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EL QUÈ I EL COM

EL PROJECTE EN XIFRES

Menorca, per contra del que molta gent percep, és

Durant el LIFE+BOSCOS ha tingut tanta impor-

un territori força boscós, ja que gairebé la meitat de

tància la realització d’accions directes per millorar

l’illa està coberta per superfície forestal i hi són ben

la planificació i la gestió forestal de l’illa (el què),

representades les principals comunitats de forests

com el desenvolupament d’eines de governança en

del clima mediterrani. Els boscos són, doncs, un

l’aplicació d’aquestes mesures (el com). Per exem-

element definitori del paisatge de l’illa i tenen

ple, s’ha treballat a la participació de la societat en

importància ecològica, però l’activitat econòmica di-

la presa de decisions; a establir fórmules de relació

rectament vinculada al seu aprofitament actualment

i col·laboració entre pagesos i propietaris;  a compa-

és molt petita, malgrat haguessin estat fortament

tibilitzar l’activitat econòmica i social del bosc sense

explotats (carbó, forns de calç, construcció, etc.)

compremetre’n la conservació i, finalment, s’han

fins als anys seixanta, quan hi va haver un abandó

desenvolupat instruments per millorar la coordina-

sobtat per l’entrada dels combustibles fòssils.

ció entre les administracions competents en gestió

A l’inici del projecte LIFE+BOSCOS ens trobam,

del territori.

doncs, amb uns boscos sense quasi aprofitament
i, el que és més preocupant, sense cap mena de

L’objectiu general del projecte s’ha assolit mitjan-

gestió forestal planificada o ordenada. A més, ens

çant diverses actuacions basades en tres puntals:

veim immersos en un context de canvi tant pel

la planificació forestal a escala d’illa; la planificació i

que fa al clima (augment de temperatura) com pel

gestió forestal a escala finca i la divulgació i forma-

que fa a la situació socioeconòmica (augment de

ció dirigida a propietaris, gestors i públic general. El

la població i de l’oci vinculat als espais naturals i

contingut i els resultats aconseguits amb cada una

crisi del petroli). Tot plegat suposa un risc per a la

de les accions s’expliquen en aquesta publicació,

fisonomia dels boscos i pot posar en perill la seva

malgrat la informació més detallada està disponible

multifuncionalitat.

en els documents tècnics, descarregables des del
web del projecte.

Així doncs, el projecte LIFE+BOSCOS sorgeix com
una oportunitat per dissenyar, sota els principis de

Un dels objectius prioritaris de la política

governança i sostenibilitat, una planificació forestal

ambiental de la Unió Europea és l’adapta-

adaptada a les particularitats socioeconòmiques i

ció dels ecosistemes al canvi climàtic i, en

paisatgístiques de Menorca. L’objectiu principal

especial, la dels ecosistemes forestals.

del projecte ha estat contribuir a l’adaptació
dels ecosistemes forestals mediterranis als

Gràcies al projecte LIFE+BOSCOS, l’experi-

impactes negatius de canvi climàtic a través de

ència adquirida a Menorca en el desenvolu-

la gestió forestal sostenible; entenent per gestió

pament d’instruments de gestió adaptativa

forestal sostenible la que assegura, ara i en un

servirà de referent a altres països i regions

futur, la multifuncionalitat del bosc.

de la Unió Europea.

mesos duració
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congressos i
reunions d’experts

paret seca
arranjada

de bosc amb actuacions
forestals demostratives

RESULTATS DEL PROJECTE
• Anàlisi i diagnòstic de l’estat de conservació i aprofitament dels boscos
de Menorca mitjançant l’elaboració
d’indicadors de seguiment
• Anàlisi dels efectes directes del canvi
climàtic sobre els boscos menorquins  
mitjançant la celebració d’un seminari
d’experts
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• Execució de treballs forestals demostratius per a l’adaptació del bosc al canvi
climàtic a nou finques col·laboradores

pàgina

• Anàlisi dels costos i beneficis de la gestió forestal per a l’adaptació (a escala
de finca i extrapolació per a Menorca)

pàgina

pàgina

• Realització de diverses xerrades i
excursions divulgatives

pàgina

pàgina

06

• Estudi de viabilitat econòmica de l’ús
per a pastura i de l’ús energètic dels
boscos de Menorca
• Elaboració del mapa d’hàbitats forestals de Menorca i de cartografia microclimàtica i del risc d’estrès hídric

