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1.
Introducció
al concepte
de singularitat
als boscos

1. Introducció al concepte de singularitat als boscos
1. 1. El concepte de singularitat
Del conjunt de boscos que formen un territori, un bosc o rodal singular és aquell que destaca sobre la resta
en determinats aspectes estructurals. Un bosc singular es caracteritza per tres elements bàsics (Gracia et al.,
2009):
1) Edats avançades de l’arbratge.
2) Valors de conservació, socials o productius destacats, cosa que inclou rodals resultants d’una gestió anterior
i el reconeixement del paper que ha de jugar aquesta gestió.
3) Caràcter relatiu de la singularitat segons l’escala territorial (per exemple, a escala de massís o comarca).
Alguns rodals amb les mateixes característiques podrien ser singulars en un lloc i no ser-ho en un altre.
Així doncs, l’element bàsic per a la singularitat d’un bosc és l’abundància d’arbres d’edat avançada (s’hi
podrien incloure també altres espècies llenyoses); com a mínim, d’una edat significativament superior a la
dels arbres que normalment són objecte d’aprofitament. Els altres elements són complementaris i permeten
incrementar la singularitat de manera qualitativa o quantitativa, per exemple, mitjançant el càlcul d’un índex
que permeti mesurar el grau de singularitat. El concepte de singularitat ha servit de base per a l’elaboració
de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya (http://www.creaf.uab.es/BoscosSingulars), pioner a escala
ibèrica.

1. 2. El concepte de maduresa
El concepte de singularitat sol estar relacionat amb el concepte de maduresa, que, al seu torn, es relaciona
amb la definició de bosc primari (Quadre 1). Aquest concepte no té una definició única, ni tan sols una
denominació comuna en l’àmbit internacional (Quadre 2). Seguint la definició d’EUROPARC-España (2015),
un bosc madur ideal pot definir-se com aquell la dinàmica del qual està lliure d’intervenció humana (Quadre 3),
compost per rodals en totes les fases de desenvolupament (cicle silvogenètic, Quadre 4), particularment amb
presència de rodals en fase de senescència.
Segons aquesta definició, un autèntic bosc madur ha de tenir una mida que permeti mantenir els processos
ecològics necessaris per completar les fases de desenvolupament de tot el cicle silvogenètic (Gilg, 2005), de
manera que un determinat rodal vell pugui ser reemplaçat en el futur per un altre amb prou maduresa per
substituir-lo en les seves funcions. Aquesta definició sorgeix del contrast entre les definicions més habituals
de maduresa forestal (Spies & Franklin, 1988; Hunter, 1989; Wells et al., 1998; Messier & Kneeshaw, 1999;
Kimmins, 2003). Aquestes definicions emfatitzen o bé les característiques estructurals (Quadre 2) i de
composició o bé subratllen els processos successionals (Quadre 3) que condueixen a l’etapa madura, i que en
l’actualitat la mantenen.
Una tercera classificació introdueix els processos biogeoquímics (Wirth et al., 2009): cicles de nutrients
tancats, producció primària neta reduïda, acumulació neta de biomassa zero, aspectes controvertits i
qüestionats (vegeu, per exemple, Luyssaert et al., 2008). En qualsevol cas, no hi ha uns paràmetres únics per
caracteritzar els boscos madurs, la qual cosa no és estranya atesa l’enorme diversitat d’ecosistemes poblats
d’arbres (Mosseler, 2003; Spies, 2004; Wirth et al., 2009; Burrascano et al., 2013).

Figura 1. Pinedes de pinassa del Parc Natural dels Ports. Foto: Jordi Bas.
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Quadre 1. Bosc primari versus secundari
Bosc primari: segons un consens general, és aquell que no ha estat alterat de forma significativa per intervenció
humana. En són exemples certs boscos tropicals amazònics i boreals canadencs. Potapov et al. (2016) proposen
extensions superiors als 500 km2 compostos per un mosaic d’estructures arbrades sense símptomes de fragmentació.
La seva dimensió els permet mantenir poblacions viables de les espècies natives.
Bosc secundari: bosc que en algun moment ha estat modificat per l’acció antròpica. És objecte de debat si un bosc
secundari pot arribar a tenir les característiques d’un bosc primari si la intervenció humana cessa.
Un bosc primari tendeix a ser madur, depenent del règim i la intensitat de les pertorbacions no antròpiques. Tanmateix,
els boscos madurs poden ser boscos secundaris en els quals el cessament de la intervenció humana ha precedit una
successió cap a les fases més avançades del cicle silvogenètic que els permet adquirir característiques de maduresa
pròpies dels boscos primaris (MCPFE, 2007).

Quadre 2. Diferents expressions de boscos madurs
L’expressió “old-growth forest” és la més utilitzada, especialment a Amèrica del Nord (Wirth et al., 2009), si bé a la
Gran Bretanya s’utilitza també l’expressió “ancient forest” o “ancient woodland”. S’ha traduït al francès com a “forêt
ancienne” o “forêt a caractère naturel”, entre altres formes (Gilg, 2005). En espanyol s’ha utilitzat tant la denominació
de “bosques maduros” com la de “bosques viejos” (EUROPARC-España, 2015). En català el terme d’ús més habitual és
“boscos madurs” (Camprodon, 2013).

Quadre 3. Descriptors estructurals de maduresa
Un rodal madur hauria de complir una sèrie de criteris objectius i mesurables. Adaptant la caracterització de Fiedler et al.
(2007), els criteris per a una definició estructural poden ser els següents:
1. Edat avançada i senescència: existència d’arbres pertanyents a estats successionals avançats amb una edat propera
al límit imposat per la seva longevitat, i una edat mitjana del rodal d’aproximadament la meitat de l’esmentada
longevitat. Aquesta edat avançada es manifesta generalment, i en funció de l’espècie i la qualitat d’estació ecològica,
en l’existència d’un elevat nombre de peus de grans dimensions.
2. Dinàmica natural de regeneració per petites pertorbacions: estructura de massa amb representació de diverses
classes d’edat, existència de buits al dosser arbori, regeneració d’espècies tolerants a l’ombra. La composició florística
del sotabosc està dominada per espècies nemorals associades a l’existència contínua de coberta en un rodal al llarg
del temps. La riquesa florística pot ser que sigui inferior a la que hi ha en boscos no madurs o alterats, en els quals es
donen condicions ambientals que permeten l’aparició d’espècies pioneres, pradenques, arvenses o ruderals.
Oldeman (1990) descriu tres nivells d’organització dels boscos madurs: 1) ecòtop o espai ocupat per un arbre al
llarg de la seva vida; 2) unitat de regeneració o ecounitat, és a dir, espai alliberat per la mort d’un o diversos arbres
simultàniament en el que s’anomena dinàmica de clarianes; 3) mosaic forestal o ecomosaic, conjunt d’unitats de
regeneració, sovint d’edats diferents (figura 2).*
3. Fusta morta: en quantitat important en peu i a terra i en diversos estats de descomposició.
4. Diversificació vertical: aparició de diversos estrats arboris
diferenciats, que porta a l’existència de peus de totes les alçàries.
5. Sense intervencions antròpiques o amb intervencions que hagin
cessat fa dècades. Els boscos madurs han d’estar subjectes únicament
a pertorbacions naturals de baixa intensitat.
A aquestes variables estructurals característiques se’ls pot afegir una
diversitat específica elevada d’espècies de briòfits, fongs, líquens
i animals especialitzats en substrats associats a la maduresa, com
arbres grans i diferents tipologies i estadis de fusta en descomposició.
Figura 2. Mosaic forestal. Està format per diverses ecounitats o rodals
corresponents a diferents fases del cicle silvogenètic (vegeu figura 3). El lector
pot associar ell mateix cada trama a una fase o altra. Dibuix: Anna Gallés.

* En boscos madurs boreals sotmesos a una dinàmica natural d'incendis, una clariana forestal pot ser de l'ordre de centenars de km2. En boscos temperats europeus, es
correspon, més sovint, amb clarianes obertes per la caiguda de diversos peus (dinàmica d'obertura de clarianes). Per exemple, en un bosc madur de Fontainebleau, el 90%
de les clarianes tenen un diàmetre d'entre 15 i 30 m (Faille et al., 1984). Al bosc madur de Neuenburg, el 45% tenen un diàmetre d'entre 15 i 30 m i la resta, d'entre 30 i
75 m (Koop i Siebel, 1993).

9

1. 3. La dinàmica sucesional
La dinàmica successional del bosc està determinada per la prolongada longevitat dels arbres, espècies enginyeres
que componen la carcassa arquitectònica de l’ecosistema. Al llarg del procés vital de creixement dels arbres que
componen un rodal, se succeeixen episodis de mortalitat i substitució per nous plançons, imposada per relacions
de competència i facilitació, els límits de longevitat de cada espècie i les pertorbacions (incendis, ventades,
nevades, inundacions, lliscaments de terra, allaus, infeccions, plagues). La mort d’un arbre o grup d’arbres obre
un espai o buit al dosser arbori que pot ser recolonitzat, en el que s’anomena una dinàmica de clarianes (gap).
En l’obertura de clarianes intervenen les pertorbacions de baixa intensitat, inherents a la dinàmica del sistema,
que actuen a petita escala espacial. Tenint en compte la dinàmica de clarianes, i en absència d’intervencions
antròpiques, es poden distingir les fases successionals següents (adaptat de Holling, 2009; figura 3):
Renovació, reorganització o regeneració. Mobilització i immobilització progressiva de nutrients que
permeten l’ocupació de l’espai per plàntules d’herbàcies i llenyoses, a partir del banc de llavors, de l’arribada
de propàguls per dispersió o per rebrot d’individus supervivents de la fase de senescència. Pot assimilar-se a
una fase d’establiment (Terradas, 2001).
Explotació o exclusió. Entre les espècies pioneres, l’arbratge va acumulant la major part de la biomassa i
tendeix a tancar el dosser arbori, alhora que s’obren clarianes per competència, en funció de la densitat i
mortalitat gradual dels arbres. Amb el tancament del dosser s’accentua la competència arbrada i l’eliminació
d’individus menys vitals i espècies arbòries menys competitives, així com l’exclusió d’espècies de sotabosc
intolerants a l’ombra. Identificable amb una fase d’autoaclarida (Terradas, 2001).
Conservació. Fase de lenta consolidació de les espècies arbòries dominants, prolongada pels límits de la seva
longevitat i de màxima acumulació d’energia i biomassa viva i en descomposició. També anomenada fase
de maduració (Spies & Franklin, 1996; Franklin et al., 2002) o estabilització (Terradas, 2001). Es produeix
un relleu gradual del dosser per decaïment i mort de peus dominants i substitució per espècies en general
tolerants a l’ombra, llevat que les pertorbacions de baixa intensitat produeixin clarianes més grans.
En grans extensions de bosc es donen tots els estadis precedents per obertura de clarianes (Peet & Christensen,
1987; Oliver & Larson, 1990), de tal manera que es diversifica l’estructura horitzontal i vertical del bosc.
Correspon a la fase amb més diversitat d’especialistes forestals (fongs sapròfits, líquens, briòfits i fanerògames
nemorals, coleòpters saproxílics, ocells ocupants de cavitats, ratpenats, etc.), que aprofiten la diversificació de
microhàbitats: escorces d’arbres vells, formació de cavitats, fusta morta de diferents tipologies, creixement
de lianes i arbustos adaptats a diferents condicions d’ombra i de llum a les clarianes, etc.
Alliberament o destrucció creativa. La gran acumulació d’energia i biomassa, amb una proporció molt elevada
en forma de fusta morta en peu i a terra, es torna fràgil i més vulnerable a les pertorbacions. Correspon a
una fase de senescència o decadència, que donarà lloc al reinici del cicle, amb un arbratge al límit de la seva
longevitat, de grans dimensions en bona qualitat d’estació, que generalment va espaiant-se i obrint petits
buits que donen cabuda a peus més joves. S’ha descrit una situació relativament estable en el temps per
a estructures irregulars de fageda-avetar (Gonin-Reina, 1999), sense fase de renovació, en produir-se una
regeneració i decaïment dels arbres de forma difusa i progressiva, pròpia de masses mixtes i sovint en qualitat
d’estació baixa. No seria el cas dels boscos de pinassa.

Renovació

Explotació
Tancament de
capçades

Conservació
Diversificació
estructural

Alliberament
Senescència
programada

Figura 3. Estadis estructurals del cicle silvogenètic, adaptat d’EUROPARC-España (2017a). Dibuix: Anna Gallés.
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Aquestes fases tenen un comportament cíclic, amb la qual cosa alguns autors les defineixen com a cicle
silvogenètic (Gilg, 2005; EUROPARC-España, 2017a). Un cicle complet per clariana o boscany té una durada
de centenars d’anys, que podria allargar-se a més de 600 en el cas de la pinassa. En baixa qualitat d’estació,
la durada del cicle s’allarga. Les pertorbacions naturals de certa importància d’una recurrència inferior a la
longevitat dels arbres, tornen el bosc a estats menys avançats de la successió (Quadre 4).
Quadre 4. La dinàmica successional en el cas de pertorbacions severes
Les pertorbacions de gran intensitat o catastròfiques (grans incendis, tempestes violentes, allaus extraordinàries)
escurcen les fases successionals i sobrepassen àmpliament la dinàmica de clarianes. El resultat és una dinàmica de
gran escala, en què cada ecounitat pot ocupar de desenes a centenars d’hectàrees. Els efectes poden arribar a ser
catastròfics i reduir la capacitat de resiliència del sistema.
A les grans extensions de boscos boreals, on els focs naturals són freqüents i la biomassa i combustible d’escala
s’acumula ràpidament, els cicles silvogenètics són més breus i se simplifica l’estructura en mosaic, que dependrà de la
recurrència i intensitat dels incendis (Bergeron et al., 1999; Egan, 2007; Fiedler et al., 2007). En els sistemes forestals
mediterranis es pot donar una dinàmica semblant en masses relativament joves de pi blanc (Pinus halepensis) i amb
una elevada càrrega combustible.
En el cas de pinedes madures de pinassa, el sistema pot persistir relativament estable durant una prolongada fase de
conservació. Els focs recurrents de llamp cremen algunes capçades, però circulen bàsicament pel sotabosc i afecten
només parcialment part del tronc dels pins de mida gran. La competència d’altres espècies llenyoses i fins i tot de pins
joves és eliminada per aquests incendis, que ofereixen una bona oportunitat per a la germinació de les llavors del pi, ja
que afavoreixen el contacte amb el sòl mineral. L’acció del foc, juntament amb altres pertorbacions de baixa intensitat,
la competència i la mort per vellesa, origina una massa de baixa densitat d’arbres madurs, de vegades agrupats, al
costat de supervivents d’altres generacions, cosa que facilita els focs de superfície. Per això es considera la pinassa una
espècie adaptada a focs de baixa intensitat i elevada recurrència.
La quantitat de fusta morta d’arbres totalment o parcialment cremada pot ser elevada o bé molt escassa per la
combustió total de la fusta morta preexistent. Els dossers oberts resultants conduiran de nou a una elevada biomassa
al sotabosc i a un baix nivell de regeneració arbòria, tret que s’hagi produït una gran quantitat de llavor i es donin
condicions favorables per a la regeneració fins al pròxim foc. El límit de longevitat d’arbres d’una mateixa generació o
una de propera, juntament amb l’aparició de pertorbacions més severes, marcarà el reinici de la fase d’alliberament.

Figura 4. Cavitats i fongs afiloforals en una estaca de pi d’un rodal singular del Parc Natural dels Ports. Foto: Jordi Bas.

1. 4. Vida més enllà de la mort: dinàmica de la fusta en descomposició
Una provisió important de fusta morta de grans dimensions i diverses qualitats és la variable que defineix
millor, juntament amb l’edat de l’arbratge, una dinàmica successional avançada, sempre que la dinàmica de
generació i descomposició de la fusta morta es mantingui més o menys estable a escala espacial i temporal. Les
dimensions són proporcionals a la mida de l’arbratge viu. La qualitat ve definida pels estats de descomposició,
si és en arbre viu o mort, la disposició de la fusta morta (en peu, a terra, enterrada, etc.) i la posició relativa
al rodal (en una clariana, dins del bosc, a la bosquina, als marges, etc.). La fusta morta garanteix diverses
funcions en un bosc:
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1) el procés de descomposició allibera carboni i nutrients per tornar a posar-los a disposició de les plantes;
2) els troncs a terra afecten la geomorfologia, ja que limiten l’erosió del sòl durant les precipitacions fortes;
3) és un microhàbitat únic per a nombroses espècies. Els roures, per exemple, acullen unes 900 espècies de
coleòpters saproxílics (Gilg, 2012);
4) ofereix cavitats per descomposició o per l’acció de pícids, que prefereixen la fusta morta per excavar-hi els nius.
El volum de fusta morta en un bosc depèn de la seva productivitat, l’estadi del cicle silvogenètic, la velocitat de
descomposició (correlacionada amb el seu volum, el contacte amb el terra, els gasos interns, la temperatura,
la humitat i els organismes descomponedors) i el tipus i intensitat de les pertorbacions (Harmon et al., 1986;
Gilg, 2005). En boscos madurs sovint es relaciona estretament amb el volum de fusta viva, i en boscos primaris
del centre i el nord d’Europa pot representar entre el 20% i el 40% del volum total (Harmon et al., 1986;
Siitonen, 2001; Bobiec et al., 2005). Per regla general, la fusta morta acumulada disminueix durant la fase
d’explotació i és màxima durant la fase de decaïment (figura 3).
La fusta morta pot ser produïda per factors biòtics (com ara fongs i coleòpters) que ataquen els arbres més
vulnerables (per exemple, decaiguts per estrès hídric). Durant la seva descomposició, la fusta morta passa per
diferents etapes, més o menys atractives per a les espècies saproxíliques (figura 5). Des dels primers estadis ja
pot ser aprofitada per pícids per excavar-hi els nius i acollir ocupants secundaris de cavitats (ocells, ratpenats
i altres mamífers), així com fongs i invertebrats. Una vegada caiguda, la fusta morta pot ser colonitzada per
briòfits, líquens, fongs i invertebrats. Fins i tot alguns vertebrats (amfibis, rèptils, rosegadors, carnívors) es
refugien a les cavitats de la fusta morta tombada. La fusta morta, en particular la de grans dimensions, reté
una gran quantitat d’aigua, cosa que proporciona un substrat permanentment humit que manté una alta
diversitat d’epífits: plantes vasculars, molses, hepàtiques, líquens i fongs.

1		

2

3

4

5

6

7

8

Figura 5. Procés de descomposició de la fusta en una conífera en peu. 1, arbre viu; 2, en declivi; 3, mort recentment; 4, pèrdua
d’escorça i branques; 5, estaca; 6, estaca partida; 7, estaca descomposta; 8, soca vella. Dibuix: Martí Franch.

