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Pròleg 
 
En aquest article presento alguns conceptes i terminologia utilitzada 
en l’àmbit del cicle del carboni en general i aplicada als boscos en 
particular. També s’intenten introduir de manera sintètica els 
processos que relacionen el cicle del carboni i la vida als boscos. 
Aquest article l’he escrit pensant en aquelles persones que malgrat 
tenir molta experiència en la gestió forestal, s’han trobat els darrers 
temps amb noves maneres de veure les coses quan es pren com a 
protagonista el carboni.  
 
Sobre la capacitat d’acumulació de carboni als boscos. On és el 
carboni? 
 
L’increment de CO2 atmosfèric i d’altres gasos d’efecte hivernacle s’ha 
propiciat per l’activitat humana, i està lligat sobretot a la crema de 
combustibles fòssils, però també a la deforestació. Els boscos són 
ecosistemes terrestres que suporten gran quantitat de carboni a la 
seva estructura, i per tant és evident la importància que tenen pel 
cicle d’aquest element. El carboni el trobem a la matèria orgànica i 
és, aproximadament, la meitat del pes de la massa que forma part 
dels organismes vius, la biomassa. Si la matèria orgànica ja no forma 
part dels éssers vius passa a anomenar-se necromassa. La quantitat 
de carboni que trobem a la necromassa va disminuint en pes en 
descompondre’s (podrir-se), i la seva proporció respecte als altres 
elements pot variar molt segons els processos i condicions de la 
descomposició. Així doncs, la necromassa es transforma quedant-ne 
aquelles parts i compostos més resistents. La proporció entre 
biomassa i necromassa pot variar molt segons el tipus d’ecosistema 
forestal. En els nostres, com tendeix a acumular-se, pot superar amb 
escreix la quantitat de biomassa, o si més no, és normal trobar tanta 
quantitat d’una com de l’altre.  
 
La biomassa més evident és l’aèria (fulles, branques, troncs,...), ja 
que la biomassa subterrània no la veiem (sobretot constituïda per les 
arrels). La quantitat de biomassa aèria també depèn molt del tipus de 
bosc; valors entre 50 i 150 tones per hectàrea es poden trobar al 
nostre territori. En alguns dels nostres boscos on s’ha mesurat la 
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biomassa subterrània, per exemple alzinars de les muntanyes de 
Prades, s’ha trobat que representa tanta quantitat com la aèria. En 
aquest cas, la meitat o més de la biomassa total és subterrània, 
assolint, la biomassa total, valors de més de 200 tones per hectàrea.  
En canvi, en d’altres espècies, per exemple de coníferes, s’estima que 
la biomassa subterrània pot oscil·lar al voltant d’un trenta per cent 
del total. La fusta és el component estructural més abundant de la 
biomassa dels arbres i sovint pel qual els humans hi mostrem més 
interès. Pel que fa a la necromassa, la que se’ns fa més evident és la 
virosta dipositada al damunt del terra dels nostres boscos (fullaraca, 
trons caiguts,...) i una bona part tampoc la veiem per trobar-se ja 
inserida en la mateixa matriu que constitueix el sòl; per exemple, les 
arrels mortes i aquells compostos orgànics que hi han anat perdurant 
en ser de difícil descomposició.  
 
La gestió forestal es pot veure, de forma simplificada, com la lògica 
humana de  voler evitar que hi hagi necromassa al bosc, que 
s’incorporaria al sòl, si aquesta pot ser aprofitada com a producte 
forestal, com per exemple la fusta. És clar que la gestió vol moltes 
més coses, com per exemple evitar que la competència freni la 
producció, o que el carboni fixat al bosc retorni a l’atmosfera si 
aquest crema per culpa dels incendis abans d’assolir els productes 
forestals desitjats. Així doncs, la gestió representa una retirada de 
part del carboni emmagatzemat al bosc. Les actuacions de la gestió 
es fan amb uns determinats ritmes depenent del tipus de bosc i de 
les  condicions ambientals. Per altra banda, els incendis forestals, 
abans esmentats, també representen un retorn de part del carboni 
fixat a la matèria orgànica del bosc a l’atmosfera, però no pas dels 
troncs, ja  que normalment romanen socarrimats al lloc, encara que 
normalment es retiren després per la gestió posterior a l’incendi. El 
que li passa al carboni retirat per la gestió, també s’ha de seguir si 
volem tancar el seu cicle. És a dir, se n’han d’avaluar les pèrdues 
segons el tipus de producte, i el temps que triga en retornar a 
l’atmosfera. Però és important remarcar, que la matèria orgànica que 
deixem al bosc, la que no ens emportem amb la gestió i que no 
crema, té un paper molt important en quant a l’estructura que dona 
al sòl. Hi dóna capacitat de retenció d’aigua i nutrients, i és per ella 
mateixa una font important de part dels nutrients necessaris per la 
producció. Això no ho hem d’oblidar quan sentim parlar dels “boscos 
nets”, o d’aprofitar-ho tot. Si es mira globalment, l’acumulació de 
carboni als boscos en forma de matèria orgànica és el resultat de 
processos dinàmics, que poden variar en el temps, i que com a 
resultat modifiquen les quantitats de biomassa i necromassa present 
en cada moment.  
 