• Aprovació de 10 plans de gestió forestal sostenible i adaptativa per a finques
de l’illa
• Publicació d’una guia pràctica per a la
redacció de plans de gestió forestal
adaptatius a Menorca

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE A MENORCA
EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC

758

hectàrees
de bosc amb
pla de gestió
aprovat

contractes a empreses de l’illa

• Construcció d’un itinerari interpretatiu
autoguiat al bosc de s’Arangí
pàgina
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llocs de feina

78 1.145.000€ 73 05

• Redacció de les Directius per a l’adappàgina
tació dels boscos de Menorca al canvi climàtic mitjançant participació ciutadana

2

contractes

despeses globals

Q

pàgina
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• Publicació d’un llibre divulgatiu sobre
“El bosc de Menorca”
• Difussió de les accions i els resultats
del projecte a través de la pàgina web i
les xarxes socials
• Publicació d’una guia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a Menorca

pàgina
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• Celebració d’un seminari de formació
en gestió forestal

QUADERNS DE LA RESERVA DE
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MENORCA FORESTAL

L’ESTAT DELS BOSCOS DE L’ILLA I EL SEU SEGUIMENT
els trobam formant masses mixtes. Cal destacar

El projecte LIFE+BOSCOS ha elaborat una sèrie

80

està ocupada per cobertes forestals. Les comu-

la rellevància que tenen dins el paisatge fores-

d’indicadors per conèixer l’estat dels boscos i el

70

nitats més comunes són els ullastrars, els pinars

tal menorquí les zones arbustives i de marines

sector forestal de l’illa sota els criteris paneuropeus

60

i els alzinars, encara que la majoria de vegades

baixes de litoral.

de gestió forestal sostenible. Això ha permès fer el

50

diagnòstic de la situació inicial, però també perme-
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Gairebé la meitat de la superfície de Menorca
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periòdica.
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En la seva confecció, s’han tingut en compte l’es-
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ambientals de gestió forestal sostenible.  Per tant,
els indicadors forestals definits pel  LIFE+BOSCOS
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també permeten avaluar els boscos de Menorca
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a través de comparacions amb els boscos d’altres

Pi blanc 1999
Pi blanc 2010
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regions d’Europa.
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Proporció de peus majors arbrats per classe diamètrica a Menorca els anys 1999 i 2010. Font: 3r i
4t Inventari forestal nacional. Elaboració pròpia
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18%

LES MÚLTIPLES FUNCIONS DEL BOSC

53%

29%
SUPERFÍCIE FORESTAL ARBRADA
(alzinars, pinars, ullastrars, sivinars…)
SUPERFÍCIE FORESTAL NO ARBRADA
(matollars, arenals i roquissars)
SUPERFÍCIE NO FORESTAL
(agrícola, urbana i làmines d’aigua)

A Menorca no trobam grans taques contínues de
bosc o matollar, sinó que les formacions forestals
estan fragmentades en taques que s’intercalen amb
terrenys agrícoles.
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CARBONI

AIGUA

Són una peça clau en el
cicle del carboni: fixen
el diòxid de carboni de
l’atmosfera, generen
oxigen i també grans
quantitats de biomassa
(troncs, arrels, fulles)
amb capacitat d’emmagatzemar el carboni
durant molt temps.

Són una peça clau
en el cicle de l’aigua:
contribueixen a la
formació de núvols
i de pluja i també
a la recàrrega dels
aqüífers.

EROSIÓ

RECURSOS

Eviten l’erosió del
sòl i, en conseqüència, la desertització, ja que les
arrels retenen la
terra.

Per a totes les civilitzacions han constituït
una font de recursos
bàsica: fusta per a la
construcció o navegació, combustible,
caça, fruits, plantes
medicinals o recursos
farmacèutics.

