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cicatritzen les ferides dels
boscos catalans
11 febrer 2021
L’any 2020 ha estat un any excepcionalment plujós, sobretot a
l’hivern, i ha tingut una primavera i un estiu poc secs. Això
ha fet, d’una banda, que els boscos de Catalunya no hagin
patit pràcticament cap episodi de decaïment, i, d’altra banda,
que les afectacions greus de l’any 2016, que s’havien refet
tímidament en els darrers anys, tinguessin aigua i temps per
recuperar-se i cicatritzar. En total, en aquesta darrera
campanya, s’han registrat com a guarides 10.395 hectàrees de
bosc. L’any 2016 va ser un any molt dolent per als boscos
catalans: una sequera molt prolongada i un estiu molt calorós
van perjudicar unes 17.500 hectàrees de bosc que els Agents
Rurals van comptabilitzar en 173 episodis.

“Aquest any no hi ha hagut afectació nova quasi enlloc, només
hem detectat quatre episodis que ocupen unes 49 hectàrees;
comparat amb les dades de 2016, són dades testimonials”,
apunta Mireia Banqué, tècnica del CREAF i coordinadora del
DeBosCat. El DeBosCat és la Xarxa de Seguiment de l’Estat dels
Boscos de Catalunya que impulsa la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament
d’Agricultura i que avui publica el seu informe anual.
Sense dubte, la dada més rellevant i optimista és la
recuperació dels boscos que havien patit la sequera de 2016.
Quan un arbre queda debilitat per la sequera, segons la pluja
dels anys següents, pot recuperar-se o morir. “Nosaltres diem
que els boscos tenen memòria, després d’una sequera pot ploure
una mica i revifar-se, però per dins arrosseguen un estat de
salut delicat i no els podem considerar cicatritzats fins uns
anys després”, comenta Banqué. Per aquest motiu, les zones de

bosc afectats per la sequera que s’havien quedat sense fulles,
o fins i tot que tenien exemplars morts, es re-visiten cada
any per veure si milloren o empitjoren o, fins i tot, si són
capaços de recuperar-se del tot. “Veníem de dos anys bons, i
aquest any passat, on en moltes zones ha plogut el doble, o
més del que és habitual durant els mesos de desembre, gener i
febrer, ha estat decisiu per registrar una notable recuperació
dels boscos de Catalunya, la millor des de 2012, l’any en què
es va iniciar el programa de seguiment”, explica Jordi
Vayreda, investigador del CREAF i director del DeBosCat. En
global, a tot Catalunya, han quedat registrats amb afectacions
solament un 0,77% dels boscos.
Atès que els episodis nous de 2020 són anecdòtics, aquesta
campanya bàsicament hereta els resultats de la campanya
anterior. Així, les comarques que mantenen més superfície
afectada tornen a ser Osona i el Pallars Jussà, i en menor
mesura el Berguedà, el Gironès i el Montsià, totes per sobre
les mil hectàrees. En tots els casos, els episodis són antics,
amb una única excepció: el Berguedà, que té 1 nou episodi de
10,7 hectàrees.
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El projecte DeBosCat (Decaïment de Boscos de Catalunya) és una
xarxa de seguiment de l’estat dels boscos de Catalunya.
L’objectiu principal del projecte és disposar d’una base de
dades georeferenciada en un entorn SIG accessible per a
gestors i investigadors. Amb la base de dades, el CREAF pretén
que es pugui valorar l’estat dels boscs i els seus canvis al
llarg del temps, i també identificar quines espècies i masses
forestals són més vulnerables davant les pertorbacions i els
canvis ambientals. El projecte depèn de la Sub-direcció
General de Boscos del Departament d’Agricultura i es duu a
terme amb una estreta col·laboració entre el CREAF i el Cos
d’Agents Rurals, que desenvolupen el treball de camp.
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,

limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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