La durada del procés de descomposició de la fusta morta és molt variable. En branques fines, per exemple,
pot durar pocs anys, mentre que pot tardar segles per a certes espècies i condicions, particularment en llocs
freds, secs i pobres en organismes saproxílics (Peterken, 1996; Gilg, 2005). Cada tàxon juga un paper específic
en el cicle de descomposició de la fusta morta. Els fongs transformen successivament els sucres, la cel·lulosa
i després la lignina. Certs insectes es mengen la fusta directament (xilòfags), d’altres consumeixen fongs a la
fusta morta, d’altres són depredadors dels primers, etc. Les espècies més tolerants poden sobreviure en unes
quantes soques i branques gruixudes mortes. Les més exigents o de mobilitat limitada només sobreviuran si
hi ha quantitats substancials i ben distribuïdes de fusta morta (Bobiec et al., 2005). La fusta morta de gran
diàmetre, per exemple, és essencial per a la supervivència de certes espècies de coleòpters les larves dels quals
es desenvolupen durant diversos anys o només colonitzen arbres morts després de 4 o 5 anys (Dajoz, 1974).
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1. 5. Els aprofitaments fusters en la dinàmica successional
Els aprofitaments fusters en boscos secundaris incideixen habitualment en la fase d’explotació. Encara que
aquests boscos no arribin a la fase de conservació o maduració poden integrar elements propis d’aquesta
fase si es mantenen alguns peus dominants fins al seu límit de longevitat natural i la fusta morta que es va
generant de manera natural al llarg de la successió.
En les masses irregulars, la regulació de la competència s’efectua mitjançant tallades de selecció peu a
peu (desenes de m2), corresponents a un ecòtop, per grups (centenars de m2) o boscanys (fins a 5.000 m2),
equivalents a ecounitats (Beltrán et al., 2012). La gestió irregular emula una dinàmica de clarianes sense
arribar al límit de longevitat natural, amb l’objectiu primordial de mantenir una coberta més o menys contínua
i estable en una escala espacial definida per les unitats de regeneració. En les masses regulars, el procés és
semblant a una dinàmica natural de gran escala, habitualment de centenars de milers de m2 (o desenes
d’hectàrees) i que correspondria a una escala de paisatge o ecomosaic, però en una versió breu del cicle
complet.
L’abandonament de terres agrícoles i pastures activa una successió secundària cap a la reconstitució dels
terrenys per part del bosc. Des de mitjans del segle XX aquest fenomen ha conduït a un augment molt significatiu
de la superfície arbrada a la península Ibèrica. A la Catalunya Central, per exemple, la pinassa ha colonitzat
zones de pastures obertes que mantenien certs arbres grans, roures i pins, per tenir ombra, gla i brancatge
verd per al jaç dels animals, entre altres aprofitaments secundaris. Les masses boscoses monoespecífiques
relativament joves, regulars i en alta densitat, avancen lentament cap a estats més madurs. En grans superfícies
i en absència d’intervencions silvícoles, les pertorbacions naturals heterogeneïtzaran amb el temps aquestes
masses cap a la constitució d’un ecomosaic, de gra més fi o més gruixut en funció de la seva recurrència i
intensitat. Si s’hi practiquen tractaments silvícoles de millora, com aclarides de plançoneda, es pot accelerar
la successió cap a estadis més madurs. Si les estructures són molt homogènies en grans superfícies, hi pot
haver un col·lapse catastròfic, per la seva intensitat i extensió, a causa de pertorbacions severes, com per
exemple grans incendis (Quadre 4). En aquest cas, una gestió silvícola que permeti la formació d’ecomosaics
pot atenuar els efectes de les pertorbacions de caràcter catastròfic que afectin grans extensions de territori.

Figura 6. Aprofitament en fustal regular de pinassa de la serra del Boumort. Per integrar elements de maduresa i afavorir
la biodiversitat es tallen algunes soques altes, distribuïdes pel rodal, i es deixa part de fusta morta tallada de grans dimension
al terra, prioritzant la de menor valor comercial. Foto: Jordi Camprodon.
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2. La maduresa com a element clau dels boscos
2. 1. Per què cal considerar la maduresa com a singularitat?
Es calcula que els boscos primaris cobreixen menys del 20% dels boscos de la Terra i que la seva superfície va
disminuir un 7,2% entre el 2000 i el 2013 (Potapov et al., 2016). Els boscos primaris europeus són realment
escassos: cobreixen al voltant del 5% de la superfície forestal i estan concentrats especialment a la taigà russa
(Halkka & Lappalaien, 2001). A la conca mediterrània s’estima que hi ha un 2% de boscos pràcticament inalterats, situats a les zones més remotes dels Balcans i Anatòlia (FAO, 2013).
Els boscos ibèrics han experimentat aprofitaments des d’antic. A Catalunya, per exemple, la pinassa és la
tercera espècie en producció de fusta. Avui dia no hi ha boscos primaris a la península Ibèrica, almenys d’espècies arbòries d’àmplia distribució, però sí que existeixen algunes mostres escasses de boscos i rodals amb
característiques avançades de maduresa. En el cas de la pinassa, per exemple, a Catalunya el Life+ PINASSA
ha identificat uns 37 rodals singulars, amb característiques més o menys acusades de maduresa. Són rodals
de 12,4 hectàrees de superfície mitjana i edats màximes que no superen els 200 anys, tot i que el Pinus nigra
salzmannii pugui superar els 600 (Ruiz de la Torre, 2006), edat que la converteix en la més longeva de les
coníferes ibèriques.

2. 2. Conservació dels rodals singulars en el Life+ PINASSA
L’objectiu del projecte Life+ PINASSA respecte als rodals singulars dominats per pinassa és protegir, millorar
l’estat de conservació i regular l’ús social d’una mostra el més significativa possible de rodals caracteritzats
per la seva maduresa a Catalunya. La pinassa és una espècie longeva que viu en condicions climàtiques amb
diversos factors estressants (sequera estival, hiverns molt freds i freqüència de gelades tardanes). Tanmateix,
les formacions actuals estan molt per sota de la seva longevitat natural i és difícil trobar exemplars de grans
dimensions. Només hi ha unes quantes mostres de rodals amb un cert grau de maduresa, repartides per diferents espais de la Xarxa Natura 2000 (zones especials de conservació-ZEC) i de poca superfície. D’aquesta
manera, el Life+ PINASSA no planteja la maduresa en termes d’etapes successionals avançades com a requisit
necessari per reconèixer un valor de singularitat als boscos, sinó que considera boscos singulars aquells que
contenen atributs de maduresa que destaquen en qualitat i quantitat sobre la resta, en el context actual d’extrema raresa de boscos madurs sensu stricto. Malgrat que molts estan inclosos en zones ZEC o fins i tot en
espais naturals de protecció especial, aquests rodals no compten amb una cobertura de protecció efectiva suficient que inclogui com a objectiu prioritari la seva conservació a mitjà o llarg termini per la seva singularitat.
Els objectius específics de les actuacions realitzades en el marc del Life+ PINASSA en rodals singulars de pinassa són:
•

Protegir els rodals singulars de pinassa amb característiques de maduresa clarament superiors a la
mitjana dels boscos de pinassa catalans i que no disposen d’una planificació suficient que detalli l’interès
de conservació de la seva singularitat.

•

Millorar l’estabilitat i l’heterogeneïtat estructural i la regeneració a mitjà termini (almenys 25 anys) en els
rodals excessivament homogenis i densos, amb poca fusta morta i falta de regeneració o falta de vitalitat
en la regeneració.

•

Posar en relleu els serveis extraordinaris que poden oferir els rodals singulars a la societat: a) interès
científic i ecològic, b) valor patrimonial, c) reserva genètica i de biodiversitat, d) ús social.

En la selecció dels rodals singulars per la seva maduresa de pinassa a Catalunya s’han tingut en compte diferents criteris: diversos components estructurals que caracteritzen els boscos madurs, la seva localització
geogràfica (àmbit meridional o septentrional), el risc de pertorbacions antròpiques, el temps transcorregut
des de l’última intervenció silvícola i la facilitat d’acord amb la propietat.
La posada en valor dels rodals singulars s’efectua, en primer lloc, fent-ne la delimitació i inventari i arribant
a l’acord de conservació amb la propietat. En segon lloc, s’expressa mitjançant l’establiment de parcel·les
permanents per poder fer-ne el seguiment científic. En tercer lloc, es concreta en una regulació de l’ús social
al rodal.
La conservació de rodals singulars és compatible amb altres objectius de planificació. Dins de la concepció
general de multifuncionalitat en la planificació forestal a escala de finca o muntanya, poden destinar-se rodals
a dinàmica natural. Se seleccionarien preferentment entre els rodals que destaquin per la seva maduresa,

16

pel seu alt valor en la preservació de processos ecològics i/o per a la conservació de tàxons rars, endèmics o
amenaçats.

Figura 7. Crepuscle en una pineda de pinassa del massís dels Ports. Foto: Jordi Bas.

Quadre 5. Què aporten els boscos madurs a la societat?
Els canvis socioeconòmics, demogràfics (especialment l’èxode rural massiu) i de valors (percepció creixent de la
naturalesa com un bé que cal protegir) que han caracteritzat bona part del segle XX, han generat una demanda de
contacte i interacció amb la naturalesa en les societats modernes, eminentment urbanes. D’aquesta manera, els espais
que representen una naturalesa (gairebé) inalterada per l’acció humana són altament valorats per bona part de la
societat, que en reconeix el valor com a patrimoni natural i fins i tot identitari (característic) i n’exigeix la preservació.
En aquest sentit, els boscos madurs tenen un potencial elevat de ser percebuts com a elements valuosos, evocadors
d’una naturalesa primigènia inalterada, ja sigui pel seu valor estètic o per la seva condició intrínseca de nul·la o escassa
intervenció humana. D’aquesta manera, poden convertir-se en espais clau a l’hora de donar resposta a la creixent
demanda d’espais naturals atractius i que milloren la qualitat de vida de la gent, i complir així una funció social important.
En aquest sentit, s’estan desenvolupant iniciatives d’itineraris i activitats en boscos singulars, entesos com a boscos
terapèutics, amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Convé apuntar que, si es desenvolupa
aquest gran potencial per al desenvolupament d’activitats recreatives, educatives i terapèutiques, s’ha de fer de forma
respectuosa amb el medi ambient i de manera consensuada entre usuaris, propietaris i administracions competents.
Europa es caracteritza en l’actualitat per una elevada densitat de població humana, una dominància absoluta de paisatges
altament transformats i l’absència de grans espais naturals inalterats (el wilderness en la cultura anglosaxona). En aquest
context, els boscos madurs que queden adquireixen un paper crític com a espais singulars, la percepció i valorització dels
quals per part de la societat sovint va més enllà del seu potencial productiu. No és estrany, doncs, que els boscos madurs
més accessibles siguin moltes vegades llocs emblemàtics, freqüentats per persones amb vocació d’un ús contemplatiu
de la naturalesa.
Els boscos madurs atresoren un valor extraordinari per a la biodiversitat, tenint en compte la ingent varietat d’espècies
associades als components de maduresa del bosc (arbres gruixuts, fusta morta, microhàbitats, etc.). Així mateix,
contribueixen a la prevenció d’incendis forestals gràcies a la seva resistència superior als incendis: l’arbratge de grans
dimensions allunya les capçades del combustible del sotabosc, cosa que dificulta la propagació d’un gran incendi forestal.
L’escassetat de boscos madurs els atorga un indubtable interès científic. Aquests rodals esdevenen models d’estudi
dels processos naturals en ecosistemes poc alterats. Malgrat que els sistemes naturals gairebé mai no són estancs i els
processos estan altament influïts pel context a diferents escales, els boscos madurs que persisteixen avui dia proporcionen
una bona oportunitat per a l’estudi de les funcions i els processos propis de la dinàmica natural en estats avançats de la
successió.
El coneixement generat a través de l’estudi dels boscos madurs és de gran valor per a la gestió del medi natural en
conjunt, i especialment per a la integració de la biodiversitat en boscos subjectes a diferents graus d’explotació, cosa que
incideix en la compatibilització de la conservació dels valors naturals amb altres usos forestals.
En aquest sentit, els boscos madurs poden servir per establir valors de referència a l’hora d’avaluar la funcionalitat i
l’estat de conservació de boscos gestionats amb altres finalitats o que es troben en estadis successionals menys avançats.
A més, els boscos madurs aporten referències per a la integració de mesures de conservació de la biodiversitat tant
en una silvicultura multifuncional com en una silvicultura propera a la naturalesa que imiti els processos propis de la
dinàmica natural.
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3. Els rodals singulars de pinassa de Catalunya
3. 1. Característiques dels rodals singulars identificats a Catalunya
El projecte Life+ PINASSA ha permès posar en comú la informació dispersa que hi havia sobre la distribució i
l’estat dels rodals singulars i/o madurs de Pinus nigra a Catalunya. A partir d’aquesta informació, procedent
de diferents fonts (inventaris previs, entrevistes amb els agents locals, boscos catalogats, etc.), així com d’una
anàlisi prèvia de la cartografia disponible, es van identificar 38 rodals de pinassa que poden considerar-se
singulars segons criteris de maduresa, rellevància social i/o singularitat biogeogràfica. El conjunt d’aquests
rodals suma un total de 459 ha, encara que la mida dels rodals és molt variable. El rang de superfície dels
rodals va de 0,4 ha a un màxim de 47,3 ha. Es tracta, per tant, de rodals de poca importància quant a superfície,
més abundants i extensos en l’àmbit meridional (247 ha repartides en 16 rodals).
Del total de rodals identificats a Catalunya, 392 ha corresponents a 30 rodals (84% de la superfície total
de rodals singulars identificats) estan sota alguna figura de protecció, ja sigui dins de la Xarxa Natura
2000 (figura 8) o espais amb un grau de protecció més restrictiu, com ara els parcs naturals. D’altra
banda, 31 dels rodals singulars de pinassa de Catalunya estan inclosos a l’Inventari de boscos singulars
de Catalunya (http://www.creaf.uab.es/BoscosSingulars). Els rodals identificats es troben a altituds
entre els 466 i els 1.177 m, amb un cas excepcional a la comarca del Gironès, a tan sols 197 m d’altitud.

Figura 8. Emplaçament dels rodals singulars del Life+ PINASSA. En verd fosc es representen les ZEC on s’han identificat rodals
singulars de pinassa a Catalunya.

En tots els rodals singulars de pinassa de Catalunya s’aprecien indicis d’intervenció humana en major o menor
grau, fins al punt que cap d’aquests rodals no pot considerar-se un bosc vell. Tant és així que les edats dels
arbres amb troncs més gruixuts estarien compreses entre els 100 i 250 anys (amb un màxim identificat de
325), encara lluny de la longevitat natural de l’espècie. Quant a maduresa, 26 dels rodals singulars s’han
considerat madurs, tenint en compte l’estructura de la massa i la distribució de classes diametrals. La resta
es consideren singulars tenint en compte criteris de particularitat biogeogràfica (com ara dos rodals de la
província de Girona) o per la seva rellevància en l’àmbit social i nivell de popularitat.
Els últims aprofitaments silvícoles als rodals considerats madurs es van dur a terme als anys 60 en els
rodals públics i als anys 80 en els rodals septentrionals privats. Actualment aquests rodals estan subjectes
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bàsicament a pertorbacions autogèniques. En els rodals inclosos en el projecte Life+ PINASSA, aquest procés
probablement s’accelerarà en els pròxims decennis, ja que es tracta de rodals que passen a sotmetre’s a
dinàmica natural.
Els rodals singulars de pinassa de Catalunya es caracteritzen per l’abundància d’arbres de mida gran, amb
unes dimensions superiors a la mitjana dels boscos del seu entorn (Taula 1). En general, les edats dels arbres
amb troncs més gruixuts estarien compreses entre els 100 i 200 anys. Els arbres senescents hi són escassos,
si bé la quantitat de fusta morta és considerable i en volum superior a la mitjana del conjunt de boscos de
pinassa.
En aquests rodals comencen a evidenciar-se buits al dosser i grups de regenerat. Tanmateix, en molts casos
l’entrada d’aquests elements encara no és generalitzada. Per exemple, només en un 39% dels rodals de què
es té informació sobre aquest aspecte (n=23) hi ha regenerat de l’espècie principal. En general, al dosser
arbori hi domina un sol estrat, de vegades acompanyat d’un estrat subordinat de poca importància o bé de
peus aïllats de diferents generacions. El sotabosc és divers en arbustives i lianes de diferents alçàries, entre
les quals destaquen sovint les heures enfiladisses, profundament desenvolupades, en especial als rodals més
ombrívols. En general, els rodals de les comarques centrals tenen un sotabosc més divers quant a espècies,
mentre que els meridionals són els més pobres, probablement pel règim de focs recurrents i el pasturatge. Al
sotabosc sovint hi apareixen espècies arbustives i herbàcies pradenques, de clarianes de bosc i rocams. Entre
elles, algunes fanerògames amenaçades a Catalunya.
Per valorar com cal les característiques estructurals, s’ha de tenir en compte que en bona part dels rodals
meridionals el foc hi té un paper rellevant. La pinassa és una espècie adaptada a un règim d’incendis de
baixa intensitat i alta recurrència. En fustals adults, els focs de superfície no afecten les capçades i només
socarrimen l’escorça del tronc dels pins adults, sense passar a les capçades. Aquesta dinàmica redueix al mínim
la competència del pi blanc, de les quercínies, dels arbustos i de les espesses mates d’herbàcies graminoides.
Aquestes són les condicions òptimes que aprofita la pinassa per regenerar-se. En conseqüència, als rodals
madurs de pinassa adaptats al foc poden coexistir característiques de maduresa, sense una estratificació
vertical gaire desenvolupada, en funció de la recurrència dels incendis.
En els fustals madurs de pinassa que no han experimentat cap incendi de baixa intensitat, com és el cas dels
rodals septentrionals, en absència d’intervencions antròpiques, la regeneració es duria a terme per obertura
de buits al dosser. En aquests fustals és freqüent la competència amb alzines i roures, fet que probablement
conduiria a masses mixtes, probablement amb un dosser subordinat de quercínies en progressió cap a
l’estrat dominant. L’aparició d’un incendi de baixa intensitat sota capçades del dosser dominant podria donar
avantatge competitiu a les pinasses amb canons més alts i allunyats del combustible d’escala.
A partir de les dades descriptives de les masses que formen els rodals singulars, es pot concloure que
l’estat de maduresa dels boscos de pinassa a Catalunya no ha assolit un desenvolupament en edat, temps
transcorregut des de les últimes intervencions i superfície ocupada, que compleixi amb la majoria de requisits
que pressuposa la definició de maduresa (Fiedler et al., 2007). Tanmateix, és evident que aquests rodals
atresoren atributs de maduresa que els destaca àmpliament en comparació amb la resta de la superfície
ocupada per l’hàbitat en el conjunt del país. Per tant, el seu valor patrimonial excepcional a escala regional
està plenament justificat. Sospesant els pros i contres de les definicions ortodoxes de maduresa, en aquest
projecte s’ha aplicat el criteri de percepció relativa (Gracia et al., 2009), en relació amb un territori (escala de
massís o comarca), per al qual el terme “rodal singular” sembla el més apropiat.
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Taula 1. Característiques principals dels rodals singulars per la seva maduresa a Catalunya. Font: Inventari de boscos
singulars i dades pròpies. CD: classe diamètrica.

Rodals (n)

Superfície
total (ha)

Superfície
(ha;
mitjana ±
SE)

Àrea
basimètrica
(m2/ha;
mitjana ±
SE)

Alçària dominant
(m ± SE)

Densitat mitjana de peus vius
(peus/ha)
10 > CD
≤ 30

35 ≥ CD
≥ 45

50 >
CD

Sector septentrional

7

61,4

87,7
(±2,4)

44,8 (±7,3)

23,6 (±1,7)

328,2

81,6

92,8

Sector meridional

12

155,2

11,9
(±1,6)

40,6 (±4,1)

21,8 (±1)

116,1

113,9

84,1

Comarques centrals

6

52,4

8,73
(±4,5)

37,2 (±5,4)

22,7 (±2,7)

331,9

100,9

48,3

Edat màxima
(mitjana ± SE)

Volum de fusta morta
(m3/ha)

Sotabosc
(fracció cabuda coberta del matollar)

Sector septentrional

161,1 (±24,7)

15,1 (7)

121,9 (25,3)

Sector meridional

193,4 (±15,6)

11,4 (3,8)

28,8 (5,1)

Comarques centrals

127,5 (±20,1)

4,7 (2,6)

86,7 (20,8)

Quadre 6. Breu descripció de l’hàbitat
Les pinedes de pinassa ibèriques són formacions de caràcter submediterrani dominades per Pinus nigra subsp.
salzmanii, una subespècie adaptada a les zones de més continentalitat climàtica dins de la regió mediterrània, i, per
tant, a unes condicions marcades per hiverns rigorosos amb gelades freqüents i gran amplitud tèrmica. És un hàbitat
d’interès de conservació prioritari a la Unió Europea: 9530* Pinedes (sud-) mediterrànies de Pinus nigra endèmiques
(Annex I de la Directiva Hàbitats).
En general, és propi del pis supramediterrani (oromediterrani en algunes serres del sud de la península Ibèrica) i requereix
una pluviometria elevada (700-1.600 mm), amb tempestes estivals freqüents que li ofereixen un avantatge competitiu sobre
determinades quercínies mediterrànies i altres formacions més adaptades a sequeres prolongades (Regato & Del Río, 2009).
Ocupa diferents franges altitudinals en funció de la latitud i la influència mediterrània. Quant al substrat, es tracta d’un hàbitat
propi de substrats mesozoics de caràcter calcari (dolomies i calcàries), si bé en àrees septentrionals pot ocupar sòls margosos.
Una excepció notable, i que de fet suposa un subtipus de l’hàbitat, són els boscos relictes del Sistema Central sobre substrats
metamòrfics. Generalment és un hàbitat que es desenvolupa en sòls poc profunds així com en rocams, ja que l’espècie
Pinus nigra germina i es desenvolupa bé en esquerdes i fissures. En aquests contextos té, a més, una funció destacada en
els processos edafogènics, ja que la pinassa desenvolupa un sistema radicular potent que permet disgregar la roca i genera,
per tant, substrat apte per a l’assentament d’altres espècies. La flora acompanyant de les pinedes de pinassa que trobem a
la península Ibèrica varia en gran manera d’un lloc a l’altre, si bé hi ha algunes espècies de flora característiques, com ara
Viburnum lantana, Lonicera xylosteum o Thalictrum tuberosum.
Pinus nigra subsp. salzmannii
Fulles de 10-16 x 0,1-0,5 cm, una mica rígides però flexibles i poc punxants, de color verd intens i pinyes de 4-8 x 2,5-3 cm
(Ruiz de la Torre, 2006).
El nom específic fa referència al color fosc d’algunes varietats d’aquesta pinàcia. La subespècie està dedicada al botànic
alemany Phillipp Salzmann (1781-1851), que va fer recol·leccions de plantes a la península Ibèrica i al nord de l’Àfrica.
Esp: pino laricio, pino negral, pino gargallo, pino laricio, pino salgareño
Cat: pinassa, pi negral, gargalla
Eusk: Larizio pinua
Gallec-Portuguès: pinheiro-negral, pinheiro-larício
Varietats o ecotips ibèrics:
pyrenaica: Pirineu i nord-est ibèric
hispanica: centre i sud ibèrics
latisquamata: Albacete, Conca i Terol, probablement s’ha d’incloure dins de la var. hispanica
També hi ha repoblacions amb la subespècie típica nigra originària del centre i el sud d’Europa. Fulles de 8-16 x 0,150,2 cm, més rígides, de color verd fosc, pinyes més grans de 5-8 cm i port més lax (Ruiz de la Torre, 2006).
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3. 2. Característiques dels rodals singulars del Life+ PINASSA
Del conjunt de rodals singulars de pinassa identificats a Catalunya, el Life+ PINASSA va establir acords, per
remarcar-ne la importància, amb la propietat de 12 rodals (174 ha), pertanyents a 8 finques: dues de propietat
privada i sis de propietat pública (Quadre 7).

