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Fragmentació i connectivitat ecològica a
Catalunya: calen marcs de referència
Pocs conceptes de l’ecologia
tenen actualment tant ressò a la societat com la fragmentació i la connectivitat
ecològica. La pèrdua i la fragmentació dels hàbitats com a
conseqüència de les activitats
humanes afecta la conservació de les poblacions de molts
organismes, i és responsable
de l’extinció d’espècies senceres. Assegurar la connectivitat
entre els romanents d’hàbitat
ha esdevingut una fita clau
en la conservació de la biodiversitat en aquests ambients
fragmentats.

i representem una propietat d’interès general
quan aquesta depèn de quin sigui l’objecte de
conservació? A Catalunya s’han desenvolupat
metodologies d’avaluació de la connectivitat
ecològica en àmbits molt diversos (espais naturals, territoris, hàbitats, espècies), però encara
no ens hem posat d’acord sobre quin mètode
utilitzar per a cada cas. ¿És el mateix tractar la
connectivitat de la xarxa d’espais naturals que
la de les clapes d’hàbitat en el paisatge? ¿Cal
respondre de la mateixa manera a la fragmentació natural que a la causada per àrees urbanes i infraestructures? ¿Podem establir uns requeriments estàndard de connectivitat segons
la mida, mobilitat i requeriments ecològics de
les espècies?

La gran quantitat d’experts i de metodologies
per a l’estudi de la connectivitat és un actiu que
Catalunya no pot desaprofitar. Seguint l’exemple d’un primer taller d’experts realitzat a Olot
el 2003, el CREAF, la Societat Catalana de Biologia i la Institució Catalana d’Història Natural
han organitzat recentment una sessió conjunta
sobre fragmentació del territori i biodiversitat.
Es va posar de manifest la necessitat d’establir
un marc de referència comú –una mena de manual de bones pràctiques de connectivitat– en
sintonia amb les Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006). En certa manera cal aconseguir, a escala de paisatge
o regió, el mateix que s’ha fet en el disseny de
passos de fauna sota les infraestructures viàries.
Això seria de gran utilitat per al Pla Territorial
Sectorial de Connectivitat Biològica de Catalunya,
I aquí ens trobem el problema: una eina cabdal en procés d’elaboració pel De¿com estimem, modelitzem partament de Medi Ambient i Habitatge.
Però, què entenem per connectivitat? El concepte prové
de l’ecologia del paisatge, i fa
referència tant a la connexió
física dels fragments d’hàbitat
com a la funcional. Aquesta
darrera depèn de la capacitat
de dispersió de l’organisme
entre dues clapes d’hàbitat
a través d’una matriu més o
menys hostil. Això vol dir que
la connectivitat no és, en el
fons, una propietat del paisatge, sinó que depèn de com
els organismes el perceben i
l’utilitzen.