BIODIVERSITAT

LLEURE

Són un ecosistema
vital en termes de
biodiversitat, ja que
acullen multitud
d’espècies vegetals,
animals, fongs,
bacteris…

En una societat on
cada vegada té més
importància l’oci,
han esdevingut espais privilegiats on
gaudir del paisatge,
de la tranquil·litat
i de les sensacions
que ens transmeten.

Aquest tipus de distribució s’anomena mosaic
agroforestal i és precisament la característica més
destacable del paisatge forestal de l’illa, el qual
permet el sosteniment d’una elevada biodiversitat,
molt rica en espècies tant animals com vegetals.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE A MENORCA
EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC
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CANVI CLIMÀTIC I BOSC

MAPA D’HÀBITATS FORESTALS

El canvi climàtic és la variació a escala glo- Evolució de la temperatura mitjana anual a Maó. Font: OBSAM
18,5

bal del clima a la Terra. No és una previsió
de futur, és una realitat de la qual ja notam
els efectes. Les activitats humanes a partir

ºC

T
18

17,5

de l’era industrial han provocat la sobreacumulació de gasos d’efecte hivernacle

17

a l’atmosfera. Durant el segle xx s’ha
observat un augment de temperatures de
0,2 ºC per dècada. Aquest augment s’ha

16,5

Un dels estudis que s’ha fet expressament per

però el Mapa d’hàbitats forestals de Menorca tindrà

facilitar l’anàlisi de l’estat dels boscos de l’illa és el

altres usos més enllà del projecte. Per exemple,

Mapa d’hàbitats forestals de Menorca, 2007, el qual

servirà als particulars per facilitar i abaratir els cos-

és el més detallat i complet (escala 1:25.000) que

tos en la planificació forestal de les seves finques,

mai s’hagi dut a terme a les Illes Balears, i un dels

però també a l’Administració a l’hora de conservar

primers de l’Estat espanyol.

els hàbitats d’interès comunitari, establerts per

Aquesta eina ha estat molt útil per realitzar la

la Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, o bé

planificació forestal en el marc del LIFE+BOSCOS,

gestionar la Xarxa Natura 2000.

16

accelerat en les darreres dècades i les
previsions són que augmenti d’1 a 4 ºC
depenent dels diferents escenaris d’emis-

2

1
15,5

15

sions que decidim mantenir.
Els impactes que patiran els boscos estan
relacionats, sobretot, amb la disminució
de la disponibilitat hídrica a causa de
l’augment de temperatures. Alguns dels
impactes del canvi climàtic damunt els
boscos seran:
• variacions en el creixement i la producció dels boscos
• disminució de l’efecte fixador de carboni  
(mitigador del canvi climàtic)
• augment del risc d’incendis forestals
• desplaçament o extinció d’algunes
espècies
• desajust entre la floració d’algunes espè- Tots aquests són factors que faran canviar
el funcionament del bosc i, per tant, po-

cies i els seus pol·linitzadors
• augment d’algunes plagues i malalties

sen en risc els serveis associats.

forestals, etc.

La seca de l’alzina
és un dels símptomes associats al
debilitament per
estrès hídric.

DIAGNÒSTIC I PRIORITATS

MAPES MICROCLIMÀTICS
A la tardor de 2009
el projecte va organitzar un seminari
de treball amb més
de vint experts
per detectar els
principals impactes
del canvi climàtic
damunt els boscos
de Menorca.

Per detectar els principals impactes que el
canvi climàtic tindrà sobre els boscos de
l’illa, a l’inici del projecte LIFE+BOSCOS
es va recopilar la informació existent fent,
per una banda, recerca bibliogràfica (articles de revistes especialitzades, informes,
llibres, etc., els quals han quedat dispo-

3

La llegenda del Mapa d’hàbitats forestals de
Menorca empra dues de les classificacions d’hàbitats més utilitzades:
(1) els tipus d’hàbitats d’interès comunitari,
establerts per la Directiva 92/43/CEE del Consell
d’Europa, així com (2) els CORINE Biotopes,
establerts en l’àmbit europeu per poder fer
comparacions regionals. Posteriorment, s’ha fet
una classificació de les combinacions d’hàbitats
més característiques d’acord amb els criteris del
projecte LIFE+BOSCOS (3).
El mapa ha estat elaborat per l’OBSAM i està
disponible a la IDE Menorca.