Quadre 7. Acords amb la propietat
La protecció d’una xarxa de rodals singulars i/o madurs s’ha establert mitjançant diferents tipus d’acords entre el Life+
PINASSA i la propietat dels boscos. Als rodals de titularitat privada i municipal es van firmar acords de custòdia del
territori a 25 anys entre la Fundació Catalunya-La Pedrera i la propietat.
La custòdia del territori és una estratègia per implicar institucions, propietat i persones usuàries de terres en la gestió
i conservació de la natura i el paisatge. En el marc d’un projecte de conservació, a través d’acords voluntaris entre les
persones propietàries i entitats sense ànim de lucre, institucions públiques o privades, es pretén gestionar directament
o donar suport a la gestió de terrenys forestals on siguin presents els hàbitats d’interès comunitari, a fi de mantenir-ne
o restaurar-ne els valors.
Als rodals singulars del Life+ PINASSA, aquest acord implica el compromís de la propietat de no realitzar aprofitaments
fusters o fer-ne cap altre ús durant el període acordat que sigui incompatible amb la preservació dels valors de
singularitat del rodal. Sí que s’hi poden efectuar treballs silvícoles de millora de l’hàbitat i de prevenció d’incendis,
restauració ecològica i de senyalització o restricció de l’ús social amb l’objectiu de millorar la maduresa, la biodiversitat
i la capacitat de resiliència del rodal, així com treballs per regular-ne els usos socials. En cas d’incendi forestal durant la
vigència del conveni, ambdues parts pactaran les tasques necessàries per a la restauració forestal. Quan la finca on se
situa el rodal disposi d’un Instrument d’Ordenació Forestal, la propietat ha de demanar la inclusió de la declaració del
rodal singular com a “reserva forestal” al Centre de la Propietat Forestal, en el cas dels rodals privats, i al Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en els de titularitat pública. Transcorreguda la vigència del conveni, les
parts signants poden renovar-lo de mutu acord.
En el cas de propietats privades, l’acord incloïa un pagament pels serveis ambientals destacats que ofereixen aquests
rodals singulars destinats a conservació estricta. Els rodals de titularitat municipal no implicaven compensació
econòmica pel seu caràcter públic. En els rodals patrimonials de la Generalitat de Catalunya és la mateixa administració
qui garanteix la preservació dels rodals identificats com a singulars.
Figura 9. El Solà (Castellar de la Ribera, Solsonès). Són dos rodals
que cobreixen una superfície de 14,4 ha de titularitat privada
de l’àmbit prepirinenc i central i està inclòs a la ZEC “Ribera
Salada”. La densitat mitjana de recobriment arbori és del 83%,
amb una densitat de 1.565 peus/ha, una àrea basimètrica de
45,1 m2/ha i un diàmetre dominant 32 cm. L’alçada dominant de
16,3 m. El sotabosc és clar (16%) i de composició heterogènia,
dominat per plantes herbàcies (28%), seguides per briòfits (18%)
i per arbustos (17%). Entre les plantes de port arbustiu destaca
Viburnum lantana, Quercus subpyrenaica i la pròpia regeneració
de Pinus nigra, amb una alçada mitjana de 62 cm. Foto: Jordi
Camprodon.

Figura 10. Viladrich (Castellar de la Ribera, Solsonès). Ocupa
una superfície de 3,6 ha de l’àmbit prepirinenc i central i està
inclòs a la ZEC “Obagues de la riera de Madrona”. La densitat
mitjana de recobriment arbori és del 85%, amb una densitat de
1.592 peus/ha, una àrea basimètrica de 36 m2/ha i un diàmetre
dominant de 36,1 cm. L’alçada dominant de 15,9 m. El sotabosc
és dens, dominat per l’estrat arbustiu (61%) de 78 cm d’alçària
mitja i compost principalment per Quercus subpyrenaica i Buxus
sempervirens. El recobriment de briòfits és també destacable
(31%). Foto: David Guixé.
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Figura 11. Pentina (Baix Pallars, Pallars Sobirà). Ocupa una
superfície de 47,3 ha de titularitat pública de l’àmbit prepirinenc
i central i està inclòs a la ZEC “Serra de Boumort-Collegats”. La
densitat mitjana de recobriment arbori és del 50%, amb una
densitat de 180 peus/ha, una àrea basimètrica de 30,4 m2/ha i un
diàmetre dominant de 73,3 cm. L’alçada dominant és de 21,9 m.
El sotabosc és generalment clar (25% de recobriment) de 100 cm
d’alçària mitja, amb presència destacable d’Amelanchier ovalis i
Buxus sempervirens. Foto: Jordi Camprodon.

Figura 12. Pineda de Cosp (Rasquera, Ribera d’Ebre). Ocupa una
superfície de 6,9 ha de titularitat municipal de l’àmbit meridional
i està inclòs a la ZEC “Serres de Cardó-el Boix”. La densitat mitjana
de recobriment de l’estrat arbori és del 76%, amb una densitat de
191 peus/ha, una àrea basimètrica de 25,3 m2/ha i un diàmetre
dominant de 53,1 cm. L’alçada dominant és de 12,7 m. El sotabosc
està dominat per un estrat arbustiu (30%) de 150 cm d’alçària
mitja, compost principalment per Smilax aspera, Acer campestre
i Quercus ilex. Foto: Jordi Bas.

Figura 13. Barranc de la Galera - Bassis de Caro (Roquetes, Baix
Ebre). Ocupa una superfície de 16,1 ha de titularitat pública
(Generalitat de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs
a la ZEC “Sistema Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels
Ports. Es tracta d’un bosc clar amb arbres de port considerable.
La densitat mitjana de recobriment arbori és del 76%, amb una
densitat de 298 peus/ha, una àrea basimètrica de 38,5 m2/ha, un
diàmetre dominant de 64,5 cm i una alçada dominant de 19,5 m.
El sotabosc arbustiu és clar (35%), amb 65 cm d’alçària mitja, en
què predomina Buxus sempervirens i Quercus coccifera. L’estrat
herbaci és força dens (70%). Foto: Jordi Bas.

Figura 14. Barranc de la Galera - Mola Castellona (Roquetes,
Baix Ebre). Ocupa una superfície de 21,4 ha de titularitat pública
(Generalitat de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs
a la ZEC “Sistema Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels
Ports. Es tracta d’un bosc poc dens, amb una densitat mitjana
de recobriment arbori del 83%, una densitat de 403 peus/ha,
una àrea basimètrica de 59,3 m2/ha, un diàmetre dominant de
59 cm i una alçada dominant de 14,4 m. El sotabosc arbustiu és
clar (40%), amb 70 cm d’alçària mitja, en què predomina Buxus
sempervirens. L’estrat herbaci és força dens (65%). Foto: Jordi
Bas.
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Figura 15. El Port - Montsagre (Horta de Sant Joan, Terra Alta).
Ocupa una superfície de 9,8 ha de titularitat pública (Generalitat
de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs a la ZEC “Sistema
Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels Ports. Es tracta d’un
bosc amb densitat mitjana de recobriment d’arbrat del 86%, una
densitat de 668 peus/ha, una àrea basimètrica de 53 m2/ha, un
diàmetre dominant de 48,4 cm i una alçada dominant de 14,6
m. El sotabosc arbustiu és molt clar (17%), amb 100 cm d’alçària
mitja, en què predomina Juniperus oxycedrus, acompanyat d’un
estrat herbaci de 53%. Foto: David Guixé.

Figura 16. El Port - Pinarisses (Horta de Sant Joan, Terra Alta).
Ocupa una superfície de 19,5 ha de titularitat pública (Generalitat
de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs a la ZEC “Sistema
Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels Ports. Té una densitat
mitjana de recobriment d’arbrat del 80%, una densitat de
572 peus/ha, una àrea basimètrica de 43,3 m2/ha, un diàmetre
dominant 55,2 cm i una alçada dominant de 18,5 m. El sotabosc
està dominat per roques (42%) i un estrat arbustiu de 87 cm
d’alçària mitja (43%), amb regeneració de Pinus nigra, Quercus
ilex i Juniperus oxiycedrus com a espècies dominants. Foto: Jordi
Bas.

Figura 17. Rafalgarí - Obaga de l’Amat (la Sénia, Montsià).
Ocupa una superfície d’11 ha de titularitat pública (Generalitat
de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs a la ZEC
“Sistema Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels Ports. Té un
recobriment mitjà de capçades de l’estrat arbori del 85%, una
densitat de 692 peus/ha, una àrea basimètrica de 67 m2/ha, un
diàmetre dominant de 51 cm i una alçada dominant de 25 m.
Al sotabosc predomina l’estrat herbaci (55%), tot i que també
destaca un estrat arbustiu (30%) d’un metre d’altura mitjana,
dominat per Juniperus oxycedrus i Buxus sempervirens. Foto:
Joan Mestre.

Figura 18. Barranc de la Galera - Clot de l’Hospital (Roquetes,
Baix Ebre). Ocupa una superfície de 6,9 ha de titularitat pública
(Generalitat de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs
a la ZEC “Sistema Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels
Ports. El recobriment mitjà de capçades d’arbrat és del 66%, una
densitat de 290 peus/ha, una àrea basimètrica de 40,1 m2/ha, un
diàmetre dominant de 73,4 cm i una alçada dominant de 17,8 m.
L’estrat arbustiu cobreix un 40%, amb 150 cm d’alçada, dominat
per Buxus sempervirens i l’herbaci cobreix un 60%. Foto: Jordi
Bas.
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Figura 19. Barranc de la Galera - Replanellars (Roquetes, Baix
Ebre). Ocupa una superfície de 16,8 ha de titularitat pública
(Generalitat de Catalunya) de l’àmbit meridional i està inclòs a la
ZEC “Sistema Prelitoral Meridional” i al Parc Natural dels Ports.
El recobriment mtjà de capçades de l’estrat arbori és del 75%,
una densitat de 304 peus/ha, una àrea basimètrica de 49 m2/ha
i una alçada dominant de 20,5 m. L'estrat arbustiu cobreix un
25%, amb un metre d'alçada, dominat per Juniperus oxycedrus i
el herbaci cobreix un 50%. Foto: Jordi Bas.

Els boscos singulars són pinedes submediterrànies de Pinus nigra ssp. salzmannii var. pyrenaica, de qualitat
d’estació mitjana i baixa i de capitalització elevada, amb certa heterogeneïtat al dosser arbori. Són masses
regularitzades o en avançat procés de regularització i monoestratificació, on en alguns casos s’observa
competència al dosser dominant. En altres casos, tanmateix, el dosser dominant es manté obert i permet
altres estrats arboris. S’observa una presència destacable d’arbres de dimensions més grans que la mitjana
dels arbres dels rodals de pinassa catalans. La regeneració acostuma a ser escassa i a batzegades. Hi és freqüent
la presència de pi silvestre (Pinus sylvestris) i frondoses de port arbustiu i subarbori: roures (Quercus faginea
i les seves formes híbrides), alzines (Quercus ilex) i de vegades aurons (Acer opalus subsp. granatensis) a les
localitats meridionals; a vegades, apareix dispers al rodal algun peu de frondosa de grans dimensions.
En les estructures de massa dels rodals meridionals s’observa una dominància de l’arbratge de grans
dimensions, en la majoria de casos amb falta o escassetat de classes d’edat intermèdies i regenerat. Aquesta
estructura simplificada no ha de comprometre l’estabilitat de la pinassa a llarg termini, ja que es tracta d’una
espècie molt longeva. S’espera que la dinàmica d’evolució lliure iniciï la formació de petites clarianes que
facilitin la regeneració.
Als rodals septentrionals les dimensions de l’arbratge són relativament superiors a la dimensió mitjana de
la regió, però més petites en comparació amb els rodals meridionals. Al rodal situat a la ZEC Ribera Salada
s’aprecia cert estancament del creixement de l’arbratge adult, segurament a causa de les tallades diamètriques
efectuades a mitjans del segle XX, i que van deixar els peus de pitjor port i qualitat fenotípica. No obstant
això, hi ha un col·lectiu d’arbres dominants de bones dimensions que poden ser potenciats per avançar en la
maduresa del bosc i mantenir-ne la singularitat.
En diversos rodals s’observen restes carbonitzades a la base dels troncs, la qual cosa permet deduir que han resistit
a incendis de baixa intensitat i alta recurrència. Les edats dels rodals singulars no són gaire avançades (els peus més
vells tenen entre 100 i 130 anys). Alguns peus poden arribar als 150-200 anys, però són molt escassos en el conjunt
del rodal. La mitjana és de 113 anys, una edat significativament superior a la dels rodals adults d’estructura regular
circumdants (72 anys de mitjana), on s’han desenvolupat altres accions de Life+ PINASSA.
La densitat mitjana de l’arbratge en el conjunt de rodals singulars del Life+ PINASSA és de 690 peus/ha,
amb una cobertura del 78%, un volum de 326 m3/ha de fusta amb escorça, una àrea basal de 42 m2/ha, un
diàmetre mitjà de 28 cm i un diàmetre mitjà dels 100 arbres més grans de 49 cm, una alçària mitjana de 13
m i una alçària dominant de 18 m.
Les figures 20, 21 i 22 mostren si hi ha diferències significatives entre els rodals singulars i la mitjana dels
altres rodals d’actuació del projecte, amb estructures regulars i irregulars.
La cobertura d’arbustos, herbàcies, molses i restes vegetals als rodals singulars és considerablement alta
(figura 23), però no significativament més alta que als rodals més joves mostrejats. Així doncs, no es poden
prendre com a variables que destaquin la singularitat d’aquests rodals, tot i ser importants per la complexitat
estructural que els afegeixen. Els rodals singulars sí que mostren una cobertura d’afloraments de roca més
gran i més significativa. Això pot estar relacionat amb el fet que els rodals sense intervencions silvícoles en els
últims decennis mostren una qualitat d’estació pitjor.
La presència de soques tallades es pren com una mesura d’intervenció silvícola. La densitat mitjana és de 6,9
soques/ha, per sota dels rodals regulars i irregulars en gestió productiva, però una densitat estadísticament no
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significativa. Això indica que als rodals singulars s’han efectuat algunes tallades, sobretot en els septentrionals,
durant els últims 50 anys.
La fusta morta és una variable associada a la dinàmica natural i s'incrementa amb la maduresa del bosc.
Alhora, està correlacionada amb una major disponibilitat de microhàbitats per als saproxílics (Lassauce et al., 2011),
organismes clau pel seu paper en el cicle de nutrients i altres funcions de l'ecosistema (Stockland et al., 2012). Per
aquesta raó, en el Life + PINASSA es van estimar algunes variables relacionades amb la quantitat i la qualitat
de la fusta morta, com a indicadors de naturalitat del bosc. Tots els rodals singulars presentaven existències
de fusta morta al sòl i en peu prèviament a les actuacions del Life + PINASSA. Pel que fa al nombre d'unitats de
fusta morta per unitat de superfície, els rodals singulars no destaquen sobre aquells en producció, d'estructura
regular o irregular (figura 24). No obstant això, el volum mitjà de fusta morta és quelcom més gran en els rodals
singulars i el nombre mitjà dels arbres morts és significativament més gran que a la resta d'estructures mostrejades
(figura 25). Més enllà del volum o l'abundància total de fusta morta, la grandària mitjana dels arbres morts, com a
element estructural de l'ecosistema, aporta una informació qualitativa fonamental sobre la capacitat del rodal per
acollir una major biodiversitat (Bütler et al., 2004 ; Heilmann-Clausen i Christensen, 2004).
Un tercer factor estructural relacionat amb la fusta morta d’un rodal i que té un efecte clar sobre la diversitat
i l’abundància d’espècies que aquest pot acollir és l’abundància de troncs morts dempeus. El rol d’un tronc
en l’ecosistema varia notablement en funció de si es tracta d’un tronc mort i dret o bé tombat. Generalment,
s’espera que la fracció de fusta morta corresponent a troncs en peu sigui més gran en boscos madurs, subjectes
a dinàmica natural o poc intervinguts. Aquest supòsit sembla complir-se en els rodals singulars monitoritzats
en el marc del Life+ PINASSA, que ha trobat una major quantitat d’arbres morts dempeus (figura 24). La
fusta morta en peu suposa un recurs valuós per a la biodiversitat associada als boscos. Per exemple, és un
substrat de nidificació i refugi preferent per a ocupants primaris (picots) i secundaris de cavitats (altres ocells,
ratpenats i lirons, entre altres).
Als rodals singulars probablement el decaïment de part dels arbres es dona per senescència, mentre que
als rodals en producció es deu en bona mesura a competència i accidents (vent i neu). Això explicaria les
diferències de mida de la fusta morta entre categories d’estructura, i alhora ens permet associar una mida
mitjana més gran de la fusta morta a un grau de maduresa més alt del rodal. Als boscos prospectats, la major
part de la fusta morta és de pinassa; a vegades, es troben peus de pi silvestre o de frondoses.La mitjana
d'abundància de fusta morta en els boscos singulars de pinassa és de 9,6 peus/ha per a les soques, 0,45 peus/
ha per als arbres morts en peu i 23,8 peus/ha per als troncs caiguts. El diàmetre mitjà de la fusta morta era
de 29,3 cm i la longitud mitjana era de 5,6 m. La major part de la fusta morta contenia elements de biota:
66% fongs, molses o líquens i un 17,8% senyals d’invertebrats. El 16,2% que no contenia biota es tractava o
bé de fusta morta molt recent, sense temps d’haver estat colonitzada, o bé de fusta molt seca, associada a
condicions microclimàtiques de baixa humitat del rodal (solanes i forta insolació).
La densitat de les cavitats aptes per a la fauna vertebrada (ocells i ratpenats) és significativament més alta
als rodals singulars, així com la mitjana del diàmetre dels arbres amb cavitats (figura 26). Aquest resultat
és coherent amb la preferència dels picots per arbres més grans per construir-hi els nius i amb el fet que la
probabilitat de formació de cavitats per podridures o accidents augmenti a mesura que l’arbre és més gran i
vell.
En conclusió, la singularitat estructural consisteix en el fet que la mida de l’arbratge (volums, diàmetres de
tronc i alçàries) és netament superior a la mitjana dels boscos de pinassa, la fusta morta és de mida superior
i hi ha més disponibilitat de cavitats per a la fauna. Des dels punts de vista observacional i estadístic, tenen
una maduresa significativament superior a la mitjana i, per tant, compleixen un interès de singularitat a escala
regional.
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Figura 20. Densitat mitjana de l’arbrat en els rodals irregulars desestructurats, rodals regulars amb dificultats de regeneració i rodals
singulars inventariats pel Life+ PINASSA. S’indiquen les diferències significatives en l’anàlisi de la variància pel que fa als rodals
singulars (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001). El diagrama de caixa mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5
vegades el rang interquartílic).

