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Executive summary 

This report details the analysis of the impact of the forestry treatments carried out in actions 
C1-C5 of the project. The same services and impact indicators were used as for action A3 to 
define the baseline: carbon sequestration capacity, biodiversity and water supply.  

2 methodological approaches were established: 

- Short-term impact (ex-post calculation): Calculation of indicators using POST-treatment 
field data obtained 1 and 3 years after the measures were carried out 

- Medium-term impact (ex-ante estimate): estimate of the impact in 15 years’ time, based 
on the CLIMARK methodology, using PRE-treatment field data. 

The measured or estimated indicators are disclosed, with the methodology used and the results 
obtained. 

In addition to the knowledge obtained on the impact of the proposed management method, this 
action has provided key information for the definition of the indicators for the “climate credit” 
designed as part of action C6 of the project.   
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1. Indicators and methodology used 

To estimate the environmental impact of the proposed forestry measures for mitigation and 
adaptation, the services used to define the climate credits were also used, measuring the 
impact of the forestry treatments on 3 ecosystem services:  

- Climate regulation (carbon balance) 
- Water supply 
- Biodiversity 

 

2 approaches were used, applied to the LIFE CLIMARK stands and to additional control stands 
(see ANNEX 1): 

a. Short-term impact: Indicators calculated using baseline figures obtained from 
POST-treatment field inventories carried out after the work was done.  

Immediately after the forestry measures contained in the CLIMARK project were applied to C1 
stands (young, regenerated forest), C2 (mature forest) and C3 (plantations), a series of 
dasometric variables were measured in the field in order to calculate the selected indicators. 
The methodology used to calculate the indicators is the same as that used to calculate the 
baseline so the figures are comparable, as specified in Table 1. 

Some of the indicators and parameters measured at baseline (see Deliverable 15) were selected 
for recalculation post-treatment. As planned, and given that it is only 3 years since the forestry 
treatments were applied, the post-treatment indicators for “carbon stock in the earth”, “carbon 
sequestration capacity” and “biodiversity” were not recalculated, as the information would not 
be relevant at this stage. However, the “carbon sequestration capacity” was recalculated for the 
“control stands” (D2_3), where similar measures to those proposed in the project were applied 
over 5 years ago, and for which baseline figures are available, as this does provide valid 
measurements of the growth of the vegetation and for the “carbon sequestration in trees” 
indicator.  

In C3 stands (plantations), field monitoring was carried out to assess the vitality of the plantation 
and calculate indicators for “carbon stocks in trees” and “sequestration capacity in trees”. 

In the 2 stands where water was the main objective, stand C2.5.1 (Vallcebre) and stand C2.3.1 
(Cal Marimon), an extra indicator was added: “Blue water supply at basin scale”. The 
parameters measured, with the assistance of two external expert bodies (IDAEA-CSIC and ACA), 
were “infiltration” and “runoff” at microbasin scale, compared with an untreated control stand 
(La Llacuna) and with a series of earlier figures (Vallcebre). The methodological approach used 
in each case is summarised in Tables 1 and 2. Additional measurements were also taken in these 
stands to validate the results of the hydrological models used and to complete the results 
obtained: Soil humidity (sensors placed at depths of 25 and 50 cm) taking continuous 
measurements until the end of the project; and Leaf Area Index - LAI (hemispherical canopy 
photographs, before and after). 
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Table 1. Table of the methodologies used to calculate the selected indicators, based on POST-
treatment field measurements in the stands treated (ex-post methodology)  

Indicator Parameter Methodology 

1. Climate regulation (carbon balance) 

1.1 Carbon stock in 
woody vegetation 

TOTAL CARBON STOCK IN 
WOODY VEGETATION 

Mature biomasses: 
a) Calculation V*BEFD CREAF (2004) *C coeff. (Montero 

et al. 2005) and root coeff. (Ruiz-Peinado et al. 2011) 
b) Allometric measurements Montero et al. 2005 
Regeneration of holm oak, oak, cork oak: 
Allometric measurements, Cotillas. M. et al. (2016) 
Regeneration of Aleppo pine, Scots pine, and black pine 
forests:  
Methodology developed for the project (FÖRA, 2019). Use 
of LIDAR data validated in the field, with C coefficients 
applied (Montero et al. 2005) and roots (Ruiz-Peinado et al. 
2011) 

C stock in trees (above 
ground and roots) 

C stock above ground 

C stock roots 

C stock in shrubland (above 
ground) 

Not measured post-treatment 

1.2 Carbon stock soil TOTAL C STOCK SOIL Not measured post-treatment 

1.3 C sequestration 
capacity 

ACCUMULATED C AFTER 10 
YEARS 

   Not measured post-treatment 
 

ACCUMULATED C POST-
TREATMENT 

In plots treated previously (stands D2.3): Real accumulated 
volume from treatment date to year of measurement. 
Comparison with control plots. 
In plantations (stands C3): Calculation of volume in 3rd 
year, per allometric measurements based on basal 
diameter.  

1.4 Risk of CO2 
emissions due to fire 

ANNUAL PROBABILITY OF 
FIRE  

Modelled using methodology developed for the project 
(Alcasena et al. 2019). Probability of occurrence model 
based on fire history (EGIF maps 1998-2015-MITECO). 
Calibrated simulation of large forest fires for each 
landscape unit at 40m resolution.  

VULNERABILITY INDEX  
ORGEST vulnerability keys 
Piqué et al. (2011) 

2. Regulation of the water cycle (and water supply) 

2.1 Green water DAYS WITH WATER STRESS  
Per model using MEDFATE Simulator 

    De Cáceres et al. (2015) 

2.2 Blue water 

RUNOFF + INFILTRATION 
deep – stand scale 

RUNOFF + INFILTRATION 
deep – basin scale 

Infiltration and runoff measured directly and continuously 
for 3 years compared with untreated control and previous 
data.  

3. Biodiversity   

3.1 Biodiversity POTENTIAL BIODIVERSITY Not measured post-treatment 
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Table 2. Capçaleres del Llobregat LU. Vallecebre stand. 
Hydrological characterisation and experimental study - IDAEA-CSIC 
Stand located in the Vallecebre basin on the eastern flank of the Ensija hills below the Cingle 
de Conangle escarpment. The water from the basin flows into the Saldes River, which feeds 
into the upper part of the Llobregat River, which supplies half the population of Barcelona. 
The Vallcebre basin is a very closed-in basin, where the Institute of Environmental Assessment 
and Water Research (IDAEA-CSIC) has had a water testing station for 30 years. The station has 
generated a great deal of valuable data on the impact of the type of vegetation cover on water 
flows, erosion and water systems, highlighting the role of greater tree cover in reducing water 
flows in recent years. The hydrological experiment designed here is based on treating two 
micro-basins (< 4 hectares) where sensors have been installed for 12 years, to observe 
changes in the data due to the removal of trees.  
 
To carry out the comparison, IDAEA-CSIC analysed a range of data collected daily from 2007-
2018, to produce baseline values. The aim was to observe the impact of the measures taken 
on parameters such as the number of days with runoff (baseline=5-10 days/year), and 
compare the data from previous years with similar rainfall levels to those recorded during the 
CLIMARK project. The measurements are drawn from 2 piezometers installed in the area 
treated (1 per basin) to observe any changes in the data that are attributable to the 
treatment. Six further piezometers located in the untreated area were monitored for control 
purposes. The results obtained were also compared with those for the whole Vallcebre basin. 
The baseline figures came from 2 sources: the analysis of daily data for 2007-2018 and the 6 
control piezometers. 

 

Quadre 1. UP Serres d’Ancosa. Rodal Cal Marimon. 
Caracterització hidrològica i estudi experimental – Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
Rodal ubicat al municipi de la Llacuna, sobre la principal zona de recàrrega de l’aqüífer 
Carme-Capellades, que abasteix d’aigua 80.000 persones, a més de nombroses indústries i 
regadius. En concret, el rodal s’ubica a la vessant est de la Plana d’Ancosa, una plana 
elevada sobre roca calcària fisurada. Tot i la gran capacitat d’infiltració d’aquest tipus de 
roca, els estudis preliminars realitzats per l’ACA han permès deduir que la micro-conca on 
s’ubica el rodal actuat és de flux majoritàriament superficial i molt local, fet que la fa una 
bona candidata per a l’estudi experimental de l’impacte de la gestió forestal sobre el balanç 
hídric.  
 
L’estudi, dut a terme per l’ACA, consisteix a la sensorització de 2 conques bessones: una 
conca d’11 hectàrees sobre la que s’ha actuat en 4 ha, i una conca testimoni de 7 hectàrees 
sense actuació. La sensorització ha consistit en la col·locació de 4 piezòmetres (2 per conca) 
més la monitorització de 2 fonts (1 per conca, per tenir l’ALFA) i 1 pou. Finalment, s’ha 
elaborat un model hidrològic teòric, que dona el marc d’interpretació del què es vagi 
observant als piezòmetres instal·lats. Les dades baseline s’obtenen de la conca control. 
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b. Medium-term impact (15 years): Theoretical estimate of the impact of forestry 
treatment based on data obtained from PRE-treatment field inventories.  

The ex-ante methodology developed by CLIMARK was applied (Table 3; Cervera et al. 2022), 
based on field data (dasometric measures and IBP) obtained prior to treatment. The forestry 
treatments applied (managed scenario) were compared with an unmanaged scenario, 
considered to be the BAU.  

For carbon indicators, the forestry models set out in the ORGEST guidance to forestry 
management in Catalonia are used as managed scenarios for the main tree species in the region, 
which form the basis for the treatments applied to the CLIMARK C1 and C2 stands. The 
unmanaged scenario is drawn from simulations carried out as part of the LIFE DEMORGEST 
project (2012-2017), starting from the initial state of the biomass examined for the ORGEST 
reference models, used to predict the growth, number of trees, dominant height, diameter, 
basal area, volume and mortality that would occur with no intervention. 

For the water indicator, regression equations were developed that link a structural variable, 
modified by the management, such as basal area, directly to the water exported (m3/ha), in 
accordance with the humidity index and the tree species in each stand.  

For the biodiversity indicator, the biodiversity potential index (IBP, Baiges et al. 2022), was used 
to derive the % improvement in the stand’s capacity to host biodiversity. 
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Table 3. Table of methodologies proposed by LIFE CLIMARK (Cervera et al. 2022) to estimate the 
15-year impact based on PRE-treatment data (ex-ante methodology).  

 
INDICATOR CLIMARK METHODOLOGY 

CARBON  

1. Variance in carbon sequestered in 
the forest vs reference scenario 
(Variance in tCO2eq sequestered) 

NET variance = VMANAGED – VUNMANAGED MODEL 
Average net increase obtained from ORGEST-IPCC models compared 
with UNMANAGED model. Includes losses for mortality and emissions 
according to product (LCA report) in the period under study. 
Comparisons between models can also be performed. 

NET variance = Variance at X years 
Tables of CO2 sequestered per species and individual MITECO 
methodology revised and adapted for Catalonia) obtained from 
allometric measurements in National Forestry Inventory (NFI) 
Catalonia properties 

2. CO2 carbon dioxide emissions from 
forestry works and transport of 
products (tCO2eq emitted) 

Emissions (tCO2eq) = CO2 emitted by type of forestry work (tables) and 
number of wood transporting lorries x distance to sawmill. 

3. CO2 emissions from burning short-
life products (tCO2eq emitted) 

Emissions (tCO2eq) = Tones of firewood + other short-life products (< 
10 yrs, excluding standard recycling percentage) produced * emission 
factor. 

4. Emissions avoided due to the effect 
of replacing materials and fossil fuels 
(tCO2eq avoided)  

Emissions (tCO2eq) avoided = m3 product x substitution factor 
Application of a coefficient (LCA report) that gives a direct figure for 
tCO2 avoided per m3 of timber obtained, according to the use of the 
product.  

5. Emissions avoided due to the 
reduction of biomass and the risk of 
fire (tCO2eq avoided) 

tCO2eq avoided = t sequestered CPOST x emission factor 
 
 

WATER  

4. Variance in blue water generated 
(Variance in m3 of water) 

NET variance = Water supplied MANAGED – Water supplied UNMANAGED 
Application of regression equations generated from data in the 
FORESTIME report (based on IFN4+MEDFATE DATA), using data for 
species, humidity index in the location and basal area in the stand for 
pre- and post-treatment scenarios.  

BIODIVERSITY  

5. Variance in the capacity to host 
biodiversity (Variance in % 
improvement in BPI) 

Application of BPI and theoretical estimate of the improvement in 
the BPI thanks to the planned conservation measures, weighted for 
the initial BPI value  

GLOBAL INDICATOR– Climate credit 

6. Number of treated hectares that 
comply with the global climate 
indicators (no. resilient hectares) 

The PROMACC will have to collect evidence that takes into account 
the proposed measures and the baseline values (pre) for the 
indicators set out in Table X in Annex 1. 
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2. Results and discussion  

 
2.1 Impact of forest management on CARBON balance 

 
2.1.1 Carbon stocks 

 
a) Carbon stocks in trees in natural forests (stands C1 and C2) 

Table 4 shows the carbon stocks post-treatment and the reduction compared with pre-
treatment or baseline figures in the treated stands, for both conifers and oaks. Three different 
methodologies are used to calculate these figures, based on data obtained in the field. 

In all cases where thinning took place (removal of trees), there was less sequestered carbon. The 
magnitude of the reduction depended on the intensity of the felling, being greater when clearing 
for grazing and to create pastures, and in stands with higher existing stocks. 

It is clear that the choice of one calculation methodology over another can significantly distort 
the results. Following discussions with experts, we chose the methodology based on allometric 
measurements (for Spain, available in Montero et al. 2005) taken in the field (diameter and 
height) as the closest calculation.  

A specific methodology was used for post-fire regenerated Aleppo pine forests developed by 
the company Fora (2018), as it is difficult to take direct, accurate measurements in the field for 
this type of biomass. The methodology is based on LIDAR data adapted to the conditions of post-
fire regenerated Aleppo pine forests in Catalonia. The methodology gave very accurate results 
for pre-treatment scenarios, but was less useful for predicting post-treatment scenarios, as the 
measurement used is the height of the biomass, which does not change notably after the 
treatment. This could explain the distortion observed in figures obtained for reduction of 
sequestered carbon. 

This study was useful for defining ex-post monitoring for the climate credit market scheme. 

 

Table 4. Carbon stocks in the post-treatment situation, compared with pre-treatment stocks or 
baseline figures in the treated stands C1 and C2, for oak stands and pine stands. 

OAK STANDS (Qs) 
BASELINE VALUES 
(PRE-TREATMENT) 

INDICATORS (POST-
TREATMENT)  

CODE STAND 
Tree 
species Treatment 

TOTAL C1 
(t/ha) 

TOTAL C 2 
(t/ha) 

TOTAL C 1 
(t/ha) 

TOTAL C 2 
(t/ha) 

Carbon 
Removed 

with 
treatment 

C1.1.1 Can Salvi Qs-A Thinning – Reg. phase 16.79 26.31 15.83 25.67 -0.96 

C1.1.2 Can Bech Qs_A Thinning – Reg. phase 10.30 6.86 6.10 4.97 -4.20 
C1.4.3 Viladasses Qf_B Thinning – Adult stand 13.92 18.28 7.66 11.86 -6.26 
C2.1.1 Can Bech Qs-A Thinning – Adult stand 65.11 146.38 52.52 117.03 -12.59 
C2.1.2 Can Budó Qs-A Thinning – Adult stand 29.79 105.25 22.03 45.23 -7.76 
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b) Carbon stocks in trees in plantations (stands C3) 

 
 Enrichment plantings and reforesting with leafy species  

Plantings carried out in the Serres d’Ancosa landscape unit (LU). In the second year of planting 
(2020) the state of the plantations was assessed at the same time as maintenance work was 
carried out, measuring the development of a sample of trees (Annex1). 
 
With respect to the vitality of the plantation, 75-80% of the planted saplings were reviewed, 
those that could be located. The results are summarised in Table 5. 
 
Table 5. Data on the viability of the plantings carried out in the Serres d’Ancosa LU  

 Stand 
3.3.1 

Stand 
3.3.2b 

Stand 
3.3.2a 

 
Parameter 

Enrichment planting Quality 
planting 

Survival 76 % 84 % 85 % 
Live plantings that are vigorous and/or likely to survive  77% 72 % 85 % 
Well-developed, healthy individuals 58% 61 % 72 % 
Individuals with uncertain future (decrepit canopy or evidence of 
disease in the base) 

23 % 42 % 26 % 

 

In stand 3.3.1, of the 23% of saplings that were alive but whose future is uncertain, 25% were 
of species that are highly capable of sending out fresh shoots: pomegranate (Punica 

CONIFER STANDS (Ph, Pn, Ps) BASELINE VALUES  
(PRE-TREATMENT) 

POST-TREATMENT VALUES 

 

CODE STAND Species Treatment 

TOTAL C 
1 (t/ha) 

TOTAL C 
2 (t/ha) 

TOTAL C 
3 (t/ha) 

TOTAL C 
1 (t/ha) 

TOTAL C 
2 (t/ha) 

TOTAL C 
3 (t/ha) 

Carbon 
removed 

with 
treatment 

C2.2.1 Aiguaviva PhLIT-B Thinning – Reg. phase 26.36 31.64 - 20.75 23.70 - -5.61 

C1.2.1 Green pines * PhLIT-B Thinning – Reg. phase - 60.10 62.80 - - 19.70 -43.10 

C1.4.1 Soler Jaumàs * PhLIT-B Thinning – Reg. phase - 67.10 67.10 - - 22.40 -44.70 

C1.4.2 Soler Jaumàs * PnPRE_B Thinning – Reg. phase 16.09 17.54 - 14.40 11.19 - -1.69 

C1.4.4 La Cortada * Ps_Qf-B Thinning – Reg. phase 19.48 22.28 67.10 17.09 18.69 19.70 -2.39 

C1.4.5 La Cortada * Ps_Qf-B Thinning – Reg. phase 14.07 19.96 67.10 9.03 9.79 19.70 -5.04 
C2.3.1.1 Marimon PnMER-B  Thinning – Adult stand 74.04 97.55 - 44.07 50.99 - -29.97 

C2.3.1.2 Marimon PhLIT-B  Thinning – Adult stand 43.63 76.14 - 28.03 44.98 - -15.60 

C2.3.1.3 Marimon Ph_Pn-AB Thinning – Adult stand 52.51 83.23 - 34.46 49.43 - -18.05 

C2.3.1.4 Marimon PhLIT-A Thinning – Adult stand 49.41 113.34 - 35.33 60.41 - -14.08 

C2.3.2 Can Vich PhLIT-A Thinning – Adult stand 65.54 105.36 - 49.92 86.37 - -15.62 

C2.6.1 Confós PnPRE-A Thinning – Adult stand 124.9 188.56 - 93.68 137.83 - -31.22 

C2.6.2 Sardanyés PsPIR-B Thinning – Adult stand 116.7 133.85 - 66.03 83.68 - -50.67 

C2.5.2 Vallcebre PsPIR-B Thinning – Adult stand 53.43 46.84 - 34.33 29.84 - -19.1 0 

C2.5.2 Vallcebre PsPIR-A Thinning – Adult stand 57.20 72.46 - 33.98 52.12 - -23.22 

C2.5.3 Cercs PsPIR-A Intense thinning 94.28 139.92 - 50.5 72.65 - -43.78 

C2.5.1 Vallcebre PsPIR-A Conversion to pasture 116.35 114.32 - 45.61 49.13 - -70.74 

TOTAL C1: Carbon values obtained from allometric equations 
TOTAL C2: Carbon values obtained from volumes and biomass expansion factors 
TOTAL C3: Carbon values obtained from tables prepared by Fora (2018) for the post-fire Aleppo pine stands 
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granatum), strawberry tree (Arbutus unedo) and European nettle tree (Celtis australis). These 
species have high survival rates and in the majority of cases use this reshooting strategy 
successfully. Most of the dead saplings or those with an uncertain future are located along the 
edges of fields and longitudinal areas, highly exposed to insolation due to their orientation and 
the absence of mature trees to protect them. The survival rate and development of the 
saplings is better in areas where there are mature trees that shade them from direct sunlight. 
 
In stand 3.3.2b 42% of the saplings whose survival was considered to be uncertain were 
pomegranates (Punica granatum), strawberry trees (Celtis australis) or European nettle trees 
(Arbutus unedo), trees with a high survival capacity and noted ability to grow new shoots. The 
dead individuals and those with an uncertain future were clumped in certain areas. 
 
In stand 3.3.2a, planted for quality, the species that demonstrated the poorest ability to adapt 
to the location was the walnut (Juglans regia). 
 
In terms of the accumulation of carbon, measurements were taken of the trunk diameter 
above the root crown and the total height of 25% of the saplings. Figures were recorded for at 
least 4 individuals of every species, and more than that for species of greater value in terms of 
the production of quality timber, for which 6-8 individuals of each species were assessed. It 
will be possible to assess the growth and development of these trees better in later years. The 
average diameter above the root crown was 8.11 cm and the average height was 97.64 cm. 
Assuming an average plantation density of 200 trees/ha in enrichment plantations, the 
accumulated carbon after the second year will be 1.5 tC/ha. 
 

 Grafted and Mycorrhized stone pine plantations  

Two pine plantations were carried out in 2021 because of the delays caused by the COVID 
pandemics (Annex 2). Although we could gather relevant information regarding the best 
grafting techniques and the success of mycorrhized plantations, it has not been possible to 
start the growth monitoring within the LIFE CLIMARK lifespan.  
 

c) Carbon stocks in shrubland and in soil  
 
 In terms of the carbon sequestered in the shrubland, in all cases (mature C2 stands), 

70% of the volume was extracted. It is therefore assumed that the carbon present in the 
shrubland post-treatment was reduced by the same proportion, as shown in Table 6. 

Table 6. C content in post-treatment shrubland in C2 mature stands 

CODE NAME TYPE tC/ha tC/ha 
C2.1.1 Can Bech Cork 4.96 1.49 
C2.1.2 Can Budó Cork 0.40 0.12 
C2.2.1 Aiguaviva Aleppo pine 1.00 0.30 
C2.3.1 Marimon Aleppo pine 0.93 0.28 
C2.3.2 Can Vich Aleppo pine 0.02 0.01 
C2.6.1 Confós Black pine 0.29 0.09 
C2.6.2 Sardanyés Scots pine 0.40 0.12 

  AVERAGE 1.14 0.34 
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Notable differences were observed in the quality of the habitat and structure of the stand, with 
an average of 1 tC/ha prior to treatment (ranging from 0 in pine forests to 5 in cork woods) and 
0.3 tC/ha after treatment. Future monitoring of the stands will allow observation of the post-
treatment recovery of this shrubland. In all cases, it can be seen that the proportion of carbon 
in the shrubland as a ratio of the total carbon in the vegetation is very low (1.4% on average 
before and 0.6% after treatment). 

 

 Regarding carbon stocks in the soil, studies are being carried out into the positive 
impact of felling waste in contributing to carbon in the soil in the short and long term. The 
negative impact of the treatment is not considered, as nearby felling and road construction for 
the project are not taken into account. 

To estimate the contribution of decomposing woody waste, in the short term, the proportions 
of decomposing leafy matter and other waste under controlled conditions are estimated (in the 
laboratory and in a closed forest), but the results will be obtained post-project. The long-term 
contribution will be estimated post-project using decomposition models that are currently being 
developed by the H2020 HoliSoils project. 