Quina és la capacitat d’emmagatzematge de carboni als boscos? Fins 
a quin punt els boscos actuen com a fonts emissores de carboni o 
com a captadors d’aquest element? són qüestions que no tenen 
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resposta fàcil.  Part d’aquesta dificultat rau en que el resultat pot 
canviar segons les condicions ambientals, segons com gestionem els 
nostres sistemes forestals, i com i en quina freqüència es donen 
pertorbacions com per exemple els esmentats incendis forestals. 
Segurament, a molta gent li agradaria sentir una resposta única, però 
la veritat és que la realitat no és homogènia, i algunes coses que 
poden anar be en alguns llocs, poder resultar malament en d’altres. A 
continuació intentarem repassar breument com funcionen aquestes 
entrades i sortides. Si entenem els processos, ens pot ajudar a 
matisar les diferents realitats de cada lloc.   
 
Sobre les entrades i les sortides de carboni. Com entra i surt el 
carboni del bosc? 
 
El balanç de carboni, lligat a l’activitat dels organismes, depèn de 
forma important de dos processos essencials: la fotosíntesi i la 
respiració. Aquests processos donen lloc a la fixació de carboni 
(fotosíntesi) i a la seva alliberació del ecosistema (respiració).  Amb 
la fotosíntesi els productors primaris incorporen CO2 a l’ecosistema i 
construeixen la matèria orgànica. Es realitza als cloroplasts, que 
originàriament eren bacteris fotosintètics lliures i han evolucionat com 
a endosimbionts, i contenen les clorofil·les que són responsables del 
color verd de les fulles de les plantes. En síntesi, es pot dir que els 
productors primaris retiren CO2 que prové de l’atmosfera i el 
redueixen gràcies als electrons que els proporciona l’aigua i l’energia 
de la llum; el resultat és la matèria orgànica (carboni reduït) i 
l’alliberament d’oxigen. Aquest carboni reduït emmagatzema l’energia 
d’origen lumínic en forma d’energia química a la matèria orgànica: la 
biomassa. Aquest procés depèn de les condicions ambientals ja que 
es necessita, com dèiem abans, llum i aigua, però també nutrients 
(nitrogen, fòsfor, potassi,...). L’aigua que puja des de les arrels per la 
fusta que constitueix l’albeca dels troncs, i que surt per les fulles en 
un procés que s’anomena transpiració, és el vehicle responsable del 
transport. Però aquest transport necessita energia, que en aquest cas 
el proporciona la radiació solar, que a més de proporcionar energia 
per la fotosíntesi, permet l’evaporació de l’aigua que puja fins a les 
fulles. La temperatura és un altre factor ambiental que determina 
l’activitat. Si aquesta és baixa, la maquinària fotosintètica s’atura; 
però si és massa alta la maquinària fotosintètica es desorganitza i 
deixa de ser funcional. Temperatures al voltant dels 20 º centígrads 
són a l’entorn de les òptimes, tot i que pot variar segons els 
organismes i les seves adaptacions. La transpiració, que tot just hem 
esmentat, també té un paper refrigerant per les fulles, ja que en 
evaporar-se l’aigua a la seva superfície, s’emporta part de l’energia, 
igual que el que passa en els cantis on hi conservem l’aigua fresca. 
L’aigua surt de les fulles per unes obertures anomenades estomes i 
és, alhora que surt l’aigua, que per aquests estomes pot entrar el 
CO2. Si la planta no té aigua, haurà de tancar els estomes i d’aquesta 
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manera també limitarà l’entrada de CO2 i per tant la fotosíntesi. 
Qualsevol que visqui en els nostres ecosistemes mediterranis, ja pot 
anticipar que a l’estiu la producció estarà limitada per la disponibilitat 
escassa d’aigua. Per tant, pel que fa a la producció dels nostres 
boscos mediterranis, la primavera i la tardor, seran les èpoques més 
favorables per la fixació de carboni, i per tant les èpoques en que els 
nostres boscos en captaran més. Si en un futur les condicions 
ambientals canvien, la fotosíntesi es pot veure afectada. I ho serà de 
forma negativa si l’aigua disponible per les plantes disminueix. També 
és cert que l’efecte fertilitzant de l’augment de CO2  pot ajudar en 
part a reduir els efectes negatius, però els estudis mostren que no te 
per què ser així a llarg termini. Per tant, en el context del canvi 
climàtic, les plantes mediterrànies poden veure molt reduïdes les 
seves capacitats fotosintètiques. 
 