En el marc del projecte LIFE+BOSCOS també s’han
desenvolupat una sèrie de mapes climàtics amb la
informació recollida a les estacions meteorològiques de l’illa en els darrers anys.
Així hom pot fer-se una idea de de quines són les
temperatures mitjana, màxima i mínima, així com
de la precipitació en cada punt de l’illa.

nibles al web del projecte) i, per l’altra,
organitzant un seminari de treball, en el

s’han transformat en estudis concrets del

qual van participar experts provinents de

projecte.

diferents universitats, centres de recerca i Per exemple: la zonificació de la vulinstitucions responsables de gestió fores-

nerabilitat a l’estrès hídric dels boscos

tal d’Espanya.

de Menorca, el mapa microclimàtic de

Les conclusions extretes dels dos dies

pluviometria i temperatura de Menorca, la

de debat van ajudar a definir els objectius

cartografia d’elements forestals singulars

de les directrius de gestió forestal per a

o l’estudi de les propietats del sòl agrofo-

l’adaptació a Menorca i també a identifi-

restal i el seu potencial forestal.

Aquesta informació és molt valuosa
a l’hora d’entendre la distribució dels
hàbitats sobre el territori i de detectar
les zones més fràgils enfront del canvi
climàtic. Els mapes han estat elaborats
per l’OBSAM i es troben disponibles a
la IDE Menorca.

car buits d’informació, alguns dels quals
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PLANIFICACIÓ FORESTAL A ESCALA INSULAR

PLANIFICACIÓ FORESTAL A ESCALA DE FINCA

Una de les accions preparatòries del projecte va

municipis i es va obrir un fòrum de participació

Una vegada establertes les Directrius de gestió

Així, durant el període 2011-2012 es van estudi-

consistir en l’elaboració de les Directius de gestió

a través del web del projecte. D’aquest procés

forestal per a tot Menorca, s’ha testat la seva

ar amb detall els boscos de les finques pilot, i

forestal per a l’adaptació del bosc de Menorca

participatiu podem destacar la importància quant a

adequació en la planificació a escala de finca.

finalment, durant el darrer trimestre de 2012, es

al canvi climàtic, les quals han de ser el full de

la millora del diagnòstic social del bosc i el consens

Així, la segona fase del projecte va començar

van aprovar els deu plans tècnics de gestió forestal

ruta i el marc que s’ha de seguir per tal d’assolir

assolit en l’establiment de prioritats.

l’abril de 2011 amb la selecció, mitjançant convo-

adaptatius al canvi climàtic, els quals tindran una

una gestió forestal sostenible i adaptativa dels

El resultat final han estat 53 directius de gestió que

catòria oberta, de deu finques agroforestals. El

vigència mitjana de dotze anys. Per tant, gràcies

boscos de l’illa de manera conjunta.

despleguen tot un seguit d’objectius específics per

Consell Insular de Menorca va signar un conveni

al projecte LIFE+BOSCOS s’han ordenat 758,12

El procés d’elaboració de les Directrius va durar

tal d’assolir els objectius generals de:

de col·laboració amb aquestes finques de titu-

hectàrees de terreny forestal de l’illa amb mesures

gairebé dos anys i es va fer mitjançant la inclusió

• Millorar i mantenir la diversitat com a asseguran-

laritat privada per a la redacció del Pla Tècnic de

per a l’adaptació del bosc al canvi climàtic.

de coneixement expert, la coordinació administra-

ça a la resiliència i resistència del bosc (diversitat

Gestió Forestal Sostenible i l’execució d’algunes

Cada pla de gestió forestal es fonamenta en els

tiva i la participació ciutadana. En aquest sentit, es

estructural, diversitat específica, diversitat genèti-

mesures pilot per a l’adaptació del bosc al canvi

Criteris Paneuropeus de Gestió Forestal Sostenible

ca i connectivitat).

climàtic. Així mateix, la propietat es compromet

i consta d’un sistema d’indicadors de seguiment

a cedir les dades de gestió i a facilitar el manteni-

ambiental que permeten modificar o mantenir la

ment i el seguiment de les inversions fetes a llarg

temporalitat i la intensitat de les actuacions silvíco-

termini.

les planificades i també fer una avaluació de la seva

van celebrar tres tallers de participació segons els
objectius d’adaptació a tractar, es van mantenir
reunions amb les Agendes Locals 21 de tots els

• Prevenir els riscos associats al canvi climàtic,
com ara sequera, incendis, plagues, etc.

aplicació al final de la vigència del Pla.
El procés d’elaboració,
igual que els objectius i les
mesures que es proposen
en les Directrius, ha estat
validat i avaluat externament
mitjançant una valoració de
la incidència socioambiental,
que ha resultat favorable i
compatible amb els valors
de la reserva de biosfera de
Menorca.