The analyzed landscape units contain on average 21.6 ± 2.9 Mg C ha-1 in the organic horizons 
and 42.8 ± 4.4 in the upper 25 cm of the mineral soil, with variations according to climate, forest 
type and the characteristics of the soil. 

As a result of forest thinning, between 5.6 and 48.4 Mg ha-1 were left on the forest floor 
(median: 16.8 and 25.5 Mg ha-1 for Pinus and Quercus stands perennials, respectively). This 
debris was mainly in the form of leaves and thin branches in Pinus forests, or thick branches in 
evergreen Quercus forests, suggesting that in Quercus forests woody debris will remain on the 
forest floor for longer. Green leaves decompose faster than brown leaves, at least during the 
early stages of decomposition. Woody debris decomposed more slowly than leaf litter, with 
higher decomposition rates in FWD than CWD. Although P. nigra CWD had higher lignin and 
higher C/N ratios than Q. faginea CWD, both decomposed at similar rates during the early stages 
of decomposition. Conversely, the FWD of Q. faginea decomposed faster than that of P. nigra. 

A simulation using decomposition rates obtained in this Action and in the literature suggested 
that about 40% (3.0 and 6.6 Mg C ha-1 in conifer and evergreen oak stands, respectively) of 
woody debris that remain on the forest floor will remain 15 years after clearing, while most of 
the leaf C will be lost in the first few years. Long-term monitoring of CWD will be necessary to 
see the effect of its different biochemical quality on its decomposition rates and soil C fluxes. 

Agroforestry systems are effective in increasing organic C content in agricultural soils. Although 
highly variable, in Mediterranean agroforestry systems, the literature reports that soil C 
accumulation rates can be about 0.35 Mg C ha-1 y-1 (0 – 100 cm) more than in agricultural 
systems, while the accumulation of C biomass in the soil is between 0.8 and 1.8 Mg C ha-1 y-1. 
The presence of trees increases C inputs and allocates more C to the deep soil. The low 
biochemical quality of tree remains slows down their decomposition and increases the 
persistence of C contributions from the tree to the soil. Mycorrhizae promote tree growth and 
therefore C inputs into the soil. The effect of mycorrhizae on soil aggregation improves soil C 
stabilization, reducing C loss. Ectomycorrhizae reduce root decomposability, so tree species 
associated with ectomycorrhizal fungi can be more effective in increasing soil C storage than 
those associated with arbuscular mycorrhizae. 
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Table 7. Carbon content in mature C2 stands, baseline 

   Baseline 
CODE NAME Tree species tC/ha 

C2.1.2 Can Budó Cork 49.10 
C2.2.1 Aiguaviva Aleppo pine 52.10 
C2.3.1 Marimon Aleppo pine 121.80 
C2.5.3 Cercs Scots pine 118.60 
C2.5.1 Vallcebre Scots pine 106.60 
C2.6.1 Confós Black pine 133.10 
C2.6.2 Sardanyés Scots pine 131.30 

  AVERAGE 101.80 
  

2.1.2 Carbon sequestration rate 

 

a) PRE-treatment carbon sequestration rates 

The carbon sequestration rate was calculated in adult stands (C2) and in a selection of 
regenerated stands (C1) which were to be subject to measurements as part of the project. The 
aim was to determine the baseline and the trend prior to treatment. In these 10 stands, cores 
were extracted from a sample of trees to learn about their growth in recent years and their 
carbon sequestration rate.  

Although the sample was small, the data shows that the average carbon sequestration rates in 
adult stands and in regenerated forest are very similar (1.85 and 1.73 respectively) and there is 
no difference between different biogeographic areas. The differences observed can be 
attributed to differences in the quality of the habitat and structure of the stand. The average 
sequestration rate in all the mature stands is 1.75 tC/ha per year, varying between 0.9 and 3.1 
tC/ha per year. 

Comparing the growth rates for the last 5 years with those of the last 10 years, there is an 
average reduction over the last 5 years of 13% in the majority of the stands. This downward 
trend is as expected with the forestry measures applied. The proposed after-LIFE monitoring 
includes extracting new cores in the treated stands to assess the impact of the treatment on this 
growth rate, one of the main purposes of the project. 
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Table 8. Carbon sequestration rate for the last 5 and 10 years in adult stands, prior to treatment.  

   Carbon sequestration rate (t/ha per year) 

Stand 
code 

Stand name/phase Age  
Last 5 
years 

Last 10 
years 

Difference Average 

 
C1.2.1 Aiguaviva/ dense regeneration 28 0.77 1.10 -0.32 0.91  

C2.2.1 Aiguaviva/ adult 47 1.16 1.12 0.04 2.33  

C2.3.2 Can Vich/ adult  54 0.44 0.73 -0.29 1.58  

C2.3.1 Marimon/ adult 49 0.35 0.35 0.00 1.07  

C2.5.3 Cercs / adult 53 1.40 1.19 0.21 3.09  

C2.5.1 Vallcebre / adult 45 0.83 0.94 -0.11 1.87  

C2.6.1 Confós / adult 65 0.19 0.28 -0.09 1.70  

C2.6.2 Sardanyés / adult  54 0.50 0.68 -0.18 1.29  

   0.69 0.80 -0.11 1.75  

 

b) POST-treatment carbon sequestration rates  

In order not to have to wait for the after-LIFE, it was decided to measure the growth in stands 
where action had been taken before the project but with actions similar to those proposed in 
the LIFE CLIMARK 

The field re-measurement data of the validation stands a minimum of 5 years after the action 
allows to calculate the real carbon fixed in this period. For those stands that have an unmanaged 
control plot, the comparison can be made (tables 9 and 10). 

 

Table 9. Increment in biomass, carbon and CO2 sequestered, since treatment – Forest 
management plots 

 

(m2/ha) (%)  (t/ha)    (t/ha *yr)

Castell i Cal Travesset Pn Low intensity thinning 5 3,7 11 14,2 2,8 7,5 1,5 27,7
Castell i Cal Travesset Pn High intensity thinning 5 3,9 17 16,6 3,3 9,6 1,9 35,4
Castell i Cal Travesset Pn Control 5,7 14 21,4 4,3 10,9 2,2 40,0
Sangrà 1 Pn Low intensity thinning 4 2,4 16 10,1 2,5 4,8 1,2 17,7
Sangrà 3 Pn High intensity thinning 4 5,0 25 21,1 5,3 10,6 2,6 38,9
Sangrà Pn Control 5,0 20 24,5 6,1 12,4 3,1 45,5
Font dels Pobres Ps Uneven selective thinning 5 6,4 19 19,2 3,8 9,8 2,0 35,8
Masies Qpy Selective thinning 5 5,7 21 12,6 2,5 6,1 1,2 22,5
Cal Bullanga Ph High intensity thinning 5 5,7 9 10,9 2,2 5,4 1,1 19,9
El Sallés Pn Uneven selective thinning 5 2,4 8 23,5 4,7 11,9 2,4 43,8
El Plater Ph Low thinning (adult) 11 6,9 26 23,0 2,1 11,5 1,0 42,1
Aiguaviva Ph Low thinning (reg. phase) 6 5,1 45 15,0 2,5 7,5 1,2 27,4

Yearly 
Increase in 

Aerial Carbon 
since 

treatment 
(t/ha · yr)

Forest
Sequestered 

CO2 since 
treatment 

(t/ha)

 Basal Area 
increase since 

treatmentSp Treatment
Years    
since 

treatment

 Aerial Biomass 
increase since 

treatment  Aerial Carbon 
increase since 

treatment 
(t/ha)
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Table 10. Increment in CO2 sequestered, since treatment – Tree planting at different densities 
and ages 

Forest SP 
Plantation 

age 

Sequestered CO2 
per tree since 
tree planting 

(t/tree) 

Density 
(trees/ha) 

Sequestered 
CO2 since 

tree 
planting 

(t/ha) 
Can Salvi Ppa 24 0,072 272 19,5 
Can Salvi Ppa 24 0,072 605 43,3 
Can Budó Qs 31 0,026 500 12,8 
Massanés Qi 17 0,009 278 2,4 
Massanés Qi 11 0,002 278 0,5 
Massanés Qi 7 0,001 278 0,3 
Can Aulet Qs 21 0,008 625 5,1 
Ca l'Agustí  Pa 3 0,001 50 0,1 

 

In Italy, (Annex 3) 2 forest sites established within the LIFE ManFor C.BD. were also monitored 
where different forest treatments were applied in 2011, traditional and innovative, and 
compared to a non-managed site. 

The increment of basal area in seven years in both the innovative and traditional treatments 
have been of ~12%, higher than the 7% increase assessed in the not-treated area, while the 
absolute values were similar. It could be observed (Fig.1) that, after thinning, the competition 
reduction is the main driver of tree growth, overcoming the effect of climate. The variability of 
DBH increment can be explained by competition (40%), climatic conditions (22%), tree species 
(19%) and initial DBH (18%). 
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Figure 1. Relationships between growth (DBH variations) and competition (CI_variation). Each 
point represents a tree. *** p-Value <.001, *p-value <.05 

 

c) Ex-ante estimate of the carbon sequestration rate in the 15 years after a forestry 
management intervention, compared with an unmanaged scenario  

 

Following the methodology established for climate credits, set out in Cervera et al. (2022), tables 
were produced detailing the carbon sequestration figures over the life of an unmanaged forest 
and forests to which different forest management treatments have been applied. The 
calculation considers the carbon sequestered in the vegetation,  emissions for mortality in 
unmanaged forests and from the decomposition of felling waste. This information allows the 
sequestration rate after a specific treatment to be estimated (over 15 years) and compared with 
what it would have been without treatment. 

This ex-ante methodology was applied to 54 stands, including treated and control stands. The 
results are presented in Table 11. 

We can see that the estimated carbon sequestration in the unmanaged parts of adult stands 
(1.3 tC/ha per year) is similar to that obtained in the field (1.75 tC/ha, see section 2). The lower 
figure could indicate that over time (15 years) the sequestration rate continues to drop without 
treatment. It must be borne in mind that emissions from the decomposition of dead trees and 
felling waste are deducted from this. 

The net impact of forestry management on the carbon sequestration rate varies depending on 
the type of treatment: 

- Thinning adult forests (even or uneven aged) increases the sequestration rate by an 
average of 0.93 tC/ha per year compared with unmanaged forests. 
 

- Thinning dense, regenerated forests reduces the carbon sequestration rate by 0.67 tC/ha 
per year compared with unmanaged forests. This could be because the trees are still 
young, and with no management growth rates remain very high (2.3 tC/ha per year). This 
rate could be maintained over time until the saturation point is reached. It could also be 
due to the very high number of trees removed in the first treatment, so few trees are left 
to keep growing/ha. 
 

- In the first 15 years the gain in the carbon sequestration rate is low (0.2 tC/ha per year) 
and represents 1/5 of the gain from thinning mature forests. 
 

- Treatments carried out with the sole aim of reducing the risk of major fires do not produce 
any significant gain or loss in terms of the carbon sequestration capacity of the forest. 
 

- Clearances to create pasture have a negative impact on carbon sequestration in the stand.   
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Table 11. Estimated carbon sequestration in the vegetation in stands subject to CLIMARK forest 
management treatments 

CLIMARK treatment 
  

C 
Sequestered 
Unmanaged 

(baseline) 

C 
Sequestered 

Managed  

IMPACT 
Annual 

difference      
C sequestered  

t/ha and 
year 

t/ha and 
year t/ha and year 

Tree Planting 0.00 0.20 0.20 
Structural changes to reduce vulnerability to fire 0.98 0.99 0.01 
Regulation of competition – regeneration phase 2.30 1.63 -0.67 
Regulation of competition - adult pine forests (average of 4 treatments) 1.30 2.23 0.93 

Even-aged management - pre-adult pine forests 1.29 2.42 1.12 
Even-aged management - adult pine forests  1.18 1.96 0.78 
Even-aged management - adult pine forests (intense thinning) 1.32 2.21 0.89 
Uneven-aged management – adult pine forests (CFC) 1.41 2.33 0.92 

Recovery of pasture in pine forests 2.60 0.00 -2.60 
 

 
2.1.3 Reduction of emissions caused by fires  

 
a) Vulnerability to canopy fires 

Measured directly in the field following the Keys to Forest Fire Vulnerability (Piqué et al. 2022). 
The results, presented in Table 12, show that all the forestry treatments applied in young or 
mature forests have made the stand less vulnerable to canopy fires to some degree.  

Table 12. Impact of treatments on vulnerability to canopy fires  

CONIFER STANDS (Ph, Pn, Ps) BASELINE POST-
TREATMENT 

CODE STAND TYPE NORMAL STATE Vulnerab. FIRE Vulnerab. FIRE 

C2.2.1 Aiguaviva PhLIT-B Thinning – Reg. phase A B 
C1.2.1 Green pines * PhLIT-B Thinning – Reg. phase A B 
C1.4.1 Soler Jaumàs * PhLIT-B Thinning – Reg. phase A C 
C1.4.2 Soler Jaumàs * PnPRE_Qu_B Thinning – Reg. phase A B 
C1.4.4 La Cortada * Ps_Qf-B Thinning – Reg. phase A B 
C1.4.5 La Cortada * Ps_Qf-B Thinning – Reg. phase A B 
C2.3.1.1 Marimon PnMER-B  Thinning – Adult stand 

C C 
C2.3.1.2 Marimon PhLIT-B  Thinning – Adult stand 

C2.3.1.3 Marimon Ph_Pn-AB Thinning – Adult stand 

C2.3.1.4 Marimon PhLIT-A Thinning – Adult stand 

C2.3.2 Can Vich PhLIT-A Thinning – Adult stand B C 
C2.6.1 Confós PnPRE-A Thinning – Adult stand A C 
C2.6.2 Sardanyés PsPIR-B Thinning – Adult stand A B 

C2.5.1 Vallcebre PsPIR-A Thinning – Adult stand C C 
C2.5.2 Vallcebre PsPIR-B Thinning – Adult stand C C 
C2.5.3 Cercs PsPIR-A Intense thinning C C 
C2.5.2 Vallcebre PsPIR-A Conversion to pasture C C 
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b) Annual probability of fire  

Estimate based on model developed by Alcasena et al. (2019). For all treatments, the annual 
probability of fire is the same or reduced, with reductions of up to 80% for Aleppo pine forests 
in the Serres d’Ancosa LU. 

Table 13. Impact of the treatments on the annual probability of fire in the stand 

 
Landscape Unit 

Property name 

ANNUAL 
PROBABILITY OF 

FIRE (%; 0-5)  

REDUCTION IN 
PROBABILITY vs 

baseline 
ASPRES Can Bech 0.340 -21% 

Can Budo  0.200 -34% 
MONTMELL Aiguaviva  0.570 -3% 
SERRES ANCOSA Cal Marimon pn 0.740 -44% 

Cal Marimon ph 0.700 -50% 
Can Vich  1.470 -80% 

CAPÇALERES 
LLOBREGAT 

Vallcebre-Fields 0.020 0% 
Vallcebre-Forest1 0.010 0% 
Vallcebre-Forest2 0.080 -45% 
Cercs 0.070 -49% 

VALL DE RIALB Confós  0.060 -49% 
Sardanyés 1.170 0% 

 
 
 
 

2.1.4 Global impact of management on CO2 balance over 15 years  

Applying the CLIMARK methodology (Cervera et al. 2020), the impact of different treatments in 
54 stands was estimated (Annex 4), including the stands treated within the project, on the 
carbon balance in 15 years’ time, taking into account the inputs and outputs detailed in Table 
14: 

Table 14. Capsules envisaged in relation to the CO2 balance and values for all treatments  

 
Capsules envisaged  

Average 
(tCO2/ha) 

Carbon sequestration by trees (taking into account emissions generated from 
the decomposition of dead trees and felling waste) 

35.16 

Emissions generated by forestry machinery and transport of products 0.28 
Emissions generated from the burning of short-life products  
(> 10 years, biomass, firewood, pallets) 

35.51 

Emissions avoided thanks to measures to prevent major fires 7.92 
Emissions avoided due to the effect of replacing materials and fossil fuels 17.56 

 

The results found, as shown in Table 15, indicate the following: 

- The most useful management measure in terms of the global carbon dioxide balance is 
regular thinning to reduce competition in mature forests, with a positive impact of up to 
60.3 tCO2 per hectare managed in 15 years (4 tCO2/ha per year). 
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- The most negative measures in terms of short-term CO2 are the recovery of pastures and 
sapling thinning, with a negative balance over 15 years of -204 to -38.7 tCO2/ha 
respectively, compared with unmanaged forests. 

- The impact of plantings on the CO2 balance in the first 15 years is 10.8 tCO2 per hectare 
planted, between 3 and 6 times less than the gain obtained in the same period from 
thinning mature forests. 

Table 15. Impact of the different treatments monitored in Catalonia on the CO2 balance in the 
15 years after the application of the treatment 

CLIMARK treatment 
  

IMPACT CO2 

balance in 15 
years 

t/ha 

Tree Planting 10.80 
Structural changes to reduce vulnerability to fire -26.47 
Regulation of competition – regeneration phase -38.72 
Regulation of competition - adult pine forests (average of 4 treatments)) 42.37 

Even-aged management - pre-adult pine forests 43.16 
Even-aged management - adult pine forests  60.30 
Even-aged management - adult pine forests (intense thinning) 40.62 
Uneven-aged management – adult pine forests (CFC) 25.39 

Pasture conversion in pine forests -204.22 
 

In Italy, the estimations made following the CLIMARK methodology adapted for Italy, reflect 
that the most innovative treatments imply more intense thinnings and, thus, regarding CO2 

sequestration results are worst than both the traditional BAU management and no-
management, even if a greater share of long-life wood is produced.  

Table 16. Impact of the different treatments monitored in Italy on the CO2 balance in the 15 
years after the application of the treatment 

      

  

Total          
CO2  

sequestered 
in vegetation  

(15 years)  

Difference in 
CO2 

sequestered 
managed / 

no managed 

Difference in 
CO2  

sequestered 
innovative/ 
traditional 

IMPACT on 
CO2 balance 
without fire 
prevention 
(15 years) 

 
Name 

  
Treatment 

% BA 
extracted 

t/ha t/ha t/ha t/ha 

Cansiglio Innovative 
Selective thinning 
(SOA) 37,9 82,6 -3,1 -12,6 -4,0 

Cansiglio Traditional Low thinning 26,6 95,2 9,5 - 8,8 

Lorenzago Innovative 1 Final thinning in 
patches 

21,4 
168,9 -187,7 -108,5 -144,7 

Lorenzago Innovative 2 
Selective thinning to 
favour Larix 

20,6 
268,3 -88,4 -9,2 -56,5 

Lorenzago Traditional Selective thinning 10,8 277,4 -79,2 - -19,8 
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2.2 IMPACT OF FOREST MANAGEMENT ON WATER PROVISION 

 

2.2.1 Blue water supply at stand scale 

 
For the various mature stands, the water balance simulation was repeated, applying the 
MEDFATE model (De Cáceres et al. 2015) with the new, post-treatment structural data. The 
results are presented in Table 17 and Annex 5. 
 
Table 17. Summary of the partial results of applying the MEDFATE model to the C2 (adult) stands. 
 

Property name Treatment 
tree 

species 

 
Water exported annually (mm/year) 

PRE-
treatment 

POST-
treatment 

 Impro-
vement 

Can Bech Selective thinning Qs 534 719 32 % 

Can Budó Selective thinning Qs (and Qi) 455 683 58 % 

Aiguaviva Low thinning  Ph and Qi 61 87 39 % 

Cal Marimon Low thinning  Pn, Qi, Qf 147 223 48 % 

Cal Marimon Intense low thinning Ph and Qi 140 214 60 % 
Can Vich Low thinning  Ph and Qi 131 164 21 % 

Vallcebre_Pasture Clear felling retaining standards Ps 359 500 199 % 

Vallcebre_Forest Selective mixed thinning Ps and Pu 289 439 39-51 % 

Cercs Intense selective thinning (silvopastoral) Ps and Qh 73 348 305 % 

Confós Low thinning Pn and Qf 256 288 15 % 

Sardanyés Selective thinning  Ps 185 261 35 % 

 

The treatments implemented have increased blue water supplies by between 32 and 275 
mm/year (15-305%), due to reduced interception and greater infiltration. The benefit is greatest 
where the most intensive felling takes place in pine forests and in areas with the highest rainfall. 

The application of the CLIMARK methodology (Cervera et al. 2022) to 54 stands allows us to 
estimate the impact of the different forestry treatments proposed under CLIMARK in the 15 
years after the application of the treatments (Table 15). This impact is considered to peak in the 
first year and is zero in year 15. 

More intense felling generates more exported water. The impact is greatest when the forest is 
younger, the opposite to that observed for the carbon balance.  

In order of magnitude, thinning in adult forests produces around 2,000 m3/ha (= 200 mm in 15 
years = 13.3 mm/year, 27 mm in the 1st year and 0 in the last), thinning in dense regenerated 
forests, 5,000 m3/ha (33.3 mm/year), and pasture conversion in old pastureland, 10,000 m3/ha 
(67.7 mm/year; 133 mm in the 1st year). In their first 15 years, tree plantings consume 
additional water amounting to 750 m3/ha (75 mm = 5 mm/year). 
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Table 18. Summary of the impacts on blue water of the different forest management 
treatments, monitored in the 54 Catalan sites. 

CLIMARK treatment 
  

 Water 
exported 

(Baseline: no 
management) 

Water 
exported 

(right 
after 

treatment 

Blue water 
IMPACT   
(during 

the  15 yrs 
after 

treatment) 

m3/ha m3/ha m3/ha 

Tree Planting 0 -100 -750 
Structural changes to reduce vulnerability to fire 567 721 2534 
Regulation of competition – regeneration phase 804 1467 4925 
Regulation of competition - adult pine forests (average of 4 treatments) 692 948 1981 

Even-aged management - pre-adult pine forests 695 885 1941 
Even-aged management - adult pine forests  427 673 1358 
Even-aged management - adult pine forests (intense thinning) 1220 1562 3268 
Uneven-aged management – adult pine forests (CFC) 427 673 1358 

Pasture conversion in pine forests 2168 3193 10250 
 
 

We have applied the equations derived in Catalonia linking basal area and exported blue water 
for different Humidity Index situations (Cervera et al, 2022) to the italian sites. Results (table 18) 
show that the innovative treatments, more intense than the traditional, are the ones producing 
more blue water. The absolute amounts estimated for the Cansinglio site (beech forest) are 
similar to those found in the Catalan sites, but surprisingly, in the Lorenzago site, the mixed 
uneven-aged coniferous forest (silver fir 51%, Norway spruce 46%) are much lower. Within the 
after-life activities we will compare these figures with the result of Italian water balance models 
applied to the sites to discard methodological drwabacks. 

Table 18. Impact on blue water of the different forest management treatments, monitored in 
the 2 Italian sites. 