La respiració és el procés amb el que els organismes fan servir 
l’energia química emmagatzemada a la matèria orgànica i el realitzen 
tan les plantes com els animals i els microorganismes (bacteris i 
fongs). La matèria orgànica s’oxida consumint oxigen, i generant CO2 
i aigua. Aquesta és la via més important per la que el CO2 fixat a la 
fotosíntesi retorna a l’atmosfera. L’oxidació de la matèria orgànica es 
fa fins a CO2 gràcies a la respiració que fan els mitocondris, que 
també eren originàriament bacteris lliures com els cloroplasts, i han 
evolucionat com a endosimbionts que es troben dins de les cèl·lules 
vegetals i animals. Les plantes fan la fotosíntesi i respiren (tenen 
cloroplasts i mitocondris), i depenen d’elles mateixes per produir la 
matèria orgànica i utilitzar-la per extreure’n l’energia química que 
conté. Per això se’ls denomina organismes autòtrofs, i a la seva 
respiració, respiració autotròfica. La producció primària bruta és la 
fotosíntesi, i la producció primària neta la diferència entre la 
fotosíntesis i la respiració autotròfica. El fet de que el balanç sigui 
positiu explica el creixement i el manteniment de la biomassa de les 
plantes. Si els valors esdevenen negatius les plantes perdran 
biomassa. També, d’aquest balanç positiu en depenen la resta 
d’organismes no autòtrofs, i que s’anomenen heteròtrofs. Aquests 
organismes, que depenen de la matèria orgànica fixada pels 
productors primaris realitzen la respiració anomenada heterotròfica.  
 
A la respiració autotròfica no li cal, com era el cas de la fotosíntesi, ni 
la llum, ni el CO2, ni l’aigua (només la present a la matriu cel·lular). 
Bàsicament necessita el substrat per oxidar i l’oxigen. No s’atura ni 
de dia ni de nit. La respiració autotròfica també està condicionada per 
la temperatura, si és baixa està disminuïda, però augmenta molt 
ràpidament quan aquesta incrementa. Aquest augment no és indefinit 
i té un límit que depèn de les espècies i les condicions en que 
aquestes s’hagin adaptat. Es pot dir, en general, que per sobre dels 
40-45 graus centígrads la maquinària metabòlica respiratòria no 
funciona bé. La producció neta del ecosistema forestal (a distingir de 
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la primària neta) és la diferència entre la producció primària neta i la 
respiració heterotròfica. En aquest nivell del balanç de carboni, 
encara ens falten unes altres sortides, les provocades per les 
pertorbacions com per exemple el foc, que acaben oxidant 
parcialment la matèria orgànica del ecosistema i retornant-li CO2 a 
l’atmosfera. Aquest balanç de carboni del bioma es fa a una escala 
més gran del territori. En aquest nivell hi entra el paisatge que inclou 
ecosistemes en diferents estadis de recuperació després de les 
pertorbacions a les que han estat sotmeses en algun moment de la 
seva història o desenvolupament.  
 