Les Directius de gestió forestal per a l’adaptació del bosc
de Menorca al canvi climàtic
incorporen sis mapes de
zonificació que estableixen
prioritats en l’àmbit d’actuació d’algunes directrius i
permeten fer compatibles els
diferents objectius específics.

Què és un Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGF)?
És un instrument d’ordenació establert dins la normativa vigent que
serveix per planificar la gestió d’una zona forestal de forma sostenible i integrant els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals.

GUIA PRÀCTICA PER A L’ELABORACIÓ
DE PLANS DE GESTIÓ FORESTAL ADAPTATIUS

Per exemple, el Mapa de
vulnerabilitat a l’estrès hídric
i el de zones de potencial alta
freqüentació.

Basada en l’experiència adquirida amb el projecte LIFE+BOSCOS durant la redacció i aprovació
d’aquests deu plans, i a fi de complir amb l’aspecte
més demostratiu del projecte, s’ha publicat la Guia

GUÍA PRÁCTICA
PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN FORESTAL
ADAPTATIVO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MENORCA

pràctica per a l’elaboració d’un pla de gestió
forestal adaptatiu al canvi climàtic a Menorca.
L’objectiu és oferir una eina d’ajuda a propietaris
i gestors forestals per al desenvolupament dels
PTGF a fi de facilitar la progressiva aprovació de
La metodologia emprada i algunes
de les directius redactades en el
marc del projecte LIFE+BOSCOS
han inspirat la configuració del
recentment aprovat Pla Forestal de
les Illes Balears (2014-2034)
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plans de finques agroforestals de Menorca i aconseguir, d’aquesta manera, que la major part de la
gestió forestal de l’illa es faci de forma planificada,

José Domingo Yerbes
Miquel Truyol Olives
Agnès Canals i Bassedas
Proyecto LIFE+BOSCOS (LIFE+07ENV/E/000824)
Agencia Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Marzo de 2015

sostenible i tenint en compte els riscos i els impactes del canvi climàtic.
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APLICACIÓ DELS OBJECTIUS DE GESTIÓ
PER A L’ADAPTACIÓ A LES FINQUES COL·LABORADORES
Una vegada definits els objectius de gestió forestal per a l’adaptació
del bosc al canvi climàtic, aquests han estat testats en les finques

MESURES APLICADES
OBJECTIUS PER A L’ ADAPTACIÓ

M1

M2

AUGMENTAR LA DIVERSITAT DEL PAISATGE FORESTAL
(POTENCIAR EL MOSAIC AGROFORESTAL)
AUGMENTAR LA DIVERSITAT ESPECÍFICA I ESTRUCTURAL DE
LA MASSA

✔

tament, sinó la millora ambiental.

AUGMENTAR LA VIGOROSITAT DE LA MASSA
(DISMINUIR EL RISC D’ESTRÈS HÍDRIC, DE PLAGUES, ETC.)

✔

Els treballs forestals s’han dut a terme durant el darrer trimestre

PREVENIR EL RISC DE GRANS INCENDIS FORESTALS

de 2014 mitjançant la contractació de set empreses forestals i tres

PREVENIR EL RISC D’EROSIÓ I DE PÈRDUA DE SÒL

col·laboradores mitjançant la implementació de mesures concretes
de gestió forestal l’objectiu principal de les quals no ha estat l’aprofi-

M3

✔

✔

✔

✔

M4

M5

M6

✔
✔

✔

✔
✔

empreses de paredadors.
* Els objectius es poden assolir mitjançant la implementació de diferents mesures

M1

M4

REDUIR COMPETÈNCIA
ENTRE L’ARBRAT

S’han talat arbres o s’han fet reservacions
(tala de rebrots en alzines o ullastres) per
tal de mantenir una separació òptima
entre l’arbrat i assolir un baix percentatge
d’arbres dominats o moribunds.