      

  

Exported 
water 

(baseline: 
no 

managed) 

Exported 
water 

(right after 
treatment) 

Difference in 
blue water in 
managed vs 

non-managed 
forests               

(right after 
treatment) 

Blue water 
IMPACT 

(during the  
15 yrs after 
treatment) 

Name 
  Treatment 

% BA 
extracted m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha 

Cansiglio Innovative Selective thinning (SOA) 37,9 729 1209 480 3603 

Cansiglio Traditional Low thinning 26,6 765 1074 309 2320 

Lorenzago Innovative 1 Final thinning in patches 21,4 2453 2559 106 793 

Lorenzago Innovative 2 
Selective thinning to 
favour Larix 

20,6 - - - - 

Lorenzago Traditional Selective thinning 10,8 2440 2653 213 582 
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2.2.2 Blue water supply at basin scale 

 

The results of the annual checks on the 2 stands where blue water supply was the main objective 
are detailed below. Sensors were installed in the basins as detailed in the methodology section 
and the corresponding annexes.  

Although 2019 was exceptionally rainy and 2020 and 2021 were exceptionally dry years in 
Catalonia, it has been possible to extract very interesting data, especially in the La Llacuna basin, 
located further south in an area of lower rainfall. 

 

a) Basin 1. La Llacuna – Monitoring carried out by the Catalan Water Agency (ACA) 

The treatment involved intense thinning (40%) in a mature Aleppo pine forest located in the 70% 
of the basin monitored as a “managed basin”. An adjoining “twin” basin was also monitored as 
an unmanaged “control basin”. Three types of measurement were taken from 2018 to 2022: 

- Regular measurement of piezometric levels (summary results in Fig. 2)  
- Regular measurement of surface flows at sources (summary results in Fig. 3) 
- Preparation of a local empirical model or numerical simulation (summary results in Fig. 4) 

 
 
All the information generated is presented in Annex 6. 
 
The results show that the increased soil humidity due to forestry measures is sufficient to 
generate blue water. These increases are due more to less interception of rainwater by trees 
than to reduced evapotranspiration by the remaining trees. 
 
During the years studied, some episodes or periods of rainfall were identified where the 
different behaviour of the “twin” managed and control sub-basins pointed in the expected 
direction. However, it is very difficult, using field data, to quantify these effects and there is a 
great deal of uncertainty involved (as to whether the twin basins are strictly comparable, and 
because most of these years were very dry and the magnitude of these measurements could be 
due to natural variations). 
 
The numerical simulation of the water balance in the soil, adjusted for these figures, also points 
in the same direction as that of the detected episodes. The increase in blue water can be 
estimated, therefore, at between 8% and 14% in the first years of monitoring, compared with 
unmanaged forests. These estimates match the more general values obtained using the 
CLIMARK methodology, based on the results of the MEDFATE model (Table 16). The simulation 
also estimated the effect of pasture recovery treatments, where the improvement increased to 
xxx%. 
 
Blue water levels have not increased steadily, but rather when rainfall jumped. The gains 
between one scenario and another are fairly evenly distributed between episodes of 
interception (although this effect is deferred for a few days after the rains) and the slower build-
up of new base flows (underground water), which are slightly greater than under the initial 
conditions or in the control basin. Just after 2018, a very wet year, the blue water gain would 
have been close to 16%, but subsequent dry periods resulted in a stable gain of around 11.7%. 
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On average, in the baseline situation, approximately 16% of the total precipitation received 
remains as blue water (P – ETR = 90.7 mm/year). Under managed conditions this increases by 
another 2%. The average improvement on the initial conditions of 11.7% can vary from 7% in 
dry years to over 15% in wet years. Part of this improvement, however, is likely to gradually 
drop off, as the forest returns towards its original state until the next treatment or maintenance 
work is carried out. 

Figure 2. Piezometric levels detected (daily averages). All records available during the life of the project 
(June 2019 to June 2022). Levels in the control zone (in blue) are plotted against the left axis and levels in 
the managed zone (in red) are plotted against the right axis (all in m.a.s.l.). 

 

 

Figure 3. Proportional flows in the sources studied (l/s, manual measures), distinguishing different 
situations in relation to the timing of the forestry works carried out. 
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Figure 4. Comparison of specific accumulated runoff (mm), showing the simulated direct, underground 
component for the Control and Managed scenarios, based on the local empirical model (Excel model) 
developed by the project 

 

Table 19. Annual precipitation at La Llacuna and the associated evapotranspiration and blue 
water (mm/year) in the Font Marimon basin area. 
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Table 20. Comparison of increases in blue water levels obtained from the local simulation and 
the CLIMARK methodology 

Year Precipitation 
(mm/year) 

Annual increase in blue water 
(mm/year) 

Estimated 
values using 

LIFE CLIMARK 

Specific 
simulation 

adjusted for 
monitoring 

2019 470 14.3 
(2152 m3/ha in 

15 years) 

5.0 to 8.2 
2020 625 10.7 to 18.7 
2021 429 3.8 to 4.8 

 
 

b) Basin 2: Vallcebre – Monitoring carried out by IDAEA-CSIC research group 

The action assessed was the intense thinning (40%) of a mature Scots pine forest and felling to 
recover pastures in 80% of the 3 micro-basins under study, taking into account that tree cover 
initially accounted for 50% to 80% of the total surface area of the basins. In this case there was 
no twin basin and the impact was measured against a series of earlier data, the averages of 
which were taken as the baseline (Annex 7). The availability of this data series also allowed us 
to compare years with similar rainfall patterns to those after the forestry treatments were 
carried out. Three types of measurement were taken from 2018 to 2022. 

- Regular measurement of piezometric levels 
- Regular measurement of surface flows at the outflow of the main basin 

 

 

Figure 5. Area of the 3 micro-basins treated and monitored and position of the piezometers 
referred to in the table of results 
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- The piezometric level (sensor Zcv08) is measured in a 1.39 ha basin = Site 1 on the map. 
- Surface runoff is measured in the Cal Xiscu basin (2.48ha) = Site 2 on the map. 
- The piezometric level (sensor Zcv10) is measured in a 1.38 ha basin = Site 3 on the map. 

 

In this case the results are contradictory and it is more difficult to draw a clear conclusion. The 
main issues making the results difficult to interpret are:  

- The significance of rainfall patterns over the year (especially for the Cal Xiscu basin - Site 2 
on the map), particularly in dry years such as 2021, with rainfall levels much lower than 
the average for the previous 12 years. Unless there are heavy rains (>50mm per day), the 
flowmeter struggles to detect an observable difference. 

- The fact that the forestry treatment did not affect the entire surface area of the Zcv10 and 
Cal Xiscu basins. 

- The fact that the piezometric levels used were relatively shallow (2-4m) and were 
undoubtedly affected by the rainfall levels in the year.  

The results are shown in Table 21. 

Table 21. Surface water values and piezometric levels measured in the 2 micro-basins with 
sensors installed, for the period 2019-2021 

      

Similar 
rainfall 
year to 

2020  

Similar 
rainfall 

year 
to 

2021  

Parameter Units 
Value period 

2007-2018 
(Mean ± SD) 

2019 2020 2021 2014 2017 

Annual rainfall mm/yr 915.5 ± 258.7 844.5 967.5 642.5 969.4 626.5 

Maximum daily rainfall mm/day 73.6 ± 21.5 78.5 66.5 34.2 61 52.3 

Annual superficial RUNOFF 
(Site 2 = 2.48 ha) 

mm/yr 19.0 ± 14.5 10.7 18.9 0.14 10.4 10.7 

Ratio rainfall/runoff (Site 2 = 
2.48 ha) 

% 1.97 ± 1.39 1.26 1.95 0.02 1.07 1.70 

Number of days/year with 
runoff  

days/yr 7.2 ± 7.1 6 9 8 9 6 

Mean annual depth of the 
piezometric level 1 (Site 1) mm -2333 ± 360 -2374 -2118 -2433 -2015 -2633 

Mean annual depth of the 
piezometric level 2 (Site 3) 

mm -1215 ± 300 -1240 -952 -1200 X -1393 

 

No conclusive data can be drawn from a comparison of the 3 years of the study with the average 
for 2007-2018. When years with similar rainfall patterns are compared, it can be seen that: 

- In 2014 (pre-treatment) there was less runoff than in 2020 (OK) but the level of water in 
the piezometer (figures are only available for Zcv08) was higher than in 2020 (not OK). 
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- In 2017 (pre-treatment) there was more runoff than in 2021 (not OK) but the level of water 
in the piezometers (Zcv08 and ZCV10) was lower than in 2021 (OK). 

    

2.2.3 Water Use efficiency (WUE) in Italian sites 

In adult stands, characterized by closed canopies, silvicultural interventions modify the forest 
structure and reduce competition. Tree rings and their isotopic signatures are powerful tools to 
investigate the responses of trees to different forest management under the forcing effect of 
climate changes. 

The shift of Δ13C of the annual growth rings produced during each growing season is related to 
changes in intrinsic water-use efficiency (iWUE) calculated as the ratio between photosynthesis 
and stomatal conductance. This physiological parameter was recognized as indicator of tree 
vitality, due to its capability to adapt to climate change. In this context, among the activities of 
the project LIFE CLIMARK in Italy, we conducted a study with the aim to evaluate the effect of 
silvicultural treatments on physiological response of the trees remaining in the study sites after 
the treatment. 

In all the four considered species in Italy (Abies, Fagus, Larix, Picea) a significant effect of 
silvicultural treatments was observed (Fig. 6). However, differences were not found among 
different silvicultural treatments. Indeed, the canopy develops to maximize carbon fixation, and 
thinning, after a drastic decline of stand leaf area index, deeply modifies the ratio between shade 
and light leaves, increasing the number of light leaves that have higher photosynthetic rates. 
This higher photosynthetic rate caused the increase of iWUE 

  

 

Figure 6. Comparison of iWUE before and after the treatments 
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2.3 IMPACT OF FOREST MANAGEMENT ON BIODIVERSITY 
 

2.3.1 Biodiversity hosting capacity 

 

To estimate the impact of the measures applied on the biodiversity hosting capacity of 
a stand, a theoretical estimate was made based on the impact of these measures on 
each of the factors included in the Biodiversity Potential Index (IBP), as established in 
the CLIMARK methodology (Cervera et al. 2022). 

Table 22 shows an example of the additional measures applied to improve the 
biodiversity hosting capacity of a stand and its impact on the IBP. 

 

Table 22. Additional measures applied to improve the biodiversity hosting capacity of a 
stand and its impact on the IBP. 

  
IBP CONSERVATION MEASURES APPLIED IBP 
PRE POST 

A - Native tree 
species 5 Retention and promotion of sporadic native tree 

species 5 
B - Vertical 
Structure 2 Retention of trees of all ages and all bush cover, if 

any 2 
C - Standing dead 

wood 1 Retention of all standing wood and creation of new 
standing dead wood by killing 2 trees/ha 5 

D - Lying dead wood 0 
Retention of all lying dead wood and creating more 
by leaving on site at least 4 thinned trees/ha over 

17.5 cm in diameter 
5 

E - Big trees 2 Retention of all trees over 47.5 cm in diameter (DC 
50) and at least 6-10 trees/ha over 37.5 cm (DC 40) 2 

F - Trees with 
microhabitats 5 Retention of lianas and nests 5 

G - Open areas with 
flowers 0 Make sure that, when thinning, new gaps are 

created 2 

TOTAL BPI (STAND 
FACTORS) 15 (43%) Gain = 11 points (73%) 26 (74%) 

 

Table 23 and 24 show the results for the stands treated as part of the CLIMARK project 
and the stands monitored in Italy, respectively. 

The management measures proposed under the CLIMARK project must take into 
account specific measures for conserving and improving the biodiversity hosting 
potential of a stand, and all the post-treatment data showed that this capacity has 
remained the same or improved. The % improvement ranges from 26% to 50%, 
depending on the stage of development of the forest and the measures applied. 
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Table 23. IBP results (in %, IBP site and IBP total)) for the stands treated as part of the CLIMARK 
project. 

    No managed 
Integrative 
managed 

CODE Landscape Unit PROPERTY NAME 
Tree 
Species 

% site 
IBP 

% total 
IBP 

% site 
IBP 

% total 
IBP 

C1.1.1.a Aspres Can Salvi  Qs_A 11 26 11 26 
C1.1.2.a Aspres Can Bech  Qs_A 17 26 17 26 
C1.2.1.a Montmell Green pines PhLIT_B 26 32 26 32 
C1.4.1.a Replans Berguedà El Soler Jaumàs  PhLIT_B 17 32 17 32 
C1.4.2.a Replans Berguedà El Soler Jaumàs PnPRE_B 14 30 14 30 
C1.4.3.a Replans Berguedà Viladasses      30  17 32 
C1.4.4.a Replans Berguedà La Cortada Ps_Qf_B 37 34 37 40 
C1.4.5.a Replans Berguedà La Cortada Ps_Qf_B 34 38 37 40 
C2.1.1.a Aspres Can Bech  Qs-A 29 40 29 40 
C2.1.2.a Aspres Can Budo Qs-A 23 36 31 42 
C2.2.1.a Montmell Aiguaviva PhLIT_B 29 34 29 34 
C2.3.1.1 Serres d'Ancosa Cal Marimon  Pn 54 48 54 48 
C2.3.2.a Serres d'Ancosa Can Vich  PhLIT-A 40 48 43 50 
C2.5.1.1a Cap. Llobregat Vallcebre – Pasture PsPIR-A 29 30 29 30 
C2.5.3.a Cap. Llobregat Santa Maria PsPIR-A 40 50 34 50 
C2.6.1.a Vall de Rialb Confós  PnPRE-A 51 50 51 50 
C2.6.2.a Vall de Rialb Sardanyés  PsPIR-B 31 46 31 46 
C3.3.2.a Serres d'Ancosa Can Sabater  Ph_Bm 49 42 49 42 
  

Table 24. IBP results (in %, IBP site) for the stands monitored in Italy. 

 

    

    

Biodiversity 
hosting 
capacity 

(baseline: 
no 

managed) 

Biodiversity 
hosting 
capacity 

(after 
treatment) 

Difference 
in 

Biodiversity 
hosting 
capacity 

(managed 
vs no 

managed) 

IMPACT on 
Potential 

Biodiversity 

Name Treatment 
% BA 

extracted 
Score IBP-

SITE 
Score IBP-

SITE 
Score IBP-

SITE 
% 

improvement 

Cansiglio Innovative 
 Selective thinning 
(SOA) 37,9 14 24 10 42 

Cansiglio Traditional Low thinning 26,6 14 14 0 0 

Lorenzago Innovative 1 
Final thinning in 
patches 21,4 14 24 10 42 

Lorenzago Innovative 2 
Selective thinning 
to favour Larix 20,6 14 24 10 42 

Lorenzago Traditional Selective thinning 10,8 14 19 5 26 
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Besides comparing integrative management against no management, in the Italian sites we 
could also compare the differences between traditional management (BAU) and innovative 
integrative management. We observed an increment of IBP in innovative management option 
which targeted also the creation of new lying deadwood and to girdle 5 big trees per hectare. 
Moreover, in this site an Ilot de senescence was generated. In contrast, the traditional 
management system created a reduction of IBP, due to the removal of the standing died trees 
(Fig. 7). 

 

 

 

 
Figure7.  Index of potential biodiversity (IBP) and its components for the 2 management 

options assessed in Italy. 
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3 Conclusions  
 
IMPACT OF FOREST MANAGEMENT ON CARBON: 
 
- The net difference in the carbon sequestration capacity of a managed forest compared to 
an unmanaged one has been variable according to the type of action and stage of 
development of the forest: Clearing in mature forests has increased the C sequestration 
rate at a rate of 0.93 tC/ha and year, on average, in the stands with respect to not managing, 
while clearings in dense young regenerated forests have reduced the rate of carbon 
sequestration at a rate of 0.67 tC/ha and year, on average, with respect to not managing. 
 
- Taking into account all the capsules considered in the CLIMARK methodology for the 
balance of CO2 with the atmosphere, the most favourable management actions in the short 
term have been the thinning for regulation of competition in adult forests, with a positive 
impact of up to 60 .3 additional tCO2 in 15 years per managed hectare (4 tCO2/ha and year), 
compared to not managing. The most negative actions from the exclusive point of view of 
the CO2 balance in the short term, would be the recovery of pastures and the thinnings a 
regeneration phase, with a negative balance in 15 years of -204 and -38.7 tCO2/ha 
respectively, with respect to non-management. 
 
- Forest structuring treatments to reduce vulnerability to large fires have not resulted in 
any significant gain or loss with respect to the carbon sequestration capacity of the forest, 
but instead have decreased the likely CO2 emissions in the event of fire, by reducing the 
volume of biomass and the intensity of the fire. In addition, some treatments implemented 
reduce the annual probability of fire, reaching reductions of up to 80% in white pine forests 
of the UP Serra d'Ancosa. 
 
- The estimated impact of the plantations carried out on the global CO2 balance in its first 
15 years is 10.8 tCO2/planted hectare on average, between 3 and 6 times lower than the 
estimated gain from the thinning if adult forests, in the same period. According to the 
bibliographic review carried out, mycorrhizated plantations (eg for truffle production) 
would show higher growth than plantations of the same species without mycorrhiza. 
 
- The proportion of carbon in the scrub in relation to the total carbon of the vegetation in 
the stands as a whole (1.4% on average) is low, with an average of 1 tC/ha (between 0 tC/ha 
in pine forests and 5tC /ha in corks). 
 
- With regard to the positive impact that logging residues can have on carbon contributions 
to the soil carbon in the short and long term, the simulations made with data from the 
operated stands suggest that close to 40% of the woody remains left on the forest floor are 
will be retained 15 years after thinning (= 3.0 and 6.6 t C/ha in coniferous and broadleaf 
stands, respectively), while most of the carbon in leaves and thin branches will be lost 
through decomposition during the first years. In relation to carbon in agricultural soils, the 
bibliographic analysis shows that agroforestry systems are effective in increasing soil 
organic C content with reported rates of additional C accumulated in the soil of about 0.35 
t C/ha and year ( 0 – 100 cm), with respect to agricultural land without trees. 
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IMPACT OF FOREST MANAGEMENT ON WATER: 
 
- Based on the application of the MEDFATE water balance model to the 18 adult forests 
managed in the project, estimates have been obtained of an increase in blue water of 
between 32 and 275 mm/year (between 15 and 305 % ) right after the performance. The 
benefit has been greater in the most intense pine thinnings and in areas with greater 
rainfall. 
 
- The 15-year estimates, resulting from the application of the CLIMARK methodology to the 
54 monitored stands, indicate that a greater thinning intensity generates more exported 
water and that, contrary to what was observed in the carbon balance, the impact is greater 
the younger the stand is. Thus, thinnings in adult forests would generate around 2000 
m3/ha of additional blue water in the 15 years following the action (27mm in the 1st year, 
13.3 mm/year on average), thinnings in dense  young forests, an additional 5000 m3/ha (66 
mm in the 1st year; 33.3 mm/year on average) and conversion to pasture, an additional 
10,000 m3/ha (67.7 mm/year, each year). According to this methodology, the plantations, 
in their first 15 years, generate an additional water consumption of 750 m3/ha (75 mm = 5 
mm/year). 
 
- Monitoring have been installed in 2 twin basins (management - non-management) in an 
area of low rainfall (La Llacuna, 2018-2022) where intensive thinning has been carried out 
in an adult white pine forest (removal of 40 % of the basal area), in 40% of the basin. The 
results show that the increases in soil moisture due to forestry are sufficient to generate 
blue water and are mainly due to the reduction in interception. Rain episodes have been 
identified in which the differential behaviour between the managed and control sub-basins 
points in the expected direction. A numerical simulation of water balances in the soil has 
been made, adjusted to the real data, which points in the same direction, with estimated 
increases in blue water of the order of 8 to 14% for these first years of monitoring, 
compared to the no-management situatio. These estimates coincide with the assessments 
obtained with the Climark methodology applied to this stand. The blue water in the area (P 
– ETR = 91 mm/year) represents approximately 16% of the total rain received, in the starting 
situation, and its increase associated with the management means a further 2% (18% of 
total rainfall). This 12% of estimated average improvement in blue water compared to no 
management can range, between dry and wet years, from 7% to more than 15%. 
 
- Monitoring have been also installed in 3 micro-basins managed in an area of high rainfall 
(Vallcebre, 2018-2021), where intense thinning in an adult Scots pine forest and a 
conversion to pasture with standards, has been applied to 50-80% of the catchment area. 
Results are compared to a series of 12 years of previous data, considered as a baseline. In 
this case the results are not conclusive but they have made it possible to identify limiting 
factors for the observation of differences in the blue water generated, such as low rainfall 
in humid areas (2 of the 3 years monitored have been below the average of the previous 
12 years), the daily distribution of rainfall (with rainfall < 50mm/day no response to the 
gauge can be observed), the shallow depth of the piezometric levels and the % of surface 
affected with respect to the total surface of the basin. 
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IMPACT OF FOREST MANAGEMENT ON BIODIVERSITY: 
 
- The improvement of the capacity to host biodiversity has been assessed with the Potential 
Biodiversity Index (IBP). The forest management proposed in the CLIMARK project must be 
an integrative management, that is to say, it must maintain and enhance all the elements 
present in the forest that contribute to more biodiversity and, if the development phase of 
the forest allows for it, generate new ones. For this reason, all stands operated under 
integrative management at least equalize (0% improvement) or improve in the short term, 
the capacity to host biodiversity, compared to the unmanaged forest. 
 
- The percentage improvement of the IBP value in the stands implemented in the project is 
between 0 and 114% compared to the initial situation (26% on average), depending on the 
phase in which the forest is and the integrative measures applied. These measures have 
mainly been the generation of large dead wood, standing or on the ground, the planting of 
tree species and the opening of gaps. 
 
- The minimum margin for improvement occurs at the extremes, either because the forest 
already hosts a lot of biodiversity and does not allow for much more qualitative 
improvement, or because when it hosts very little, there are often also fewer elements to 
support short-term improvement. In general, the % of short-term improvement due to 
management does not exceed 100% of the initial value of the IBP except in forests with low 
reception capacity (< 11 IBP points) and high improvement margin (Ex: monospecific forest 
with closed canopy, large trees and no dead wood). 
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ANNEXES 



 
 
 

Informe tècnic de l’evolució de les plantacions d’enriquiment a la zona d’Ancosa. 2020 
(projecte Climark) 

 
 

 
Objecte 

És objecte del present informe, l’anàlisi de l’estat i desenvolupament de les plantacions 
d’enriquiment executades en el marc del projecte LIFE16 CCM/ES/000065 LIFE CLIMARK a 
Octubre de 2020.  

En concret, fa referència a les Actuacions de manteniment i seguiment de les plantacions 
realitzades o seleccionades en els rodals C3.3.1a i C3.3.2a situades a la UP Serres d’Ancosa. 

 

1. Localització dels rodals 

Els rodals es situen dins la UP Serres d’Ancosa, en concret, el rodal C3.3.1a, a la finca “Clos 
Costela” (La Llacuna) amb PSGF nº 608 i el rodal C3.3.2a a la finca “Can Sabater de Puigcaní i 
Can Santacana” (Mediona) amb PTGMF nº 3.622. 

 

 
 
2. Descripció dels rodals i antecedents  

A la tardor de 2018, es va executar una plantació d’enriquiment en el rodal 3.3.1a a la finca 
“Clos Costela” i al rodal 3.3.2a a “Can Sabater de Puigcaní i Can Santacana” 

En concret, el rodal 3.3.1a, correspon a una superfície de 1,5 ha, en que es va executar una 
plantació d’enriquiment d’aproximadament 200 peus/ha, utilitzant diverses espècies i la 
col·locació de protector de 1,2 m d’altura. 