Un aspecte important pel que fa al balanç de carboni, i que sovint no 
se’n parla prou, fa referència no tant a l’acumulació de carboni 
estructural, sinó a les reserves de carboni mobilitzable, com ho és per 
exemple el midó. Encara que no ho sembli en aparença, els arbres 
“s’aprimen” i “s’engreixen” per l’oscil·lació de l’aigua i de les reserves 
que tenen. Aquest carboni de reserva és el responsable de mantenir 
la respiració autotròfica quan no hi ha nova entrada de sucres per la 
fotosíntesi. Això passa per exemple en els períodes de foscor, quan 
es fa de nit, i en el períodes de sequera, en els que com dèiem abans, 
la planta ha de tancar els estomes i parar la  fotosíntesi, tot i 
continuar respirant. Aquest midó també es el responsable de que les 
plantes puguin brotar, i rebrotar després de les pertorbacions i és 
vital per la supervivència dels arbres en els períodes de sequera. A 
les soques d’alzina, per exemple s’hi han trobat concentracions que 
oscil·len entre un vint i un deu (després d’utilitzar-lo i  rebrotar) per 
cent del pes de la fusta. En el context del canvi climàtic, l’augment de 
la temperatura provocada per l’escalfament global del planeta pot 
augmentar la respiració autotròfica més del que ho pot fer la 
fotosíntesi, i com a resultat, la producció primària neta de 
l’ecosistema es pot veure reduïda. Si la respiració autotròfica va 
consumint les reserves de carboni, pot arribar-se a la situació en que 
el bosc vagi perden estructura, per exemple fulles, i fins i tot pot 
arribar-se a episodis de mortalitat si el consum de les reserves 
d’alguns individus és total.  
 
També mereix una especial menció el carboni contingut en 
estructures més dinàmiques, com són les fulles i les arrels fines. 
Aquestes estructures malgrat no  emmagatzemar molt del carboni del 
bosc, en necessiten molt pels seu manteniment i renovació. Les 
fulles, no ho hem d’oblidar, és per on entra el carboni i surt la 
majoria de l’aigua dels nostres ecosistemes forestals. La renovació de 
les fulles depèn del caràcter perennifoli o caducifoli de les espècies. 
En el primer cas és comú trobar que entre poc més d’un i tres anys 
es renovin totes les fulles. Òbviament en cas dels caducifolis les fulles 
duren menys d’un any. La quantitat de biomassa a les fulles pot 
variar però per exemple en alzinars no és estranys trobar fins a sis 
tones per hectàrea, en coníferes això acostuma a ser menor, entre 
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una i tres és bastant comú, i en el cas de caducifolis els valors són 
inferiors. Les arrels fines, representen molt poca biomassa, que no és 
ni comparable a la de les fulles, però en canvi pel que fa a la seva 
renovació, el carboni invertit en aquestes pot ser equivalent a la 
producció foliar. Això s’ha vist en estudis de l’alzinar de Prades, on en 
promig duren poc més de cent dies. L’increment de temperatura pot 
accentuar la velocitat de renovació d’aquests components del bosc i 
el carboni que s’hi inverteix. En el cas dels arbres de fulla caduca, el 
que s’està veient és que l’increment de les temperatures estan 
allargant el seu període vegetatiu, i per tant la durada de les fulles, 
encara que això, només pot ser viable si no augmenta la sequera a la 
que aquestes espècies es veuen sotmeses.  
 
En quant als organismes heteròtrofs, el substrat que utilitzen ha estat 
construït pels productors primaris. La matèria orgànica que processen 
i respiren pot ser que encara formi part dels organismes vius, sigui 
biomassa, com es el cas pels d’insectes defoliadors que s’alimenten 
directament de la biomassa foliar o també dels vertebrats  herbívors.  
També pot ser que aquesta matèria orgànica sigui necromassa, com 
per exemple la que respiren els múltiples organismes de la fauna del 
sòl que processen la virosta, i especialment els bacteris i fongs que hi 
trobem, que són els descomponedors per excel·lència. Aquesta 
activitat de respiració heterotròfica del sòl és la més important en 
quant a retorn de CO2 a l’atmosfera des del bosc, i no és d’estranyar, 
ja que degut a la força de la gravetat és el lloc on s’hi acumula més 
necromassa. Les temperatures baixes disminueixen l’activitat 
respiratòria, i en el cas de la respiració heterotròfica del sòl, els fongs 
i bacteris  necessiten que el medi tingui un cert grau d’humitat, ja 
que sinó els hi és molt difícil l’accés al substrat que descomponen. 
Tots sabem que una manera de conservar el menjar és posant-lo a la 
nevera, però assecant-lo també s’atura l’atac dels bacteris i els fongs. 
En condicions de sequera, l’activitat respiratòria queda molt aturada, 
però s’ha de dir que quan mesurem la respiració del sòl, hi estem 
comptabilitzant tan la respiració heterotròfica dels organismes del sòl 
com la respiració autotròfica que prové de les arrels. També hi ha 
sortides de carboni en forma de compostos orgànics volàtils que 
poden emetre les plantes, com per exemple terpens, però aquestos 
queden lluny de la importància quantitativa del carboni que surt en 
forma de CO2. En determinades condicions també es poden emetre 
compostos de metà des del sòl propiciat pel metabolisme d’alguns 
bacteris però això no és comú als nostres sòls forestals, on hi ha 
tendència a la manca d’aigua i prou oxigen per arribar a oxidar la 
matèria orgànica del sòl fins a CO2.  
 