Figura 21. Volum amb escorça calculat a partir de l’àrea basal (relació lomètrica) dels rodals irregulars desestructurats,
rodals regulars amb dificultats de regeneració i rodals singulars inventariats pel Life+ PINASSA. S’indiquen les
diferències significatives en l’anàlisi de la variància pel que fa als rodals singulars (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001).
El diagrama de caixa mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).
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Figura 22. Característiques estructurals -recobriment de l’arbrat, diàmetre mitjà quadràtic (Dg), diàmetre mitjà dels cent arbres més
grans per hectàrea (Do), alçada mitjana de l’arbrat (hm) i alçada dominant d’Assmann (Ho) - dels rodals irregulars desestructurats,
rodals regulars amb dificultats de regeneració i rodals singulars inventariats pel Life+ PINASSA. S’indiquen les diferències
significatives en l’anàlisi de la variància pel que fa als rodals singulars (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001). El diagrama de caixa
mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).

Figura 23. Recobriment del sotabosc als rodals singulars, regulars amb dificultats de regeneració i irregulars desestructurats,
inventariats pel Life+ PINASSA. Es marquen les diferències significatives en l’anàlisi de la variància respecte dels rodals singulars:
*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001.

29

Figura 24. Densitat d’unitats de fusta morta tombada (vermell) i dempeus (blau) en els rodals irregulars desestructurats, rodals
regulars amb dificultats de regeneració i rodals singulars inventariats pel Life+ PINASSA. El diagrama de caixa mostra la mitjana,
quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).

Figura 25. Volum mitjà dels arbres morts en els rodals irregulars desestructurats, rodals regulars amb dificultats de regeneració
i rodals singulars inventariats pel Life+ PINASSA. El diagrama de caixa mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5
vegades el rang interquartílic). Es marquen les diferències significatives en l’anàlisi de la variància respecte dels rodals singulars:
*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001.
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Figura 26. Densitat de cavitats aptes per als vertebrats ocupants de cavitats i dimensions dels arbres amb cavitats dels rodals
irregulars desestructurats, rodals regulars amb dificultats de regeneració i rodals singulars inventariats pel Life+ PINASSA. S’indiquen
les diferències significatives en l’anàlisi de la variància pel que fa als rodals singulars: * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001.
El diagrama de caixa mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).
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4. La biodiversitat associada als boscos madurs
4. 1. Introducció
En línies generals, la riquesa específica i l’abundància d’organismes especialistes forestals (i en termes
ecològics la diversitat alfa) s’incrementa en les etapes successionals madures. Això afecta espècies i gremis
funcionals dependents de la continuïtat en el temps de la cobertura arbòria, que proporciona estabilitat
microclimàtica de temperatura i humitat (fongs, líquens, briòfits, fanerògames nemorals); així com d’aquells
tàxons associats a variables de maduresa (arbres vells, fusta morta, sòls orgànics evolucionats, microhàbitats):
ocells que nidifiquen en cavitats, ratpenats arborícoles, coleòpters i fongs saproxílics, etc. Els microhàbitats
corresponen a parts d’un arbre o un altre element de l’hàbitat amb característiques particulars: rugositats de
l’escorça, cossos fructífers de fongs afiloforals, lesions per les quals traspua saba, cavitats naturals, que per
als organismes saproxílics poden ser molt diferents segons si es tracta de cavitats de tronc, de branca o de
soca-rel, o de buits apicals o basals (Micó et al., 2013). Per contra, les espècies de plantes vasculars es veuen
afavorides per les pertorbacions naturals i antròpiques, i la seva riquesa augmenta als boscos gestionats
(Paillet et al., 2010).
S’ha de tenir en compte la influència de l’escala espai-temporal sobre la biodiversitat. Alguns rodals madurs en
estat avançat de conservació, però molt petits, de poques hectàrees, poden acollir bona part de les espècies
associades a boscos madurs (en el cas dels vertebrats de dominis vitals més amplis, actuarien bàsicament
com a zones refugi). La fragmentació d’aquests rodals en unitats petites molt allunyades unes de les altres
pot comportar l’aïllament de tàxons associats a la maduresa, especialment en el cas d’organismes amb poca
capacitat de dispersió, com briòfits o invertebrats. Podria arribar al punt de comprometre la viabilitat genètica
de les seves poblacions. Els boscos madurs de gran extensió i, complementàriament, o en el seu defecte, una
xarxa de rodals madurs o de certa singularitat per les seves característiques de maduresa contribueixen a la
connectivitat genètica i ecològica.
Als rodals singulars de pinassa poden trobar-s’hi diferents espècies de flora i fauna amenaçada i d’interès
de conservació a escala europea. Per a algunes d’aquestes espècies, que consten a l’Annex II de la Directiva
Hàbitats, s’han de designar zones especials de conservació (ZEC): Eriogaster catax, Graellsia isabelae,
Callimorpha quadripunctaria, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Barbastella barbastellus, Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii (Regato & Del Río, 2009). A continuació, es descriuen
diferents grups indicadors o d’interès especial de conservació, la seva relació amb la maduresa del bosc,
posant èmfasi, sempre que es disposa de dades, en els resultats obtinguts en el Life+ PINASSA.
La comprensió dels components de biodiversitat associats a la maduresa i a la complexitat estructural dels
boscos constitueix una referència per elaborar criteris tècnics, a partir del seguiment biològic, que permetin
la integració de components de biodiversitat als boscos amb un objectiu prioritari productiu.

Figura 27. Paeonia officinalis subsp. microcarpa. Parc Natural dels Ports. Foto: Bruno Duran.
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Quadre 8. Quina biodiversitat s’ha de protegir?
Sobre quines espècies cal prioritzar l’atenció? Aquesta és la pregunta clau que s’ha de formular en la gestió d’un espai
natural. La priorització s’ha de dirigir, en primer lloc, cap a les espècies* amenaçades; després, cap als endemismes i
rareses (si també estan amenaçats pugen al nivell màxim de prioritat); a continuació, cap als especialistes forestals, i,
finalment, a les espècies generalistes. S’entén per especialistes forestals tàxons exclusius de l’hàbitat, del qual fan un
ús específic dels seus recursos, com ara molts fongs i coleòpters saproxílics. Els generalistes (com ara la merla comuna
o el ratpenat comú) habiten hàbitats alternatius als boscos, entre els quals hi ha espais oberts i parcs urbans. Tanmateix, no s’ha d’oblidar que entre els generalistes hi ha espècies clau o funcionals en el funcionament de l’ecosistema
que també s’han de cuidar per no desestabilitzar-lo. A més, caldrà tenir en compte si a les clarianes de bosc i altres
zones obertes apareixen tàxons típics d’espais oberts que estiguin amenaçats. Si és així, també hauran de ser atesos
en la gestió.
Entre les espècies amenaçades es distingeixen diferents categories d’amenaça: en perill, vulnerables, etc. Per a més
informació sobre aquest tema, es pot consultar el web de la UICN, www.iucnredlist.org, i els llibres vermells i catàlegs
d’espècies amenaçades a escala regional. La responsabilitat de la gestió augmenta en funció de l’escala geogràfica del
nivell d’amenaça. Al Pirineu, per exemple, el mussol pirinenc i el gall fer són dues espècies amenaçades. Però mentre
que el primer ho és a escala ibèrica però no global, el gall fer pirinenc està globalment amenaçat com a subespècie i la
responsabilitat en la gestió és més gran. Encara ho és més per a la papallona Graellsia isabellae, que és un endemisme
a nivell específic i amenaçat.
Un dilema que pot sorgir davant d’un bosc madur a evolució lliure és decidir si cal conservar determinat component
de la biodiversitat quan aquest component afecta la naturalitat del bosc. Per exemple: es troba una espècie heliòfila
amenaçada localitzada en un bosc madur que evoluciona cap al tancament de capçades. Seria convenient fer-hi aclarides? El més assenyat és avaluar l’impacte regional de la seva gestió local. Si el bosc contribueix decisivament a la
preservació del tàxon a escala regional o global (en cas d’un endemisme), el més assenyat seria intervenir a costa de
la naturalitat.
*S’utilitza el terme espècie, que és més comú, però seria més correcte parlar de tàxons, entre els quals es distingirien els subespecífics; per exemple, Pinus nigra salzmanni pyrenaica.

4. 2. El mostreig de bioindicadors del Life+ PINASSA
Als rodals singulars es van dur a terme mostrejos de diferents descriptius i indicadors biològics per després
ser caracteritzats. Els descriptors consistien en un inventari dasomètric i de vegetació i un inventari de fusta
morta i microhàbitats. Com a indicadors es van inventariar la flora d’interès i els ocells forestals a tots els
rodals. En una selecció d’aquests indicadors es van fer inventaris de ratpenats i de papallones nocturnes. El
mètode i l’esforç es van adaptar als objectius de caracterització i seguiment i als recursos humans disponibles.
4.2.1. Inventari dasomètric i de vegetació
Als rodals amb tractaments silvícoles es feia una parcel·la permanent de 10 m de radi per hectàrea, fins a un
màxim de 3 parcel·les per rodal. Als rodals sense tractaments s’elaborava un inventari per estimació pericial.
En parcel·les permanents circulars, es mesuraven les variables següents:
•

Diàmetre normal (a una altura d’1,3 m) dels arbres vius amb diàmetre ≥7,5 cm.

•

Estimació de la vitalitat de cada arbre inventariat, en dues categories.

•

Classificació dels arbres per estrats sociològics.

•

Alçària total de 5 arbres.

•

Alçària de la primera branca viva i diàmetre de capçada de 3 o 5 arbres.

•

Edat i creixement dels últims 10 anys d’un arbre representatiu del rodal.

A l’inventari per estimació pericial amb descripció silvícola literal en punts de mostreig s’estimaven o
mesuraven les variables següents:
•

Diàmetre normal (a 1,3 m) mitjà i alçària mitjana dels arbres vius amb diàmetre ≥7,5 cm.

•

Diàmetre normal (a 1,3 m) mitjà i alçària mitjana del col·lectiu d’arbres dominants (estrat superior i
diàmetres més elevats).
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•

Àrea basimètrica dels tres grups de mida: petit (classe diamètrica (CD) 10-15), mitjà (CD 20-30) i gran (CD ≥35).

•

Densitat de peus grans (Dn ≥7,5 cm) i de peus petits (Ht >1,3 m i Dn <7,5 cm).

•

Obertura a la llum des del centre de la parcel·la.

•

Paràmetres de classificació de la vulnerabilitat del rodal a incendis forestals.

•

Recobriment i alçària mitjana de l’estrat arbustiu.

•

Recobriment de l’estrat herbaci, de molsa, de restes llenyoses i de roques.

Quadre 9. Què s’entén per bioindicador?
Un bioindicador és una espècie o grup d’espècies que, per les seves característiques i resposta a determinades
condicions ambientals, s’utilitza per avaluar l’estat dels ecosistemes, així com per detectar i mesurar de manera
indirecta els canvis que s’hi produeixen. Generalment, s’associa una escala de valors del bioindicador (es pot fer basantse en diferents paràmetres segons el cas) a un gradient de qualitat o condicions ambientals en un àmbit geogràfic
definit. En matèria d’ecologia i conservació és habitual l’ús de bioindicadors per avaluar l’estat de conservació dels
ecosistemes i els efectes de l’activitat humana sobre ells, tot i que també es poden utilitzar per avaluar l’efecte de
processos naturals sobre ells mateixos.
No tots els organismes o processos proporcionen la mateixa informació en relació amb la qualitat i estat de conservació
dels hàbitats en què es troben. Per tant, no totes les espècies o grups són igualment idonis a l’hora de ser utilitzats
com a bioindicadors. D’altra banda, un mateix organisme o grup no respon només als canvis o condicions que volem
avaluar, de manera que la seva aptitud com a bioindicador dependrà del context en què ens trobem. Per exemple:
una espècie no aportarà la mateixa informació sobre l’impacte de les activitats humanes sobre el medi si analitzem
el seu estat en un hàbitat potencialment òptim que si ho fem en una zona marginal de la seva àrea de distribució
natural, on els condicionants ambientals ja són, de forma natural, propers als límits de tolerància per a l’espècie. Una
característica fonamental, i requisit necessari, que determina la utilitat d’un o diversos organismes com a bioindicadors
és la sensibilitat als factors de canvi que ens interessa avaluar. És a dir, els canvis en l’ambient que volem detectar o
mesurar han d’anar associats a canvis tangibles i mesurables en els grups que volem utilitzar com a bioindicadors, ja
sigui pel que fa a paràmetres poblacionals, a comportament o al seu estat fisiològic. Els canvis provocats, a més, han
de ser mesurables i quantificables en una escala proporcional al grau de variació ambiental que ens interessa en cada
cas. Generalment, en conservació, un bon indicador serà aquell que ens permeti detectar canvis d’una magnitud de
prou variació com per condicionar la presa de decisions i l’acció que correspongui partint d’uns criteris preestablerts.
Sovint l’ús simultani de diferents bioindicadors ens pot proporcionar una informació molt més completa i fiable que
si utilitzem un sol indicador, especialment si s’utilitzen bioindicadors amb diferent sensibilitat als factors de canvi que
volem avaluar o més encara si la resposta a aquests canvis és oposada en els diferents grups considerats. L’especificitat
de la resposta del bioindicador és també un factor important que en determina la idoneïtat. És a dir, que el bioindicador
ideal seria aquell en què els canvis observats fossin només intervinguts pel factor de canvi que ens interessa avaluar.
Espècies generalistes adaptades a diferents condicions ambientals amb rangs amplis de tolerància als factors de canvi
que ens interessen no solen ser bons bioindicadors. Així mateix, espècies extremament rares (difícils de monitorar) o
espècies amb una resposta molt gran a petites variacions en les variables d’interès tampoc no ho solen ser.

4.2.2. Inventari de fusta morta i microhàbitats
Per conèixer la disponibilitat de fusta morta i microhàbitats es va efectuar un mostreig mitjançant transsectes
lineals al llarg del rodal d’una longitud mínima d’1 km. Per a la fusta morta a terra es definia una banda de 4 m,
2 m a cada costat de la línia de progressió. Es mesurava la fusta morta que interceptava la banda de progressió
a partir de 15 cm de diàmetre normal (mètode adaptat de Stal & Lämas, 1998; Nordé et al., 2004; Bobiec
et al., 2005) i se’n descrivia l’espècie, diàmetre normal i alçària, el seu estat de descomposició, percentatge
d’escorça i la causa probable de la seva mort. La fusta morta en peu (a partir de 20 cm de diàmetre normal)
es mesurava en una franja de 50 m i se n’anotava l’estat de descomposició i la presència de cavitats. A
la mateixa distància es tenia en compte la presència de plataformes de nius aptes per a rapinyaires. En el
mateix transsecte es caracteritzaven els microhàbitats i elements biòtics que es trobaven a la mateixa fusta
morta (molses, líquens, fongs afiloforals, tumors, perforacions d’insectes, etc.). Les cavitats en arbre aptes
per a la fauna vertebrada es mesuraven en una banda de 25 m, que permetia inspeccionar tots els arbres
en el mateix transsecte que la fusta morta. S’anotava la tipologia de la cavitat (niu de picot, putrefaccions,
esquerdes, escorça aixecada, marca de llamp, xemeneia, tumor o una altra malformació, etc.), el nombre,
espècie, localització (en tronc, branca, arrel), l’estat vital de l’arbre i dades dasomètriques (diàmetre normal
i l’altura de la cavitat, alçària de l’arbre i de la cavitat, etc.).
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Per valorar la qualitat de la fusta morta (tipologia, estat de disposició, biota, etc.) n’hi ha prou amb un
transsecte entre 1.000 i 3.500 m de longitud al llarg del rodal (Bobiec et al., 2005). Tanmateix, per valorar-ne
la quantitat és millor adoptar un transsecte que recorri tot el rodal. Es mesuren els arbres que intercepten la
banda de progressió en una banda de 4 m (2 m a cada costat de la línia de progressió) seguint les corbes de
nivell (figura 28).

inici del transsecte

Final del transsecte. Dist. Total = 1.000 m

Figura 28. Representació del transsecte per a la caracterització de fusta morta i cavitats.

4.2.3. Inventari de flora d’interès especial
Es va fer un mostreig mitjançant un transsecte de les espècies de flora vascular del catàleg de flora amenaçada
de Catalunya i del llibre vermell d’espècies amenaçades de Catalunya (Sáez et al., 2010). Es van incloure
també els endemismes i els tàxons rars i les espècies característiques fitosociològicament dels boscos de
pinassa. Els transsectes es van efectuar durant el mes de maig, període de màxim creixement i floració de
la majoria de les espècies. Coincidien amb els transsectes de fusta morta (banda de 4 m) i es registrava el
nombre de peus, l’altitud, la fenologia, la vitalitat i la cobertura dels estrats arbustiu i arbori sobre la planta,
entre altres variables.
4.2.4. Cens d’ocells forestals
Els ocells comuns forestals es van censar mitjançant el mètode de les estacions d’escolta (Bibby et al., 1992),
mètode habitual en mitjans forestals i que permet un bon acoblament amb els inventaris forestals i de
vegetació. Es comptabilitzen les espècies vistes o sentides en tres bandes concèntriques de 25, 50 i més de 50 m.
D’aquesta manera, tots els contactes dins de la banda de 50 m es poden associar al rodal estudiat, i tots els
contactes, dins de la mateixa massa de bosc. La distància entre estacions era d’un mínim de 250 m. La durada
era de 20 minuts, a comptar des de mitja hora després de la sortida del sol fins a mig matí.
4.2.5. Cens de ratpenats
El cens va consistir en estacions automàtiques d’escolta amb detectors d’ultrasons. Les estacions d’escolta
es van combinar amb sessions de captura per poder identificar les espècies críptiques, impossibles de
diferenciar amb certesa mitjançant l’anàlisi d’ultrasons. Està demostrat que per estudiar ratpenats l’ús de
mètodes combinats és el més eficient (Flaquer et al., 2007). Els mostrejos es van fer de finals de juny a mitjans
de juliol. Cada estació gravava els ultrasons de quiròpters durant 4 nits consecutives per rodal.
Les captures es van fer durant una nit per rodal mitjançant xarxes japoneses de niló especialment fines,
indicades per a ratpenats. Les xarxes normalment se situaven en camins forestals o travessant basses, dipòsits
o abeuradors dins o molt a prop del rodal, per optimitzar així la probabilitat de captura. S’assumia que la
captura d’un individu reproductor o una cria suposava l’existència d’almenys una colònia reproductora a la
zona.
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Es van col·locar caixes refugi especials per a ratpenats en alguns rodals. Es col·locaven grups de 3 caixes
de tres models diferents. Aquest mètode és un mètode complementari per al seguiment a llarg termini de
poblacions. Els quiròpters no comencen a ocupar-les fins mesos o fins i tot anys després d’haver-les col·locat.
4.2.6. Mostreig de papallones nocturnes
El mostreig nocturn es va realitzar mitjançant trampes de llum de tipus Heath, equipades amb fluorescents
de llum actínica de 6 o 8 W alimentats amb bateries. Es van triar les nits sense lluna plena, ja que és quan
l’atracció de la llum artificial és més forta. Les trampes funcionaven des del crepuscle fins a les 2 de la nit (unes
4 hores). Es disposava d’una trampa per rodal. S’identificava el major nombre possible d’espècies in situ. La
resta d’exemplars es recollien per identificar-los al laboratori (figura 29).

Figura 29. Mostreig d’ocells, quiròpters i heteròcers en el Life+ PINASSA. Fotos: David Guixé.