Nus d’autopistes a la regió
metropolitana de Barcelona.
Foto: J. Germain.
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Quan l’ecologia s’aplica a
l’ordenació del territori
Tot i tractar-se d’una disciplina relativament
recent, l’ecologia del paisatge s’ha mostrat útil per estudiar la conservació d’espècies i ecosistemes. Es tracta de considerar el
paisatge com un sistema funcional i analitzar
les relacions entre les seves característiques
espacials i temporals i els processos que s’hi
produeixen. La recerca del CREAF se centra a
relacionar l’estructura i la dinàmica dels paisatges amb la biodiversitat que contenen, i
a desenvolupar mètodes per caracteritzar i
classificar ecosistemes a escala de paisatge.
Els projectes sobre ecologia del paisatge es
porten a terme tant a escala internacional
com regional i local.
Pel que fa als projectes d’àmbit internacional, el centre participa en un estudi europeu
sobre la relació entre canvis en el paisatge i pèrdua de biodiversitat. I és que
la pèrdua i la fragmentació d’hàbitats són
dues de les causes principals de reducció de
la diversitat, ja que perjudiquen les espècies
ecològicament més exigents (especialistes) i
afavoreixen les generalistes. Aquesta dualitat pot fer que en un espai recentment fragmentat hi hagi, de manera temporal, una riquesa d’espècies superior a l’esperada. Això
és degut a què l’extinció local d’algunes
espècies no es produeix de manera immediata sinó amb un cert retard, un fenomen
conegut com a deute d’extinció. L’estudi es
realitza en hàbitats seminaturals en regressió arreu d’Europa que, en el cas del CREAF,
se centren en les pastures submediterrànies
de les serres del sud de Catalunya (Prades,
Montsant i Ports, entre d’altres). L’objectiu
final de l’estudi, en què participen cinc països de la UE, és emetre recomanacions als
gestors de les àrees naturals per evitar la
pèrdua de biodiversitat.
En aquesta mateixa línia, el centre ha participat en el projecte BIOPRESS, que analitza les
pressions sobre la biodiversitat en les
àrees Natura 2000 d’arreu de la UE. Per avaluar els canvis en les cobertes i usos del sòl
s’han emprat imatges aèries i ortofotomapes
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Els boscos de la plana del Vallès sovint estan esmicolats en clapes, cosa
que pot influir negativament en la seva integritat biològica. Foto: Ortoimatge de l’any 2000, Institut Cartogràfic de Catalunya.