Bé, fins ara hem vist on tenim el carboni i les vies d’entrada i de 
sortida. Avaluar quant n’entra i quant en surt no és una tasca fàcil. La 
variabilitat en el temps i en l’espai també ho complica, i ha de quedar 
clar a quina escala de referència en referim quan presentem valors 
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del balanç. Hi ha sistemes de mesures, com els de covariància, que 
integren tot el sistema forestal ja que són capaços de quantificar per 
damunt del bosc quant CO2 surt o entra en cada moment respecte 
l’eix vertical de l’ecosistema. D’altres sistemes de mesura han de 
quantificar què passa a cada compartiment i fer un suma per obtenir 
el total. Altres maneres d’enfrontar-se als balanços de carboni és la 
modelització de tots els processos que hem descrit fins ara, i fer-ho 
en funció de les condicions ambientals. Per això s’han de poder 
descriure matemàticament, fet que també comporta dificultats. 
Aquesta darrera aproximació l’hem realitzada amb un model 
anomenat GOTILWA+ i que hem aplicat en diversos projectes 
europeus i nacionals, combinant-ho sempre amb dades mesurades 
per diferents metodologies al camp, que ens serveixen per verificar 
que no ens desviem, i que les projeccions que fem són properes a la 
realitat.  Una de les principals conclusions dels estudis de balanços de 
carboni, és que si avaluem els valors de les entrades i les sortides en 
boscos que no estiguin en un estadi inicial de creixement, ni 
pertorbats recentment, tots dos són valors relativament semblants, i 
que la diferència entre ells és petita. El resultat de la diferència ens 
indicarà si el sistema estudiat es comporta com un embornal (quan 
retira més CO2 de l’atmosfera que no n’hi allibera) o com una font de 
carboni (si la situació és a l’inrevés).  Un exemple podria ser un 
alzinar on pel balanç anual de carboni, la producció neta de 
l’ecosistema en un any va ser de 140 g C m-2 any-1 . Valor 
relativament petit si el comparem amb els 1602 g C m-2 any-1 de la 
producció primària bruta i els 1462 g C m-2 any-1 de la respiració total 
de l’ecosistema del mateix any. En aquest cas, veient els valors 
d’aquest exemple, el bosc constitueix un embornal de 140 g C m-2 
any-1. Si les condicions de l’any són dolentes, i la respiració es veu 
afavorida més que la fotosíntesi, es pot donar fàcilment la situació 
inversa, és a dir que el bosc perdi carboni. Això s’ha observat i 
mesurat  en períodes de sequera.   
 
Sobre els projectes on estudiem els balanços de carboni i com 
poden ser afectats per les condicions ambientals imposades 
pel clima i la gestió. 
 
Per avaluar el carboni que tenim als boscos, hem participat en 
diversos projectes. Un d’ells era el projecte europeu CARBOINVENT, 
tot just finalitzat. Aquest projecte va néixer de la necessitat de 
recopilar i relacionar la informació forestal que pogués ajudar a 
quantificar el carboni que tenim als boscos de la manera més 
acurada, però de forma extensiva, ja que l’interès d’aquests balanços 
de carboni, en el marc del protocol de Kioto i convencions de les 
nacions unides, requereixen dades a nivell d’estats. Per poder 
desenvolupar el projecte s’han hagut de relacionar les dades dels 
Inventaris Nacionals, les dades dels inventaris i mapes de sòls (que 
malauradament són independents i amb diferent nivell de detall dels 
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anteriors). També es buscaven relacions com factors de conversió 
(multiplicatius) dels diferents compartiments del bosc dels que no es 
disposa de informació prou extensiva (els nomenats factors 
d’expansió de biomassa), i d’altres tipus d’informació com són 
imatges de satèl·lit i mapes de cobertes prou detallades. En el cas del 
CREAF, hem pogut aportar dades dels inventaris forestals i dels 
mapes de cobertes disponibles i desenvolupats en el centre. Un dels 
problemes més importants a nivell europeu és la heterogeneïtat de la 
informació disponible, o fins i tot dins de les regions d’un mateix 
estat. Altres projectes, no els hem desenvolupat només en base a la 
situació actual, sinó analitzant com els canvis de les condicions 
ambientals, per exemple les imposades pel canvi climàtic, poden 
afectar els balanços de carboni i la supervivència dels boscos tal com 
els coneixem.   
 
