LIFE+07ENV/E/000824

Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic

Agència Menorca Reserva de Biosfera
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó
Illes Balears
Tel. 971 356 251
life.boscos@cime.es

www.cime.es/lifeboscos

Gestió forestal
sostenible
a Menorca
en un context
de canvi climàtic

Què és un LIFE+?
LIFE+ és l’instrument a través del qual la Unió
Europea finança projectes mediambientals.
Els projectes LIFE+ Política i Governança
Mediambiental van dirigits a projectes pilot o
innovadors que contribueixin a la posada en
pràctica de la política ambiental europea.
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El bosc
Gairebé la meitat de la superfície de Menorca està ocupada
per cobertes forestals. Els seus boscos són els propis dels
ambients mediterranis: els ullastrars, els alzinars i les pinedes de pi blanc. També cal destacar les marines baixes de bruc
i estepa i les marines d’aladern del litoral.
Un dels trets més remarcables dels boscos de l’illa és que
es troben en taques relativament petites rodejades de terrenys agrícoles. Això conforma el paisatge en mosaic agroforestal característic de Menorca, el qual permet albergar una gran
biodiversitat.

Multifuncionalitat
El bosc té funcions molt importants per
a la vida: són una peça clau en el cicle
del carboni, eviten l’erosió del sòl i
juguen un important paper en el cicle
de l’aigua. Del bosc, no només en podem
treure llenya, sinó que també n’obtenim pastura, paisatge, aire net, tranquil·litat, esclata-sangs, diversitat de
plantes i animals...

Aprofitament
Els boscos de l’illa han estat altament explotats fins fa ben
poc. Del bosc, se n’aprofitava tot. La llenya s’extreia per a la
construcció de cases, mobles i estris, per escalfar-se o per ferne carbó. A més, al bosc, s’hi caçava i nombrosos fruits i plantes eren recol·lectats.
Però l’arribada dels combustibles fòssils i el canvi d’hàbits
de la població va dur a l’abandonament sobtat del bosc.
Actualment, l’aprofitament
forestal a l’illa és mínim i molt
poc rendible i pràcticament no
existeix cap finca que tingui un
pla de gestió forestal.

Canvi climàtic
El canvi climàtic ja és una realitat. L’augment de
temperatura, el desglaç dels casquets polars
i la major freqüència d’elements meteorològics
extrems són fets constatats.
A la conca mediterrània es preveu un augment de la
temperatura mitja anual i un canvi en el règim
de pluges que poden comportar un risc
elevat de sequeres estivals.
El canvi climàtic tindrà efectes damunt tots els
ecosistemes i els boscos no en seran una excepció.
Augmentarà el risc d’incendis, el risc de plagues,
l’estrès hídric, canvis fisiològics… Tot plegat podrà
fer canviar la fisonomia dels boscos i les seves
funcions es poden veure amenaçades.

El projecte Life+Boscos
El projecte LIFE+BOSCOS sorgeix com una oportunitat per
dissenyar, sota els principis de governança i sostenibilitat,
una planificació forestal adaptada a les particularitats socioeconòmiques i paisatgístiques de Menorca.
L’objectiu principal del projecte
és contribuir a l’adaptació dels
ecosistemes forestals mediterranis als impactes negatius del canvi climàtic a través de la gestió
forestal sostenible. Aquesta és la
que assegura, ara i en un futur, la
multifuncionalitat del bosc.

El projecte té una durada de 5 anys (2009-2013) i assolirà
l’objectiu plantejat a través de diverses accions:
• Anàlisi dels efectes directes del canvi climàtic sobre els
boscos menorquins,
• Definició d’unes directrius de
gestió forestal sostenible a
escala illenca,
• Redacció i execució de plans de
gestió forestal a finques pilot,
• Avaluació dels costos
econòmics dels plans de gestió,
• Formació específica de propietaris, gestors i treballadors
del sector forestal,
• Sensibilització de la població sobre els valors del bosc i
el canvi climàtic.
Un dels objectius prioritaris de la política ambiental de la
Unió Europea és l’adaptació dels ecosistemes al canvi climàtic i, en especial, la dels ecosistemes forestals. Gràcies al
projecte LiIFE+BOSCOS, l’experiència adquirida a Menorca
en el desenvolupament d’instruments de gestió adaptativa
servirà de referent a altres
països i regions de la Unió
Europea.