de tres dates: 1950, 1990 i 2000. Posteriorment, s’ha elaborat un model per relacionar aquests canvis amb les activitats
perjudicials per a la biodiversitat, que han resultat diferents
en funció de les regions europees estudiades. Així, les zones
boreals i alpines estan afectades bàsicament per la creació
(aforestació) i la destrucció de bosc (desforestació), mentre
que a les zones atlàntiques la principal amenaça per a la
biodiversitat és la urbanització. A les zones no litorals de la
mediterrània, en canvi, el problema té sobretot relació amb
els canvis en l’agricultura (abandonament i intensificació de
cultius), que han donat lloc a la pèrdua de determinats hàbitats herbacis i arbustius durant les últimes dècades.
En l’àmbit més proper, el centre estudia els efectes de la
fragmentació i el creixement urbanístic a les clapes
de bosc de la plana del Vallès Oriental. Les zones forestals
properes a àrees urbanes són importants per a la conservació de la biodiversitat, però també com a espais de lleure per
a la població. Finançat per la Fundació Abertis, el projecte
ha evidenciat que en aquestes zones forestals hi ha un nivell
considerable de biodiversitat: s’hi han trobat 281 espècies de
plantes de sotabosc, 57 espècies de formigues i 41 espècies
d’ocells nidificants. El problema és que aquests boscos es troben amenaçats per la creixent fragmentació de la zona i per
una freqüentació humana considerable. A més, les clapes de
bosc de la plana del Vallès es troben molt esmicolades, la qual
cosa les fa més vulnerables a les influències externes.
Un altre dels projectes ha consistit a classificar els paisatges de la província de Barcelona i avaluar com aquesta catalogació es pot aplicar a la gestió del territori, per la qual cosa
el marc ha estat el Sistema d’Informació Territorial d’Espais
Lliures de la província (SITxell – Diputació de Barcelona). La
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Una de les àrees d’estudi del
CREAF a les serres del sud de
Catalunya. El projecte avaluarà
els efectes de l’abandonament
de les pastures sobre la biodiversitat. Foto: Joan Pino.
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ambiental estratègica de plans i programes. Un equip pluridisciplinari d’experts ha
dissenyat tres índexs cartogràfics: el de Vulnerabilitat del Territori (IVT), el del Valor del
Patrimoni Natural (IVPN) i el de Connectivitat Ecològica (ICE). Per fer més senzilla la
feina dels gestors, tots tres s’han integrat en
l’Índex d’Aptitud Territorial (IAT), que valora, en conjunt, la capacitat del territori per
acollir el desenvolupament tot minimitzant
L’ecologia del paisatge també és útil en el disseny d’estra- els impactes ecològics.
tègies per a l’ordenació del territori. En aquesta línia,
Barcelona Regional i el CREAF han elaborat una proposta de Finalment, el CREAF també treballa a Amèritractament dels espais lliures de la regió metropolitana de ca Central, concretament en un projecte de
Barcelona basada en un treball previ de Richard Forman, es- cooperació entre la UAB i la Facultad Regipecialista de la Universitat de Harvard. I és que la conurbació onal Multidisciplinaria d’Estelí, a Nicaragua.
de la capital catalana és una de les àrees de la UE amb més Finançada per l’Agència Catalana de Coopressions i impactes sobre el medi. Per això, es proposa una peració al Desenvolupament, la iniciativa
ordenació en què tant els espais protegits actuals com altres de persegueix el disseny d’alternatives que
proposats s’integrin en una xarxa ecològica a través d’un siste- afavoreixin la gestió local dels recurma d’espais connectors. Alhora, cal un tractament del territori sos naturals i el desenvolupament
que inclogui elements essencials per mantenir la connectivitat sostenible del paisatge protegit Miraflorbiològica: enclavaments, àrees fluvials i la resta d’àrees ecològi- Moropotente, al centre-nord del país. El
ques funcionals (hàbitats amb superfície contínua superior a 50 treball utilitza l’avaluació social multicriteri,
ha). Per veure si el mètode resulta positiu per a la conservació una metodologia pluridisciplinària que intede la connectivitat ecològica, s’ha comparat la situació actual gra el coneixement científic i local tant de
amb diferents escenaris de creixement urbanístic. El resultat les ciències naturals com de les socials, tot
és que la connectivitat millora substancialment si l’ordenació combinant eines participatives i científiques.
territorial preserva aquests elements (espais connectors, encla- Atès el caràcter cooperatiu del projecte, part
dels esforços es destinen a la formació dels
vaments, àrees fluvials, etc.).
científics locals, bàsicament mitjançant beTambé sota la coordinació de Barcelona Regional, s’han po- ques a estudiants de tercer cicle i final de
sat a punt diversos índexs cartogràfics per a l’avaluació llicenciatura.
classificació ha partit de diversos mapes d’hàbitats i de cobertes
del sòl, com ara el de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC).
En col·laboració amb el Centre de Visió per Computador i el
Departament de Geologia, ambdós de la UAB, s’han generat
més de 15 classificacions diferents del paisatge de la província.
L’aplicabilitat d’aquestes classificacions a la gestió s’ha avaluat
analitzant en quin grau expliquen la distribució de variables
climàtiques, topogràfiques, ecològiques i socioeconòmiques al
conjunt del territori.
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Carlos Gracia:

“Els boscos no podran mitigar el canvi climàtic”
Carlos Gracia és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Una estada a França li va permetre especialitzar-se
en ecologia terrestre i encetar, amb l’aprovació de Ramon Margalef, aquesta línia de recerca al Departament d’Ecologia de la
UB, tradicionalment especialitzat en ecosistemes aquàtics.
Com va començar la teva relació amb el CREAF?
Molt abans d’iniciar-se la gestació del CREAF vam encetar una línia de
treball en ecosistemes terrestres finançada amb un projecte de la National
Science Foundation americana. Això va donar la possibilitat a tres grups
(el de la UAB, dirigit per Jaume Terradas; el de la Universitat d’Alacant,
encapçalat per Antoni Escarré, i el grup d’Ecologia Terrestre de la UB)
d’iniciar una col·laboració en l’àmbit de l’ecologia terrestre, amb projectes concrets realitzats a Prades i al Montseny. Això va ser el nucli del qual,
anys després, sorgiria el CREAF, de manera que hi vaig col·laborar des dels
inicis. Abans, però, de parlar del Centre, i com a conseqüència d’alguns
d’aquests treballs previs, ja havíem treballat força en el disseny del que
després seria l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC).
Què va aportar aquest primer IEFC?
Un canvi de visió, o almenys aquesta era la intenció. El primer Inventari
Forestal Nacional (IFN) considerava el bosc com a productor de fusta i
poca cosa més. Paral·lelament, s’havien desenvolupat una sèrie de projectes internacionals del Programa Biològic Internacional (IBP–Nacions
Unides) que apostaven per una visió més global dels ecosistemes. Aleshores, vam pensar que si fèiem un inventari i havíem de visitar els boscos no podíem fer-ho només per mesurar la quantitat de fusta. Volíem
conèixer altres paràmetres més funcionals, com ara la superfície foliar de
cada bosc, que té a veure amb la fotosíntesi i l’intercanvi de gasos i aigua, i la quantitat de nutrients disponibles. Moltes d’aquestes dades les
teníem per a alguns boscos que havíem mesurat puntualment, però ens
interessava recopilar informació de manera extensiva. Vam veure que
aquest inventari era factible i el vam presentar a l’administració forestal,
que el va assumir amb més o menys reticències. Bàsicament, perquè
era una aposta, i no sabien si guanyadora o no, però també perquè es
tractava d’un projecte costós: calia visitar tots els boscos de Catalunya,
cosa que volia dir delimitar 11.000 parcel·les i agafar-hi mostres. Amb la
perspectiva dels 20 anys transcorreguts, l’IEFC ha estat molt beneficiós
perquè ens ha permès participar com a proveïdors de dades i conceptes
sobre el bosc mediterrani en molts projectes internacionals.
També estudies els fluxos de carboni al bosc, quina informació proporcionen?
Informen sobre quant n’està agafant el bosc i quant n’està retornant a
l’atmosfera. En aquest sentit, s’ha d’entendre una cosa: el bosc retorna
contínuament CO2 a l’atmosfera (respiració), però no hauria d’abocar-
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Carlos Gracia.

ne més del que capta (fotosíntesi),
perquè si no aquesta comparació,
anomenada balanç net, és negativa, cosa que implica que l’ecosistema està perdent carboni. L’arbre
n’incorpora únicament a través de
les fulles, i en presència de llum,
nutrients i aigua. En canvi, en perd
pràcticament pertot arreu: és com
una bóta de vi plena de forats. Totes les estructures de l’arbre respiren: la fusta, l’escorça, les arrels, les
fulles… Així, perquè la planta creixi, el balanç net ha de ser positiu:
fixant més carboni del que es perd
per respiració.
El problema és que quan tenim
sequera el bosc no pot fixar tant,
però la respiració no s’atura, així
que hi ha etapes en què el bosc
mediterrani perd més carboni del
que capta. Si els arbres tenen reserves acumulades poden sobreviure
un cert temps en aquesta situació,
però si la sequera persisteix és possible que molts exemplars acabin
esgotant les reserves i morin. És per
això que, de vegades, l’estudi del
balanç de carboni també ens dóna
informació sobre supervivència.

protagonista

Els ecosistemes terrestres absorbeixen només el 30% de les
emissions humanes de CO2. A la imatge: bosc nebulós de
Santa Elena a Monteverde (Costa Rica). Foto: Carlos Gracia.