Podem davant d’aquest canvis fer alguna cosa amb la gestió? Per 
avaluar aquest tipus de pregunta hem participat al projecte europeu 
SILVISTRAT. En aquest projecte entre d’altres coses s’avaluaven els 
valors de diferents variables forestals en funció de la intensitat de les 
intervencions de gestió. Per exemple, modificant el torn de tallades 
per un costat (de menys a més durada, que equivaldria de menys a 
més intensitat) i alhora combinant-ho amb retirar de menys a més 
quantitat d’àrea bassal cada cop que s’intervé (també equivaldria a 
un eix de menor a major intensitat). Els resultat bàsic d’aquest 
projecte indica que si forcem més el sistema, incrementant més la 
intensitat de la gestió, es provoca una davallada del carboni que hi 
mantenim. També en aquest cas s’ha vist que als sistemes on la 
gestió té més marge de maniobra, és en les condicions de centre 
Europa. En el cas dels sistemes mediterranis, la gestió té poc marge 
de maniobra davant de les condicions ambientals, ja que ja estan 
molt constretes per la manca d’aigua. En els sistemes de centre 
Europa i de més al Nord, l’increment de les temperatures pot tenir 
efectes positius des del punt de vista de la producció, ja que en 
aquestes zones les baixes temperatures són les que constrenyen la 
producció, i la disponibilitat d’aigua no els hi és problema.   
 
En un altre projecte europeu, el projecte ATEAM, que ara estem 
continuant amb un nou projecte també europeu, anomenat ALARM, 
ens vam centrar sobretot en els efectes del canvi global (canvi 
climàtic i d’usos del sòl) sobre els ecosistemes europeus, centrant-
nos sobretot en els serveis que els ecosistemes ofereixen. En aquest 
cas la nostra participació es va centrar en els boscos. La veritat és 
que tots aquests projectes apunten en les mateixa direcció, els 
ecosistemes Mediterranis són dels més vulnerables, junt amb els 
d’alta muntanya, al canvi climàtic. La sequera, si es veu accentuada 
com apunten els models de projecció climàtica, és un dels elements 
més preocupant al que s’enfrontaran els nostres boscos i els 
responsables de la seva gestió. També estem realitzant estudis sobre 
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el terreny, com per exemple el finançat per l’INIA a la finca Biosca de 
Castelltallat, on hi estem avaluant com pot afectar la gestió i la 
sequera al desenvolupament dels boscos mixtes d’alzines i roures que 
s’estan recuperant després del foc. Aprofito per fer públic el nostre 
agraïment al propietari de la finca, Josep Duocastella i família per la 
seva col·laboració i interès per aquest projecte.   
 
Per acabar vull recalcar que tots aquests estudis i projectes 
esmentats tenen com a objectiu general augmentar la compressió de 
com funcionen els nostres boscos i analitzar els reptes que es 
presenten alhora de gestionar-los, posant aquesta informació a 
disposició de la societat en general, i del mon forestal en particular. 
Aquest article pretén contribuir amb aquesta intenció. 
 

 
Esquema representatiu de les entrades i sortides de carboni al bosc. La gestió 
s’hauria d’afegir a aquestes sortides tot i que d’entrada no s’incorpori a CO2 

atmosfèric fins que els productes forestals es vagin descomponent. També hi pot 
haver sortides de carboni en forma de compostos orgànics volàtils (diferent a la 
forma més oxidada com és el CO2), però que és quantitativament poc important. 
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Fotografia de l’experiment de gestió i sequera a la finca Biosca (Castelltallat). 
S’estudien la recuperació d’alzines i roures després del foc i com els hi afecten la 
sequera i la gestió. S’observa en una de les parcel·les, el sistema d’exclusió de 
pluja i alguns aparells de mesura d’intercanvi de gasos que mesuren la respiració i 
la fotosíntesi a les fulles, la respiració dels troncs i la respiració del sòl. (Foto: Santi 
Sabaté, setembre 2005). 