4. 3. Flora vascular
4.3.1. Generalitats
La flora vascular als boscos madurs reflecteix la diversitat de microhàbitats (afloraments de roca, indrets
ombrívols, punts d’aigua, etc.) i les condicions ambientals presents a escala d’ecounitat (des de clarianes
de bosc fins a dossers molt tancats). Les plantes vasculars pròpies dels boscos madurs són poques i varien
d’una regió a l’altra (Peterken, 1996; McComb & Lindenmayer, 1999). Així, una espècie descrita en una regió
biogeogràfica com a associada a boscos madurs pot aparèixer en boscos productius o en hàbitats oberts en
altres condicions bioclimàtiques (Hermy et al., 1999), cosa que dificulta l’ús de les plantes vasculars com
a indicadors de maduresa. D’altra banda, l’escassetat d’etapes de maduració i senescència fa que moltes
espècies lligades a aquests boscos siguin rares o estiguin amenaçades (Wulf, 1997).
En general, els boscos madurs contenen una proporció més gran d’espècies tolerants a l’ombra, en cas que
existeixi un tancament del dosser, i diversitat de tipus biològics, entre ells arbres i lianes (EUROPARC-España
2017). La continuïtat en el temps del dosser facilita que hi hagi més espècies amb poca capacitat de dispersió
i/o colonització i espècies relictes, aïllades de les poblacions d’origen o molt explotades en el passat, com
per exemple el teix (Taxus bacatta). Les clarianes poden fer augmentar la riquesa específica total d’un rodal,
ja que afavoreixen el desenvolupament d’heliòfiles, entre les quals hi ha espècies pradenques i nitròfiles
arbustives, com els esbarzers (Rubus sp.).
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4.3.2. La flora als rodals madurs de pinassa
Els boscos madurs i singulars de pinassa mostrejats en l’àmbit del Life+ PINASSA corresponen a dos grans
àmbits biogeogràfics que determinen en gran manera les comunitats florístiques que es troben als diferents
rodals. Aquest fet dificulta una comparació de la riquesa basada únicament en les característiques estructurals
del rodal. Entre les espècies de flora d’interès que s’han localitzat es distingeix entre les espècies de flora
amenaçada, incloses al catàleg de flora amenaçada (Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova
la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya) o les ressenyades al llibre vermell de flora endèmica i amenaçada de Catalunya (Sáez et al., 2010)
de les plantes amb un interès especial per la seva raresa, per ser endemismes o per ser característiques de
l’hàbitat. S’entenen com a tals els tàxons que tinguin interès biogeogràfic destacat (endèmics o rars a escala
local o regional) o bé que siguin característics segons la tipologia de la vegetació descrita per als boscos de
pinassa (Gamisans & Gruber, 1988; Álvarez de la Campa, 2004). També s’hi inclouen espècies que puguin ser
bones indicadores de l’estructura i la història forestal del rodal.
La Taula 2 mostra els tàxons d’interès florístic inventariats pel Life+ PINASSA. També s’hi inclouen els tàxons
endèmics i amenaçats amb una àrea de distribució que coincideixi amb els rodals singulars de pinassa
identificats. Destaca el massís del Port (ZEC Sistema Prelitoral Meridional) com la zona on s’han documentat o
trobat mitjançant inventari 17 tàxons d’interès. Entre ells, hi ha espècies a Catalunya i endèmiques del Sistema
Prelitoral Meridional com Aquilegia paui, Arenaria conimbriscensis subsp. viridis, Armeria fontqueri, Atropa
baetica, Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis, Biscutella laevigata subsp. fontqueri, Salix tarraconense i Thymus
willkomii. Per la seva banda, Euphorbia nevadensis subsp. bolosii està protegida a escala europea i Ilex aquifolium,
Prunus prostrata, i Taxus baccata estan protegides a Catalunya. Sanicula europea i Ranunculus gramineus són
espècies rares i Paeonia officinalis subsp. microcarpa i Viola willkommii són característiques fitosociològiques
de l’hàbitat. A la ZEC Serres de Cardó-El Boix s’han localitzat 3 espècies d’interès: Salix tarraconensis, Centaurea
podospermifolia i Hieracium vinyasianum, localitzades al rodal singular de Cosp; la segona és un endemisme dels
Ports i les serres veïnes, i la tercera és exclusiva de la serra de Cardó. Als rodals singulars septentrionals apareixen 3
espècies Rosa pimpinellifolia, Cephalanthera damasomium i Viola willcommii, de les quals les dues primeres són
espècies rares no localitzades als rodals meridionals.
La flora amenaçada o d’interès especial no és exclusiva dels rodals singulars. Es troba en altres tipologies
silvícoles. Dos terços de les espècies localitzades són de clarianes i afloraments rocosos, mentre que només
un terç són forestals estrictes (figura 30). La baixa densitat d’arbratge que sol haver-hi en bona part dels
rodals singulars meridionals, juntament amb la presència de clarianes i roques, confereix estructures d’hàbitat
favorables per a la distribució de poblacions de flora amenaçada i d’interès especial.
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Taula 2. Espècies amenaçades a Catalunya, rares o d’interès biogeogràfic localitzades als rodals singulars de pinassa.
Ocurrència: nombre de rodals on ha aparegut l’espècie. SPM: Sistema Prelitoral Meridional, C: Serres de Cardó-El Boix,
RS: Ribera Salada, m: Obagues de la riera de Madrona. Raresa: c, comuna; r, poc comuna; rr, bastant rara; rrr, molt rara
(Gamisans & Guber, 1988; Álvarez de la Campa, 2004). Categories d'amenaça: EN, en perill d'extinció; VU, vulnerable.

Espècie

Ocurrència

SPM

C

RS

M

Hàbitat
principal

Raresa

Catàleg de
flora Decret
172/2008

rrr

EN

Protegida a Catalunya i
endemisme dels Ports

VU

Endemisme de les
muntanyes de la meitat
meridional de Catalunya

Interès

Espècies catalogades
Aquilegia paui

1

+

-

-

-

Roques
i prats
ombrívols

Arenaria
conimbriscensis
subsp. viridis

1

+

-

-

-

Boscos clars

Armeria fontqueri

2

+

-

-

-

Roques,
matolls i
prats secs

rr

VU

Protegida a Catalunya i
endemisme dels Ports

-

Clarianes
de bosc,
boscos clars,
matolls i
roques

rrr

EN

Protegida a Catalunya

rr

VU

Protegida a Catalunya i
endemisme dels Ports i
de la serra de Cardó

Atropa baetica

1

+

-

-

Centaurea
podospermifolia

1

-

+

-

-

Roques i
clarianes i
marges de
bosc

Hieracium
vinyasianum

1

-

+

-

-

Rocams
ombrívols

rrr

VU

Protegida a Catalunya i
endemisme de la serra
de Cardó

Pinguicula
grandiflora subsp.
dertosensis

2

+

-

-

-

Roques
ombrívoles

rr

VU

Protegida a Catalunya.
Única localitat a
Catalunya

Prunus prostrata

1

+

-

-

-

Roques i
matolls

rr

VU

Protegida a Catalunya

VU

Protegida a Catalunya
i endemisme de
les muntanyes
catalanídiques centrals i
meridionals

VU

Protegida a Catalunya
i endemisme de
les muntanyes
catalanídiques centrals i
meridionals

Salix
tarraconense

Thymus willkomii

2

+

+

-

-

Roques
ombrívoles

rr

1

+

-

-

-

Roques

rr

4

+

-

-

-

Roques,
matolls clars

c

Espècies endèmiques
Biscutella
laevigata subsp.
fontqueri

Endemisme dels Ports

Espècies protegides a Catalunya no catalogades
Ilex aquifolium

1

+

-

-

-

Boscos

Protegida a Catalunya

Taxus baccata

1

+

-

-

-

Boscos

r

Protegida a Catalunya

-

-

+

-

Boscos

r

Rara

Especies características del hábitat
Cephalanthera
damasomium
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1

Paeonia
officinalis subsp.
microcarpa

1

+

-

-

-

Boscos

rr

Rara i característica de
l'hàbitat

Rosa
pimpinellifolia

1

-

-

+

-

Boscos

r

Rara

Viola willkommii

6

+

-

+

+

Boscos

Euphorbia
nevadensis subsp.
bolosii

2

+

-

-

-

Matollars,
prats secs i
roques

rr

Rara

Ranunculus
gramineus

1

+

-

-

-

Prats

r

Rara

Sanicula
europaea

1

+

-

-

-

Boscos

r

Rara

Saxifraga
longifolia var.
aitanica

1

+

-

-

-

Roques

rr

Rara i característica de
l'hàbitat

Especies raras

(VU)
descatalogada

Rara

Figura 30. Distribució per tipus d’hàbitat o microhàbitat de les espècies de flora amenaçades o d’interès especial trobades als rodals
singulars de pinassa.

Figura 31. Atropa baetica, Salix tarraconensis (fotos: Toni Buira) i Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis (foto: David Guixé).
Parc Natural dels Ports.
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4. 4. Molses i líquens
Les molses i les hepàtiques (briòfits) es desenvolupen en condicions d’humitat elevada, motiu pel qual
solen associar-se més aviat a dossers tancats. Abunden a les obagues i, a petita escala, a les parts menys
assolellades dels troncs i grans roques. En condicions d’humitat molt elevada associada a boires freqüents,
poden cobrir extenses capes verdes, com en el cas de les laurisilves macaronèsiques. En condicions més
habituals creixen preferentment pels substrats més duradors, com els afloraments de roca i les soques, sota
condicions d’humitat i temperatura que es donen típicament a l’interior dels boscos. En els últims 100-150
anys s’ha constatat un declivi de líquens i molses associades a etapes avançades de la successió forestal, a
causa de la retirada d’arbres vells i fusta morta dels boscos (Kriebitzsch et al., 2013).
Les molses participen en la conservació de la humitat ambiental de la fusta i el sòl, acció que beneficia altres
espècies com fongs, plantes vasculars i invertebrats. Precisament constitueixen l’hàbitat de petits invertebrats
com ara nematodes i mol·luscos. Tot i que es poden trobar a qualsevol bosc que compleixi amb els seus
requisits d’humitat, temperatura i insolació, els dossers tancats i les condicions d’estabilitat més prolongada
dels boscos madurs poden facilitar-ne la riquesa específica i abundància. A més, s’han descrit diverses
espècies característiques d’estats avançats de descomposició de la fusta (Crites & Dale, 1998). En el Life+
PINASSA un 31% de la fusta morta tombada i de soques estava colonitzada per molses en diferents estadis
de descomposició, si bé era significativament més abundant en fusta molt vella i dura o molt descomposta, la
qual havia tingut més temps per ser colonitzada.
Els líquens responen a diferents condicions ambientals, entre les quals el tipus de substrat és un factor
determinant. Per exemple, a escala de rodal o parcel·la, a vegades les zones obertes rocoses atresoren una
riquesa específica molt superior a la de prats densos on no són competitius, i fins i més riquesa que sota el
dosser arbori. Són organismes de creixement molt lent, amb la qual cosa, a l’interior del bosc, el tipus i la
distribució en l’espai de substrats adequats, la seva permanència en el temps i les condicions microclimàtiques
estables són els factors determinants de la riquesa d’espècies i la seva abundància.
Entre les diferents espècies, la Lobaria pulmonaria s’utilitza sovint com a indicador de condicions temporals
estables en boscos de tot tipus (Gilg, 2005). Per posar un cas, les escorces rugoses (roure versus faig) i els arbres
grans envoltats d’arbres focals joves són factors seleccionats (Belinchón et al., 2011). Els pins, a causa de la
seva escorça, que es desprèn amb facilitat, són menys estables per a la colonització de líquens. En conclusió,
la varietat d’espècies arbòries, de diferents mides i edats, i la rugositat de les escorces són variables que
condicionen la diversitat de líquens. La fusta morta, en especial la de grans dimensions, també influeix en la
diversitat de líquens i briòfits (Hofmeister et al., 2015). Aquestes variables, en estar associades a la maduresa
del bosc, fan que hi hagi més riquesa de briòfits i líquens epífits als boscos amb més grau de naturalització
(Boch et al. 2013; Ardelean et al., 2015). El seu creixement lent i la limitada capacitat de dispersió condicionen
una lenta recuperació de les comunitats després d’episodis de pertorbació.
Certes espècies de líquens i briòfits associades a aquestes condicions poden utilitzar-se per detectar canvis
en les condicions ambientals sota el dosser arbori. La presència d’extenses capes de briòfits i líquens epífits,
de creixement lent i molt fotosensibles, es pot interpretar com un indicador d’una continuïtat de condicions
nemorals de tancament de dosser prolongades en el temps (EUROPARC-España, 2017a). Per contra, l’obertura
de capçades i l’efecte marge poden perjudicar-les, ja que canvien les condicions microclimàtiques.
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Figura 32. Soca de pinassa coberta per molses i liquen pulverulent del gènere Chrysothrix, típic de l’escorça d’arbres
d’escorça rugosa, en un rodal singular del Solsonès. Foto: Jordi Camprodon.

4. 5. Fongs
Les xarxes de micelis dels fongs i els bacteris duen a terme la funció ecològica essencial de degradar la matèria
orgànica (fusta, fulles, teixits animals, etc.), fixant bona part dels elements minerals alliberats durant la
descomposició. D’aquesta manera, redistribueixen aquests elements essencials per al creixement vegetal en
un radi de diversos metres. Les micorrizes del sòl també juguen un paper essencial en el funcionament dels
boscos. Els fongs influeixen en l’estructura i dinàmica successional del rodal, condicionant l’hàbitat per a altres
espècies. Per exemple, el bolet d’esca marginat (Fomitopsis pinicola) és una poliporàcia comuna als boscos de
coníferes (figura 33). Abunda en la fusta morta i pot infectar arbres vius amb ferides i parts mortes. És estrany
en rodals joves, llevat que hi hagi ferides freqüents causades per treballs forestals o danys provocats pel vent.
Degrada només la cel·lulosa i deixa la lignina com una estructura residual, considerablement menys densa
però bastant estable i adequada perquè els picots hi excavin els nius.
D’altra banda, els fongs incrementen la biodiversitat de forma molt significativa, i n’hi pot arribar a haver més
de 200 espècies en 0,5 ha en un bosc de frondoses mixt amb 100 anys sense intervencions (Langlois, 2000) i
fins a més de 2.000 per a tot el bosc vell de frondoses de Bialowieza (Falinski, 1991). Els boscos madurs sovint
allotgen més de la meitat de fongs saproxílics que els boscos gestionats per a l’obtenció de fusta (Sippola &
Renvall, 1999).
El grup dels basidiomicets és el grup de fongs associat als arbres més diversificat, el qual inclou nombrosos
representants de diferents grups taxonòmics, com afiloforals, agaricals i russulals. També hi estan ben
representats els ascomicets, que inclouen els llevats (Stokland et al., 2012). Entre les afiloforals, la família
de les poliporàcies ofereix interessants perspectives d’estudi de continuïtat espacial de les variables de
maduresa. Poden colonitzar hàbitats (arbres morts o moribunds) que són efímers, dispersos i apareixen a
l’atzar. Encara que algunes de les seves espores (en produeixen diversos milers per hora i per cm2) poden ser
transportades fins a llargues distàncies (diversos centenars de quilòmetres), la majoria cauen en la proximitat
immediata dels fongs (Stenlid & Gustafsson, 2001). Si la densitat i la taxa de renovació dels grans arbres morts
és massa baixa, el flux genètic entre poblacions de fongs saproxílics es pot veure seriosament compromès.
Com en el cas de líquens i briòfits, els canvis en les condicions microclimàtiques per obertura del dosser o
efecte marge pot perjudicar les espècies més sensibles a la humitat ambiental. Altres fongs característics de
la fusta morta de les pinedes mediterrànies són Hypholoma fasciculare, Tricholomopsis rutilans i Phellinus
pini, aquest últim, paràsit.
Als rodals madurs de pinassa del Life+ PINASSA només s’han trobat fongs afiloforals en un escàs 5% de la fusta
morta inventariada (3,3% en fusta en estat avançat de descomposició). Als rodals no madurs amb prou feines
s’han trobat carpòfors d’afiloforals. Probablement, l’escassa varietat d’espècies arbrades i les condicions de
baixa humitat ambiental en alguns dels rodals madurs no faciliten la colonització de la fusta morta per fongs.
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Figura 33. Bolet d’esca marginat (Fomitopsis pinicola), fong sapròfit lignícola, típic de coníferes. El Solsonès. Foto: Jordi Camprodon

4. 6. Papallones nocturnes
Prop de 30.000 espècies d’insectes viuen als boscos europeus (Wermelinger et al., 2013). Entre els nombrosos
grups taxonòmics, destaquen pel seu valor indicador de l’estat de conservació dels boscos les formigues
(Formicidae), les papallones nocturnes (Heterocera) i diürnes (Ropalocera), les vespes paràsites (Terebrentes),
una família de mosques depredadores, els sírfids (Syrphidae), i els escarabats (Coleoptera), entre els quals
destaquen els saproxílics. La riquesa en espècies i diversitat dels diferents tàxons i grups funcionals depèn
de diferents variables estructurals, entre les quals hi ha la barreja d’arbres i la riquesa de plantes llenyoses
i herbàcies (que actuen com a plantes nutrícies i refugis), la fracció de cabuda coberta, que determina la
insolació del sotabosc, i la disponibilitat de microhàbitats, entre els quals destaca la fusta en diferents graus
de descomposició. Com a factors abiòtics, la temperatura i la humitat ambiental i la seva influència sobre la
qualitat de la fusta morta són determinants.
Als boscos de pinassa del Life+ PINASSA s’han identificat un total de 257 espècies de papallones nocturnes
(heteròcers). Les papallones nocturnes depenen de diferents plantes nutrícies, per la qual cosa hi ha més
riquesa d’espècies i abundància d’individus on la vegetació és més complexa i diversificada, independentment
de la maduresa de l’arbratge. D’altra banda, la riquesa d’heteròcers disminueix significativament en els petits
grups de pins adults envoltats de matoll mediterrani, aïllats de les extenses pinedes de pinassa pel gran
incendi de Montserrat de 1986. Si s’estudien les dades per zona geogràfica, els rodals singulars septentrionals
acullen més diversitat que els rodals singulars meridionals, menys diversificats en el seu perfil vertical de
vegetació (figura 34).

Lymantria monacha, família Erebidae.
Foto: Jordi Dantart.

Figura 34. Riquesa mitjana d’espècies i abundància mitjana singulars de pinassa segons la seva distribució geogràfica.
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Les espècies més abundants i repartides en més localitats són Eilema complana, Eudonia mercurella,
Endotricha flammealis, Thaumetopoea pityocampa, Idaea eugeniata i Idaea aversata. Per la seva banda,
Eilema lurideola, Eilema depressa, Acrobasis glaucella, i Macaria liturata són abundants en unes quantes
localitats, mentre que Cydia fagiglandana, Catocala nymphagoga, Dendrolimus pini i Polyphaenis sericata
són menys abundants, però ben repartides entre localitats.

Figura 35. Graellsia isabellae, satúrnid característic de les pinedes submediterrànies de pinassa i pi roig,
inclosa a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. Foto: Jordi Bas.