S’han realitzat diferents tipus de tractaments silvícoles destinats a incrementar
la presència d’arbres joves procedents de
llavor dins les masses forestals. D’aquesta
manera s’afavoreix la diversitat estructural
de la massa, però també la seva diversitat genètica, la qual cosa fa el bosc més
resistent i li atorga resiliència davant les
pertorbacions degudes al canvi climàtic.

M2

M5

REDUIR LA COBERTA
DE MATOLLAR

TRACTAMENT
SANITARI

En les masses arbrades amb una coberta
elevada de matollar, s’ha reduït el sotabosc
mitjançant la creació de clapes d’arbustos
dispersos entre l’arbrat, de manera que la
coberta de matollar no superi el 30%.
A les zones arbustives de màquia o garriga,
aquesta mesura consisteix en la reducció
de la coberta arbustiva fins a establir-hi
una cobertura d’un 10-25%.
Aquest tipus d’actuació generalment
requereix la intervenció de maquinària,
com ara tractors amb desbrossadora de
martells.

S’han fet tales, podes i reservacions
sobre alzines greument afectades de seca
i s’han tallat pins afectats per l’insecte
perforador del pi (Tomicus destruens).
Com a mesures preventives i correctores
s’han desinfectat les eines de treball amb
un producte fitosanitari i s’han col·locat
trampes de feromona per al seguiment i el
control del Tomicus.

M3

M6

AFAVORIR LA PASTURA
DINS EL BOSC

LIFE + BOSCOS

RESTAURACIÓ
HIDROLÒGICA

A fi de reduir els processos erosius existents i afavorir la recàrrega de l’aqüífer,
s’ha fet una sembra de planta forestal i
una millora sobre el sistema de síquies
existent de forma manual i mecanitzada
en una de les finques col·laboradores.

S’han fet actuacions per reduir la densitat
inicial de matollar i per restaurar els
tancaments perimetrals de paret seca per
tal de recuperar zones de pastura dins
terrenys forestals i assegurar, així, el bon
manteniment del sotabosc a llarg termini.
En total s’han recuperat 16,6 ha de
pastura dins el bosc i s’han arranjat 581
metres de paret seca.
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ANÀLISI DELS COSTOS DE LES MESURES APLICADES
En el marc de les accions d’implementació s’ha

BENEFICIS DIRECTES I INDIRECTES
DE LES MESURES D’ADAPTACIÓ

fet un estudi detallat dels costos mitjançant

S’ha fet un càlcul dels beneficis directes a

l’aportació per part de les empreses de les dades

escala de finca quant a productes obtinguts,

en recursos humans, tècnics i materials i la seva

bàsicament llenyes i superfície de pastura i

anàlisi posterior.

sobre els beneficis indirectes quant a millo-

La diversitat d’empreses i condicions de les

res en l’ecosistema i serveis ambientals de

finques pilot ha permès tenir un ampli ventall de

les actuacions realitzades.

dades i obtenir, així, uns resultats que han servit

Per la pròpia metodologia aplicada, les

per establir unes tarifes per unitat d’actuació apli-

xifres s’han d’entendre quant a l’ordre de

cables a Menorca, les quals han estat publicades a

magnitud i no per la xifra exacta.

la Guia de bones pràctiques de gestió forestal per

El cost total de les actuacions a les nou fin-

a l’adaptació al canvi climàtic a Menorca (vegeu

ques pilot ha estat de poc més de 172.000

pàgina 15).

euros (inclosos els treballs forestals i la

Aquest resultat del projecte constitueix una

restauració de paret seca). Aquestes actua-

orientació tant per als propietaris que vulguin fer

cions han generat uns beneficis directes de

aprofitament del bosc com per a les empreses del

12.899 € en llenya i de 7.703 € en pastura.

sector a l’hora d’avaluar els seus treballs.