La zona reforestada està conformada per masses de pi blanc aclarides anteriorment i per vores 
i marges longitudinals de conreu i amb poca o nul·la presència arbòria. Quan a orientacions, 
predomina la orientació Est i Sud. 

El rodal 3.3.2a, correspon a una superfície de 4 ha, en que es va executar una plantació 
d’enriquiment d’aproximadament 200 peus/ha, diferenciant però dues zones de qualitat o 
característiques diferents.  

En 1,4 ha d’antics camps de conreu  i poca densitat d’arbrat adult, es realitzà la plantació amb 
espècies de major potencial productiu per a la producció de fusta de qualitat. Densitat de 200 
peus/ha i instal·lació de protector de 1,2 m d’altura. La planta utilitzada va ser de major 
desenvolupament i utilització d’algunes espècies de “categoria qualificada” essent material 



 
 
 

Informe tècnic de l’evolució de les plantacions d’enriquiment a la zona d’Ancosa. 2020 
(projecte Climark) 

 
 

vegetal seleccionat per a la producció de fusta de qualitat, com el cirerer (Prunus avium), 
noguera (Juglans regia) i perera (Pyrus communis). 

En les 2,6 ha restants, corresponents a una massa de pi blanc esclarissada, la plantació 
d’enriquiment es va realitzar amb planta de menors dimensions i la col·locació de protectors 
de 60 cm d’altura. 

Quan a les orientacions, predomina Sud-Est i fondalades planeres sense orientació concreta. 

 

3. Descripció de les actuacions executades l’any 2020 

L’actuació objecte del present informe, correspon a les feines de manteniment i seguiment de 
les plantacions executades en els rodals 3.3.1a i 3.3.2a 

 

3.1 Manteniment de les plantacions  

El manteniment de les plantacions ha comportat dos aspectes: 

- Estassada i control de l’estrat herbaci/arbustiu 1 m al voltant dels plançons 

- Control/recol·locació del protector 

 

3.2 Seguiment i anàlisi de les plantacions 

Aquesta tasca correspon al seguiment de la supervivència, estat i desenvolupament dels 
plançons. 

El protocol de seguiment ha estat diferenciat per a les plantacions d’enriquiment (rodal 3.3.1a 
i 2,6 ha rodal 3.3.2a) i les plantacions de qualitat (1,4 ha rodal 3.3.2a). 

En les plantacions d’enriquiment, es valora el 50% dels plançons, es georeferencia la seva 
ubicació mitjançant GPS i es pren nota dels aspectes que es consideren rellevants. S’anota 
l’espècie, l’estat (viu/mort) i es valora el desenvolupament de l’individu en base a criteris 
visuals que fan referència a la vigorositat, capacitat de supervivència i possibles danys. 

En les plantacions de qualitat es valoren tots els individus, es pren nota dels aspectes 
rellevants tal i com a les plantacions d’enriquiment. A més, en el 25% dels plançons, es 
georeferencia la seva ubicació mitjançant GPS i es mesura el diàmetre del coll d’arrel i l’altura 
total del plançó per a poder fer un seguiment del creixement en anys posteriors 
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4 Anàlisi de les actuacions 

Les tasques de manteniment de les plantacions s’han executat durant els mesos de Juliol i 
Agost de 2020, mentre que el seguiment i anàlisi del seu estat s’ha executat durant els mesos 
d’Agost i Setembre de 2020. 

 

4.1 Descripció i anàlisi de les feines de “manteniment de les plantacions” 

L’estassada s’ha executat amb desbrossadora manual, eliminant tota la vegetació situada 1 m 
entorn dels plançons.  

En alguns indrets d’ambdós rodals (3.3.1a i 3.3.2a), l’elevada presència i desenvolupament de 
l’esbarzer (Rubus idaeus) i de roldor (Coriaria myrtifolia), ha dificultat la detecció dels 
plançons, especialment en les zones en que es va emprar protector de 0,6 m d’altura o en 
aquells individus en que el protector ha caigut per efecte del vent, la fauna o una mala 
instal·lació. 

Tenint en compte la superfície dels rodals i la densitat de plantació de cadascun d’ells, es 
considera que s’ha executat el control de l’estrat arbustiu i herbaci sobre el 75-80% dels 
plançons, restant el 20-25% restant sense localitzar. 

 

4.1 Descripció i anàlisi de les feines de “seguiment de les plantacions” 

En el rodal 3.3.1a, s’ha valorat un total de 63 individus seguint el protocol descrit anteriorment 
per a plantacions d’enriquiment (annex). 

Cal esmentar que en el darrer any, la presència de cabirol ha afectat considerablement el 
conreu de la vinya, atribuint també una part de la mortalitat del rodal a l’afectació per cabirol.  

La supervivència és del 76,2 %, mentre que la vigorositat i/o capacitat de supervivència 
d’aquests exemplars vius és del 77%. 

En el conjunt del rodal, les dades mostren que entorn el 58% dels plançons presenten un bon 
estat sanitari i desenvolupament.  

En l’anàlisi d’aquests valors, el 23% de plançons vius però de futur incert, en que s’ha valorat 
un estat de capcada decrèpita amb presència de brots a la base i quantificats com a arbres de 
futur incert, el 25% es dóna en espècies amb una capacitat rebrotadora molt elevada 
(magraner (Punica granatum), arboç (Arbutus unedo) i lledoner (Celtis australis)) però que 
presenten una elevada supervivència i que en la majoria dels casos utilitzen aquesta estratègia 
rebrotadora de manera satisfactòria. 

Alhora, s’avalua l’emplaçament i estat dels individus, detectant que el major nombre de 
plançons morts i valorats de futur incert, estan situats en zones de vores de camps i 
longitudinats, exposats a una elevada insolació per orientació i per absència de arbres adults 
que ofereixen protecció. En la resta de zones en que la plantació ha estat realitzada en zones 
amb presència d’arbres adults i que ofereixen protecció de la insolació directe, la 
supervivència i desenvolupament dels arbres és més bona. 

En les dades recollides en el rodal 3.3.2a (annex), corresponent a les zona de plantació 
d’enriquiment, també s’ha constatat la dificultat en la localització de certs individus per 
l’elevat desenvolupament de l’estrat arbustiu alt de bardissa i/o roldor. 
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S’han valorat 153 plançons, essent la supervivència del 84% i una vigorositat i/o capacitat de 
supervivència del 72%. 

En general, el pecentatge d’arbres que presenten una bona capacitat de supervivència en el 
conjunt del rodal és del 61%. Cal tenir en compte, que el 42% d’exemplars valorats de 
supervivència incerta, corresponen a plançons de les espècies magraner (Punica granatum), 
lledoner (Celtis australis) i arboç (Arbutus unedo) amb elevada capacitat de supervivència i 
marcada capacitat rebrotadora. 

Avaluant l’emplaçament i estat dels individus, també es detecta que en les zones de major 
mortalitat, coincideix una elevada presència d’individus de futur incert (capçada decrèpita). 

Quant al rodal 3.3.2a, de plantació de qualitat, es constata l’absència de planta i de protectors 
en un indret concret d’elevada exposició solar i al vent. 

S’han valorat 204 plançons, amb una supervivència del 85%, i d’aquests, el 85% també 
presenta una elevada capacitat de supervivència i bon desenvolupament (Annex). 

L’anàlisi sobre el total de la plantació, el 72% dels individus presenten un bon estat de 
desenvolupament. 

L’espècie que mostra una menor adaptació a l’indret, per la mortalitat i qualificació de futur 
incert, és la noguera (Juglans regia). 

En el 25% dels individus valorats, s’ha pres mesures del diàmetre al coll d’arrel i l’altura total 
del planço. Aquestes dades serviran per a poder realitza un seguiment posterior del 
desenvolupament i creixement individualitzat per a poder valorar la potencialitat productiva 
per a fusta de qualitat. 

En concret, i per a poder fer una adequada avalució futura, s’han pres dades de totes les 
espècies amb un nombre mínim de 4 individus/espècie, essent però en més quantitat, en 
espècies de major valor per a producció de fusta de qualitat i  valorant entorn 6-8 individus de 
cada espècie. 

En posteriors anys es podrà valorar el creixement i desenvolupament d’aquests arbres. 

 

5 Valoracions i reflexions 

Entrant en una valoració i reflexió general de l’execució de plantacions d’enriquiment, més 
enllà de l’objectiu perseguit en cadascuna d’elles, es consideren importants les següents 
reflexions: 

- El protector pot mermar el desenvoluapment de la planta si no està ben fermat i/o 
es mou per efectes externs (vent, fauna...) 

- El protector fa una funció de detecció de la planta molt important per al seu 
posterior seguiment i manteniment 

- Es aconsellable realitzar una valoració de l’estat de la plantació en mig del primer 
període sec que la planta és a camp (primer estiu). Especialment si aquesta està 
implantada a insolació directa 

- La presència de coberta arbòria adulta, proporciona una protecció davant la 
insolació solar directe i la pèrdua d’humitat molt important que repercuteix 
directament amb la supervivència dels plançons. 
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- És d’importància la elecció de l’espècie plantar, però és molt important tenir en 
compte els requeriments i característiques de cada espècie utilitzada per a triar la 
localització concreta d’implantació de cadascuna d’elles.  

- Per garantir una major supervivència, en les zones d’absència d’arbrat i/o exposats 
a insolació directe, cal un seguiment i manteniment més acurat. 

- En les plantacions d’enriquiment es cerca minimitzar les feines de manteniment 
posteriors, pel que és d’importància l’acurada valoració prèvia  dels factors 
rellevants (localització adequada de les espècies). Valorant alhora, la possibilitat de 
no executar tota l’actuació en tota la superfície o rodal. 

- En les plantacions en que hi ha un cert nombre d’individus per la producció de 
fusta de qualitat, cal fer un seguiment durant el primer any per a valorar les 
necessitat de pràctiques culturals de manteniment. 

 

 

 

 

Sant Joan de Mediona, a 26 d’Octubre de 2020 
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Dades del rodal 3.3.1a 
 

nº Espècie Estat Observacions 

1 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

2 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

3 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

4 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

5  mort  

6 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

7 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

8  mort  

9 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

10 Juglans regia viu Capçada decrèpita 

11 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

12 Juglans regia mort  

13 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita/Sense protector 

14 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita/Sense protector 

15 Punica granatum viu Capçada decrèpita 

16 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

17  mort  

18 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

19 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

20 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

21 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

22 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

23  mort Sense protecot 

24 Punica granatum viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

25  mort Sense protecot 

26 Celtis australis mort  

27 Celtis australis viu Capçada decrèpita/Brots a la base 

28  mort Sense protecot 

29  mort  

30 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

31  mort  

32 Celtis australis viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

33  mort  

34 Juglans regia viu Capçada decrèpita 

35 Pyrus communis viu Capçada vigorosa 

36 Pyrus communis viu Capçada vigorosa 

37 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

38 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

39 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

40  mort  

41 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

42 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

43 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

44 Celtis australis viu Punta seca 

45  mort  

46 Acer monspessulanum viu Punta seca/Brots a la base 

47 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

48 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

49 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

50 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita/Brots a la base/sense protec 

51 Acer monspessulanum viu Capçada vigorosa 

52 Punica granatum viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

53 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

54 Juglans regia viu Capçada vigorosa/Sense protector 

55 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

56 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

57 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

58 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

59 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

60  mort  

61  mort Sense protector 

62 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

63 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

 
 
 
 
 
 
Dades del rodal 3.3.2a de plantació d’enriquiment 
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nº Espècie Estat Observacions 

1 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

2 Punica granatum viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

3 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

4 Celtis australis viu Punta seca 

5 Punica granatum viu Capçada vigorosa 

6 Celtis australis viu Capçada vigorosa 

7 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

8 Punica granatum viu Capçada vigorosa 

9 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

10 Punica granatum viu Capçada vigorosa 

11 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

12 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

13 Punica granatum viu Capçada decrèpita/Brots a la base 

14 Punica granatum viu Punta seca 

15 Quercus ilex mort  

16 Celtis australis viu Punta seca 

17 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

18 Quercus ilex mort  

19 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

20 Quercus ilex mort  

21 Punica granatum viu Capçada decrèpita 

22 Quercus ilex mort  

23 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

24 Celtis australis viu Punta seca 

25 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

26 Juglans regia viu Punta seca/Brots a la base 

27 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

28 Quercus ilex mort  

29 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

30 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

31 Celtis australis viu Punta seca 

32 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

33 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

34 Quercus ilex mort  

35 Punica granatum viu Capçada decrèpita/Brots a la base 

36  mort  

37 Prunus avium viu Capçada decrèpita 

38 Celtis australis viu Punta seca 

39 Quercus ilex viu Capçada vigorosa 

40 Punica granatum mort  

41 Punica granatum viu Capçada decrèpita 

42 Quercus ilex mort  

43 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

44 Quercus ilex viu Punta seca 

45 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

46 Punica granatum viu Punta seca/Brots a la base 

47 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

48 Punica granatum viu Capçada vigorosa 

49 Punica granatum viu Punta seca 

50 Punica granatum viu Punta seca 

51 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

52 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

53 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

54 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

55 Celtis australis viu Punta seca 

56    

57 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

58 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

59 Quercus ilex viu Capçada vigorosa 

60 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

61 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

62 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa 

63 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

64 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

65 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

66 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

67 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

68 Quercus ilex viu Capçada vigorosa 

69 Arbutus unedo viu Capçada vigorosa/ Brots a la base 

70 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

71 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

72 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

73 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

74 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

75 Punica granatum viu Punta seca 

76 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

77 Arbutus unedo viu Capçada decrèpita 

78 Celtis australis viu Capçada decrèpita 

79 Punica granatum viu Punta seca 



 
 
 

Informe tècnic de l’evolució de les plantacions d’enriquiment a la zona d’Ancosa. 2020 
(projecte Climark) 

 
 

80 Punica granatum viu Capçada vigorosa 

81 Quercus ilex mort  

82 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

83 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

84 Celtis australis viu Capçada vigorosa 

85 Punica granatum viu Capçada decrèpita 

86 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

87 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

88  mort  

89 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

90 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

91 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

92 Juglans regia viu Punta seca/Brots a la base 

93 Arbutus unedo viu Capçada decrèpita 

94 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

95    

96 Juglans regia viu Capçada vigorosa 

97  mort  

98 Juglans regia viu Capçada decrèpita 

99 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

100 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita/Sense protector 

101 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

102  mort  

103 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

104 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

105 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

106  mort  

107 Prunus avium viu Capçada vigorosa 

108 Juglans regia mort  

109 Punica granatum viu Capçada decrèpita 

110  mort  

111  mort  

112 Prunus avium viu  

113 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

114 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

115 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

116 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

117 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

118 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

119 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

120 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

121 Sorbus torminalis mort  

122  mort  

123  mort  

124 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

125 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

126  mort  

127 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

128  mort  

129 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

130 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

131 Prunus avium viu Capçada decrèpita 

132 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

133 Prunus avium viu Capçada decrèpita 

134  mort  

135 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

136 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

137 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

138 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

139 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

140 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

141 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

142 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

143 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

144 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

145 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

146 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

147 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

148 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

149 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

150 Sorbus domestica viu Capçada decrèpita 

151 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

152 Sorbus torminalis viu Capçada vigorosa 

153 Sorbus torminalis viu Capçada decrèpita 

154 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

155 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

156 Sorbus domestica viu Capçada vigorosa 

Dades del rodal 3.3.2a de plantació de qualitat 
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nº Espècie Estat Observacions Diam_base (mm) Altura (cm) 

1 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa 8,90 149 

2 Sorbus domestica Viu Brots a la base   

3 Punica granatum Viu Capçada vigorosa   

4 Juglans regia Viu Capçada decrèpita   

5 Sorbus torminalis Viu Brots a la base 4,28 45 

6 Sorbus domestica Viu Brots a la base   

7 Pyrus communis Viu Capçada decrèpita   

8 Sorbus domestica Viu Brots a la base/Punta seca   

9 Sorbus domestica Viu Brots a la base/Punta menjada   

10 Sorbus domestica Viu Brots a la base 2,98 25 

11 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

12 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

13 Acer monspessulanum Viu Capçada decrèpita/Brots a la b   

14 Celtis australis Viu Capçada vigorosa 7,98 106 

15 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

16 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

17 Juglans regia Viu Capçada decrèpita   

18 Punica granatum Viu Capçada vigorosa/Brots a la b 6,92 100 

19 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

20 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

21 Pyrus communis Viu Capçada decrèpita/Brots a la b   

22  Mort    

23  Mort    

24  Mort Punta menjada   

25 Punica granatum Viu Capçada vigorosa 7,79 121 

26 Pyrus communis Viu Capçada vigorosa   

27  Mort    

28  Mort    

29  Mort    

30 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

31 Sorbus domestica Viu Punta seca   

32 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

33  Mort    

34 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

35 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 9,90 106 

36 Juglans regia Viu Punta seca   

37 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

38 Celtis australis Viu Capçada vigorosa 7,18 113 

39 Prunus avium Mort    

40 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

41 Prunus avium Mort    

42  Mort    

43  Mort    

44 Prunus avium Viu Capçada decrèpita/Punta seca 9,40 90 

45  Mort    

46 Quercus pubescens Viu Brots a la base   

47 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

48  Mort Punta seca/Punta menjada   

49 Punica granatum Viu Capçada vigorosa 12,36 124 

50  Mort    

51 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

52 Juglans regia Viu Capçada decrèpita   

53 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 11,40 93 

54 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

55 Pyrus communis Viu Capçada decrèpita   

56  Mort    

57 Juglans regia Viu Punta seca 9,46 58 

58 Juglans regia Viu Punta seca   

59 Celtis australis Viu Capçada vigorosa 8,62 15 

60 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

61 Juglans regia Viu Capçada decrèpita   

62 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

63 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,68 35 

64 Juglans regia Viu    

65 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

66 Juglans regia Mort    

67 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

68 Acer monspessulanum Viu Capçada vigorosa   

69 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

70 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa   

71 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

72 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa 2,76 48 

73 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa   

74 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

75 Juglans regia Viu Capçada decrèpita/Punta menjada   

76 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,78 35 

77 Juglans regia Viu Capçada decrèpita/Brots a la base   

78 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

79 Punica granatum Viu Capçada vigorosa   
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80 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 4,00 34 

81 Juglans regia Mort    

82 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

83 Pyrus communis Viu Capçada vigorosa   

84 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

85 Juglans regia Viu Capçada vigorosa 9,02 68 

86 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

87  Mort    

88 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 7,27 135 

89  Mort    

90 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

91 Punica granatum Viu Capçada vigorosa   

92 Juglans regia Viu Capçada decrèpita   

93 Juglans regia Mort    

94 Juglans regia Viu Capçada decrèpita 10,20 63 

95 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

96 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

97 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

98 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

99 Juglans regia Viu Punta menjada   

100 Juglans regia Viu Capçada vigorosa 8,17 65 

101 Punica granatum Viu Capçada vigorosa/Brots a la base   

102 Juglans regia Viu Brots a la base   

103  Mort    

104 Pyrus communis Viu Capçada vigorosa   

105 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

106 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,31 47 

107 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

108 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

109 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

110 Punica granatum Viu Capçada vigorosa/Brots a la b 6,33 112 

111 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

112 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

113 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

114 Punica granatum Viu Capçada vigorosa   

115 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

116 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa 3,00 36 

117 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

118 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

119 Quercus pubescens Mort    

120 Pyrus communis Viu Capçada vigorosa 10,80 155 

121 Juglans regia Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

122 Sorbus aria Viu Capçada vigorosa   

123 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

124 Juglans regia Viu Capçada decrèpita/Punta seca   

125 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,92 160 

126 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

127 Prunus avium Viu Punta seca   

128 Sorbus aria Viu Punta seca /Brots a la base   

129 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,79 52 

130 Celtis australis Viu Capçada decrèpita/Punta seca   

131 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

132 Sorbus torminalis Viu Capçada decrèpita   

133 Juglans regia Viu Capçada vigorosa 10,46 95 

134 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

135 Pyrus communis Viu Punta menjada   

136 Punica granatum Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

137 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

138 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 8,04 106 

139 Punica granatum Viu Capçada vigorosa   

140 Juglans regia Viu Capçada decrèpita/Punta seca   

141 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

142 Juglans regia Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

143 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 8,60 69 

144 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

145 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

146 Celtis australis Viu Capçada vigorosa 9,95 144 

147 Celtis australis Viu Capçada vigorosa   

148 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

149 Juglans regia Viu Capçada decrèpita/Punta seca   

150 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 5,11 150 

151  Mort    

152 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

153 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

154 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 6,70 99 

155 magraner viu cv bb Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

156  Mort    

157 Prunus avium Viu Capçada vigorosa   

158 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

159 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa   
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160 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa   

161 Juglans regia Mort    

162 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

163 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa 12,74 163 

164 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

165 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

166 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

167 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa   

168 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa 3,67 49 

169 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

170 Celtis australis Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

171 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa/Brots a la b 16,26 180 

172 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

173 Juglans regia Viu Capçada vigorosa/Brots a la b   

174 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

175 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

176  Mort    

177 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa 11,47 183 

178 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

179 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa   

180 Pyrus communis Viu Capçada vigorosa 16,83 199 

181 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa   

182 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

183 Juglans regia Viu brots a la base   

184 Juglans regia Viu Capçada vigorosa 9,95 92 

185 Fraxinus angustifolia Viu brots a la base/Punta seca   

186 Fraxinus angustifolia Viu Punta seca   

187 Prunus avium Viu Capçada vigorosa 8,16 73 

188 Acer campestre Viu Capçada vigorosa   

189  Mort    

190  Mort    

191 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa 14,12 161 

192  Mort    

193 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa/Brots a la base   

194 Punica granatum Viu Punta seca   

195 Fraxinus angustifolia Mort    

196  Viu Capçada vigorosa   

197 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa 11,34 148 

198 Juglans regia Viu Capçada vigorosa   

199 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa   

200 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa   

201 Sorbus torminalis Viu Capçada vigorosa/Brots a la base   

202 Sorbus domestica Viu Capçada vigorosa   

203 Fraxinus angustifolia Viu Capçada vigorosa   

204  Mort    

 
 



 

 

CAN CATALÀ. PLANTACIONS PARCEL·LES 4 I 5. LIFE CLIMARK 

_____________________________________________________________________________ 

1. Antecedents 
 
En el marc del projecte Life CLIMARK sobre fixació de carboni es van proposar dues 
plantacions agroforestals amb pi pinyer a la finca “Can Català”. 

 
2. Característiques generals de la plantació 

PARCEL·LA 4. PI PINYER EMPELTAT A CAMP 

Croquis de la plantació: 

 

Descripció dels treballs: 

- Reposició de marres o arbres amb poc vigor. Planta i Plantació de 109 arbres de 
l’espècie Pinus pinea per servir de portaemplet per futures empeltades. 

- Empelts: 120 empelts de pua de clons del camp de Breda. 
- Seguiment dels empelts: treballs sobre les plantes empeltades tals com treure bosses i 

poda de la part verda del portaempelt a mesura que es vagi desenvolupant l’empelt. 