4. 7. Coleòpters saproxílics i altres invertebrats
Els invertebrats, i dins d’aquest grup els insectes, són el grup d’organismes més diversificat als boscos,
seguits pels fongs. Desenvolupen funcions ecològiques essencials com la descomposició i el reciclatge de la
matèria vegetal llenyosa (trituració i degradació física, descomposició química, vectors de fongs, dispersió de
microorganismes d’humificació, etc.) així com el seu paper essencial en la pol·linització i en composició de
les xarxes tròfiques, com a fitòfags, depredadors i preses. Els invertebrats duen a terme els passos inicials en
el procés de degradació de la fusta morta mitjançant la trituració de la fusta i la posterior digestió química,
contribuint a un treball en xarxa en la tasca descomponedora de protists, fongs i bacteris.
Entre l’àmplia associació de macroinvertebrats en diferents estrats de la vegetació, als boscos madurs
destaquen en particular els insectes associats a la fusta. Quatre ordres diferents concentren la majoria de
la seva biodiversitat: coleòpters (escarabats), dípters (mosques i mosquits), himenòpters (vespes, abelles i
formigues) i isòpters (tèrmits). Altres grups d’artròpodes troben també el seu hàbitat i principal font nutrícia
en els microambients que ofereix la fusta, viva o morta. En són exemples els àcars i altres aràcnids depredadors
com els pseudoescorpins i les aranyes, els crustacis sapròfags del grup dels isòpodes, així com els miriàpodes
(centpeus i milpeus) i bastants lepidòpters i hemípters. Finalment, altres invertebrats molt freqüents són els
cucs rodons o nematodes (Méndez-Iglesias, 2009).
Un grup destaca per la seva gran diversitat: els coleòpters saproxílics. Dupliquen en varietat d’espècies tots els
vertebrats, amb unes 2.500 espècies ibèriques i macaronèsiques (Grove, 2002). Se’n poden distingir diferents
gremis ecològics o funcionals en funció del substrat on es desenvolupen les larves. Així, el gremi d’espècies
xilòfagues colonitza les fases més inicials de la descomposició de la fusta. Són capaces de fragmentar-la i de
degradar en part les molècules orgàniques complexes que la componen (lignina, cel·lulosa i hemicel·lulosa).
La fusta més degradada i barrejada amb altres restes orgàniques vegetals és l’adequada per a les espècies
saproxilòfagues. Quan l’estat de descomposició de la fusta ja està molt avançat i s’acumula en forma d’humus,
apareixen les espècies sapròfagues. Un gremi funcional particular el constitueixen els xilomicetòfags, les
larves dels quals s’alimenten de fongs saproxílics basidiomicets, ascomicets o fongs microscòpics (Stokland
et al., 2012) o bé de les diferents fases de descomposició generades per aquests fongs o dels seus productes
(Alexander, 2008). A aquests gremis se’ls afegeixen els depredadors especialitzats en insectes de la fusta
morta i els comensalistes.
Els coleòpters saproxílics es poden agrupar també en funció del microhàbitat o substrat que ocupen: grans
troncs de coníferes com Nacerdes carniolica, cavitats en frondoses velles mediterrànies, com Prionychus ater,
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fongs saproxílics de frondoses i coníferes mediterrànies, com Triplax lacordairii, sota escorces de coníferes,
com Pytho depressus, etc. (figura 36). (EUROPARC-España, 2017a). En general, les frondoses són més riques
en coleòpters saproxílics associats a boscos madurs que les coníferes. L’espècie més amenaçada a les pinedes
mediterrànies, entre les quals s’inclouen les de pinassa, és Buprestis splendens (Annex II i IV de la Directiva
Hàbitats), un paràsit de la fusta de coníferes malaltes, de la qual només hi ha tres citacions a la península
Ibèrica i que podria haver-se fins i tot extingit (iucnredlist.org). En 7 estudis en boscos del centre i el nord
d’Europa s’ha descrit una abundància o riquesa elevada d’escarabats saproxílics en densitats de fusta morta
al voltant dels 55 m3/ha de mitjana (24 i 140 com a valors extrems), amb gruixos de fusta a partir de 10-15 cm
de diàmetre (Müller & Bütler, 2010).
Entre les dípters destaquen els sírfids, la família més abundant associada a la fusta morta (Micó et al., 2013).
Les larves dels sírfids saproxílics són aquàtiques o semiaquàtiques, estretament associades a microhàbitats
forestals com les cavitats en arbres vius. Dins d’aquestes cavitats hi ha acumulacions d’aigua temporals o
gairebé permanents, i la temperatura i la humitat són més temperades i confortables que a l’aire lliure.
Hi ha molts factors que afecten la diversitat de macroinvertebrats saproxílics, entre ells la qualitat i quantitat
de fusta morta, la disponibilitat de microhàbitats on es desenvolupen, com cavitats i ferides en arbres vius
(Jonsell et al., 1998; Rotheray & MacGowan, 2000), característiques associades a la maduresa. Per aquesta raó
no és estrany que els boscos madurs acullin més riquesa i abundància d’espècies (Martikainen et al., 2000).
Al Parc Nacional de Cabañeros, per exemple, els rodals amb més heterogeneïtat de cavitats van resultar ser
els més diversos en coleòpters i sírfids saproxílics, que coincideixen amb boscos no gestionats en l’actualitat i,
a vegades, amb menys grau d’intervenció en el passat (Micó et al., 2013). En el marc del Life+ PINASSA s’han
trobat senyals d’insectes saproxílics en un 26% de la fusta en descomposició, un 84% de les quals localitzats
en rodals madurs. Aquests senyals corresponien a perforacions i galeries ubicades en troncs tombats o en
peu; a vegades, en soques tallades, en proporcions bastant semblants entre fusta acabada de morir o en fase
inicial de descomposició (22%), mitjanament descomposta (29%), totalment descomposta (17%) i vella, dura
i molt poc descomposta (28%).

Figura 36. Prionychus melanarius, tenebriònid saproxílic de les pinedes. Foto: Amador Viñolas.

4. 8. Ocells
Els ocells més característics dels boscos amb característiques de maduresa són els que nidifiquen en cavitats
i s’alimenten d’invertebrats de l’escorça dels arbres (com més gruixuts millor) i de la fusta morta de certa
mida. En el cas de les pinedes de pinassa, trobem els millors exemples en els pícids (el picot negre a les
pinedes prepirinenques i el picot garser gros a tot arreu), el gamarús, el pica-soques blau, el raspinell comú
i la mallerenga emplomallada, tots ells ocells cavícoles, és a dir, que utilitzen cavitats com a niu i dormidor.
D’aquests ocells, els picots són els únics vertebrats capaços d’excavar els seus propis nius a la fusta. Si bé la
mallerenga emplomallada és capaç d’eixamplar una cavitat en una estaca molt descomposta i el pica-soques
blau d’empetitir-la i tapar-ne les esquerdes amb fang, els picots són les espècies clau, ja que proporcionen
els seus nius vells com a refugis aptes per a altres espècies animals, entre les quals destaquen altres ocells
cavícoles i els ratpenats, espècies o grups faunístics que es poden anomenar ocupants secundaris de cavitats
(Taula 3).
Als rodals amb característiques de maduresa s’estableix, de forma general, una relació positiva i
estadísticament significativa entre l’abundància d’ocells i l’abundància d’arbres de canó i capçada de grans
dimensions. La relació afecta el conjunt de la comunitat d’ocells, però en particular els picots i passeriformes
ocupants secundaris de cavitats en arbre (Camprodon, 2014). L’absència o escassetat d’arbres d’una certa
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mida (superiors a 30 cm de diàmetre normal) resulta crítica per a algunes espècies, com el picot negre o el
pica-soques blau. L’arbratge de 35-45 cm de diàmetre normal que no supera els 10 peus/ha de mitjana i els
14 m d’alçària dominant sembla un factor determinant (Camprodon et al., 2007).
Les cavitats es formen principalment en arbres de certa edat i com més vells i decrèpits millor. També hi
ha una correlació positiva entre els ocells cavícoles i la fusta morta en peu, que pot formar cavitats per
descomposició, el substrat preferit pels picots per construir-hi els nius. D’altra banda, els arbres grans i alts
amb un brancatge gruixut són un bon suport perquè els rapinyaires diürns (l’aligot, l’astor, l’àguila calçada o
l’àguila marcenca) construeixin o reutilitzin plataformes de branquillons que formen els seus nius. Aquests
rapinyaires poden ocupar els rodals madurs, però en l’elecció de l’arbre niu pesa més la seva ubicació en llocs
tranquils, on gairebé no hi ha visitants humans.
Als rodals singulars de pinassa mostrejats pel Life+ PINASSA, els ocells que s’enfilen pels troncs (picots, raspinell
comú i pica-soques blau, (figura 37) s’han pres com les millors espècies indicadores de la maduresa del bosc.
S’han observat diferències molt significatives entre els rodals singulars i la resta de rodals amb estructura de
fustal alt inclosos en el projecte (figura 38). Aquestes dades confirmen les tendències apuntades al principi
i poden atribuir-se al fet que l’arbratge dels rodals singulars tingui més maduresa. Les diferències segueixen
sent estadísticament significatives si s’inclou el conjunt de la comunitat (ocells de capçades i de sotabosc).
Aquest resultat probablement es pot explicar pel fet que la complexitat estructural de la vegetació associada
als rodals singulars és més elevada. En conjunt, es tracta d’espècies bastant comunes, la immensa majoria
de les quals estan protegides però no amenaçades. La majoria d’espècies resideixen tot l’any al bosc, si bé
algunes són estivals i migren a la tardor cap als quarters d’hivernada africans i d’altres apareixen (o són més
nombroses) a l’hivern, procedents de boscos boreoalpins pirinencs o de latituds més del nord.

Figura 37. Ocells grimpadors: a dalt a l'esquerra picot negre (Dryocopus martius), a dalt a la dreta picot garser gros (Dendrocopos
major), a baix a l'esquerra raspinell comú (Certhia brachydactyla) i a baix a la dreta pica-soques blau (Sitta europaea).
Fotos: Eudald Solà.
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Figura 38. Abundància mitjana d’ocells (nombre d’individus detectats en un radi de 50 m) en els rodals singulars, rodals irregulars
desestructurats i rodals d’estructura regular, obtinguda mitjançant estacions d’escolta per caracteritzar la comunitat d’ocells en el
marc del Life+ PINASSA. S’han exclòs els rapinyaires a causa de la seva escassa ocurrència i detectabilitat. S’indiquen les diferències
significatives en l’anàlisi de la variància pel que fa als rodals singulars: * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001. El diagrama de caixa
mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).

Taula 3. Relació d’espècies comunes d’ocells identificades per les estacions d’escolta en rodals singulars de pinassa.
Especialista: ocell principalment de bosc; generalista: ocell que a més del bosc es troba en mitjans oberts (matolls,
pastures i/o cultius); cavitats: ocell que cria en forats en arbre; capçades: ocell que cria i/o s’alimenta principalment
en capçades d’arbres; sotabosc: ocell que cria i/o s’alimenta principalment en el sotabosc; grimpador: ocell que cria
i s’alimenta en troncs d’arbres pels quals s’enfila; rocams: ocell que s’alimenta i cria principalment en afloraments de
roca; terra: ocell que s’alimenta i cria a terra, cobert principalment per herbàcies. Estival: espècie només present en
època de cria; resident: espècie present tot l’any.
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Nom comú

Nom científic

Gremi ecològic

Fenologia

Mallerenga comuna

Cyanistes caeruleus

Especialista/cavitats

Resident

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

Especialista/cavitats

Estival

Colltort comú

Jynx torquilla

Especialista/cavitats

Estival

Mallerenga emplomallada

Lophophanes cristatus

Especialista/cavitats

Resident

Mallerenga carbonera

Parus major

Especialista/cavitats

Resident

Mallerenga petita

Periparus ater

Especialista/cavitats

Resident

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

Especialista/capçades

Resident

Trencapinyes

Loxia curvirostra

Especialista/capçades

Resident

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Especialista/capçades

Resident

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Especialista/capçades

Resident

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

Especialista/capçades

Resident

Bruel

Regulus ignicapillus

Especialista/capçades

Resident

Tord

Turdus philomelos

Especialista/capçades

Resident

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

Especialista/capçades

Resident

Tallarol gros

Sylvia borin

Especialista/sotabosc

Resident

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Especialista/sotabosc

Resident

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Especialista/grimpador

Resident

Picot garser gros

Dendrocopos major

Especialista/grimpador

Resident

Picot negre

Dryocopos martius

Especialista/grimpador

Resident

Pica-soques blau

Sitta europaea

Especialista/grimpador

Resident

Piula dels arbres

Anthus trivialis

Generalista/capçades

Estival

Verdum

Carduelis chloris

Generalista/capçades

Resident

Tudó

Columba palumbus

Generalista/capçades

Resident

Cornella

Corvus corone

Generalista/capçades

Resident

Cucut comú

Cuculus canorus

Generalista/capçades

Estival

Pinsà comú

Fringilla coelebs

Generalista/capçades

Resident

Gaig

Garrulus glandarius

Generalista/capçades

Resident

Papamosques gris

Muscicapa striata

Generalista/capçades

Estival

Oriol

Oriolus oriolus

Generalista/capçades

Estival

Gafarró

Serinus serinus

Generalista/capçades

Resident

Tórtora

Streptopelia turtur

Generalista/capçades

Estival

Griva

Turdus viscivorus

Generalista/capçades

Resident

Merla blava

Monticola solitarius

Generalista/rocams

Resident

Sit negre

Emberiza cia

Generalista/sotabosc

Resident

Pit-roig europeu

Erithacus rubecula

Generalista/sotabosc

Resident

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Generalista/sotabosc

Estival

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Generalista/sotabosc

Estival

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Generalista/sotabosc

Resident

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Generalista/sotabosc

Resident

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Generalista/sotabosc

Resident

Merla

Turdus merula

Generalista/sotabosc

Resident

Titella

Lullula arborea

Generalista/terra

Resident

Picot verd

Picus viridis

Generalista/enfiladís

Resident

Pardal comú

Passer domesticus

Medis oberts/cavitats

Resident

Pardal roquer

Petronia petronia

Medis oberts/cavitats

Resident

Passerell

Carduelis cannabina

Medis oberts/matoll

Resident

Cadernera

Carduelis carduelis

Medis oberts/matoll

Resident

Pardal de bardissa

Prunella modullaris

Medis oberts/matoll

Resident

Bitxac comú

Saxicola torquata

Medis oberts/matoll

Resident

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Medis oberts/rocams

Resident

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Media oberts/terra

Resident

4. 9. Ratpenats
La majoria de les més de 30 espècies de quiròpters ibèrics utilitzen els boscos en algun moment del seu cicle
vital, ja sigui per caçar, acoblar-se, criar, hibernar o com a refugi temporal. Tanmateix, algunes espècies estan
estretament lligades als ambients forestals: són els anomenats ratpenats arborícoles (Guixé & Camprodon
(ed.) et al., 2018). Dins d’aquesta categoria s’hi poden incloure 10 espècies: els tres nòctuls (petit, mitjà i
gran), el ratpenat de bosc, el ratpenat orellut septentrional, el ratpenat de musell llarg forestal, el ratpenat de
bigotis, el de bigotis petit, el gris itàlic i el ratpenat la pipistrel·la de Nathusius.
La capacitat d’un bosc d’acollir ratpenats depèn estretament de l’estructura de l’arbratge. Les densitats molt
elevades (orientativament, espaiament entre els arbres inferior als 4-6 m) en dificulten els desplaçaments,
els vols de caça i la recerca de refugis. Un altre factor que hi influeix és l’heterogeneïtat del perfil vertical
de la vegetació i la riquesa florística, que facilita la diversitat d’artròpodes-presa. Finalment, una variable
determinant és la disponibilitat de bones cavitats en arbre. Aquest últim factor està directament relacionat
amb la maduresa del bosc. No qualsevol cavitat serveix, ja que cada espècie de quiròpter arborícola té les
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seves preferències: nius de picots per als nòctuls, petites cavitats per als orelluts o esquerdes sota l’escorça
per al ratpenat de bosc. La seva supervivència depèn, per tant, d’una gran densitat d’arbres morts en peu i
arbres de gran diàmetre amb cavitats. Si la disponibilitat de bones cavitats és limitada, la capacitat d’acollida
del bosc serà menor i la probabilitat de depredació més gran.
A més, un sol individu utilitza diverses cavitats agrupades al llarg de l’any, amb la qual cosa l’abundància
de refugis ha de ser notòria. En conseqüència, la riquesa i/o abundància de ratpenats arborícoles es pot
considerar indicativa de la diversificació i abundància de cavitats en arbre del bosc. Per contra, l’abundància
d’espècies generalistes de ratpenats (que a més dels boscos ocupen altres hàbitats) no està relacionada
necessàriament amb la maduresa del rodal, ja que poden caçar i desplaçar-se per les masses arbrades i
refugiar-se en fissures de roca, edificis i cavernes.
En boscos de pinassa de Catalunya s’han detectat fins a 15 espècies de ratpenats, de les quals 5 són especialistes
forestals: Myotis bechsteinii, Myotis cf. nattereri, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri i Plecotus auritus. Tot i
que la riquesa d’espècies i l’activitat de vol, registrades durant les estacions d’enregistrament d’ultrasons, són
més elevades als rodals singulars, no s’estableixen diferències significatives respecte als rodals d’estructura
irregular desestructurats. Sí que s’estableixen diferències significatives en activitat d’especialistes forestals
entre aquestes dues tipologies de bosc (figura 39). Es pot deduir que els ratpenats generalistes, que tant
campegen per zones forestals com en camp obert, no discriminen entre estructures més o menys madures.
Aquestes espècies poden refugiar-se en cavitats en arbre, però majoritàriament freqüenten més les coves,
fissures de roca i edificis. Per contra, els especialistes forestals utilitzen només, o principalment, les cavitats
en arbre com a refugi, tot i que poden campejar tant a l’interior del bosc com en espais oberts per caçar o
desplaçar-se.

Figura 39. Activitat mitjana de vol (contactes per hora de gravació d’ultrasons) de quiròpters generalistes i especialistes forestals,
registrada com contactes per hora de gravació d’ultrasons en rodals singulars i rodals d’estructura irregular desestructurada.
El diagrama de caixa mostra la mitjana, quartils 1 i 3, i rang de valors (dins d’1,5 vegades el rang interquartílic).
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Figura 40. Ratpenat de Bechstein (Myotis bechsteinii), ratpenat arborícola trobat amb cria en un rodal madur de la ZEC Obagues
de la riera de Madrona, durant la prospecció de ratpenats del Life+ PINASSA. Foto: Jordi Bas.

Figura 41. Ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) i orellut septentrional (Plecotus auritus), dues espècies de quiròpters
arborícoles. Fotos: Luís Lorente i David Guixé.

4. 10. Grans mamífers
Els grans herbívors formen part de la biocenosi de les pinedes de pinassa, com per exemple la cabra salvatge
als Ports. Les poblacions d’ungulats es veuen afavorides per l’heterogeneïtat espacial de les muntanyes amb
boscos de pinassa, que combinen zones boscoses de vegetació llenyosa densa, amb rodals madurs amb
obertura de capçades i sotabosc herbaci, amb espais oberts de matoll i pastura, crestes rocoses i gorges.
A més, la dinàmica natural d’incendis recurrents de superfície als quals s’adapten bé els rodals madurs
proporciona espais de pastura. En aquestes condicions, els grans herbívors cobreixen àmpliament les seves
necessitats ecològiques estacionals d’alimentació, cria i refugi.
Entre els carnívors, les poblacions de geneta i fagina s’han recuperat des que no són perseguides per la
seva pell i els boscos han recuperat terreny. Aquests carnívors de mida mitjana regulen les poblacions de
rosegadors, conjuntament amb l’escassa població de gat mesquer. Tanmateix, l’escassetat de grans carnívors
(llop i linx) a l’àrea de distribució de les pinedes de pinassa pot provocar un augment excessiu de les poblacions
d’ungulats i suposar un problema important en la dinàmica forestal: una excessiva càrrega d’herbívors pot
afectar negativament la regeneració (Regato & Del Río, 2009). Una muntanya sense aquests grans carnívors
mostrarà una naturalitat incompleta. Els herbívors responen a una dinàmica poblacional dependent de la seva
densitat. En absència de predadors, les poblacions d’herbívors es regulen per competència dins de la població
i per malalties i paràsits, amb més efectes quan les densitats d’animals són més grans. Però sense la pressió
dels depredadors i la por constant de ser menjats (que s’experimenta diàriament i provoca desplaçaments
d’una zona a l’altra), les poblacions d’ungulats tendeixen a créixer desproporcionadament fins que superen la
capacitat de càrrega del medi, causen danys a la vegetació i alteren la silvogènesi.
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La gestió d’ungulats mitjançant la caça no substitueix completament els depredadors si no es fa de manera
constant i planificada. A diferència dels depredadors, que responen immediatament a variacions en
l’abundància de les seves preses, la caça és una resposta retardada. Per tant, la presència dels grans carnívors
podria restablir les dinàmiques entre bosc, herbívors i depredadors.

Figura 42. Cria de cabirol (Capreolus capreolus) en un bosc de pinassa de la serra del Boumort i cabra salvatge (Capra hispanica)
del Parc Natural dels Ports. Fotos: David Guixé i Jordi Bas.
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5. Valors culturals de l’hàbitat
En la major part dels rodals madurs de pinassa es van dur a terme aprofitaments fusters fins a la segona meitat
del segle XX. En el passat, als rodals septentrionals de titularitat privada es van efectuar algunes de tallades
per selecció cada 15-20 anys. Els rodals públics, que pertanyen a diferents ajuntaments o bé són muntanyes
de la Generalitat de Catalunya, reflecteixen diferents tipus de gestió en funció dels interessos. Aquests rodals
formen part de l’extens paisatge forestal dels Ports, on es van dur a terme aprofitaments forestals durant
llargs períodes. Les últimes actuacions d’alta intensitat es van fer a mitjans del segle XX i van ser per produir
travesses de vies fèrries. Per exemple, als rodals de Bassis de Caro i Mola Castellona (Roquetes) actualment
no s’observen senyals d’aprofitaments, però sí senyals de foc de superfície. Als rodals de Clot de l’Hospital i
Replanell s’observen restes de soques d’una intervenció efectuada a la dècada de 1960. Molt de tant en tant
es troben bases d’arbres vells parcialment buidats per obtenir teia (figura 43).
Algunes d’aquestes pinedes meridionals, en especial les situades en una estació ecològica de qualitat pitjor,
com és el cas de Montsagre i Pinarisses (els Ports) i Cosp (Serra de Cardó), s’han aprofitat secularment com
a pastures. Durant les dècades de 1940 i 1950, en aquests rodals singulars dels Ports hi pasturaven fins a 16
ramats d’ovelles. En l’actualitat la càrrega ramadera és moderada, però s’ha substituït l’ovella per la vaca.
Part de la cabanya és de raça avilesa, que tendeix a substituir la poc adaptada vaca xarolesa, procedent de
l’estabulació. La pineda de Cosp s’ha pasturat secularment amb ramats de cabra blanca de Rasquera, una raça
autòctona local. La continuïtat del pasturatge, des de temps medievals, propiciava la conservació d’un arbratge madur, amb una estructura de baixa densitat i adevesada en part. La pineda de Cosp és contigua a una de
les teixedes més velles de la península Ibèrica, on els pastors tenien el costum de podar branques de teix com
a brancall per a les cabres i aprofitar l’ombra dels teixos com a repòs estival. En els últims anys, han disminuït
dràsticament els ramats de cabra blanca a Cardó i, com a conseqüència, el pasturatge a la pineda madura de
Cosp. Els abeuradors del bestiar tradicionalment es construïen a Cardó i als Ports amb troncs acanalats, sovint
de pinassa. Als rodals singulars no es troben murs de pedra seca o cabanes de pastor, que en canvi sí que es
troben en rodals de pinassa pròxims o no gaire llunyans, com vestigis d’antigues cobertes vegetals en el que
avui són boscos joves.