Com afectarà el canvi climàtic aquests fluxos?
El balanç net depèn molt del tipus de bosc. En ambients boreals l’aigua no és limitant, de manera que
un increment de la temperatura pot comportar un
augment de la producció i afavorir el creixement
dels boscos. En canvi, a la Mediterrània hi ha una
manca d’aigua estacional, i la vegetació ha evolucionat per adaptar-s’hi. Les previsions apunten que el
canvi climàtic hi implicarà un augment de la temperatura i una disminució de la precipitació. Simplificant molt, això farà que els arbres redueixin les
taxes de fotosíntesi, capturant menys CO2 que ara.
En altres latituds, mesures recents als boscos tropicals indiquen que fixen molt carboni i creixen molt,
però també respiren molt més: al Brasil i a l’Àfrica
s’ha vist que el balanç net és pràcticament zero.
És important difondre aquesta informació perquè sovint llegim als mitjans que plantant tantes hectàrees
de bosc s’espera compensar tal quantitat d’emissions, i això no és cert. Ho il·lustraré amb una dada: a
Catalunya, de mitjana, cada ciutadà emet 10 tones de
carboni per persona i any, mentre que una hectàrea
de bosc fixa anualment unes 5 tones de CO2. En termes generals, els boscos i els oceans només fixen la
meitat del que emetem i aquesta dada pot extrapolarse a la resta del món. És, doncs, aquesta meitat que els
sistemes naturals no arriben a fixar la que s’acumula a
l’atmosfera. I és que el protocol de Kyoto va fer-ne un
gra massa, dels boscos. Es creia que tenien capacitat
per absorbir més CO2 i que ens ajudarien a alleujar
el canvi climàtic. Avui sabem que el seu paper com
a mitigadors és molt més moderat del previst. Tenir
aquestes dades i posar-les sobre la taula de polítics,
gestors i administradors forestals és important perquè
entenguin que els boscos no seran la panacea i que
caldrà aplicar-se més a reduir les emissions de CO2.
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L’increment previst de la sequera pot fer
que els arbres morin amb més facilitat?
Molts models sobre l’evolució de la vegetació preveuen canvis en la biodiversitat, una expressió elegant per dir que alguns boscos desapareixeran i
seran substituïts per brolles i que, alhora, algunes
brolles seran substituïdes per comunitats herbàcies. El futur de la vegetació mediterrània és ple de
canvis, però difícils de preveure amb detall. Una
característica de molts experiments que s’han fet,
alguns dels quals al CREAF, és que cada espècie
respon de manera diferent i és molt difícil preveure com ho faran les comunitats en el seu conjunt.
Però, en general, les espècies amb més biomassa,
que costa més de mantenir, són les que ho tenen
més difícil per fer front a les condicions adverses.
GOTILWA+ és un exemple de model desenvolupat al CREAF, quina informació ha aportat?
És una herència indirecta de l’IEFC. El model intenta reproduir processos: com fa la fotosíntesi l’arbre,
com respira, com agafa el nitrogen, etc. El problema
és que per ajustar-los has de tenir dades i experiments de camp, i és aquí on entren les dades de l’Inventari, tot i que vam haver de completar la informació amb algunes proves al camp. El primer gran test
de prova del GOTILWA+ va ser en el projecte Long
Term Effects of climate change on European Forests
(LTEEF), en què els resultats es confrontaven amb
els de cinc models més elaborats arreu d’Europa. A
partir d’aquí no ha parat d’evolucionar. L’avantatge del nostre model és que posa l’accent especialment en el problema de l’aigua i la sequera, d’aquí
el seu nom (GrOwth of Trees Is Limited by WAter),
de manera que és eficaç a l’hora de descriure els
boscos mediterranis. En l’esmentat LTEEF i d’altres
projectes vam veure que els models desenvolupats
en condicions boreals i temperades fracassen quan
intenten descriure el nostre bioma. I és que aquesta
combinació de sequera i alta temperatura de l’estiu
mediterrani és una característica molt peculiar a què
els models forans no responen correctament.
No obstant això, tant Santi Sabaté com jo vam voler
que el model no fos únicament específic del Mediterrani, de manera que també pogués aplicar-se a
d’altres indrets. Ja s’ha fet en diverses regions europees i, actualment, s’aplica en plantacions de teca a
Austràlia. A curt termini, s’implementarà en un projecte del CREAF que, liderat per Bernat Claramunt,
es realitzarà al bosc tropical d’El Chaco, a Sud-amèrica. És un desafiament, perquè és molt complicat
aplicar models en aquests indrets, on hi ha molta
diversitat i moltes estratègies, però ho intentarem.
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GLOBIMED

TORNASOL

DAISIE

Xarxa temàtica nacional per
a l’estudi, gestió i conservació
dels ecosistemes terrestres
mediterranis.