Objectiu: Avaluar el potencial productiu de pinya d’alguns clons en fase de prova seleccionats 
per Forestal Catalana dins la regió de procedència número 6 “Catalunya Litoral”. La informació 
de les capacitats productives de cada clon en aquest ambient han d’ajudar a la pressa de 
decisions i a validar les capacitats productives en aquest tipus de terrenys. Un segon objectiu 
és avaluar la capacitat d’èxit de l’empelt a camp per cadascun dels clons. Es modelitzarà el 
creixement dels arbres per una actuació amb intensitat mitja. 

 

PARCEL·LA 5. PI PINYER MICORITZAT AMB TUBER BORCHII I EMPELT DE PI PINYER AMB PUA 
DE LA RP6 CATALUNYA LITORAL 

Croquis de la plantació: 

Fila 1 25 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 2 25 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 3 25 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 4 28 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 5 28 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 6 24 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 7 19 plantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 8 15 plantes x x x x x x x x x x x x x x x

Fila 9 13 plantes x x x x x x x x x x x x x

Fila 10 9 plantes x x x x x x x x x

Fila 11 5 plantes x x x x x

Total: 216 plantes

<-- Entrada camp 



 

 

Descripció dels treballs: 

- Plantació de planta empeltada i no micoritzada (20 unitats) 
- Plantació de 14 morts que manquen amb planta micoritzada 

Objectiu: Avaluar el potencial productiu tant de la tòfona bianchetto com de la pinya en un 
tipus de plantació que ha de servir per oferir alternatives de plantació agroforestal capaces de 
tenir bones rendibilitats i alts valors per a la fixació de carboni entre d’altres variables 
ambientals. Es modelitzarà el creixement dels arbres per una actuació amb intensitat mitja. 

3. Manteniment de la plantació 

PARCEL·LA 4. PI PINYER EMPELTAT A CAMP 

Empeltada 2022 

Data: 28 d’abril de 2022 

S’avalua la situació dels arbres, plantats a la tardor 2020 i primavera de 2021.  

S’empelten tots aquells patrons en bon estat sanitari, la major part arrelats d’altres anys, es fa 
una prova per patrons que s’han plantat fa 1 mes. 

o Relació de clons: 

PP-GIR-005 12 
PP-MAR-001 12 
PP-SEL-014 11 
PP-MAR-024 13 
PP-MAR-021 12 
PP-BEM-022 12 
PPE-BEM-001 12 
PP-SEL-009 12 
PP-BEM-002 12 
PP-MAR-002 12 

 

El total de pues recollides TOTES han estat funcionals (100%). 

Es fa l’empelt de pua sobre la totalitat dels arbres. 



 

Es parla amb propietari a qui se li comenta la importància de mantenir la vegetació 
competitiva a ratlla, mitjançant desbrossades entre línies i xapo pels cots, a més se li comenta 
que caldria fer regs de suport segons pluviometria almenys fins aquest setembre.  

Es constata el seguiment de la protecció col·lectiva dels arbres que està fent la propietat. 

Croquis en el moment de l’empeltada: 

 

4. Resultats 

PARCEL·LA 4. PI PINYER EMPELTAT A CAMP 

 

Es fan seguiments dels empelts des de l’empeltada de la primavera fins a finals de setembre de 
2022. 

 

 

PARCEL·LA 5. PI PINYER MICORITZAT AMB TUBER BORCHII I EMPELT DE PI PINYER AMB PUA 
DE LA RP6 CATALUNYA LITORAL 

DISSENY AMB CLONS

MAR-001 SEL-014 MAR-001 3029 SEL-009 MAR-024 MAR-021 BEM-022
SEL-014 MAR-001 GIR-005 MAR-001 SEL-009 BEM-002 SEL-009 MAR-024 MAR-021 MAR-021 BEM-001 BEM-001 BEM-022 MAR-002
SEL-014 GIR-005 MAR-001 SEL-014 GIR-005 MAR-001 BEM-002 SEL-009 BEM-002 SEL-009 MAR-024 MAR-021 MAR-021 BEM-022 BEM-001 MAR-002 MAR-002

MAR-001 SEL-014 GIR-005 MAR-001 SEL-014 MAR-024 BEM-002 MAR-024 MAR-021 BEM-022 BEM-001 BEM-001 BEM-022 MAR-002 MAR-002
GIR-005 GIR-005 SEL-014 BEM-002 SEL-009 MAR-024 BEM-002 SEL-009 MAR-024 MAR-0212068/ MAR-021BEM-022 BEM-001 MAR-002 BEM-022 MAR-002 MAR-002
GIR-005 MAR-001 SEL-014 GIR-005 MAR-024 BEM-001 MAR-021 MAR-021 BEM-022 BEM-001 MAR-002 MAR-002 MAR-002

MAR-001 SEL-014 MAR-024 BEM-002 SEL-009 MAR-024 BEM-002 BEM-001 BEM-022 BEM-022 BEM-001
GIR-005 MAR-001 SEL-014 GIR-005 MAR-001 BEM-002 2048 MAR-024 BEM-002 BEM-001 BEM-022 MAR-021 MAR-021 BEM-022
GIR-005 SEL-014 GIR-005 SEL-009 MAR-024 BEM-002 SEL-009 MAR-024 MAR-021

SEL-009 SEL-009 BEM-002 BEM-001

89 Empelt sobre patró arrelat 3 : empelts vius
31 Empelt sobre patró plntat primavera 2022

Codi TOTAL JF (taronja) BONS JF Rafel (blau)
BONS 
RAFEL

Montse 
(verd)

BONS 
Montse

TOTAL 
BONS

Percetatge 
éxit (%)

PP-MAR-021 12 12 7 7 58
PP-MAR-002 12 4 3 4 2 4 2 7 58
PP-MAR-024 13 13 7 7 54
PP-MAR-001 12 12 6 6 50
PP-BEM-002 12 12 5 5 42
PP-GIR-005 12 12 4 4 33
PPE-BEM-001 12 12 4 4 33
PP-SEL-014 11 11 3 3 27
PP-SEL-009 12 12 3 3 25
PP-BEM-022 12 12 2 2 17

40 19 40 14 40 15

Rendiment mig (%)= 40,00

Rendiment Jesús (%) = 47,50
Rendiment Montse (%) = 37,50
Rendiment Rafel (%) = 35,00

PATRÓ percentatge (%)
Empelt sobre patró arrelat 43,8
Empelt sobre patró plantat primavera 2022 19,4



 

 

 

5. Consideracions 

PARCEL·LA 4. PI PINYER EMPELTAT A CAMP 

- El portaempelt ha de plantar-se un any abans de ser empeltat. L’empelt sobre planta 
recent plantada ha donat rendiments molt baixos en consideració a la planta ja 
arrelada. 

- Els treballs previs a la plantació, la plantació i el manteniment han estat bons, es 
recomanaria efectuar major nombre de regs sobretot en estius tan calorós com el del 
2022. 

- La tècnica de l’empelt de pua és el més indicat a camp, difícilment però, es pot superar 
el 50% d’èxit. 

- Destaca l’èxit dels empelts en els clons del Maresme enfront els del Baix Empordà, 
Gironès i La Selva. 

- Hi ha morts 9 arbres dins la plantació, 7 dels quals són plantats a la primavera 2022, el 
resultat indica marres del 6.4 % sobre els peus plantats, no s’ha determinat si ha estat 
a causa de la fauna o per la pròpia planta, la ubicació dels mateixos sembla indicar 
pugui ser un problema de fauna o de qualitat del terreny. 

- La fauna ha seguit afectant a la plantació, però al practicar mesures de protecció 
(tanca) ha estat molt inferior, i es preveu sigui cada vegada més incipient, ja que els 
forats que la fauna ha anat trobant al llarg de la tanca s’han anat corregint per part de 
la propietat, qui està tenint cura i control de la situació. 
 

PARCEL·LA 5. PI PINYER MICORITZAT AMB TUBER BORCHII I EMPELT DE PI PINYER AMB PUA 
DE LA RP6 CATALUNYA LITORAL 

- La planta que s’ha refet està viva. 
- La fauna que va afectar molt la plantació es manté a ratlla gràcies a la tanca 

perimetral. 
- La propietat ha estat i segueix implicada en el projecte.  

 

6. Fotografies 
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1. Study site and different management options 

1.1 Cansiglio Forest 

The site of Cansiglio is a high beech forest stand aged 120 to 145 years (Figure 1 - Figure 2). The forest has a 

long tradition of forest management. The traditional silvicultural approach is a thinning from below moderate 

or mixed, repeated every 20 years, while stand regeneration is by group shelterwood system. Currently, the 

age of final cutting is being shifted to a not-definite (at now) stand age, this matching the emerging 

recreational, landscape and climate change mitigation functions.  

The innovative management option consisted of the identification of a not-fixed number of scattered, well-

shaped trees (usually in the predominant dominant social classes) and crown thinning of neighbouring 

competitors in order to promote the future growth ability of selected trees at crown, stem and root level. 

 

Figure 1: Cansiglio Beech forest 

 

Figure 2 Cansiglio beech. Forest management area map and different silvicultural options spatial distribution. 
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1.2 Lorenzago di Cadore 

Lorenzago di Cadore site is a mixed, uneven-aged coniferous forest (silver fir 51%, Norway spruce 46%, 

European larch 2%, beech 1%) traditionally managed according to the selection system (Figure 3). 

Approximately every 15 years the silvicultural treatment includes: i) harvesting of mature trees; ii) thinning 

in the intermediate storey; iii) progressive side cuttings around the already-established regeneration patches 

to promote their successful growth; iv) throughout felling of defective stems and withering trees. The 

innovative management option consisted in the concurrent harvesting of a few mature trees and thinning of 

intermediate-sized trees, arranged into small groups, and allows minimal impact during the mechanized 

harvesting. The innovative practice has been implemented by the opening of strip clear- cuttings 60 m long 

(1½ top height) and 20 m wide (½ top height), NW-SE oriented (Figure 4). 

 

Figure 3 Lorenzago di Cadore mixed forest.  
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Figure 4 Lorenzago di Cadore. Forest management area map and different silvicultural options spatial distribution. 

 

1.3 Experimental design 

In 2011-2012, permanent plots for structural, soil and biodiversity sampling were established in both sites. 

Inside each plot, all the trees were numbered and spatially georeferred. This allowed to calculate the growth 

of single trees, estimate the competition variation and sampling soil in the nearby of the previous sampling. 

The structural sampling was performed before the silvicultural treatment, immediately after, and it was 

repeated in the Climark project in 2019 in Cansiglio beech forest and 2020 in Lorenzago di Cadore mixed 

forest.  

2. Climate regulation 

2.1 Effect of different management options on tree-level competition 

At Lorenzago di Cadore, for each tree inside the permanent plot of both sites, we calculated the competition 

index before and after the treatment. First, we detected the competitors of each tree, identified as all the 

trees falling in the searching area of the inverse cone positioned at the base of crown with an angle of 80° 

(Figure 5 a), Then, for each tree, we calculated the distance dependent Hegyi competition index (CI). Then 

we calculated the variation of CI. These calculations were not performed for the tree at the edge of the 

sampling plot. The experimental silvicutural treatments strongly reduced the competition of larch trees (-

75%). Beech, fir, and spruce competition decreased by 22%, 11% and 9%, respectively (Figure 5 b). 
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Figure 5 Competitors selection using an inverse cone positioned at the base of the crown (a). On the right, CI variation of all the trees 

in the experimental sites. The ends of the boxes define the 25th and 75th percentiles, with a line at the median and error bars defining 

the 10th and 90th percentiles (b). 

 

2.2 Aerial C stock and woody products 

In Cansiglio, the innovative management option had a higher impact in terms of aerial biomass and basal 

area than the traditional one. However, the reduction in aerial biomass was compensated by high quality 

wood to potentially produce long life products. In Lorenzago di Cadore, the innovative option removed lower 

amount of wood, and consequently a lower amount of high-quality wood. 
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Table 1: Description of silvicultural treatments in terms of aerial biomass and basal area, and the potential products derived from 

different options. 

 

 

2.3 Soil C stock 

At both sites, all the management options had not affected soil mineral. Indeed, in both study site the 

companies which were involved in the forest harvesting used equipments and approaches to reduce the 

impact on soil. In addition, the silvicultural options did not open too much the canopy, and consequently also 

the microclimatic conditions variation did not affect the soil C processes, such as decomposition and 

respiration. 

GENERAL DESCRIPTION

State
Treated   

area
Measure Climark Main tree species

% basal area per 

tree species 
 IniTial BA

Aerial 

biomass

 Final 

BA

Final aerial 

Biomass

% BA 

extracted

WOOD 

BIOMASS  

(dry)  CUT

WOOD BIOMASS 

EXTRAXCTED           

Nom ha m
2
/ha t/ha m

2
/ha t/ha % t/ha t/ha

% t/ha % t/ha % t/ha

Cansiglio-I 12.2 innovative Fagus sylvatica 99.25% 41.6 255.5 25.7 159.3 38.1 96.2 96.2 44 42.3 55 52.9 5 4.8

Cansiglio-I 12.2 innovative Picea abies 0.75% 0.3 2.4 0.3 2.4 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0

Cansiglio-I 41.9 257.9 26.0 161.7 37.9 96.2 96.2 42.3 52.9 4.8

Cansiglio-C 12.0 no treatment Fagus sylvatica 99.93% 40.2 247.1 40.1 246.9 0.1 0.0 0.0 44 0.0 55 0.0 5 0.0
Cansiglio-C 12.0 no treatment Picea abies 0.07% 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0

Cansiglio-C 40.2 247.2 40.2 247.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cansiglio-T 16.3 traditional Fagus sylvatica 100.00% 40.1 245.2 29.4 180.8 26.6 64.4 64.4 44 28.3 55 35.4 5 3.2

Lorenzago-C 9.2 no treatment Abies alba 45.65% 26.9 191.8 26.9 188.9 0.3 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0
Lorenzago-C 9.2 no treatment Fagus sylvatica 0.55% 0.3 1.7 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 44 0.0 55 0.0 5 0.0
Lorenzago-C 9.2 no treatment Larix decidua 2.18% 1.3 11.2 1.3 11.2 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0
Lorenzago-C 9.2 no treatment Picea abies 51.61% 30.4 224.1 30.3 222.7 0.5 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0

Lorenzago-C 1.0 59.0 428.8 58.8 424.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lorenzago-T 7.7 traditional Abies alba 19.74% 10.6 76.4 9.5 67.2 10.6 9.2 9.2 68.0 6.3 13.0 1.2 19.0 1.8

Lorenzago-T 7.7 traditional Fagus sylvatica 3.26% 1.8 10.1 1.6 9.5 6.8 0.7 0.7 44 0.3 55 0.4 5 0.0

Lorenzago-T 7.7 traditional Fraxinus excelsior 0.02% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lorenzago-T 7.7 traditional Larix decidua 9.63% 5.2 39.8 5.2 39.8 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0

Lorenzago-T 7.7 traditional Picea abies 67.36% 36.3 262.2 31.7 135.9 12.6 126.3 126.3 68.0 85.9 13.0 16.4 19.0 24.0
Lorenzago-T 1.0 53.9 388.6 48.1 252.5 10.8 136.2 136.2 92.5 18.0 25.8

Lorenzago-I1 6.4 INN1 Abies alba 56.01% 32.9 242.3 21.3 151.3 35.2 91.0 91.0 68.0 61.9 13.0 11.8 19.0 17.3
Lorenzago-I1 6.4 INN1 Fagus sylvatica 0.04% 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 44 0.0 55 0.0 5 0.0
Lorenzago-I1 6.4 INN1 Fraxinus excelsior 0.03% 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.1
Lorenzago-I1 6.4 INN1 Picea abies 43.91% 25.8 198.9 24.8 191.7 3.8 7.2 7.2 68.0 4.9 13.0 0.9 19.0 1.4

Lorenzago-I1 1.0 58.8 441.3 46.2 343.3 21.4 98.1 98.1 66.8 12.8 18.7
Lorenzago-I2 5.0 INN2 Abies alba 66.41% 38.5 268.9 30.5 219.6 20.8 49.3 49.3 68.0 33.5 13.0 6.4 19.0 9.4
Lorenzago-I2 5.0 INN2 Fagus sylvatica 0.65% 0.4 2.0 0.3 1.4 30.1 0.6 0.6 44 0.3 55 0.3 5 0.0
Lorenzago-I2 5.0 INN2 Larix decidua 1.72% 1.0 7.5 1.0 7.5 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 13.0 0.0 19.0 0.0
Lorenzago-I2 5.0 INN2 Picea abies 31.21% 18.1 126.5 14.3 102.3 21.2 24.2 24.2 68.0 16.4 13.0 3.1 19.0 4.6

Lorenzago-I2 1.0 58.0 404.8 46.0 330.8 20.6 74.0 74.0 50.2 9.9 14.0

PRODUCTS EXPECTED  AND USE FINAL CONDITIONS
LONG-LIFE 

PRODUCTS     

(30-120 

years): 

structural, 

furniture 

MID-LIFE 

PRODUCTS 

(10 years): 

palets, boxes

SHORT LIFE 

PRODUCTS (< 

2years): 

biomass x 

energy, 

firewwod, 

INITIAL CONDITIONS
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Figure 6 Soil C stock of Cansiglio and Lorenzago di Cadore before and after the silvicultural treatments. 

2.4 Carbon Sink capacity 

The first effect of forest management is the reduction of the amount of biomass in the stand (Figure 7). 

However, the applied treatments can create conditions able to stimulate growth of the remaining trees. In 

Cansiglio forest, after the silvicultural treatments, we observed a similar basal area increment between 

treated and untreated areas (nearly 0.5 m2 ha-1 y-1). However, if we consider the percentage increment, the 

innovative and traditional options have had a percentage increment of basal of ~12% in seven years, higher 

than the 7% increase assessed in the not-treated area. In Lorenzago di Cadore, mean basal increments were 

0.9, 0.7 and 0.5 m2 ha-1 y-1 in traditional, innovative and no cut area, respectively. In the mid-term period, we 

observed a percentage increment of basal area of ~12% and 5% in cut and un-cut areas, respectively.  
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Figure 7 Basal area of the different treatment in Cansiglio beech forest and Lorenzago di Cadore mixed forest. BA_pre is referred to 

before treatments, BA_post is immediately after the silvicultural treatments, and BA_post is 2019- 2020 samplings. 

These differences of basal area increment among treated and untreated areas are the results of the different 

response of the remaining trees to silvicultural treatments. In both sites and in the mid-term period the trees 

remaining in the treated areas showed a higher increment than trees in un-treated areas (Figure 8).  

After thinning, the competition reduction is the main driver of tree growth, overcoming the effect of climate. 

The variability of DBH increment can be explained by competition (40%), climatic conditions (22%), tree 

species (19%) and initial DBH (18%).  

Moreover, the intensity and typology of the treatments, and consequently the changes in competition, are 

strictly connected to its final purpose. This is particularly the case of larch, showing the higher reduction of 

competition. In the study area, larch trees were located in the proximity of “light thinnings”, which were 

applied aiming at favouring the regeneration of this light-demanding species. 
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Figure 8 Single-tree level variation of DBH (Diameter at breast height) after the silvicultural treatments in Cansiglio beech forest and 

Lorenzago di Cadore mixed forest. 

 

Figure 9 . Relationships between growth (DBH variations) and competition (CI_variation). Each point represents a tree. *** p-Value 

<.001, *p-value <.05 
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3. Water Use efficiency 

In mature stands, characterized by closed canopies, silvicultural interventions modify the forest structure 

and reduce competition. Tree rings and their isotopic signatures are powerful tools to investigate the 

responses of trees to different forest management under the forcing effect of climate changes. 

The shift of Δ13C of the annual growth rings produced during each growing season is related to changes in 

intrinsic water-use efficiency (iWUE) calculated as the ratio between photosynthesis and stomatal 

conductance. This physiological parameter was recognized as indicator of tree vitality, due to its capability 

to adapt to climate change. In this context, among the activities of the project LIFE CLIMARK, we conducted 

a study with the aim to evaluate the effect of silvicultural treatments on physiological response of the trees 

remaining in the study sites after the treatment.  

 

Figure 10 δ13C, 13C, and iWUE patterns in each species. Standard deviation bars for each year were omitted for a clear representation. 

(black – Abies alba; red Fagus sylvatica; green – Larix decidua; yellow – Picea abies 
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All the considered species showed a similar pattern along the years (Figure 10), even though different values 

of the physiological parameters were found for beech compared to spruce and larch (Figure 11). These results 

are strictly related to species behaviour. Indeed, beech is a shade tolerant species, in contrast spruce and 

larch are typical more light-demanding species. 

 

Figure 11 Comparison of δ13C, 13C, and iWUE values between the species (black – Abies alba; red Fagus sylvatica; green – Larix 

decidua; yellow – Picea abies) 

In all the four considered species, a significant effect of silvicultural treatments was observed (Figure 12). 

However, differences were not found among different silvicultural treatment. Indeed, the canopy develops 
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to maximize carbon fixation, and thinning, after a drastic decline of stand leaf area index, deeply modifies 

the ratio between shade and light leaves, increasing the amount of light leaves that have higher 

photosynthetic rates. This higher photosynthetic rate caused the increase of iWUE 

 

Figure 12 comparison of iWUE before and after the treatments 

 

4. Forest management impact on biodiversity 

The impact of different silvicultural treatment was evaluated using the “Indice di Biodiversità Potenziale per 

le foreste italiane” (IPB). This Italian version of the IBP was developed within the LIFE GoProFor project 

(LIFE17 GIE/IT/000561) and the LIFE project BIORGEST. We used for both Cansiglio e Lorenzago di Cadore 

sites the “Piano Montano” reference values.  
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In both sites, as was to be expected, management affected only deadwood components. In Cansiglio, we 

observed an increment of IPB in innovative management option which targeted also the creation of new lying 

deadwood and to girdle 5 big trees per hectare. Moreover, in this site an Ilot de senescence was realized, 

which was not considered in the analysis. In contrast, the traditional management system created a reduction 

of IPB, due to the removal of the standing died trees (Figure 13). 

 

 

Figure 13 Index of potential biodiversity and its components of Cansiglio forest of different management options. 

In Lorenzago di Cadore, we compare traditional and innovative management options with an area that was 

not treated. In both management options, we observed a slight reduction of IPB, always due to reduction of 

standing deadwood (Figure 14). In this area, the removal of dead trees, especially spruce, is highly 

recommended to avoid the sprouting of bark beetles’ infection.  
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Figure 14 Index of potential biodiversity and its components of Lorenzago di Cadore forest of different management options. 