Figura 43. Forn de pega i quitrà en el rodal singular de Bassís de Caro i tronc d’on s’extreia la teia per al forn
(Parc Natural dels Ports). Fotos: Jordi Bas.
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6. Com millorar la conservació dels rodals a llarg termini
6. 1. Gestió silvícola i pastoral
La primera fase en la gestió forestal per conservar els rodals singulars consisteix a identificar-los dins del
seu àmbit d’actuació. Per fer-ho es proposen diferents metodologies d’inventari al capítol 7. Una vegada
identificats, s’han de fixar uns objectius de gestió adaptats a cada cas que garanteixin la conservació de la seva
singularitat a llarg termini, que incloguin la regulació de l’ús social i del seguiment científic. Quan l’objectiu
prioritari de la gestió1 dels boscos singulars és el manteniment i potenciació de les seves característiques de
singularitat, es poden adoptar diferents mesures de gestió específiques. Quan la singularitat està definida per
la conservació de certa estructura de maduresa de l’hàbitat condicionada per la gestió silvícola o pascícola,
s’hauran d’establir els criteris tècnics més adequats per mantenir aquestes activitats.
El pasturatge és una eina de gestió que ha condicionat secularment l’estructura d’alguns rodals madurs de
pinassa, per exemple, als Ports o la serra de Cardó. És compatible amb el manteniment d’arbratge madur en
baixa densitat d’arbratge o en estructures adevesades. Les càrregues ramaderes adequades i la rotació del
bestiar permetran regular l’efecte sobre el sotabosc i el regenerat. En cas que s’identifiquin espècies de flora
amenaçada o rara sensibles a la dent o al trepig del bestiar, és recomanable excloure la zona del pasturatge de
forma temporal o permanent mitjançant la circulació del bestiar per altres enclavaments o mitjançant camps
d’exclusió que protegeixin individus o petits nuclis de població.

6. 2. Preparar els rodals per a una dinàmica natural
Si l’objectiu és avançar amb un grau màxim de naturalitat, la gestió d’un rodal o bosc s’orientaria cap a una
dinàmica lliure d’intervencions. Tanmateix, es poden efectuar tractaments silvícoles orientats a preparar
aquests rodals cap a estats més avançats de naturalitat, l’increment de resiliència a les pertorbacions i/o
una adaptació al canvi climàtic millor. És important que aquestes actuacions obeeixin a objectius específics
i fonamentats (EUROPARC-España, 2017a). Es pot decidir, per exemple, generar fusta morta mitjançant
anellat d’alguns peus per incrementar les poblacions d’una espècie saproxílica amenaçada o la disponibilitat
a curt termini d’aquest recurs quan la gestió passada l’ha retirat. Una altra acció justificable pot ser regular la
competència sobre els arbres de millor conformació biològica per millorar el procés de maduració del rodal.
Aquestes intervencions puntuals acostumen a ser més eficients en estadis poc avançats de naturalitat o en les
primeres fases d’aparició d’una determinada pertorbació (figura 44).
1

Grau de naturalitat

0
Esforç de maneig

Figura 44. L’esforç que es necessita per augmentar la naturalitat d’un rodal depèn del tipus de canvi, però també de la seva
naturalitat inicial. Per exemple, és més fàcil doblar la naturalitat d’un rodal jove (quadrats) que augmentar la naturalitat d’un bosc
vell (cercles). Original de Gilg (2005), redibuixat.

S’entén per gestionar dur a terme un projecte, ocupar-se de la seva administració, planificació, funcionament i seguiment, sense que hagi de
comportar necessàriament una intervenció silvícola o de cap altra mena que modifiqui l’estructura del bosc.
1
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Altres intervencions finalistes poden incloure l’obertura de clarianes en masses poc evolucionades i homogènies
i l’eliminació d’espècies exòtiques. Això últim seria especialment necessari i d’intervenció immediata en cas
d’espècies de marcat caràcter invasor. La tècnica que s’ha d’utilitzar s’ha d’escollir acuradament per provocar
el mínim impacte sobre el sòl, les aigües i altres espècies. Afortunadament, les actuacions poden basar-se
en la cobertura de capçades, que redueix la probabilitat d’implantació d’espècies vegetals invasores, per
ocupació de l’espai i per exclusió de les més heliòfiles.
Els rodals o boscos a evolució lliure haurien d’estar exclosos de la recol·lecció de bolets o altres components
tant de la seva biocenosi com del seu biòtop. Tampoc no seria convenient la plantació d’espècies exòtiques o
la introducció d’espècies amb un objectiu cinegètic al seu interior o voltants. Només en casos molt justificats,
recollits si és possible en un pla de conservació, es pot preveure el reforç poblacional d’espècies vegetals i
animals pròpies de l’estació ecològica i de l’estat successional en què es trobi l’hàbitat. En el cas de plantació
d’espècies vegetals, per exemple plançons d’espècies amb poca capacitat de regeneració o dispersió, el
material de base s’hauria d’obtenir de la mateixa zona biogeogràfica de procedència (regulada per decret).
Tanmateix, a la pràctica i a llarg termini, sol resultar més eficient propiciar la regeneració natural i la seva
protecció que plantar.
Si l’ocasió ho requereix, es pot preveure la integració d’elements d’obra per protegir el rodal de l’erosió amb la
màxima naturalització possible (feixines o murs de pedra seca) o tractaments sanitaris d’arbres monumentals.
Als rodals madurs també s’han de tenir en consideració els elements culturals de valor patrimonial, com
la presència d’arbres vells i escapçats, així com elements constructius com ara jaciments arqueològics.
Finalment, l’ús social és compatible amb la dinàmica lliure, sempre que les visites s’emmarquin dins de la
capacitat de càrrega de l’hàbitat. Per exemple, són habituals els camins autoguiats en boscos a dinàmica lliure
americans i europeus, sovint parcialment situats en passarel·les de fusta per salvar desnivells, tolls i evitar el
trepig sobre les capes de molses, líquens o fanerògames.
La presa de decisions sobre la gestió que cal realitzar als rodals singulars del Life+ PINASSA s’ha dissenyat tenint
en compte els objectius concrets d’aquesta acció i l’estructura ecològica de cada rodal. El criteri principal que
cal aplicar es basa en el fet que tota actuació de caràcter silvícola, de restauració ecològica o de regulació
de l’ús social s’ha d’encaminar a conservar a llarg termini i potenciar les variables estructurals de maduresa i
els processos ecològics propis d’una evolució lliure del bosc: creixement i envelliment de l’arbratge, cicle de
generació de fusta morta, processos naturals de regeneració, formació, destrucció i recanvi de microhàbitats,
dinàmica de la vegetació acompanyant, etc.

Quadre 10. Actuacions silvícoles als rodals singulars del Life+ PINASSA
En aquest context, el Life+ PINASSA va programar intervencions puntuals de generació de fusta morta i regulació de la
competència en rodals singulars. Les intervencions silvícoles es van enfocar com a úniques i finalistes, sense previsió
d’efectuar-ne d’altres, llevat que en un futur es considerin necessàries per reforçar els valors singulars del rodal, per
prevenir incendis o de cara a millorar la regulació de l’ús social. Tota intervenció futura post-Life seria acordada entre
la propietat i els organismes administratius de gestió forestal i de conservació de la natura.
El primer cas es va aplicar en dues pinedes pasturades de titularitat municipal dels Ports, amb poca fusta morta i
organismes saproxílics. L’objectiu era incrementar la fusta morta com a component característic dels rodals madurs,
alhora que s’estimava interessant efectuar el seguiment del procés de decaïment dels arbres anellats i la seva
colonització per biota (figura 45). Les prescripcions inicials van fixar una generació d’un màxim de 10 peus/ha de fusta
morta en peu de classe diamètrica mínima 20 cm. Finalment es van anellar 2,2 i 3,3 peus/ha per cada rodal (reducció
de l’àrea basimètrica inferior a l’1%), fent atenció a la baixa densitat d’arbratge viu i a la preexistència de fusta morta
dispersa pel rodal (15,6 i 13,4 troncs/ha per a cada rodal de fusta a terra d’almenys 15 cm de diàmetre normal; 0,4 i
2,5 peus/ha d’arbres morts en peu d’almenys 20 cm de diàmetre normal).
En el segon cas, es tractava d’un rodal que escassament superava els 100 anys d’edat, amb intervencions silvícoles
fins als anys 70 en una finca privada de la comarca del Solsonès. L’objectiu era facilitar el creixement en maduresa de
l’arbratge, molt condicionat per les intervencions històriques, amb la intenció de deixar-lo a dinàmica natural a partir
d’aquest tractament. Es va fer una aclarida selectiva suau centrada a eliminar els competidors directes dels arbres
amb més bones perspectives de futur: pins dominants de port més estable i capçades més equilibrades, i roures de
mida gran. Es van tallar 127 peus/ha, que representaven una reducció del 10% de la densitat inicial i un 3,4% de l’àrea
basimètrica inicial de peus vius. Es van respectar els arbres amb heures al tronc, cavitats o nius. Els arbres seleccionats
per ser eliminats es van anellar o bé, a prop dels camins, es van deixar tombats in situ. Els arbres per tombar es
van tallar a 40-50 cm d’alçària per generar soques altes per afavorir fongs i invertebrats saproxílics i flora epífita. La
generació de fusta morta permetia incrementar les variables de maduresa, a causa de la baixa densitat d’aquesta fusta
comptabilitzada als inventaris previs (uns 7,2 troncs/ha a terra i 1,5 arbres/ha en peu).
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Figura 45. Tronc anellat per al seu decaïment en peu. Arbre tallat amb la soca alta per afavorir la biota epífita i saproxílica.
Fotos: Jordi Camprodon.

6. 3. Introducció de la dinàmica natural d’incendis de baixa intensitat
Els boscos madurs de pinassa són altament sensibles als grans incendis forestals, els quals han restringit
dràsticament la seva àrea de distribució a Catalunya. La pinassa mostra una gran dificultat de recuperació
després de focs de capçades intensos (Retana et al., 2002). Per contra, és resistent al pas d’incendis naturals
recurrents de baixa intensitat (Fulé et al., 2008). Així ho indiquen les ferides provocades pel foc en pins adults
del sistema prelitoral meridional català. Les tempestes seques de muntanya amb llamps abundants sovint
provoquen incendis de poca longitud de flama i velocitat de propagació lenta. De vegades s’apaguen de
forma natural sense afectar les capçades dels arbres adults, però havent cremat totalment o parcialment el
sotabosc. En determinats casos hi ha la possibilitat de recuperar aquesta dinàmica deixant cremar de forma
vigilada aquests focs naturals. També hi ha la possibilitat, més controlada, d’emular la dinàmica natural del
foc de baixa intensitat mitjançant cremes prescrites en rodals amb cert grau de maduresa i senyals de l’acció
de focs naturals. Aquesta acció s’ha desenvolupat de forma demostrativa pel Life+ PINASSA en rodals singulars dels Ports i la serra de Cardó (figura 14).

6. 4. Regulació de l’ús social
L’ús social als rodals singulars de pinassa és relativament limitat en l’actualitat, però no està exempt de riscos: deixalles, incendis, erosió, molèsties a la fauna, extracció d’elements de biodiversitat, etc. Hi ha certa
freqüentació recreativa en aquests rodals per boletaires, senderistes, naturalistes i caçadors. No s’estima
convenient potenciar l’ús social dels rodals singulars de manera indiscriminada. En el marc del Life+ PINASSA,
per exemple, s’ha evitat l’edició de fullets que en detallin la ubicació. En cada cas es pactava amb la propietat
la regulació de l’ús social. En el cas de rodals en finques privades, les persones propietàries van expressar la
seva voluntat de no estimular-ne l’ús social més enllà de les visites guiades de caràcter tècnic i del seguiment
científic.
Als rodals de titularitat pública es va acordar amb la propietat i els serveis de gestió dels espais naturals amb
protecció especial que només s’estimulessin les visites guiades en certs rodals demostratius on hi hagi vies
d’accés (camins rodats o senders). Les visites guiades a aquests rodals amb accessos es poden integrar a
l’oferta d’activitats d’empreses de guies naturalistes i establiments de turisme rural. Aquestes activitats comptarien amb l’assessorament tècnic dels serveis de gestió de l’espai i del Life+ PINASSA per orientar el contingut
i els missatges de les visites. En aquesta línia, en dos d’aquests rodals situats al Parc Natural dels Ports es va
instal·lar un plafó informatiu de petit format (faristol) en què s’exposava la singularitat del rodal (figura 46).
Aquestes actuacions s’han realitzat lluny de les zones de cria d’espècies amenaçades i de les localitats de flora
sensible i amenaçada. Per a més detalls, es pot consultar el pla d’ús social dels rodals singulars elaborat pel
Life+ PINASSA (www.lifepinassa.eu).
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Figura 46. Plafó de petit format al camí del rodal singular del barranc de la Galera - Replanellars (Parc Natural dels Ports).
Foto: Jordi Bas.

6. 5. Seguiment científic
Als rodals singulars es van dur a terme inventaris dasomètrics, de cobertures per estrats de vegetació, fusta
morta, cavitats en arbre i organismes indicadors. Aquests inventaris estan georeferenciats i permeten fer-ne
un seguiment a llarg termini. El monitoratge científic és especialment interessant des del punt de vista d’aprenentatge de dinàmiques associades a la maduresa, alhora que permet vigilar processos que poden pertorbar
aquests ecosistemes, com ara l’aparició d’espècies exòtiques invasores.
En alguns rodals es van instal·lar refugis per a ratpenats. Les caixes són un recurs molt interessant per al seguiment de poblacions, l’educació ambiental i la conservació de la biodiversitat especialment en rodals amb
escassetat de cavitats naturals. Només en cas de presència de poblacions d’espècies amenaçades dins del
rodal o de seguiment científic, la instal·lació de refugis en rodals a evolució lliure estaria justificada, ja que,
en general, no es recomana la instal·lació per defecte de caixes o refugis artificials per a ocells o ratpenats, en
tractar-se d’elements externs a l’hàbitat.
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7. Avaluació de la maduresa d’un rodal
La identificació de la singularitat en maduresa d’un rodal pot exercir-se en primera instància mitjançant
l’experiència adquirida en camp, mitjançant l’observació i la recollida de dades en inventaris convencionals
(criteri expert). La segona opció, també vàlida per a personal tècnic especialitzat, és determinar la maduresa
d’un rodal mitjançant una avaluació quantitativa especialment dissenyada. A continuació, es descriuen dos
models que combinen aquestes dues opcions: una primera avaluació qualitativa per criteri expert (o fase de
prospecció) i una segona valoració quantitativa mitjançant inventari amb parcel·les de mostreig proposades
pel Life REDBOSQUES (EUROPARC-España, 2017b). La primera permet avaluar de forma ràpida si un rodal
candidat compleix amb unes característiques suficients de maduresa. L’inventari permet quantificar de forma
completa un rodal madur en camp i comparar-lo amb altres rodals i inventaris de referència. Per a informació
més detallada sobre aquestes dades, consulteu www.redbosques.eu.

7. 1. Avaluació qualitativa: el rodal compleix els criteris de maduresa?
Es tracta d’una prospecció preliminar per identificar rodals madurs partint d’alguns criteris qualitatius. Es
realitza generalment a partir del coneixement sobre el terreny que tenen els gestors d’àrees protegides,
gestors forestals i guardes.
Per avaluar el rodal es realitza un transsecte que pugui recórrer-lo tot, si és menor d’1 ha, o bé s’escullen les
zones més madures (si és molt heterogeni, la distinció en subrodals es farà en la fase següent).
S’utilitzen diversos indicadors, corresponents a les principals variables de naturalitat associada als rodals
madurs. A cada indicador se li assigna una puntuació si supera un llindar mínim, que s’estableix per a cada
indicador. S’estableix una puntuació mínima que decideix si el rodal candidat reuneix prou indicis de naturalitat.
Per veure un exemple d’aplicació de puntuació mitjançant llindars, consulteu LIFE REDCAPACITA (2015).
Tenir en compte indicis de l’empremta humana. Idealment hauria de tractar-se de rodals que han estat
sempre bosc i en els quals no hi ha hagut aprofitaments o, en cas que n’hi hagi hagut, que hagin cessat fa
molt de temps (dècades).
A) Característiques bàsiques del rodal
Localitat, coordenades UTM d’un punt central del rodal i superfície aproximada.
Breu descripció del bosc, tot indicant la seva espècie arbòria principal i si hi ha altres espècies arbòries o
espècies de flora característiques de la comunitat vegetal o de l’estació ecològica. Per exemple: Pineda
madura de Pinus nigra subsp. salzmannii amb abundants arbres gruixuts (>40 cm de diàmetre normal) i fusta
morta en peu. Presència de Pinus sylvestris codominant amb cobertura del 15%.
B) Indicadors estructurals de naturalitat
Nombre d’espècies arbòries presents, indicant-ne la cobertura. Es considera espècie arbòria tota aquella
espècie que de manera habitual creix d’un sol canó i assoleix una alçària superior a 5 m. S’hi inclouen
aquelles espècies llenyoses que, de forma excepcional, segons la regió o altres característiques del terreny,
desenvolupen un port arbori.
Diversitat estructural: cal indicar si la forma principal de la massa es considera regular, més o menys irregular
o adevesada. Regular: el 90% dels peus pertanyen a una sola classe artificial d’edat. Semiregular: el 90%
dels peus pertanyen a dues classes artificials d’edat consecutives. Irregular: totes les classes d’edat artificials
són presents a la massa o almenys el 90% dels peus pertanyen a 3 classes d’edat cíclicament contigües.
Adevesada: massa amb arbres de mida gran i dispersos, sovint de port baix; tradicionalment les deveses s’han
dedicat al pasturatge sota coberta arbrada.
Nombre d’estrats verticals de l’arbratge: 1) estrat inferior (<1/3 de l’Ho del rodal); estrat mitjà (entre 1/3 i 2/3 Ho) i
estrat superior (>2/3 Ho). Per considerar-se un estrat vertical ha de tenir una cobertura d’almenys un 20%.
Nombre d’arbres de diàmetre excepcional: tenen un diàmetre normal superior a tres vegades l’alçària
dominant del rodal.
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Fusta morta en peu. Des d’arbres acabats de morir amb totes les seves branques fins a estaques (troncs morts
desbrancats), a partir de la classe diamètrica 17,5 cm.
Fusta morta tombada. Troncs o branques gruixudes amb un diàmetre a la meitat de la seva longitud superior
a 17,5 cm.
Per facilitar el càlcul de fusta morta en peu i a terra pot indicar-se només fins al nombre mínim que assenyala
el llindar fixat per a aquests indicadors.
Peus vius amb microhàbitats: vegeu la Taula 4. Indicar només fins al nombre mínim que assenyala el llindar
fixat per a aquests indicadors.
Existència de clarianes (gaps) al dosser superior originades per pertorbacions naturals per la caiguda d’arbres,
allaus i incendis. Se n’estimarà la cobertura. No es consideraran els buits deguts a discontinuïtats al medi físic,
per exemple, per la presència de tarteres o afloraments rocosos.
Plançons. Cobertura de plantes o plançons d’espècies arbòries amb una alçària superior a 10 cm i amb un
diàmetre normal inferior a 2,5 cm. No es tenen en compte les plàntules acabades de germinar o encara no
establertes.
Regenerat avançat. Cobertura d’arbratge de la classe diamètrica 5 (diàmetre >2,5 cm i <7,5 cm).