Es pot observar com  les actuacions realitzades no han recuperat en forma de beneficis tangibles els costos econòmics d’execu-

Exemple d’algunes de les tarifes calculades a partir
de les experiències pilot del projecte

ció, però han generat beneficis en termes
de prevenció d’incendis, regeneració natural

TIPUS DE TRACTAMENT

PREU MÀXIM

Tallada de pi blanc
Tallada d’arbrat,
desbrancat i
desembosc

69,63 €/pi

PREU MITJÀ
45,62 €/pi

Tallada d’alzina

20,50 €/alzina

Tallada d’ullastre

12,00 €/ullastre

PREU MÍNIM
18 €/pi

de l’erosió i recàrrega de l’aqüífer, principalment) a la pròpia finca i, sobretot, a l’entorn.
Extrapolant els resultats a escala insular

Reparació d’enderrossalls (mà d’obra)

67 €/m

57,11 €/m

50 €/m

Selecció de rebrots d’alzina (<100 soques/ha)

900 €/ha

850 €/ha

800 €/ha

2,450 €/ha

Desbrossament amb tractor de martells passant d’una Fcc del
70% al 30%, formada per mata, ullastre i càrritx i pendent <5%

i la provisió de serveis ambientals (control

destaca el valor dels boscos com a control
de l’erosió (16,3 milions d’euros/any),
el del paper dels boscos en la regulació del
cicle de l’aigua (2,2 milions d’euros/any)
o el  de la captura de carboni, valorada en
1,9 milions d’euros/any, entre d’altres.

AVALUACIÓ DE LES MESURES APLICADES
I SEGUIMENT A LLARG TERMINI

Sumant tots els serveis ambientals, tant

Adaptar els ecosistemes al canvi climàtic implica

Menorca generen cada any un servei ambi-

avaluar-ne la gestió i el grau d’assoliment dels

ental per un valor de 23,5 milions d’euros.

objectius de millora de la diversitat i de prevenció

Així mateix, aquest estudi especifica que

dels riscos associats.  

el valor del patrimoni forestal de Menorca,

directes com indirectes, els boscos de

Amb aquest fi s’ha dissenyat un sistema de

atenent els usos que té, és de més de 542

seguiment de les zones d’actuació emprant

milions d’euros.

metodologia estandarditzada a escala global i de
baix cost d’aplicació que serà implementat sota

Aplicar les Directrius d’adaptació del bosc

la coordinació del Consell Insular de Menorca i

al canvi climàtic a tot Menorca tindria una

amb la col·laboració del Servei de Gestió Forestal i

despesa de l’ordre de 3,7 milions d’euros

Protecció del Sòl del Govern Balear i l’Observatori

anuals, una part dels quals es recuperarien

Socioambiental de Menorca.

directament a través dels productes de

El seguiment es farà durant un mínim de 10 anys

El tractament de les dades de seguiment a

mercat generats (principalment biomassa) i

des de l’acabament del projecte LIFE+BOSCOS

mitjà termini permetrà a les administracions i

la resta es recuperarien àmpliament com a

i implicarà: l’anàlisi de l’arbrat (estat sanitari,

particulars poder canviar i, si és el cas, millorar

beneficis ambientals.

regeneració i creixement), de la biodiversitat (flora,

les directrius de gestió forestal enfocades a la

ocells i papallones) i del paisatge, amb la presa de

conservació dels boscos.

mesures anuals, bianuals o cada cinc anys.
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ACCIONS DE DIVULGACIÓ I FORMACIÓ
S’han dut a terme diferents tipus d’accions per
difondre els treballs del projecte, la importància
ecològica dels boscos de Menorca, els riscos i
impactes del canvi climàtic sobre aquests ecosistemes i la necessitat de gestionar-los activament
per facilitar la seva adaptació.  Aquestes accions de
comunicació han anat dirigides a escolars, públic
en general i agents implicats en la gestió forestal
(propietaris, empresaris, treballadors forestals, etc.)
de l’illa, però també d’altres territoris.

XERRADES A INSTITUTS
I SORTIDES FAMILIARS

D’altra banda, els resultats de
l’enquesta revelen que, tot i la
feina de difusió feta, encara hi
ha una part de la població que
no creu en el canvi climàtic i que
desconeix quins efectes directes
pot tenir sobre els boscos o sobre altres ecosistemes de l’illa.
Tot i això, de l’inici al final del
projecte s’ha doblat la població que coneix el projecte
LIFE+BOSCOS i que sap esmentar algun dels seus objectius.