Origen, transport i deposició
de l’aerosol atmosfèric africà a
Canàries i la Península Ibèrica a
partir de la seva caracterització
aerobiològica i química.

Delivering Alien Invasive Species
Inventories for Europe.

IP CREAF: Francisco Lloret
Finançament: MEC

IP CREAF: Anna Àvila
Finançament: MEC

IP CREAF: Corina Basnou, Joan
Pino, Arnald Marcer
Finançament: UE
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GLOBIMED integra la recerca efectuada per 17 grups de treball d’arreu
d’Espanya amb l’objectiu de donar
respostes integrades a la conservació
de la biodiversitat de boscos i matollars mediterranis, que es troben
sotmesos a canvis ambientals sense
precedents. Aquest estudi multidisciplinari es realitza gràcies al treball
en xarxa d’especialistes de diverses
àrees, des de l’ecologia i la genètica
fins a la biogeografia vegetal.

El projecte pretén ampliar el coneixement sobre el contingut atmosfèric
de partícules biològiques i minerals
i els seus mecanismes de transport i
deposició des del nord d’Àfrica cap
a les Illes Canàries i el nord-est de la
Península Ibèrica. Per això cal un enfocament interdisciplinari, motiu pel
qual els resultats de les mesures esporo-pol·líniques i els de la composició
química i mineralògica de l’aerosol
recollit per deposició es combinen
amb els de la situació meteorològica
Des que es va crear el 2001, la xarxa responsable del transport.
ha contribuït en nombrosos articles
científics i ha elaborat el llibre Ecologia Amb l’aplicació de mètodes multidel bosc mediterrani en un món canvi- variants de les retrotrajectòries i de
ant, l’objectiu del qual és la transfe- models de font/receptor es volen derència dels coneixements adquirits als terminar les àrees d’origen de l’aerogestors, tant públics com privats, que sol. El senyal isotòpic del sofre en les
treballen en la conservació i l’explo- deposicions seca i humida s’utilitzarà
tació sostenible dels recursos naturals per discriminar les aportacions antrodels ecosistemes mediterranis.
pogèniques respecte de les naturals.

Inclòs al sisè Programa Marc, el
projecte DAISIE pretén elaborar un
inventari de les espècies exòtiques
i invasores que amenacen els ecosistemes europeus. L’objectiu final
del projecte, que té una durada de
tres anys (2005-2008), consisteix
a establir unes bases per a la prevenció i el control de les invasions
biològiques.

Mapa de localització dels diferents grups
de treball de la xarxa. Font: Globimed.net.

Invasió de Carpobrotus sp. a la costa mediterrània. Foto: Corina Basnou.

Recollint les mostres dels col·lectors de la
deposició global a l’estació del Montseny.
Foto: Anna Àvila.

En aquest sentit, ja s’ha elaborat
una llista de les 100 espècies invasores més perilloses d’Europa, la
distribució de les quals es pot visualitzar en format cartogràfic mitjançant mapes amb una resolució
de 150 km2. L’aportació del CREAF
es realitza en col·laboració amb la
investigadora del CSIC Montserrat
Vilà i es concreta en la coordinació
dels Sistemes d’Informació sobre les
Espècies Exòtiques Invasores.
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BOSCOS
SINGULARS

RESTOFANGS

DIGIPF

Assessorament i control
d’aplicacions de fangs de
depuradora en la restauració
d’activitats extractives.

Desenvolupament d’Instruments
per a la Gestió Integrada de
Paisatges Forestals i establiment
d’una xarxa transfronterera de
monitoratge.