 



RODAL

CODI Finca Ubicació
Superficie 

actuació

Índex 

humitat 

(P/ETP)

Valor Nom UP ha Valor

C1.2.1 Els pins verds Montmell 4,4 0,71

C1.4.1 Soler d’en Jaumàs Replans Berguedà 1,4 0,64

C1.4.2 Soler d’en Jaumàs Replans Berguedà 1,8 0,64

C1.4.4 La Cortada Replans Berguedà 3,8 0,71

C2.2.1 Aiguaviva Montmell 4 0,71

C2.3.1.1 Cal Marimon Serres Ancosa 0,8 0,69

C2.3.1.2 Cal Marimon Serres Ancosa 3,6 0,69

C2.3.2 Can Vich Serres Ancosa 3,8 0,71

C2.5.1 Vallcebre Capçaleres Llobregat 1,6 1,19

C2.5.2 Vallcebre Capçaleres Llobregat 2 1,22

C2.5.3 Sta. M Garrigues Capçaleres Llobregat 5 1,09

C2.6.1 Confós Valls Rialb 4,8 0,68

C2.6.2 Sardanyés Valls Rialb 4,3 0,95

C1.2.1.B Aiguaviva Sylvamed Montmell 1,0 0,73

XPD_SA Sangra Altres UP 4,6 0,58

XPD_SB Sangra Altres UP 1,6 0,58

XPD_PD5.1_P1 Sangra_PD Altres UP 0,8 0,58

XPD_PD5.1_P2 Sangra_PD Altres UP 0,8 0,58

XPD_TL3 Secanella Altres UP 2,96 0,63

XPD_TH3 Secanella Altres UP 2,77 0,63

XPD_LA Llobera Altres UP 2,1 0,70

XPD_LB Llobera Altres UP 1,5 0,69

XPD_PD6.1 Font dels Pobres Altres UP 2,3 0,84

XPD_PEG1 Paratge Cal Bullanga Montmell 8,2 0,70

XPD_ZE El Sallès Altres UP 1,1 0,61

XPD_ZC El Sallès Altres UP 1 0,61

XPD_ZO El Sallès Altres UP 0,9 0,60

XPD El Plater Altres UP 2,2 0,57

Pinassa_C2.14 Prat de la Llena Altres UP 1,4 0,69

Pinassa_C2.15 Prat de la Llena Altres UP 2 0,68

Pinassa_C2.01 El Solà Altres UP 1,73 0,70

Pinassa_C2.02 El Solà Altres UP 1,43 0,69

Pinassa_C3.03 El Solà Altres UP 2,69 0,67

Pinassa_C3.04 Masroig Altres UP 1,51 0,68

Pinassa_C2.20 El Port Altres UP 18,87 0,91

Pinassa_C3.07 El Port Altres UP 2,15 0,84

Pinassa_C4.03 El Port Altres UP 9,1 0,82

Pinassa_C4.01 Alinyà Altres UP 17,1 0,88

Pinassa_C6.02 Torre de Merlí Altres UP 12,85 0,68



C3.1.1 Can Geli de Buscarós Aspres 1 np

C3.2.1 Les Gatelletes Montmell 1,1 np

C3.3.1 Clos Costela Serres Ancosa 1,5 np

C3.3.2 Can SabaterPuigcaní Serres Ancosa 4 np

C3.6.1 Pla de l’Oliva Valls Rialb 2 np

C3.7.1 Can Buscastell ALTRES UP 1,1 np

C3.7.1 Can Buscastell ALTRES UP 8 np

C3.7.2.1 Can Català ALTRES UP 0,81 np

C3.7.2.2 Can Català ALTRES UP 0,7 np

C3.1.1.B CAN SALVI ASPRES 1,5 np

C3.1.2.B CAN BUDO ASPRES 10,8 np

C3.1.3.B CAN AULET ALTRES UP 1,7 np

C3.4.3.b LA CORTADA REPLANS BERGUEDA 2,2 np

C3.7.2.b CA L'AGUSTI OLZI ALTRES UP 2,0 np

XPD Plantació Rosendo ALTRES UP 2,8 np



Superfície 

protegida 

(Zones 

estratègiques 

Incendis)

Espècie principal
Model 

ORGEST
Tractament Climark

ha Codi Codi

0 Ph Ph05 GR- Regulació competència plançoneda/rebrotada

0 Ph Ph05 GR- Regulació competència plançoneda/rebrotada

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència plançoneda/rebrotada

0 Ps Ps11 GR- Regulació competència plançoneda/rebrotada

0 Ph Ph05 GR- Regulació competència pinedes joves

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes (Intensa)

0 Ph Ph01 GR- Regulació competència pinedes adultes (Intensa)

0 Ph Ph01 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Ps RP Recuperació pastures pinedes

0 Ps Ps02 GR- Regulació competència pinedes adultes (Intensa)

0 Ps Ps01 GR- Regulació competència pinedes adultes (Intensa)

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Ps Ps08 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Ph Ph01 GR- Regulació competència pinedes joves

1550 Pn Pn08 Estructuració vulnerabilitat pinedes

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes 

2179 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

877 Pn Pn08 Estructuració vulnerabilitat pinedes

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Ps Ps05 GI- Regulació competència pinedes adultes 

776 Ph Ph04 Estructuració vulnerabilitat pinedes

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn06 GR- Regeneració pinedes adultes 

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Ph Ph07 Estructuració vulnerabilitat pinedes

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes joves

0 Pn Pn03 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes adultes 

0 Pn Pn06 GR- Regulació competència pinedes joves

0 Pn Pn06 GR- Regeneració pinedes adultes 

0 Pn Pn05 GI- Regulació competència pinedes

0 Pn Pn05 GI- Regulació competència pinedes

0 Pn Pn08 Estructuració vulnerabilitat pinedes



0 Pi pinyer - Aforestació

0 Pi pinyer Aforestació 

0 Pav, Sd, Jr, Pc, Pru, Cel au, Fr, Aca Plantació  d’enriquiment 

0 Pav, Sd, Jr, Pc, Pru, Cel au, Fr, Aca- Plantació  d’enriquiment

0 Pn i SorDom - Plantació  d’enriquiment

0 Pop - Aforestació

0 Pop i BM - Plantació agroforestal

0 Ppi mico - Aforestació

0 Ppi - Aforestació

0 Ppi - Aforestació

0 Qs - Aforestació

0 Qs Aforestació 

0 Jur, Fr  50% Plantació agroforestal 

0 PrAv - Plantació  d’enriquiment

0 Jur i Pop - Aforestació



TEMPORALITAT

Itinerari Període analitzat

Descripció treballs Anys

Aclarida plançoneda/selecció tanys i estassada 12

Aclarida plançoneda (fila 1) 12

Aclarida plançoneda (fila 1) 18

Aclarida plançoneda semiselectiva (fila 1) 23

Aclarida  baixa/selecció tanys/estassada selectiva (f3) 32

Aclarida  baixa / selecció de tanys (fila 4) 32

Aclarida  baixa / selecció de tanys (fila 4) 19

Aclarida  baixa / selecció de tanys (fila 3) 15

Tallada arreu amb reserva d'arbres 20

Aclarida selectiva mixta (3f) 22

Aclarida selectiva per aprofitament pastoral futur (3f) 13

Aclarida  baixa i estassada (3f) 23

Aclarida selectiva / selecció de tanys (fila 3) 29

Aclarida mixta (fila 2) 14

Aclarida  baixa i estassada 45

Aclarida  baixa (fila 4) 32

Aclarida  baixa (fila 3) 28

Aclarida  baixa (fila 4) 32

Aclarida  baixa (fila 2) 20

Aclarida  baixa (fila 3) 23

Aclarida  baixa (fila 3) 45

Aclarida  baixa 23

Tallada selectiva 10

Aclarida  baixa 25

Aclarida  baixa (fila 4) 32

Tallada preparatoria (fila 5) 14

Aclarida  baixa (fila 3) 28

Aclarida  baixa (fila 2;2n tractament) 30

Aclarida  baixa (fila 2) 20

Aclarida  baixa (fila 2) 20

Aclarida  baixa/ 1era aclarida (fila 1) 8

Aclarida  baixa (fila 2) 20

Aclarida  baixa (fila 3) i estassada selectiva 28

Aclarida  baixa (fila 3) 28

Aclarida  baixa (fila 2) 26

Tallada preparatòria (fila 5) 14

Tallada selectiva 12

Tallada selectiva 12

Aclarida  baixa (fila 3) 45



Plantació forestal 15

Plantació forestal 15

Plantació  d’enriquiment 15

Plantació  d’enriquiment 15

Plantació  d’enriquiment 15

Plantació forestal 15

Plantació agroforestal 15

Plantació forestal 15

Plantació forestal 15

Plantació forestal (part rodal aclarida sistemàtica) 15

Plantació forestal 15

Plantació forestal 15

Plantació agroforestal 15

Plantació  densificació amb fulloses 15

Plantació forestal 15



CARBONI

C SegrestatNo Gestió/No Plant C SegrestatGestió/Plant Var.anual C segrestat CO2 emès bosc CO2 emès transport

t/ha i any t/ha i any t/ha i any t/ha t/ha

1,61 1,55 -0,06 0,11 0,00

1,61 1,55 -0,06 0,07 0,00

2,02 1,58 -0,44 0,07 0,00

3,34 1,74 -1,60 0,07 0,00

1,00 1,31 0,31 0,33 0,06

0,41 0,63 0,22 0,29 0,12

1,19 1,81 0,62 0,29 0,15

1,64 2,77 1,13 0,29 0,13

2,60 0,00 -2,60 0,29 0,12

2,60 5,15 2,55 0,29 0,19

3,11 4,52 1,41 0,29 0,17

0,99 2,79 1,80 0,29 0,08

0,49 1,97 1,48 0,29 0,14

1,97 3,88 1,91 0,29 0,07

0,90 0,66 -0,24 0,33 0,08

0,41 0,63 0,22 0,29 0,12

0,61 1,12 0,51 0,29 0,09

0,41 0,63 0,22 0,29 0,12

2,52 2,96 0,44 0,29 0,03

0,99 2,79 1,80 0,29 0,08

0,90 0,66 -0,24 0,29 0,08

0,99 2,79 1,80 0,29 0,08

1,74 3,20 1,46 0,29 0,14

1,33 2,12 0,79 0,29 0,12

0,41 0,63 0,22 0,29 0,12

0,30 0,56 0,26 0,22 0,18

0,61 1,12 0,51 0,29 0,09

0,85 0,85 0,00 0,29 0,11

2,52 2,96 0,44 0,29 0,03

2,52 2,96 0,44 0,29 0,03

2,92 1,75 -1,17 0,29 0,03

2,52 2,96 0,44 0,29 0,03

0,61 1,12 0,51 0,33 0,09

0,61 1,12 0,51 0,29 0,09

0,91 2,06 1,15 0,29 0,05

0,30 0,56 0,26 0,22 0,18

1,24 1,89 0,65 0,29 0,10

1,24 1,89 0,65 0,29 0,10

0,90 0,66 -0,24 0,29 0,08



0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

0,00 0,14 0,14 0,00 0,00

0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

0,00 0,87 0,87 0,00 0,00

0,00 0,47 0,47 0,00 0,00

0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

0,00 0,21 0,21 0,00 0,00

0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

0,00 0,08 0,08 0,00 0,00

0,00 0,59 0,59 0,00 0,00



CO2 emès Comb.producte Variació CO2 segrestat CO2 evitat Substitució

Biomassa total 

pre-actuació

CO2 emès 

suposant incendi

t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha

0,00 -2,75 0,00 61,93 65,50

0,00 -2,71 0,00 30,36 32,10

0,00 -29,06 0,00 18,24 19,29

0,00 -134,76 0,00 15,52 16,42

27,89 8,03 13,33 42,30 44,74

53,95 -28,59 21,71 142,20 150,38

67,09 -24,41 27,00 131,86 139,45

40,25 21,37 25,82 150,97 159,66

37,77 -228,50 24,23 144,54 152,86

85,50 119,35 34,41 74,78 79,09

78,03 -11,41 31,41 172,54 182,47

27,31 123,84 17,52 274,79 290,60

46,49 110,16 29,83 169,64 179,41

30,49 67,02 14,57 24,36 25,76

34,59 -74,52 16,53 86,60 91,59

53,95 -28,59 21,71 81,60 86,30

43,17 8,71 17,38 122,80 129,87

37,76 -12,41 24,23 102,84 108,76

12,97 18,91 5,22 99,24 104,95

39,02 112,13 15,70 99,24 104,95

34,59 -74,48 13,92 86,62 91,60

39,02 112,13 15,70 106,62 112,76

46,14 6,86 29,60 106,86 113,01

54,44 17,43 21,91 113,89 120,44

37,76 -12,41 24,23 171,08 180,93

49,81 -36,88 38,15 114,21 120,78

43,17 8,71 17,38 154,68 163,58

52,28 -52,69 21,04 90,59 95,81

12,97 18,91 5,22 126,55 133,84

12,97 18,91 5,22 111,32 117,73

12,97 -47,55 6,20 125,38 132,60

12,97 18,91 5,22 144,13 152,43

43,17 8,67 17,38 138,86 146,85

43,17 8,71 17,38 155,85 164,82

21,58 87,52 10,31 137,10 144,99

49,81 -36,88 38,15 147,65 156,14

33,69 -5,54 21,61 171,08 180,93

33,69 -5,54 21,61 103,70 109,67

34,59 -74,48 13,92 100,77 106,57



0,00 5,29 0,00 0,00 0,00

0,00 7,56 0,00 0,00 0,00

0,00 4,06 0,00 0,00 0,00

0,00 4,06 0,00 0,00 0,00

0,00 2,49 0,00 0,00 0,00

0,00 47,81 0,00 0,00 0,00

0,00 25,61 0,00 0,00 0,00

0,00 5,67 0,00 0,00 0,00

0,00 5,67 0,00 0,00 0,00

0,00 11,34 0,00 0,00 0,00

0,00 1,62 0,00 0,00 0,00

0,00 1,62 0,00 0,00 0,00

0,00 2,61 0,00 0,00 0,00

0,00 4,18 0,00 0,00 0,00

0,00 32,41 0,00 0,00 0,00



AIGUA

Prob. Anual 

d'incendi CO2 evitat Prev Incendis

IMPACTE 

balanç CO2 

 Aigua exportada 

pre-tractament 

(Baseline)

Aigua 

exportada 

Post-gestió IMPACTE Aigua 

Blava exportada

% t/ha t/ha m3/ha m3/ha m3/ha

0,0061 4,77 2,02 131,97 1360,27 7370

0,0090 3,48 0,78 638,99 1249,44 3663

0,0095 3,30 -25,76 1192,12 1463,39 2441

0,0075 2,85 -131,91 1253,06 1794,64 6228

0,0057 8,21 29,57 1021,64 1193,55 2751

0,0075 35,88 29,01 545,50 916,22 5932

0,0070 18,62 21,21 666,50 969,74 2881

0,0148 35,37 82,56 467,96 661,34 1450

0,0000 0,04 -204,22 2167,84 3192,88 10250

0,0000 0,04 153,80 2640,54 3011,90 4085

0,0007 1,72 21,72 2180,71 2841,61 4296

0,0007 4,45 145,81 254,46 465,39 2426

0,0006 3,20 143,19 362,54 679,81 4600

0,0054 1,94 83,53 1188,35 1413,46 1576

0,0005 1,95 -56,04 708,85 810,54 2288

0,0005 1,31 -5,57 697,45 952,63 4083

0,0006 2,16 28,24 411,62 646,92 3294

0,0007 2,42 14,24 576,87 1048,99 7554

0,0005 0,99 25,13 606,62 756,53 1499

0,0005 1,21 129,04 606,62 846,30 2756

0,0018 7,35 -53,22 582,18 609,19 608

0,0019 4,94 132,77 446,31 866,37 4831

0,0021 2,32 38,78 353,41 704,04 1753

0,0058 17,32 56,67 452,09 715,79 3296

0,0084 48,70 60,52 463,16 585,24 1953

0,0085 14,37 15,63 711,16 837,88 887

0,0091 41,59 67,67 416,96 548,03 1835

0,0017 4,81 -26,84 501,04 780,43 4191

0,0007 1,89 26,03 318,86 537,26 2184

0,0003 0,69 24,83 408,09 528,41 1203

0,0008 0,85 -40,51 241,28 382,17 564

0,0013 4,07 28,21 301,11 495,83 1947

0,0009 3,64 29,69 535,48 890,08 4964

0,0014 6,39 32,47 445,85 708,85 3682

0,0006 2,22 100,05 330,53 551,66 2875

0,0005 1,10 2,37 573,86 792,05 1527

0,0015 3,34 19,41 339,75 531,94 1153

0,0014 1,90 17,97 587,15 781,71 1167

0,0016 7,64 -52,92 589,08 690,69 2286



0,0015 0,00 5,29 0 -100 -750

0,0013 0,00 7,56 0 -100 -750

0,0002 0,00 4,06 0 -100 -750

0,0005 0,00 4,06 0 -100 -750

0,0045 0,00 2,49 0 -100 -750

0,0010 0,00 47,81 0 -100 -750

0,0011 0,00 25,61 0 -100 -750

0,0073 0,00 5,67 0 -100 -750

0,0073 0,00 5,67 0 -100 -750

0,0117 0,00 11,34 0 -100 -750

0,0017 0,00 1,62 0 -100 -750

0,0017 0,00 1,62 0 -100 -750

0,0063 0,00 2,61 0 -100 -750

0,0003 0,00 4,18 0 -100 -750

0,0022 0,00 32,41 0 -100 -750



 BIODIVERSITAT

Capacitat 

acollida BDV pre-

tractament      

(rang 0-35)

Capacitat 

acollida BDV 

post-tractament 

(rang 0-35)

IMPACTE 

Biodiversitat 

Potencial

Punts IBP Punts IBP Punts IBP % t/ha % t/ha %

11 11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 8 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

17 23 6 0,00 0,00 0,50 14,74 0,50

17 23 6 0,00 0,00 0,50 18,33 0,50

17 20 3 0,30 9,43 0,40 12,57 0,30

12 12 0 0,30 8,85 0,40 11,79 0,30

12 15 3 0,00 0,00 0,50 23,36 0,50

15 18 3 0,00 0,00 0,50 21,32 0,50

19 24 5 0,30 6,40 0,40 8,53 0,30

13 18 5 0,30 10,89 0,40 14,52 0,30

17 17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

17 17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

17 17 0 0,00 0,00 0,50 14,74 0,50

17 20 3 0,00 0,00 0,50 11,80 0,50

17 20 3 0,30 8,84 0,40 11,79 0,30

20 20 0 0,00 0,00 0,50 3,55 0,50

20 20 0 0,00 0,00 0,50 10,66 0,50

9 9 0 0,00 0,00 0,50 9,45 0,50

9 9 0 0,00 0,00 0,50 10,66 0,50

18 23 5 0,30 10,81 0,40 14,41 0,30

13 13 0 0,00 0,00 0,50 14,88 0,50

17 21 4 0,30 8,84 0,40 11,79 0,30

17 21 4 0,40 18,14 0,40 18,14 0,20

17 21 4 0,00 0,00 0,50 11,80 0,50

11 12 1 0,00 0,00 0,50 14,29 0,50

16 16 0 0,00 0,00 0,50 3,55 0,50

14 14 0 0,00 0,00 0,50 3,55 0,50

14 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

14 14 0 0,00 0,00 0,50 3,55 0,50

23 26 3 0,00 0,00 0,50 11,80 0,50

20 26 6 0,00 0,00 0,50 11,80 0,50

14 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

18 22 4 0,40 18,14 0,40 18,14 0,20

23 26 3 0,30 7,89 0,40 10,52 0,30

24 30 6 0,30 7,89 0,40 10,52 0,30

20 25 5 0,00 0,00 0,50 9,45 0,50

Productes vida  

mitjana (10 anys): 

palets, embalatges

Productes llarga vida (30-

120 anys): estructures, 

mobiliari, tanques, pals, 

travesses

PRODUCTES PREVISTOS 

Productes vida curta 

(< 2anys): biomassa x 

energia, llenya, paper 

i cartró



0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 17 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 17 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 17 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Marcatge
Actuació 

multifuncional

Direcció 

d'obra

TOTAL Costos 

execució actuació

t/ha euros/ha euros/ha euros/ha euros/ha

0,00 0,00 0,00 5,91 1900 17,73 1923,64

0,00 0,00 0,00 18,57 2050 74,29 2142,86

0,00 0,00 0,00 14,44 2050 57,78 2122,22

0,00 0,00 0,00 6,84 2050 27,37 2084,21

15,24 15,24 28,16 26,00 2100 32,50 2158,50

14,74 29,48 60,45 17,72 1900 32,50 1950,22

18,33 36,66 67,76 17,22 1900 28,89 1946,11

9,43 31,42 58,08 27,37 1900 20,53 1947,89

8,85 29,48 55,08 32,50 1200 48,75 1281,25

23,36 46,72 83,43 26,00 1100 39,00 1165,00

21,32 42,64 76,14 26,00 1900 20,80 1946,80

6,40 21,32 67,89 27,08 1900 10,83 1937,92

10,89 36,29 64,80 24,19 1900 18,14 1942,33

16,66 16,66 30,80 50,23 1100 75,34 1225,57

18,90 18,90 38,69 5,65 1900 16,77 1922,43

14,74 29,48 60,45 32,50 1100 16,77 1149,27

11,80 23,59 48,36 32,50 1100 48,75 1181,25

8,84 29,48 60,45 32,50 1100 48,75 1181,25

3,55 7,09 14,55 17,57 1100 18,15 1135,72

10,66 21,32 43,71 18,77 1100 18,15 1136,92

9,45 18,90 38,69 12,38 1100 21,66 1134,04

10,66 21,32 43,71 34,67 1100 21,66 1156,33

10,81 36,02 64,31 22,61 1100 33,91 1156,52

14,88 29,75 55,00 19,02 1100 12,68 1131,71

8,84 29,48 60,45 23,64 1100 26,00 1149,64

9,07 45,36 93,00 26,00 1200 26,00 1252,00

11,80 23,59 48,36 28,89 1100 26,00 1154,89

14,29 28,57 52,80 0,00 1100 23,64 1123,64

3,55 7,09 14,55 18,57 1100 22,94 1141,51

3,55 7,09 14,55 13,00 1100 22,94 1135,94

7,09 7,09 14,55 15,03 1100 22,22 1137,25

3,55 7,09 14,55 18,18 100 22,22 140,40

11,80 23,59 48,36 29,00 1900 22,22 1951,22

11,80 23,59 48,36 34,44 1100 51,66 1186,09

11,79 11,79 24,18 5,51 1100 6,89 1112,40

9,07 45,36 93,00 24,19 1200 36,28 1260,47

7,89 26,30 53,94 11,43 1100 8,57 1120,00

7,89 26,30 53,94 9,12 1100 7,60 1116,73

9,45 18,90 38,73 26,00 1100 12,14 1138,14

t biomassa-

capçada/ha 

Orgest

t50%/ha 

Orgest

PRODUCTES PREVISTOS 
COSTOS LLIGATS A L'ACTUACIÓ

Productes vida curta 

(< 2anys): biomassa x 

energia, llenya, paper 

i cartró



0,00 0,00 0,00 26,00 2500 26,00 2552,00

0,00 0,00 0,00 13,00 2500 23,64 2536,64

0,00 0,00 0,00 17,33 1000 34,67 1052,00

0,00 0,00 0,00 6,50 1000 13,00 1019,50

0,00 0,00 0,00 13,00 1000 13,00 1026,00

0,00 0,00 0,00 23,64 2500 23,64 2547,27

0,00 0,00 0,00 13,00 900 3,25 916,25

0,00 0,00 0,00 32,10 2500 32,10 2564,20

0,00 0,00 0,00 37,14 2500 37,14 2574,29

0,00 0,00 0,00 17,36 2500 17,36 2534,72
0,00 0,00 0,00 2,40 2500 2,40 2504,80

0,00 0,00 0,00 13,00 2500 15,31 2528,31

0,00 0,00 0,00 12,01 900 12,01 924,02

0,00 0,00 0,00 13,13 1000 13,13 1026,26
0,00 0,00 0,00 9,29 2500 9,29 2518,57



Ingrés fusta a 

indústria

Cost 

transport/come

rcialització

TOTAL Ingrès venda 

producte

€/ha €/ha euros/ha

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

929,28 422,40 506,88

2448,23 906,75 1541,48

2710,40 1016,40 1694,00

2485,82 871,20 1614,62

2550,20 826,20 1724,00

3545,78 1251,45 2294,33

3235,95 1142,10 2093,85

2953,22 1357,80 1595,42

3000,24 1296,00 1704,24

1016,40 462,00 554,40

1276,70 580,32 696,38

2448,23 906,75 1541,48

1958,58 725,40 1233,18

2629,58 906,75 1722,83

589,08 218,18 370,90

1770,26 655,65 1114,61

1566,86 580,32 986,54

1770,26 655,65 1114,61

2977,74 964,71 2013,03

2200,00 825,00 1375,00

2629,58 906,75 1722,83

4185,00 1395,00 2790,00

1958,58 725,40 1233,18

2112,00 792,00 1320,00

589,08 218,18 370,90

589,08 218,18 370,90

479,99 218,18 261,81

589,08 218,18 370,90

1958,58 725,40 1233,18

1958,58 725,40 1233,18

797,94 483,60 314,34

4185,00 1860,00 2325,00

2346,39 1078,80 1267,59

2346,39 1078,80 1267,59

1568,75 581,02 987,73

INGRESSOS DERIVATS DE LA VENDA DE PRODUCTES



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



FACTORS SUBSTITUCIÓ

Factors calculats al Life CLIMARK (Gomez et al, 2020) pel pi roig, assimilable a tots els pins