7. 2. Valoració quantitativa mitjançant inventari
S’aplica als rodals seleccionats en la fase de prospecció, partint d’un conjunt d’indicadors quantitatius que
permet caracteritzar els paràmetres estructurals de la maduresa del rodal, fer-ne el seguiment a llarg termini
i la comparació amb altres rodals. Pot realitzar-se mitjançant parcel·les permanents, que requereixen un
important esforç en camp, o mitjançant estimació pericial, de mostreig més simple (figura 47).

Quadre 11. Resum de dades d’inventari per a la caracterització quantitativa de rodals singulars per la
seva maduresa. Adaptat d’EUROPARC-España, 2017b.
· Dades generals del rodal
· Metodologia de mostreig
· Indicadors de processos ecosistèmics
o Vegetació
o Continuïtat temporal del bosc i temps sense intervenció
o Estructura de la massa
o Fusta morta
o Microhàbitats en arbres vius
o Estrats verticals
o Obertures de capçades i regeneració
· Empremta humana
o Anterior a 1956
o Des de 1956 fins a l’actualitat
o Pressions previsibles en els propers 50 anys
Es poden incloure dades sobre litologia, sòl i variables climàtiques. Pot ampliar-se el mostreig amb inventaris més
exhaustius de la vegetació o d’indicadors biològics, així com amb una cartografia detallada, per exemple mitjançant
vols amb dron o fotografia de posicionament 3D.
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7. 2. 1 Parcel·la de mostreig i identificació pericial mitjançant transsecte
Parcel·la
S’adapta a la superfície del rodal. Es recomanen fraccions de mostreig elevades (entre 5 i 10% de la superfície
total del rodal) per poder caracteritzar-ne bé l’heterogeneïtat. Són preferibles les parcel·les circulars, que
és la forma geomètrica que té la relació perímetre àrea més petita, amb la qual cosa es minimitza l’error de
comptar o no un arbre que es troba al límit de la parcel·la. A més, són més fàcils de plantejar en el camp.
Es recomana un radi de 15 a 25 m, que pugui incloure diversos arbres de mida gran. La forma quadrada o
rectangular és una bona alternativa per a parcel·les grans (entre 625 i 2.500 m2), tot i que el pendent in situ
costa més de delimitar i de corregir. Les parcel·les de seguiment poden delimitar-se amb marques de pintura
als arbres, fites als vèrtexs (quadrades) o al centre (circulars).
Transsecte
Al llarg d’un transsecte lineal s’estableixen punts de mostreig equidistants. A cada punt es mesuren les
variables per al càlcul posterior dels indicadors per al conjunt del rodal. La longitud del transsecte depèn de
la superfície del rodal a caracteritzar. Per determinar-la, es considera suficient recórrer entre 250 i 500 m per
prospectar 1 ha de rodal. L’ample del transsecte dependrà de l’accidentalitat del terreny i de la visibilitat dels
arbres des de l’eix central del transsecte. EUROPARC-España (2018) recomana la ubicació del transsecte a les
zones més madures del rodal, per assegurar així que s’hi inclouen les zones referents del més excepcional del
rodal.

Transsectes
de fusta morta

Parcel·la de
peus majors
Parcel·la de
peus menors

Parcel·la de
regenerat
150º

Figura 47. Representació esquemàtica d’una parcel·la circular. El mostreig de peus vius s’efectua a diferents radis concèntrics. Les
línies negres representen els transsectes per al mostreig de fusta morta al terra. En el cas d’optar per una estimació pericial enlloc
de parcel·la circular es disposen un o diversos transsectes seguint les corbes de nivell (veure per exemple (figura 28). La finalitat
és recórrer una distància amb un ample de banda suficient perquè cobreixi aproximadament una hectàrea. Original d’EUROPARCEspanya 2017.

Per maximitzar l’eficiència del mostreig en una parcel·la, és millor fer els mesuraments de les diferents
variables estructurals en diferents unitats de superfície, per exemple, radis concèntrics (figura 47): 15-25 m
per a peus grans i estrats de vegetació, 10 m per a peus més petits (classes diamètriques 10 i 15) i 5 m
per a regenerat (plàntules i peus de classe diamètrica 5). La fusta morta i les cavitats i altres microhàbitats
són variables generalment escasses i agregades. Per valorar-ne la qualitat (tipologia, grau de descomposició,
elements biòtics, etc.) n’hi pot haver prou de fer-ne el mesurament dins de les parcel·les de 15 m de radi o al
llarg dels transsectes radials dins d’aquesta parcel·la.
En la identificació pericial es mesuren les variables indicadores dins de la banda de cens definida al llarg del
transsecte que recorre el rodal. En el cas concret de l’àrea basimètrica de peus vius i el nombre d’estrats
verticals de vegetació llenyosa es mesuren en punts de mostreig equidistant al llarg de l’eix del transsecte.
Aquests punts se situen cada 50 m, començant als 25 m de l’inici del transsecte. EUROPARC-España (2018)
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estima que no calen més de 10 punts, independentment de la longitud total del transsecte. Si aquesta longitud
supera els 600 metres, cal augmentar l’equidistància entre els punts.

7. 2. 2 Indicadors de naturalitat
A la fitxa del rodal es calcularan les variables següents:
Nombre d’espècies arbòries autòctones presents al dosser principal i al subpis del rodal.
Àrea basal. Poden agrupar-se per classes de mida; per exemple: prims, de 17,5 a 35,3 cm de diàmetre normal;
mitjans, de 35,3 a 53,2 cm; gruixuts > 53,2 cm.
Nombre de classes diamètriques de peus grans vius, calculades a partir del diàmetre normal (Dn) ≥ 17,5 cm
(classe diamètrica 20).
Alçària dominant (Ho) de l’espècie o dues espècies més abundants en àrea basal, ja sigui les que integren el
dosser superior o les que estan en un subpis a les parcel·les.
Volum d’arbres vius (estimador de la biomassa aèria viva) per hectàrea, tenint en compte només els peus
amb Dn superior a 17,5 cm.
Nombre d’estrats de vegetació llenyosa. Només es comptabilitzarà un estrat quan la seva fracció de cabuda
coberta (FCC) sigui superior al 20%.
Arbres excepcionals. Es consignarà el nombre de peus per hectàrea amb un Dn més gran o igual que el
diàmetre màxim teòric (TTGB), calculat en funció de l’alçària dominant. El TTGB és una expressió teòrica de
la potencialitat de l’estació per a l’arbratge gruixut. Es defineix com aquell arbre amb relació Ho/Dn <0,33, és
a dir, un diàmetre a 1,30 m del terra major en cm a 3 vegades l’alçària de la població adulta dominant en m.
Exemple: per a una alçària dominant de 26 m el TTGB pren un valor de 26x3 ≈ 80 cm.
Volum de fusta morta en peu i a terra. En metres cúbics per hectàrea partir de Dn 17,5 cm. També es calcula
el percentatge (%) de volum de fusta morta total en relació amb la viva. S’inclouen troncs i branques gruixudes
en peu, a terra o suspeses en altres arbres (>17,5 cm Dn) i soques.
Peus vius amb microhàbitats. Els arbres gruixuts i vells són propensos a formar cavitats i irregularitats a
l’escorça o a la fusta (a causa del vent, llamps, picots, fongs, etc.), que acullen una flora i fauna molt
especialitzada. Pot valorar-se el nombre de peus per hectàrea de cada parcel·la que presenten almenys algun
microhàbitat (Taula 4).

65

Taula 4. Tipus de microhàbitats. Adaptat d’EUROPARC-España (2017) i Kraus et al. (2016).
Tipus

Microhàbitats

Descripció

Cavitat de picot

Cavitats parcials / completes de picot

Forat a la fusta amb un diàmetre més gran de 3 cm i una profunditat més
gran de 5 cm. Perquè es consideri completa no s’ha d’observar el fons de
la cavitat des de l’exterior amb ajuda d’uns prismàtics.

Altres cavitats

Cavitats en tronc

Cavitats d’una profunditat superior a 5 cm produïdes per una lesió o la
putrefacció de caiguda de branca que progressa més ràpid que l’oclusió
de la ferida.

Galeries d’insectes

Petits forats i galeries de barrinat d’insectes sota escorça o en tronc.
Poden ser vies de penetració de fongs.

Dendrotelmes i forats plens d’aigua

Cavitats que per la seva forma còncava retenen l’aigua de pluja durant
molt de temps. Poden acollir comunitats d’algues i invertebrats aquàtics.

Descorçament

Ferides a l’escorça que deixen el duramen exposat.

Ruptura de capçada

Capçada trencada en un arbre viu. Pot iniciar un procés de descomposició
per dalt. Els picots solen aprofitar aquestes estructures per excavar-hi el
niu.

Esquerdes i cicatrius

Danys en el tronc i branques gruixudes (fins a arribar a la fusta) amb una
longitud de més d’1 m. Sovint provocades per llamps o incendis. Si són
profunds poden ser bons refugis per a colònies de ratpenats.

Escorça

Escorça separada

Descorçament en una superfície de més de 300 cm2 (30 x 10 cm). Poden
ser refugis per a invertebrats, raspinells i ratpenats. Amb la caiguda
progressiva de l’escorça deixa de ser funcional com a cavitat.

Fusta morta

Branques grans i parts de les capçades mortes Capçada amb branques mortes d’una mida significativa (diàmetre a la
base d’almenys 10 cm).

Formes de creixement

Cavitats entre arrels

Cavitats naturals a la base del tronc formades pel creixement de les arrels
fora de terra. Poden ser utilitzades per amfibis, rèptils, rosegadors i altra
fauna.

Empelts de bruixa

Aglomeracions densa de branquillons formats per determinats paràsits o
originats per gemmes sota el tronc.

Xancres

Proliferació del creixement cel·lular al tronc per infecció d’un fong paràsit.

Bolets de soca

Cossos fructífers de fongs xilobionts presents sobre fusta morta.

Mixomicets

Floridura formada per plasmodi, d’aparença gelatinosa quan està fresc.

Criptògames i plantes vasculars

Briòfits, líquens, falgueres i fanerògames que creixen en troncs i branques
dels arbres, incloses les lianes enfiladisses i les plantes paràsites.

Nius

Nius

Estructures construïdes per animals, com ara nius d’ocells, esquirols,
vespes, etc.

Altres

Resina i saba, microsol, etc.

Exsudacions de resina i saba pel tronc. El microsol resulta de la
micropodogènesi produïda per epífits.

Danys i ferides

Epífits
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Figura 48. Exemples de microhàbitats en boscos de pinassa. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: cavitat per podridura en caiguda
de branca ocupada per niu d’ocell; esquerda en fusta morta en arbre decaigut, amb escorça aixecada i formació de microsol amb
colonització per epífits; niu de picot en estaca amb aixecament de l’escorça en un grup d’àlbers (Populus tremula); cavitat en arrels de
soca amb rebost de ratolí de camp (Apodemus sp.); perforacions i galeries d’insectes en tronc caigut; escorça de pi esquerdada que
serveix de “taller” per a picot garser gros (Dendrocopos major). Fotos. Jordi Camprodon.

Plançons i regenerat avançat. Peus per hectàrea (es proposa recompte en una parcel·la circular de 5 m de
radi).
Peus menors de classes diamètriques 10 i 15. Peus per hectàrea (es proposa recompte en una parcel·la
circular de 10 m de radi).
Fases silvogenètiques. Avaluació de la completesa del cicle silvogenètic anotant el nombre de fases
reconegudes al rodal: clarianes, regeneració, ocupació, exclusió, maduració i senescència. S’anotarà l’ocupació
en percentatge de cada una de les fases si existeix almenys una superfície mínima de 200 m2, amb l’excepció
de la fase de regeneració, que pot ser d’almenys 100 m2. Aquest indicador només es pot valorar a escala de
rodal.
Biodiversitat. Espècies de flora i fauna detectades durant l’inventari o esmentades, classificant-les com a
exòtiques, amenaçades, bioindicadores. També es donarà el llistat d’hàbitats d’interès comunitari (arbrats o
no) presents al rodal.

7. 2. 3 Empremta humana
Descripció d’indicadors d’elements culturals al rodal, segons siguin antics (anteriors a la primera fotografia
aèria completa) i empremta humana recent (posterior a 1946 o 1956 fins ara).
Continuïtat temporal. Un indicador de maduresa és conèixer l’estructura del rodal en temps passats. Es poden
aconseguir dades a partir de registres històrics, ordenacions i fotografies antigues i les primeres fotografies
aèries. Els fotogrames dels vols de 1946 i 1956 constitueixen la informació de base més assequible.
Usos agropastorals. Identificats per senyals de pasturatge directes o indirectes (camins de ferradura, murs,
zones abancalades, refugis, ruïnes, arbres adevesats). Per visita sobre el terreny avalada per fotointerpretació

67

del vol de 1956. S’avaluarà l’herbivoria a través d’indicis d’esporgada en els arbres joves i el regenerat i
escorçament de peus majors.
Usos forestals. Es consignaran els usos antics, com ara soques amb rebrots, presència d’arbres resinats,
escapçats, etc. Quant als usos recents es preguntaran o buscaran a les ordenacions els anys que han
transcorregut des de l’última aclarida. També es pot intentar estimar a partir de l’edat de les soques. Valorar
el nombre de soques d’aclarida per hectàrea.
Espècies invasores. FCC ocupada per espècies invasores.
Fragmentació. Un rodal es considera fragmentat i aïllat quan hi ha una distància superior a 100 m desforestada
a tota la seva perifèria.
Caça. S’avalua la intensitat de les pràctiques de caça a partir de la informació de les diferents tipologies de
zones de caça i a partir de signes d’activitat cinegètica.
Freqüentació. Es pot mesurar en funció de la distància a diferents tipus de camins (rodats, senders i les seves
variants).
Elements arqueològics. Assenyalar-ne la ubicació, si n’hi ha: dòlmens, monuments, trinxeres, jaciments, etc.
Durabilitat dels usos. Es mesura indirectament per la categoria de protecció segons la classificació de la UICN,
que estima el grau de protecció i, en definitiva, la probabilitat de canvi d’ús.
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El concepte de singularitat associada als boscos inclou i integra diferents aspectes: la maduresa de l’arbratge
i valors de conservació, socials o productius destacats. És un terme relatiu segons l’escala territorial (per
exemple, a escala de regió biogeogràfica, comarca, espai natural, etc.). El Life+ PINASSA se centra en la
conservació de rodals singulars per la seva maduresa a escala regional.
Els boscos madurs tenen un elevat potencial per ser percebuts per la societat com a elements valuosos.
Constitueixen espais de valor estètic i emblemàtic extraordinari a causa de la seva escassetat, monumentalitat
i bellesa. Són essencials en la preservació de la biodiversitat associada als components estructurals de
maduresa. El seu interès científic és indubtable per a l’estudi de la biodiversitat i la comprensió dels processos
ecològics. A més, constitueixen sistemes de referència per a la millora de la gestió forestal i contribueixen a
la prevenció d’incendis forestals. Alhora, tenen un gran potencial social i pedagògic per al desenvolupament
d’activitats recreatives, educatives i terapèutiques regulades i respectuoses amb el medi ambient.
El Life+ PINASSA va establir acords amb els propietaris per millorar l’estat de conservació d’una mostra
representativa dels rodals singulars de pinassa identificats a Catalunya: 12 rodals que sumen un total de 174
ha. Pertanyien a vuit finques, dues de propietat privada i sis de propietat pública, repartides en dues zones
biogeogràfiques (septentrional i meridional) i quatre zones especials de conservació (ZEC): Ribera Salada (2
rodales), Obagues riera de Madrona (1 rodal) i Serra de Boumort-Collegats (1 rodal), a la zona septentrional,
i Serres de Cardó-El Boix (1 rodal) i Sistema Prelitoral Meridional a la zona meridional. Aquesta última inclou
el Parc Natural dels Ports, amb 7 rodals.
L’objectiu és destinar-los a dinàmica natural, sense perjudici que, en determinats casos, quan les condicions
tècniques ho recomanin, puguin efectuar-s’hi tractaments de millora. Aquestes intervencions s’entenen com
un estímul per avançar cap a estats de maduresa en rodals amb aprofitaments passats que van condicionar
una falta d’heterogeneïtat, problemes de competència o escassa regeneració.
La singularitat estructural dels rodals singulars del Life+ PINASSA rau en la mida de l’arbratge (volums,
diàmetres de tronc i alçàries), netament superior a la mitjana dels boscos de pinassa de Catalunya, una fusta
morta de dimensions superiors i una gran disponibilitat de cavitats per a la fauna.
Els valors en diferents grups bioindicadors (ocells grimpadors, ratpenats arborícoles, fongs i altres organismes
saproxílics) dels rodals singulars és significativament superior a la mitjana de boscos de pinassa de Catalunya.
Aquests rodals contribueixen a la conservació d’espècies amenaçades, rares o de distribució restringida
associades, dins de la successió ecològica, a les fases de conservació o maduració i d’alliberament o destrucció
creativa, absents en els boscos productius.
D’aquesta manera, en el 24% dels rodals singulars es van fer tractaments per millorar la conservació de
l’hàbitat, mentre que la resta es mantenien d’entrada a evolució natural, segons la informació obtinguda a
partir dels inventaris previs. La principal actuació realitzada va consistir en la millora de la biodiversitat, a
través de la formació de fusta morta en peu (mitjançant l’anellat d’arbres vius) o a terra a prop dels senders
i camins (generant troncs caiguts i soques altes). En un cas concret es va fer un tractament amb l’objectiu de
prevenir incendis que va consistir en una estassada selectiva, i en un altre rodal es va realitzar una aclarida
selectiva per alliberar alguns peus d’especial interès (roures, pins grans, etc.).
Als rodals públics es van firmar acords o convenis de col·laboració mentre que als rodals privats es van firmar
tres contractes d’arrendament per a un període de 25 anys, en què la propietat es compromet a no realitzar
actuacions de cap tipus al bosc que puguin comprometre’n els valors de singularitat.
La conservació de rodals singulars és compatible amb altres objectius a escala de finca, dins de la concepció
general de multifuncionalitat de la planificació forestal.
Es va elaborar un pla d’ús social dels rodals singulars amb l’objectiu de regular l’afluència de visitants i
permetre’n el seguiment científic i tècnic a llarg termini. Les propostes d’aquest pla van dirigides a conèixer la
situació inicial del rodal, minimitzar l’afluència de visites i disminuir-ne l’impacte. Per aquesta raó, i partint de
la caracterització, s’han diferenciat els rodals que poden formar part de circuits d’ús públic general, els rodals
als quals es pot accedir amb visites guiades i els restringits únicament a visites tècniques i científiques. En tots
els casos, aquest pla es va anar consensuant amb la propietat.
Un aspecte d’especial rellevància és efectuar un seguiment a llarg termini de dinàmica natural a la biodiversitat.
Aquest monitoratge permetrà obtenir dades molt valuoses per comprendre els processos ecològics i la
resposta de la biodiversitat associada.
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Els rodals singulars constitueixen sistemes naturals de referència per, a partir del seguiment biològic, oferir
una base científica per elaborar criteris tècnics d’integració de components de biodiversitat als boscos amb
un objectiu prioritari productiu. En aquesta línia, la difusió del concepte d’integració de la conservació de la
biodiversitat i la producció de fusta entre la propietat forestal és un element bàsic per garantir la conservació
dels boscos de pinassa.
L’avaluació dels resultats de seguiment de rodals singulars contribuirà a donar resposta a aspectes molt
interessants associats amb la planificació ambiental. Per exemple: la xarxa actual de rodals madurs és suficient
per garantir la preservació d’espècies associades a la maduresa i de curta capacitat de dispersió i d’elements
de singularitat? Quina ha de ser la distribució en l’espai i quines han de ser les dimensions mínimes i òptimes
d’aquests rodals per garantir les seves funcions? Fins on és prudent intervenir en aquests rodals per millorarne l’estabilitat i accelerar-ne processos ecològics?
L’educació ambiental en els valors naturals i culturals dels rodals singulars i de les funcions ecològiques i
socioeconòmiques dels boscos en el seu conjunt és una eina bàsica per a la comprensió del públic en general,
i l’escolar en particular, de les problemàtiques que afecten els boscos i la seva importància per a la societat. A
més, permet buscar la seva implicació/comprensió en l’aplicació de solucions de futur.
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