Augment de les
plagues

23,7%

2,0%

Nega el CC o no
afectarà a Menorca

8,0%

Alteració espècies
animals

10,8%

Alteració arbres,
vegetals, desertització
(No categoritzada)

29,7%

2,6%

No ho sap /nc
0,0%

41,0%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Dins del lloc web del projecte
LIFE+BOSCOS s’ha creat «El racó del
sector forestal», que vol ser un punt
d’informació i trobada per a les persones de Menorca més vinculades al
sector. En aquest racó s’hi pot trobar:
la normativa ambiental aplicable als
forests, estadístiques actualitzades,
convocatòries de subvencions, i un
directori d’empreses de l’illa dedicades a
la gestió o a l’aprofitament forestal.
www. cime.es/lifeboscos

ITINERARI AL BOSC
DE S’ARANGÍ

CAPACITACIÓ A PROPIETARIS I
GESTORS FORESTALS

S’ha creat un itinerari autoguiat apte
per a un públic familiar i dotat de nou
plafons interpretatius per ajudar a gaudir dels ecosistemes forestals a través
del seu millor coneixement i la seva
comprensió.
La ruta s’ha fet a la finca pública de
s’Arangí, situada al terme municipal des
Mercadal, aprofitant el traçat d’un dels
itineraris de passeig creats per IBANAT,
propietari i gestor de la finca.

L’abril de 2015 un centenar de persones va
assistir al seminari de formació en «Gestió
forestal per a l’adaptació al canvi climàtic:
reptes i oportunitats» que es va organitzar per
presentar els resultats obtinguts en les proves
pilot i fer la transferència d’informació al sector. Els resultats del projecte i les conclusions
del seminari s’han publicat en forma de Guia
de bones pràctiques de gestió forestal per
a l’adaptació, que inclou capítols dedicats a
normativa, tarifes, guia d’elaboració de plans
de gestió, etc. La Guia es troba disponible en
català i castellà i també pot ser descarregada
des del web del projecte.

PUBLICACIÓ D’UN LLIBRE
SOBRE EL BOSC A MENORCA

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
A CONGRESSOS I REUNIONS
D’EXPERTS

S’han editat i distribuït 5.000 exemplars
d’un llibre divulgatiu que explica les característiques dels boscos menorquins,
les seves funcions, els efectes del canvi
climàtic i la gestió forestal adaptativa. El
llibre està disponible en català i castellà
i es pot descarregar gratuïtament des
del web del projecte.

LIFE + BOSCOS

Quins efectes pot tenir el canvi climàtic sobre els boscos de Menorca?
Alteració cicles
estacionals, incendis

CREACIÓ D’UN PORTAL
DEL SECTOR FORESTAL
DE MENORCA

Al llarg del projecte s’han realitzat
48 xerrades a escolars i 5 sortides
familiars, amb les quals s’ha arribat a
gairebé 1.150 persones.

14

A fi d’optimitzar el disseny d’algunes accions de comunicació i
poder-les avaluar, s’han realitzat
enquestes de percepció a la
població de l’illa sobre els boscos
de Menorca a l’inici i al final del
projecte.
Alguns resultats d’aquest estudi
revelen que, tot i que la majoria dels menorquins tenen una
relació amb els boscos vinculada
amb el lleure, sobretot els valoren per la seva funció ecològica
per davant de la funció econòmica o social.

Per tal de donar a conèixer el projecte i
complir amb l’objectiu que els resultats
del LIFE+BOSCOS puguin ser rellevants
o demostratius per a la gestió adaptativa i les polítiques ambientals més enllà
de l’illa, s’ha presentat el projecte en un
total de deu congressos i reunions d’experts d’àmbit nacional i internacional.
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Per a més informació
Projecte LIFE+BOSCOS
www.cime.es/lifeboscos
Programa LIFE
ec.europa.eu/environment/life

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
del Govern de les Illes Balears
forestal.caib.es
IDE Menorca cartografia.cime.es
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