi d’usos del sòl. A 
Catalunya, els boscos també segresten més C que no emeten, fent que el balanç 
net sigui de 1,3 milions de tones de C capturat anualment, malgrat això només 
segresten el 10% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle dels 
catalans, dit d’una altra manera caldria 10 vegades la superfície de bosc que 
tenim actualment per compensar totes les nostres emissions. 
 
2- Impacte del Canvi Climàtic en els boscos, eines de mitigació i previsions 
futures 
 Com a conseqüència de l’augment continuat del CO2 a l’atmosfera (el 
2015 es va superar la barrera psicològica dels 400 ppm) la temperatura global 
del planeta no ha parat d’augmentar i els fenòmens climàtics són cada vegada 
més extrems i freqüents. Aquests canvis estan comportant un afebliment dels 
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boscos amb un augment dels episodis de mortalitat i una reducció del 
creixement. De moment afecta les espècies situades a les zones de clima 
alpí o atlàntic i en menor mesura als boscos mediterranis com els alzinars o 
els boscos de pi blanc. Diversos estudis apunten que la gestió forestal, 
reduint la competència pels recursos com l’aigua, poden ajudar a mitigar 
els efectes del canvi climàtic, al menys a curt termini. Altres estudis 
apunten que l’augment de la riquesa duta a terme amb una gestió que 
afavoreixi els boscos mixts poden servir per reduir la seva vulnerabilitat, 
augmentant a l’hora la productivitat i la seva capacitat d’adaptació. 
 Les projeccions del canvi climàtic apunten que cap a finals del segle 
XXI l’augment de la temperatura anual pot arribar a ser d’entre 3 i  4º C i la 
reducció de la precipitació a l’estiu de fins al 50%. Els models de simulació, 
tenint en compte aquestes projeccions, vaticinen una reducció de la 
idoneïtat climàtica per la majoria d'espècies arbrades del nostre país, amb 
l’excepció de les espècies més mediterrànies que augmentarien la seva 
àrea de distribució geogràfica. I no només, els models de simulació 
silvícoles apunten a una reducció generalitzada de la capacitat d’embornal i 
per moltes espècies, fins i tot que a mig termini (dècades) deixin de tenir 
aquest capacitat i siguin emissors nets de CO2.  
 És urgent una gestió silvícola per adaptar els nostres boscos al canvi 
climàtic per fer-los menys vulnerables si volem seguir gaudint dels 
incalculables serveis que ens ofereixen. 
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