El projecte consisteix a fer un
inventari i catalogació dels
boscos madurs i singulars de
Catalunya, tot cercant referents
d’aquest tipus de boscos a escala
comarcal i de país.
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Aquest projecte pretén millorar la
restauració de les àrees on s’han
realitzat activitats extractives, especialment en els casos en què la
qualitat de les terres disponibles és
baixa. Està adreçat especialment
als tècnics de les empreses del sector a Catalunya.
La proposta consisteix en un manual tècnic i un protocol administratiu
que faciliten la utilització de fangs de
depuradores urbanes com a adobs
per millorar la fertilitat de les terres
utilitzades en la restauració. També
s’ha creat una base de dades, associada al SIG MiraMon, que permet
a l’Administració fer el seguiment
de les restauracions fetes emprant
aquest sistema. En el darrer any
s’han restaurat uns 52.000 m2 corresponents a una dotzena d’activitats extractives arreu de Catalunya.

Detall del talús de la pedrera de Vallcarca
(Uniland S.A.), restaurat amb aquest
mètode. Foto: Vicenç Carabassa.

Elaborat conjuntament amb dos
instituts de recerca francesos (EPHE
i CEFE), el projecte ha tingut per objectiu avaluar els canvis en els usos
del sòl i l’impacte dels grans incendis forestals a banda i banda dels
Pirineus, com també proposar alternatives per a la recuperació i gestió
de les zones afectades.
Iniciat primer a França, el programa
ha evidenciat tendències similars a
Catalunya i al país veí d’una progressiva expansió de zones boscoses i
l’efecte negatiu que representa per a
la diversitat d’alguns grups d’animals,
com ara els ocells. Sobre la recuperació després d’incendis, s’han constatat les dificultats de regeneració
d’algunes espècies i comunitats i els
efectes positius d’algunes pràctiques
silvícoles per accelerar la reconstrucció dels paisatges afectats.

Alzinar rebrotant després d’un incendi.
Foto: Josep Maria Espelta.

El catàleg inclourà els boscos amb
singularitats –aquells que mantenen
elements lligats a l’edat– en relació
amb quatre àmbits de valoració: la
conservació de la biodiversitat, la millora del seu coneixement (recerca),
els aspectes socials i els productius.
El projecte, que acabarà el 2010,
persegueix la definició d’indicadors
de referència per als boscos singulars
i la inventariació, catalogació i cartografia d’aquests tipus forestals per
comarques, amb l’associació a una
base de dades amb les seves característiques. També se n’avaluaran els
valors, tant a escala local com a tot
el territori català. L’anàlisi d’aquests
boscos s’abordarà en relació amb els
indicadors de referència mitjançant
un estudi de mancances de la seva
presència per àmbits geogràfics, hàbitats i espècies.

La presència de fusta morta dempeus i
a terra és un indicador de bosc singular.
Foto: Lluís Comas.
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Conferències
Nova edició de l’Aula d’Ecologia
El passat 5 de febrer, l’especialista en recursos energètics Mariano Marzo
va ser l’encarregat d’obrir una nova edició, la 13a, del cicle de conferències Aula d’Ecologia, que organitzen el CREAF i l’Ajuntament de Barcelona.
Les conferències, d’assistència lliure i gratuïta, se celebren els dimarts a
les 19:30h a la Casa Elizalde de Barcelona i enguany s’articulen al voltant
del canvi global. Així, i fins al 22 d’abril, es tractaran qüestions com ara
els efectes del canvi climàtic en l’agricultura, els oceans i l’Antàrtida, com
també els aspectes econòmics lligats a aquest fenomen, entre d’altres.
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Comprendre el planeta per viure millor
En un acte a París, els dies 12 i 13 de febrer es donava el tret de sortida a l’Any Internacional del Planeta Terra, una iniciativa conjunta de la
UNESCO i la Unió Internacional de Ciències Geològiques (IUGS, segons
les sigles en anglès) que s’allargarà fins l’any vinent. Entre els objectius
de la proposta, que compta amb més de 30 comitès nacionals, destaca
la intenció que els coneixements científics sobre el planeta es tradueixin
en una millor qualitat de vida per a les societats d’arreu del món. Alhora, també es potenciarà la recerca, el coneixement i la divulgació de
les ciències de la terra en activitats de tota mena, des de conferències i
seminaris fins a exposicions i material audiovisual.