Producte

Estella (BIOMASSA)

Palet

Biga (FUSTA ESTRUCTURAL)

Factors d'emissions per incendi

Tractament 

Aclarides de plançoneda

Tractament complementari (estassada)

Aclarides selective/baixes i Tallades selectives

Tallades de regeneració 

Transport bosc-indústria

densitat fusta (30% hbh) (reposada a carregador)

Coníferes

Alzines i roures

Planifolis (faig, castanyer i freixe)

% Producte obtingut als tractaments CLIMARK 

GR- Regulació competència plançoneda/rebrotada

GR- Regulació competència pinedes joves

GR- Regulació competència pinedes adultes - productes baixa qualitat

GR- Regulació competència pinedes adultes - productes alta qualitat

GR- Regulació competència fulloses/quercínees - productes baixa qualitat

GR- Regulació competència fulloses/quercínees - productes alta qualitat

GI- Regulació competència pinedes

GI- Regulació competència fulloses/quercínees

Allargament torn pinedes*- transició

Allargament torn pinedes / Regeneració pinedes

Silvicultura per producte de qualitat fulloses/quercínees* - transició

Silvicultura per producte de qualitat fulloses/quercínees

Recuperació pastures pinedes

Recuperació pastures fulloses/quercínees

Adevesament pinedes

Adevesament fulloses/quercínees

Estructuració vulnerabilitat pinedes

Estructuració vulnerabilitat fulloses/quercínees



COSTOS ACTUACIONS

Actuació

Aclarida baixa o mixta / Tallada selectiva

Tallada més estassada o tallada més selecció de tanys

Tallada més estassada més selecció de tanys

Aclarida de plançoneda o selecció de tanys (rebrotades joves)

Tallada arreu amb reserva o preparatoria/disseminatoria o adevesament

Plantació agroforestal

Plantació forestal

Plantació enriquiment

Estassada

COSTOS MARCATGE I DIRECCIÓ OBRA

Els costos de marcatge són el resultat de multiplicar les hores dedicades al marcatge de la tallada, senyalament de límits i/o explicació dels criteris de tallada als treballadors, pel cost horari d'un tècnic (26€) i dividit per la superficie del rodal

Els costos de direcció d'obra són el resultat de multiplicar les hores dedicades al seguiment dels treballs i la seva certificació, pel cost horari d'un tècnic (26€)  i dividit per la superficie del rodal

*A l'inici de la transformació del model, els productes extrets són majoritàriament els provinents de l'extracció dels arbres competidors als arbres de qualitat que es queden al bosc fins obtenir els diàmetres objectiu



Factors calculats al Life CLIMARK (Gomez et al, 2020) pel pi roig, assimilable a tots els pins

Kg C desplaçats / kg C producte de fusta Coeficient substitució (tCO2/tproducte)

0,478 0,876

0,327 0,599

0,583 1,069

Severitat coniferes molt alta Factor emissió coniferes con Medit-

(% biomassa consumida)) tCO2/tbiomassa

0,65 1,627

Emissions maquinària (tC/ha)

0,02

0,01

0,08

0,06

6,79 1,17

 kgC02 eq/ t biomassa Kg Co2eq/tserra

t30/m3

0,62 Pi roig

0,97 Pi blanc

0,78 Pinassa

% productes llarga vida (30-120 anys): 

estructures, mobiliari, tanques, pals, travesses

% productes vida  mitjana (10 anys): 

palets, embalatges
0 0

0 0

0 50

30 40

0 0

40 0

20 40

30 0

0 70

40 40

0 0

40 0

0 60

0 0

0 60

0 0

0 50

0 0



Costos (€/ha)

1039

1914

2100

2035

1131

900

2500

1000

913

Els costos de marcatge són el resultat de multiplicar les hores dedicades al marcatge de la tallada, senyalament de límits i/o explicació dels criteris de tallada als treballadors, pel cost horari d'un tècnic (26€) i dividit per la superficie del rodal

Els costos de direcció d'obra són el resultat de multiplicar les hores dedicades al seguiment dels treballs i la seva certificació, pel cost horari d'un tècnic (26€)  i dividit per la superficie del rodal

*A l'inici de la transformació del model, els productes extrets són majoritàriament els provinents de l'extracció dels arbres competidors als arbres de qualitat que es queden al bosc fins obtenir els diàmetres objectiu



3,98

promig PREUS LLOTJA VIC €/t

t50/m3 FUSTA TRITURACIÓ

0,81 52

0,88 47

0,93 48

% productes vida curta (< 2anys): 

biomassa x energia, llenya, paper i 
0

100
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33



Els costos de marcatge són el resultat de multiplicar les hores dedicades al marcatge de la tallada, senyalament de límits i/o explicació dels criteris de tallada als treballadors, pel cost horari d'un tècnic (26€) i dividit per la superficie del rodal

Els costos de direcció d'obra són el resultat de multiplicar les hores dedicades al seguiment dels treballs i la seva certificació, pel cost horari d'un tècnic (26€)  i dividit per la superficie del rodal

*A l'inici de la transformació del model, els productes extrets són majoritàriament els provinents de l'extracció dels arbres competidors als arbres de qualitat que es queden al bosc fins obtenir els diàmetres objectiu
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Summary of simulations on CLIMARK forest plots 

Miquel De Cáceres (CTFC) 

20/12/2019 

 

Aim: To compare water flows and plant drought stress on treatment forest plots (before and after 

the intervention) of the CLIMARK network. 

 

Vegetation data: Vegetation description (trees, saplings < 5 cm DBH and shrubs) before and after 

intervention. Leaf area index (LAI) estimated from available allometries for foliar biomass (trees) 

and fine fuels (shrubs; De Cáceres et al. 2019).  

Soil data: Measurements (soil texture, soil depth, bulk density and rock fragment content) on soil 

samples taken on forest plots. Rock fragment content transformed from %weight to %volume. 

Missing field data complemented with data from soil grids (Hengl et al. 2017). 

Historic climate data (1990-2018): Interpolation of daily weather data from available AEMET and 

SMC networks of automated meteorological stations. Interpolations conducted using R package 

meteoland (De Cáceres et al. 2018).  

 

Water balance model 

Daily simulation of interception, infiltration, runoff, percolation, soil evaporation and plant 

transpiration, following the water balance model of De Cáceres et al. (2015), implemented in the R 

library medfate. 

 

Simulations for two periods of 25 years: historic (1981-2015). Annual statistics calculated for each 

year: 

 Annual exported blue water (runoff and deep-drainage). 

 Number of days with drought stress > 50% for each relevant species. 
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1. Agullana – Alt Empordà (C2.1.1.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 2.4919 

 Y (ETRS89) 42.2442 

Topography Elevation (m) 302 

 Slope (º) 10 

 Aspect (º) 70 (NE) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 79/13/7 
30-50: 83/11/6 

 Bulk density (kg/m3) 1.2 / 1.6 

 Rock fragment content (%vol)  0.53% / 2.1% 

 Soil depth (cm) 45 cm 

 Soil extractable water (mm) 54 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Quercus suber) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.14 to 0.68 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 534 to 703 mm/yr (+32%; median), under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 10 a 0 days/yr (medians) for 

Quercus suber. 



3 

2. Can Budo –  (C2.1.2.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 2.4738 

 Y (ETRS89) 42.2153 

Topography Elevation (m) 243 

 Slope (º) 8 

 Aspect (º) 90 (E) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 79/13/7 
30-50: 83/11/6 

 Bulk density (kg/m3) 1.2 / 1.6 

 Rock fragment content (%vol) 0.53% / 2.1% 

 Soil depth (cm) 45 cm 

 Soil extractable water (mm) 54 

 
Effects on LAI Effects on drought stress 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

 
 

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 3.13 to 1.04 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 432 to 684 mm/yr (+58%; medians), under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 28-32 a 0 days/yr (medians) for 

Quercus ilex, Quercus suber and Erica arborea. 
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3. Aiguaviva–  (C1.2.2.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.3037 

 Y (ETRS89) 41.2149 

Topography Elevation (m) 503 

 Slope (º) 10 

 Aspect (º) 330 (NW) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 41/39/20 
30-50: 41/39/20 

 Bulk density (kg/m3) 1.3 / 1.5 

 Rock fragment content (%vol) 9.4% / 59% 

 Soil depth (cm) 45 cm 

 Soil extractable water (mm) 104 

 
Effects on LAI Effects on drought stress 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 1.98 to 1.34 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 64 to 89 mm/yr (+39%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 10-17 a 0 days/yr (medians) for 

Pinus halepensis and Quercus ilex. 
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4. Cercs –  (C2.2.1.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.5015 

 Y (ETRS89) 42.7545 

Topography Elevation (m) 1110 

 Slope (º) 10 

 Aspect (º) 180 (S) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 27/36/37 
30-50: 13/50/37 

 Bulk density (kg/m3) 1.27 / 1.5 

 Rock fragment content (%vol) 2.8% / 21.4% 

 Soil depth (cm) 60 cm 

 Soil extractable water (mm) 168 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus sylvestris) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 4.0 to 2.02 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 77 to 310 mm/yr (+305%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 21 a 0 days/yr (medians) for Pinus 

sylvestris. 
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5. La Llacuna (Pinus nigra) –  (C2.3.1.a1) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.304 

 Y (ETRS89) 41.2822 

Topography Elevation (m) 687 

 Slope (º) 29 

 Aspect (º) 30 (NE) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 52/31/17 
30-50: 51/30/19 

 Bulk density (kg/m3) 1.27 / 1.5 

 Rock fragment content (%vol) 25% /18% 

 Soil depth (cm) 80 cm 

 Soil extractable water (mm) 132 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus nigra) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.21 to 1.35 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 170 to 252 mm/yr (+48%; medians), under the current climate. The 

water balance model also predicts that median drought stress is not significant for Pinus nigra, regardless of the 

intervention (although some years with stress occur before). 
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6. La Llacuna (Pinus halepensis) –  (C2.3.1.a4) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.305 

 Y (ETRS89) 41.282 

Topography Elevation (m) 687 

 Slope (º) 12 

 Aspect (º) 70 (NE) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 52/31/17 
30-50: 51/30/19 

 Bulk density (kg/m3) 1.13 / 1.44 

 Rock fragment content (%vol) 25% / 18% 

 Soil depth (cm) 80 cm 

 Soil extractable water (mm) 132 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus halepensis) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.08 to 1.30 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 142 to 228 mm/yr (+60%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 18 a 0 days/yr (medians) for Pinus 

halepensis. 
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7. La Llacuna/Can Vich –  (C2.3.2.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.334 

 Y (ETRS89) 41.285 

Topography Elevation (m) 660 

 Slope (º) 8 

 Aspect (º) 345 (N) 

Soil Texture  

(% sand/silt/clay) 

0-30: 52/31/17 

30-50: 51/30/19 

 Bulk density (kg/m3) 1.13 / 1.44 

 Rock fragment content (%vol) 25% / 18% 

 Soil depth (cm) 80 cm 

 Soil extractable water (mm) 132 

 
Effects on LAI Effects on drought stress 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 1.86 to 1.56 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 136 to 165 mm/yr (+21%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from 2 a 0 days/yr (medians) for Pinus 

halepensis and Quercus ilex. 
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8. Vallcebre (1) –  (C2.5.1.a1) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.483 

 Y (ETRS89) 42.114 

Topography Elevation (m) 1315 

 Slope (º) 16 

 Aspect (º) 100 (E) 

Soil Texture  
(% sand/silt/clay) 

0-30: 24/50/26 
30-50: 15/37/20 

 Bulk density (kg/m3) 1.35 / 1.44 

 Rock fragment content (%vol) 9% / 3% 

 Soil depth (cm) 60 cm 

 Soil extractable water (mm) 167 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus sylvestris) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.18 to 1.35 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 357 to 499 mm/yr (+39%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts that drought stress does not occur (medians) for Pinus sylvestris, regardless of the 

intervention. 
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9. Vallcebre (2) –  (C2.5.1.a2) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.483 

 Y (ETRS89) 42.114 

Topography Elevation (m) 1347 

 Slope (º) 11 

 Aspect (º) 90 (E) 

Soil Texture  

(% sand/silt/clay) 

0-30: 24/50/26 

30-50: 15/37/20 

 Bulk density (kg/m3) 1.35 / 1.44 

 Rock fragment content (%vol) 9% / 3% 

 Soil depth (cm) 60 cm 

 Soil extractable water (mm) 167 

 
Effects on LAI Effects on drought stress 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.75 to 1.78 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 291 to 442 mm/yr (+51%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts that drought stress is not significant, on average, for Pinus sylvestris and Pinus 

uncinata, regardless of the intervention. 
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10. Confos –  (C2.6.1.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.126 

 Y (ETRS89) 42.332 

Topography Elevation (m) 705 

 Slope (º) 14 

 Aspect (º) 320 (NW) 

Soil Texture  

(% sand/silt/clay) 

0-30: 55/30/12 

30-50: 46/31/25 

 Bulk density (kg/m3) 1.11 / 1.26 

 Rock fragment content (%vol) 8.4% / 39% 

 Soil depth (cm) 90 cm 

 Soil extractable water (mm) 216 

 
Effects on LAI Effects on drought stress 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.43 to 2.20 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 172 to 198 mm/yr (+15%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts that drought stress is not significant, on average,  for Pinus nigra and Quercus 

faginea. 
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11. Sardanyes –  (C2.6.2.a) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.829 

 Y (ETRS89) 42.655 

Topography Elevation (m) 1235 

 Slope (º) 14 

 Aspect (º) 40 (NE) 

Soil Texture  

(% sand/silt/clay) 

0-30: 85/7/8 

30-50: 83/7/10 

 Bulk density (kg/m3) 1.26 / 1.43 

 Rock fragment content (%vol) 2.8% / 8.1% 

 Soil depth (cm) 50 cm 

 Soil extractable water (mm) 52 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus sylvestris) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 2.35 to 1.60 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 276 to 374 mm/yr (+35%; medians) under the current climate. The 

water balance model also predicts a reduction in the duration of drought stress from a median of 12 to 0 days/yr for 

Pinus sylvestris, but with strong interannual variability. 
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12. Vallcebre (feixes) –  (C2.5.1.a0) 

 Variable Data 

Coordinates X (ETRS89) 1.483 

 Y (ETRS89) 42.114 

Topography Elevation (m) 1280 

 Slope (º) 1 

 Aspect (º) 70 (NE) 

Soil Texture  

(% sand/silt/clay) 

0-30: 24/50/26 

30-50: 15/37/48 

 Bulk density (kg/m3) 1.35 / 1.44 

 Rock fragment content (%vol) 9.4% / 3.2% 

 Soil depth (cm) 60 cm 

 Soil extractable water (mm) 167 

 
Effects on LAI Effects on drought stress (Pinus sylvestris) 

  

Effects on blue water (runoff+deep drainage) 

  

According to allometric equations used in the water balance model, the intervention would entail a reduction in stand 

leaf area index (LAI) from 3.40 to 0.95 m2/m2. As a consequence of this reduction, the amount of water annually 

exported from the forest plot would increase from 199 to 566 mm/yr (+185%; medians) under the current climate. 

The water balance model also predicts that drought stress is not significant, on median, for Pinus sylvestris, although 

with strong interanual variability before the treatment. 
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1. Resum 

El projecte Life Climark (2018-2022), promogut pel Centre de la Propietat Forestal i l’Oficina del 

Canvi Climàtic de Catalunya i on ha col·laborat, entre d’altres, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha 

tingut per objecte estudiar quins són els efectes de la gestió forestal sobre diferents vectors, 

especialment en relació a la fixació de carboni, la biodiversitat i la generació d’aigua blava 

(aquella fracció de la pluja que, més enllà de l’evapotranspiració i la humitat dels sòls,  arriba al 

cicle hidrològic, als nivells saturats dels aqüífers i/o a generar cabals fluvials). 

En aquest darrer cas, un dels àmbits d’estudi (doncs el Climark ha desenvolupat les seves 

avaluacions també en altres àmbits arreu de Catalunya) ha estat la finca forestal del Mas 

Marimon, al terme municipal de La Llacuna, on ja es disposava d’un pla d’explotació forestal 

prèviament acordat amb la propietat i on l’Agència va considerar fer un seguiment hidrològic 

més específic i detallat, amb l’objectiu de constatar els eventuals guanys d’aigua blava 

associats a la gestió forestal endegada amb el projecte. L’objecte d’aquest document és la 

descripció d’aquests treballs i resultats més específics i concrets, al Mas Marimon. 

Entorn a gener-març de 2019 es van realitzar els tractaments silvícoles en part de la finca 

indicada, assolint una extensió de l’ordre de les 4 hectàrees, fonamentalment de pinassa i amb 

una intervenció o gestió relativament intensa, d’acord a les consignes ORGEST (Orientacions 

de gestió forestal sostenible de Catalunya), per tal d’ajudar a detectar els eventuals canvis. 

En paral·lel, es va iniciar el seguiment hidrològic dels seus efectes, instal·lant piezòmetres 

d’escassa profunditat (< 10 m) però que s’han mostrat suficients per a observar la presència de 

l’aigua freàtica en aquesta escala local o gairebé superficial, lluny dels fluxos d’escala regional, 

molt més profunds, de l’aqüífer Carme – Capellades on s’emmarca l’àmbit. Aquest control s’ha 

completat amb el seguiment de cabal a les fonts de Marimon i les Clotes, pròximes a la zona 

gestionada, mitjançant aforaments manuals. A la zona es compta també amb les dades 

meteoclimàtiques d’una estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Donat que no es 

disposava de registres hidrològics històrics, l’estratègia ha passat per la comparació entre dos 

àmbits de característiques inicials equiparables (“conques bessones”), establint un d’ells com a 

zona de control i actuant en l’altre. 

Les precipitacions anuals mitjanes es situen entorn dels 600 mm, tot i que aquests darrers anys 

de seguiment han estat lleugerament inferiors. La coberta forestal de partida, fins als punts de 

control de les fonts, és de l’ordre del 60 al 80%. Els punts de control piezomètric són al límit de 

les zones de bosc, amb pràcticament un 100% de coberta arbrada. 
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Desprès d’uns 3 anys de seguiment, en general força secs amb excepció del període inicial i 

entorn a la primavera de 2020, força humits, ha estat complex extreure conclusions clares de 

les dades de camp. Les incerteses han estat elevades, doncs a la dificultat per detectar canvis 

de nivells o cabals tant petits, es suma l’esmentat caràcter sec del període, la falta d’històrics 

de referència o també el fet que la comparació entre l’àmbit on s’ha fet la gestió i l’àmbit veí de 

control o referència és molt complexa, donat que en rigor les dues petites subconques, tot i les 

semblances, no serien perfectament bessones des d’un punt de vista hidrogeològic. 

Tot i això, “l’experiment” ha estat positiu, havent detectat comportaments, en episodis de pluges 

concrets, en el sentit del que els models conceptuals preveien, amb entrades d’aigua blava més 

significatives en l’àmbit gestionat, respecte l’àmbit no gestionat. Les dades de detall també han 

permès ajustar satisfactòriament simulacions hidrològiques més acurades, per a completar la 

interpretació final dels resultats. Així, les conclusions generals apunten a que la generació 

d’aigua blava, amb la gestió forestal aquí plantejada (intensa) i per als més de 3 anys de 

seguiment inicial (2019-2022), es podria haver incrementat entorn del 12%, variable en funció 

del caràcter més o menys plujós de cada sub-període (del 8 al 15%). 

Cal tenir present que, previsiblement, aquest efecte s’atenuarà en uns anys, entorn d’una 

dècada, si no es fa un manteniment periòdic que compensi la tendència al retorn de les 

condicions inicials, amb la recuperació espontània de l’aforestació. 

Es considera, finalment, que aquests comportaments es podrien extrapolar, amb la precaució 

necessària. Tot i tractar-se d’observacions i conclusions obtingudes a nivell local, de micro-

conques, les característiques i els efectes serien re-escalables o reproduïbles a un nivell més 

regional, a escala de conca, en àmbits de característiques similars, de mitja muntanya 

mediterrània. 
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2. El marc del projecte Life Climark 

 

2.1. El marc del projecte Life Climark; introducció 

El gran creixement de la massa forestal observat a bona part de Catalunya es va iniciar o 

intensificar aproximadament entorn de la meitat del segle passat, arrel de l’intens 

abandonament rural que es va produir arreu. Aquest fenomen ha tingut i encara té importants 

conseqüències sobre els règims hidrològics afectats i sobre els quals, més recentment, també 

s’hi han sumat altres factors, com els més específicament climàtics associats a l’escalfament 

global o canvi climàtic. Tot plegat ha donat lloc a marcades tendències que, englobades dins 

del denominat canvi global, són la principal causa de molts dels canvis constatats en els patrons 

hidrològics del nostre entorn. Entre aquests, i amb independència de les creixents detraccions 

d’aigua associades als consums, hi destaquen la forta reducció de cabals de la major part de 

fonts i rius o la significativa baixada de moltes reserves aqüíferes. S’estima que, amb caràcter 

general, les aportacions fluvials han patit, fins i tot en règim natural (sense la consideració de la 

gestió i els consums d’aigua antròpics), una reducció pròxima al 30% al llarg de les darreres 3 

o 4 dècades (Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, ACA, 2022). 

Altres conseqüències d’aquests canvis associats als boscos, i que previsiblement es poden 

veure reforçades en el futur amb l’empitjorament de les condicions climàtiques, són l’augment 

del risc d’incendis o una certa tendència a la pèrdua de biodiversitat, lligada a la reducció de 

matollars i espais oberts amb l’expansió i densificació de les masses forestals (informe Estat de 

la Natura a Catalunya, 2020). Però, segurament, l’efecte més significatiu de la gran expansió 

forestal hagi estat la contribució al segrest de diòxid de carboni atmosfèric (CO2), fixat en forma 

de carboni a arbres i sòls forestals. Actualment, però, aquest paper dels nostres boscos en la 

mitigació del canvi climàtic està en risc, doncs el ritme de segrest de CO2 ha disminuït un 17% 

els darrers 25 anys i l’increment de la freqüència i la intensitat de les pertorbacions amenacen 

els estocs acumulats, amb boscos relativament joves però de densitats extremes i elevada 

vulnerabilitat (informe FOREStime, Banqué et al.,  2020). 

Aquests darrers anys són nombrosos els treballs que estan aportant nova i millor informació 

sobre aquests efectes, però sovint ho fan des de perspectives específiques o visions sectorials. 

Per avançar en la caracterització d’aquests efectes i serveis des d’una perspectiva més global, 

així com de les eventuals millores associades als diferents escenaris de gestió, el projecte LIFE 

CLIMARK va sorgir amb l’objectiu principal d’elaborar una metodologia per al càlcul dels 
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l’impactes de la gestió forestal, ja amb aquesta òptica multifuncional, centrant-se en tres factors 

clau de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània: el carboni, l’aigua i la 

biodiversitat. 

Aquest plantejament es completa  amb l’aplicació pràctica d’aquesta metodologia en un conjunt 

de rodals, que representen un ventall ampli de casos arreu de Catalunya, on s’implementa una 

gestió seguint els models de referència establerts en les Orientacions de gestió forestal 

sostenible de Catalunya (ORGEST). En total s’ha actual en 19 rodals, assolint en conjunt més 

de 90 ha de bosc gestionat. 

El projecte LIFE CLIMARK (2017-2022) ha estat liderat pel Centre de la Propietat Forestal (CPF) 

i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), però ha comptat amb la col·laboració de d’altres 

nombrosos organismes i actors, com ara el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), 

l’Institut Jaume Almera del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) o l’Agència 

Catalana de l’Aigua (Cervera, T. et al., 2022). 

Més concretament en el cas del vector aigua i la quantificació dels impactes associats, si bé 

existeixen nombroses avaluacions a partir de models teòrics i simulacions numèriques (Zhang, 

L. et al., 2001; Sabaté, S., 2009; Banqué et al., 2020) que apunten en el sentit de les 

observacions derivades de les sèries hidrològiques, les incerteses encara són grans per acotar 

correctament la magnitud d’aquests fenòmens, especialment quan a escales hidrològiques o 

de conca hi conflueixen diferents factors. També existeixen, en menor número, experiències de 

camp on s’han observat els efectes de les actuacions forestals sobre el balanç d’aigua a nivell 

de rodal, però arribant únicament a la caracterització dels guanys en la humitat dels sòls 

(informes projecte Life MEDACC, Pla et al., 2018). Els treballs que van més enllà són encara 

més escassos i sovint difícils d’interpretar o extrapolar fora del seu context (per exemple, en 

conques pilot on es porta a terme una gestió extrema, amb la pràctica eliminació del bosc). Són 

pocs els projectes, sota esquemes de gestió més realistes i amb objectiu multifuncionals, que 

busquen observar com els eventuals increments d’humitat poden arribar a excedir les capacitats 

de camp dels sòls i, en materials saturats, arribar a generar la denominada “aigua blava”, 

aquella que flueix, sovint subterràniament, recarregant aqüífers i donant lloc a posteriors 

surgències i drenatges a través de fonts (escorrentiu subterrani), o arribant també a produir 

escorrentiu superficial directe en els casos de pluges i/o actuacions més intenses. 

Per suplir o completar molts d’aquests aspectes, en el marc del projecte LIFE CLIMARK s’ha 

efectuat un monitoratge més complet sobre els balanços d’aigua (blava) en dos dels rodals 

gestionats, corresponent a dues zones boscoses de Catalunya però a la vegada ben 

diferenciades; a l’alt Pirineu de Vallcebre, d’elevada pluviometria, i a la mitja muntanya, més 

mediterrània i seca, de la Llacuna. Es sobre aquest segon àmbit que es centra el present 
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informe, que es pot considerar una extensió de la publicació “Impacte de la gestió de les pinedes 

de pi blanc en els serveis ecosistèmics: carboni, aigua i biodiversitat. Experiències de 

monitoratge del balanç d’aigua de dues “conques bessones” a la Llacuna.” (Cervera et al., 

2022). 

 

2.2. Objectius i metodologia adoptada als boscos de Marimon 

Tal i com s’ha apuntat a la introducció, en el nostre entorn la gestió forestal esdevé una eina 

transversal o multifuncional, de gran importància en la mitigació i adaptació del canvi climàtic. 

Així doncs, en primer lloc cal recordar que els objectius més generals del projecte LIFE 

CLIMARK, on s’integra el present treball, passen per avançar en la caracterització, des d’una 

perspectiva global, dels diferents efectes i serveis proveïts per la gestió forestal. El projecte 

posa el focus en l’elaboració d’una metodologia per al càlcul d’aquests impactes, recolzada en 

les experiències d’un ampli ventall d’intervencions demostratives i amb especial atenció als 

vectors carboni, aigua i biodiversitat. 

A un nivell més concret de les tasques de seguiment i anàlisi hidrològics del present treball, els 

objectius es centren en intentar constatar els efectes esmentats sobre el vector aigua, però més 

concretament en relació a l’aigua blava aflorada amb la gestió forestal. Si fins ara es disposava 

principalment d’aproximacions més teòriques o constatacions a nivell d’humitats dels sòls, el 

que es busca és avançar en l’escala de les constatacions d’aquests increments d’aigua, 

constatant la seva suficiència per a saturar els sòls i entrar plenament en el cicle hidrològic, ja 

sigui com a reserves aqüíferes o cabals drenats per fonts o de circulació fluvial.  

 

Desprès d’uns mesos de primers contactes, la col·laboració més formal de l’Agència Catalana 

de l’Aigua es va iniciar la primavera-estiu de 2018 en dues de les zones (UP Capçaleres del 

Llobregat i UP Serres d’Ancosa) on es vol estudiar amb més detall el paper de la denominada 

aigua blava. Més concretament, l’objectiu del present treball és descriure els treballs realitzats 

fins ara dins dels projecte LIFE CLIMARK vinculats, específicament, a la identificació i eventuals 

canvis dels fluxos d’aigua blava associats als boscos i la seva gestió. S’entén com aigua blava 

aquella part de la pluja total que no es utilitzada per les plantes (aigua verda, interceptada i/o 

evapotranspirada) i que excedeix la capacitat de camp dels sòls, de manera que, en materials 

saturats, flueix o bé com escorrentiu superficial directe o bé, i principalment, com a recàrrega 

d’aigües subterrànies i posterior surgència o drenatge a través de fonts (escorrentiu subterrani). 
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En el primer dels casos on col·labora l’Agència, s’ha actuat a les conques experimentals de 

Vallcebre,  amb boscos adults de pi roig de l’àmbit prepirinenc i central, on el CSIC-Jaume 

Almera compta amb l’experiència de més de dues dècades de monitoratge hidro-forestal i 

seguiment del paper de l’aforestació. En aquest cas, l’Agència hi contribueix econòmicament 

per facilitar les tasques del CSIC. 

En segon lloc, l’Agència, amb medis propis, ha sensoritzat també l’àmbit gestionat als boscos 

de Marimon, a La Llacuna, sobre pinedes, bosquines i matollars de reconstitució del carrascar 

o alzinar, alternats amb afloraments de penyes calcàries o dolomítiques a les zones altes i 

alguns camps de conreu de secà a les més baixes. 

L’elecció dels dos casos respon a les seves situacions estratègiques des del punt de vista de 

l’aigua (blava) generada; a sobre dels embassaments del sistema que subministra a la Regió 

Metropolitana de Barcelona en el cas de Vallcebre, i a la principal zona de recàrrega de l’aqüífer 

Carme-Capellades, font principal també per a l’abastament de bona part de l’Anoia. 

En tant que a Vallcebre, on es disposa d’informació històrica, l’objectiu és detectar canvis en la 

resposta hidrològica de la conca entre les situacions pre i post gestió forestal, a La Llacuna, on 

no es compta amb referències sobre el comportament hidrològic previ, l’objectiu passa per 

identificar diferències entre la resposta de la conca o àmbit gestionat respecte un àmbit veí, no 

gestionat, de característiques hidroforestals a priori (aquesta és la hipòtesi de partida) similars. 

És sobre les actuacions en aquest àmbit de La Llacuna, als denominats boscos del Mas 

Marimon, on es centra el present informe. 

D’altra banda, per ajustar aquestes avaluacions, el coneixement de camp pot oferir un doble 

objectiu; d’una banda constatar evidències dels comportaments previstos, i d’una altra, si 

davant experiències de petita entitat o escala no és possible arribar a detectar els efectes, al 

menys aquest coneixement de camp pot aportar nova informació per al test i millora de models 

de simulació, que també s’han considerat en aquests treballs. 

 

 

 



 

Gestió forestal i experiències en el monitoreig de l’aigua blava al bosc de Marimon (La Llacuna)  -  13 

 

3. Caracterització de l’àmbit i treballs inicials 

 

3.1. L’àmbit 

La zona seleccionada constitueix una estribació relativament suau de les Serres i la Plana 

d’Ancosa, amb una altitud compresa entre els 650 i 750 m,  dominada fonamentalment per 

pinedes, bosquines i matollar, als afores del poble de La Llacuna, pròxima a la carretera de 

Santa Maria de Miralles. A les parts altes, pertanyents al PEIN i Xarxa Natura 2000 del Sistema 

prelitoral central, la densitat de la vegetació és molt alta, en tant que s’insinuen algunes antigues 

terrasses a les parts més baixes, on s’alternen també petits afloraments calcaris o dolomítics i 

camps de secà a la plana final que envolta el mas i altres veïns. La zona on s’ha actuat presenta 

vessants de pendents mitjans-forts, encara sense cap curs d’aigua definit, ni tan sols de 

caràcter temporal o efímer. 

A escala local, en la geologia de superfície s’intueix el contacte entre estrats permeable i 

impermeable que hauria afavorit l’aparició de modestes però nombroses fonts (Marimon, Cal 

Rubí, les Clotes, les Granotes). Moltes d’aquestes, però, haurien perdut el seu ús al llarg de les 

darreres dècades i algunes d’elles fins i tot van arribar a desaparèixer fruit de l’abandonament 

i els efectes de l’aforestació. A escales i profunditats majors, la hidrogeologia regional situa 

l’àmbit en una de les principals zones de recàrrega del gran aqüífer Carme-Capellades, que els 

darrers anys ha patit una marcada tendència a la reducció dels seus nivells. 

L’objectiu d’avaluar l’aigua (subterrània) en aquest àmbit no resideix, però, en la caracterització 

del flux d’escala més regional i profund de recàrrega a l’aqüífer, sinó d’analitzar el que passa 

en una zona relativament modesta i més superficial, de flux local. No obstant, els resultats 

d’aquestes anàlisis és possible que també ajudin a millorar el coneixement sobre el flux més 

profund i certs efectes locals que es caracteritzen podrien extrapolar-se a una escala més 

regional. 

En la descripció de la sensorització instal·lada (3.3) i a l’annex 2 es pot consultar informació 

hidrogeològica de l’àmbit, amb major detall. 

 

A la zona, a 1 km a vol d’ocell aproximadament, es compta amb les dades climàtiques d’una 

estació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En pròxims apartats es mostra un resum 

de les seves dades més representatives. 



 

Gestió forestal i experiències en el monitoreig de l’aigua blava al bosc de Marimon (La Llacuna)  -  14 

Figura 3-1 Ortofotos ICCG 2003 (a dalt), 2018 (al mig) i 2019 (a baix) del bosc i els secans entorn del 

Mas Marimon. 

 

Zona gestionada 



 

Gestió forestal i experiències en el monitoreig de l’aigua blava al bosc de Marimon (La Llacuna)  -  15 

 

No es disposa, però, de cap altra informació hidrològica prèvia. Per aquest motiu es va optar 

per definir dues àrees o petites conques “bessones”, de  característiques hidroforestals similars 

(pendents, densitats i tipus d’arbres i sotabosc, sòls), de manera que en actuar sobre una d’elles 

es busquessin les diferències de comportament respecte la zona veïna preservada, de 

referència o control. S’han pogut delimitar dues àrees “bessones” de contribució força similars 

fins a les fonts de Marimon i de les Clotes (si més no del mateix ordre de magnitud a nivell 

superficial). La primera representaria la zona gestionada i la segona la zona de control. Tant a 

les zones de contribució de les fonts de Marimon com de les Clotes (a les parts compreses dins 

dels àmbits del projecte) les superfícies o cobertes forestals inicials representarien 

aproximadament un 65% (incloent gairebé un 10% d’arbustos amb mínim arbrat als estrats 

superiors) i un 58% del total, fins a les fonts, respectivament. En el cas de les superfícies 

forestals fins als punts de control piezomètrics, lleugerament més alts en les conques 

d’aportació i abans dels camps de conreu, aquests percentatges se situarien, respectivament, 

en un 79 i més del 90%. 

Taula 3-1 Superfícies (m2) i tipus d’ús dels sòls als àmbits d’estudi. 

 

 

TOTAL 

(aprox. divisòria 

superficial) 

CONDICIONS 

INICIALS 
CONDICIONS POST GESTIÓ 

Conca de 

les fonts 

Dins dels 

àmbits del 

projecte 

Bosc (no 

gestionat) 

Camps o 

espais 

oberts 

Bosc (no 

gestionat) 

Bosc 

(gestionat) 

Camps 

o 

espais 

oberts 

Font de 

Marimon 

GESTIÓ 

210.000 ? 125.000 81.000 44.000 37.000 44.000 44.000 

Font de les 

Clotes 

CONTROL 

288.000 ? 72.000 42.000 30.000 42.000 --- 30.000 

 

La caracterització de l’àmbit es completa amb la descripció bàsica dels sòls, elaborada pel 

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), que es pot resumir en; profunditats mitjanes 

d’uns 60 a 80 cm, compreses entre mínims de 40 cm a més de 100 cm; densitats de 1,15 a 

1,50 kg/m3; textura 51/30/19 (% sorres/llims/argiles) força uniforme, amb matriu rocosa del 18 

al 25 % i uns 132 mm d’aigua extraïble (assimilable a la capacitat de camp (FC) o bé com la 

seva diferència respecte el punt de marciment (WP)). 
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Figura 3-2 Àmbits d’actuació i de referència o control al bosc de Marimon, amb la ubicació de les fonts 

identificades i els punts de control sensoritzats, en vermell (P= piezòmetre). La font de les Clotes no s’ha 

sensoritzat, però s’ha fet seguiment manual periòdic. 
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3.2. Característiques del bosc gestionat i tractament silvícola 

El rodal gestionat de la conca fins a la font de Marimon està dividit en quatre estrats (E1-E4). 

Hi predomina la pineda de pi blanc en un 53%, el bosc de pinassa en un 18%, i el bosc mixt de 

pi blanc i pinassa en un 29% . Altres espècies com l’alzina i l’auró també hi son presents. L’àrea 

basal (AB) del rodal segons estrat es situa entre els 27-37 m2/ha, la vulnerabilitat als incendis 

de capçada és baixa i l’Índex de biodiversitat potencial (IBP) és del 54%. 

Els models de referència ORGEST escollits per a la gestió del rodal han estat el Ph01 i el Pn06, 

segons formació, qualitat d’estació i risc d’incendi de la zona. L’itinerari escollit ha estat en totes 

les zones format per una aclarida baixa i una estassada selectiva. No ha estat necessari cap 

tractament de millora de l’estructura a la vulnerabilitat al foc i pel que fa a la capacitat d’acollida 

de la biodiversitat, els esforços s’han centrat en la retenció dels elements més singulars. L’estat 

inicial i final de l’àmbit, amb els tractaments plantejats, es resumeixen i mostren a les Taules 3-

2 i 3-3 i els exemples de les Figures 3-3 i 3-4 següents. 

 

Taula 3-2 Valors de la massa abans i després de cada tractament per cada estrat del rodal. 

 

 

Com s’indicava en apartats anteriors, les zones altes d’aquest bosc són protegides sota la figura 

de PEIN. Tot i que això no impedeix la seva gestió forestal, en la pràctica, en aquestes zones 

s’ha evitat actuar per les dificultats que implicava l’obertura de camins d’accés adequats, tant 

per tractar-se de les zones més allunyades i de fort pendent, com per les eventuals limitacions 

i condicions ambientals necessàries. 

 

Estrat 

(% superf.) 

Tipologia 

forestal 

Ni 

(peus/ha) 

ABi 

(m2/ha) 

Vi 

(m3/ha) 

Nf 

(peus/ha) 

ABf 

(m2/ha) 

Vf 

(m3/ha) 

E1 

(18%) 
Pn-B 1250 37,14 242,73 573 21,35 127,46 

E2 

(32%) 
Ph-A 700 27,25 178,89 414 17,81 105,00 

E3 

(29%) 

Ph_Pn-

AB 
541 29,38 205,62 286 19,10 122,23 

E4 

(20%) 
Ph-A 828 36,37 267,00 382 22,23 142,00 
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Amb la gestió desenvolupada l’hivern de 2018-2019, es van extreure unes 160 tones de fusta, 

i s’estima que el bosc gestionat va reduir la seva massa forestal en determinats punts en gairebé 

el 50%, amb una reducció del 35-43% de l’AB en l’aclarida baixa i del 41-54% dels arbres. Una 

reducció proporcional en termes d’ocupació i coberta mitjana equivaldria a considerar que la 

nova coberta forestal va passar a suposar de l’ordre del 69%, respecte el 79% inicial (valors 

dins l’àmbit gestionat, que fins a la font de Marimon poden suposar reduccions relatives 

lleugerament menors). 

Aquestes dades també es poden contrastar amb les obtingudes per mètodes més directes per 

part del CTFC, a partir de l’obertura de capçades determinada amb fotografies hemisfèriques o 

d’avaluacions dels índexs foliars tipus LAI. En concret, entre les situacions prèvia i gestionada 

s’han constatat increments del 7 al 10% en l’obertura de les capçades i reduccions de LAI del 

33 al 45% respecte la situació inicial. 

Taula 3-3 Caracterització de les capçades als àmbits d’estudi. 

 

Parcel·la Mostreig 
Apertura capçades (%) LAI 4 RingM 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Control 
Abans 19,03 23,89 1,46 1,85 

Després (maig2019) 19,36 22,97 1,46 1,78 

Gestió 
Abans 16,25 23,80 1,55 2,12 

Desprès (maig2019) 26,77 31,09 1,04 1,16 

 

Figura 3-3 Exemple de l’estrat 3 abans (esquerra) i després (dreta) de l’actuació. 
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Figura 3-4 Exemples de fotografies hemisfèriques realitzades pel Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, representatives de les zones de control (esquerra) i gestionada (dreta). 

         

 

A partir d’aquest tractament i utilitzant la Metodologia de l’impacte de la gestió en el carboni, 

aigua i biodiversitat proposada al projecte Climark, abans indicada, s’ha procedit a calcular els 

valors de l’impacte tot comparant aquesta gestió amb la no-gestió, pels propers 15 anys, d’acord 

als diferents vectors que s’estableixen en la pròpia metodologia: carboni fixat, emès i evitat, 

aigua blava alliberada segons formació i àrea basal inicial i final, i percentatge de millora de la 

capacitat d’acollida de la biodiversitat segons estat inicial i post-tractament. 

 

3.3. Sensorització instal·lada 

Per avançar en l’objectiu de caracteritzar els balanços i eventuals canvis de l’aigua blava a 

l’àmbit, i desprès d’un parell de visites de camp inicials per validar la zona com adequada des 

d’un punt de vista forestal i hidrològic (gener i juliol de 2018), es va decidir l’execució de dos 

punts de control de l’aigua subterrània a cada zona, gestionada i control, per tenir major 

probabilitat d’èxit a l’hora de trobar els nivells saturats d’aigua o freàtics a mesurar. La petita 

dimensió del territori, amb la falta de règims continus d’aigua superficial, va determinar dirigir 

l’avaluació cap a la fracció d’aigua subterrània, de molt major pes i comportament més regular 

i estable, que faciliten el seu seguiment. 

Més concretament, entre hivern i primavera de 2019 l’Agència va tramitar un contracte per a 

l’execució i equipament dels punts de control esmentats. La perforació, que es completaria amb 

l’entubació, desenvolupament i instal·lació de 4 sensors piezomètrics, preveia la realització de 

fins a 4 sondejos, amb una profunditat global de 40 m i un màxim de 15 m en algun d’ells, a través 

de la formació geològica denominada “Keuper”, formada essencialment per materials consolidats 

de margues i calcàries margoses, amb possibles intercalacions de guixos i trams més dolomítics. 
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De diàmetre mínim 100 mm, amb l’execució del sondeig es preveia la testificació geològica i les 

corresponents anàlisis granulomètriques, amb la identificació de la columna estratigràfica i el tipus 

i mida del tram filtrant. L’entubació proposada seria de PVC amb un diàmetre interior mínim de 

50 mm, ranurada de fàbrica i roscada en tot el tram, amb obertures a determinar segons mida de 

gra i anàlisi granulomètric. De la mateixa manera, el gruix de la canonada, amb tap de fons roscat 

per evitar el sifonament, i l’obertura de les reixetes també s’adaptarien a les característiques del 

terreny i de l’empaquetament de graves (silícies i arrodonides) del prefiltre. Una vegada cimentats 

els trams superficials de les entubacions, es protegirien amb una arqueta de formigó i tapa 

metàl·lica tancada amb cargols de rosca inversa (vegeu fotografia més endavant). Amb la neteja 

i el desenvolupament del piezòmetre i la neteja i el restabliment de les superfícies afectades, es 

procediria finalment a instal·lar, testar i calibrar el monitoreig de nivells d’aigua i temperatura en 

continu. Els sensors escollits, d’alta precisió (mínim 0,05% del fons d’escala) i amb correcció 

atmosfèrica o baromètrica, permeten l’adquisició de dades en intervals quinzeminutals, si bé, per 

les necessitats observades i per allargar la durabilitat de les bateries de liti, es va reprogramar la 

seva freqüència a horària (assolint una autonomia teòrica superior als 3 anys). L’adquisició de 

dades és de descàrrega  “in situ”, mitjançant  USB i un programari específic. 

Figura 3-5 Execució dels sondejos per a la instal·lació dels sensors piezomètrics i tapa característica d’un 

d’ells, ja finalitzat i equipat. 

           

 

A l’annex 2 es complementa la caracterització hidrogeològica, amb la informació ampliada dels 

testimonis obtinguts. 

 

Els piezòmetres s’han denominat P1 a P4, de nord a sud, si bé els dos central, P2 a la zona 

gestionada i P3 a la zona de control, probablement de profunditat insuficient, no han enregistrat 

aigua, ni en els moments més humits durant tot el desenvolupament del projecte. 



 

Gestió forestal i experiències en el monitoreig de l’aigua blava al bosc de Marimon (La Llacuna)  -  21 

És interessant observar, a la Figura 3-6 següent, l’efecte de divisòria també subterrània del límit 

entre les parcel·les gestionades i de referència, així com la significativa diferència entre els 

nivells freàtics d’una i altra zona, separats per uns 15 metres en vertical. Els sondejos secs a 

P2 i P3, més centrals respecte el conjunt, també podrien apuntar a l’existència d’aquesta 

divisòria, amb possibles drenatges divergents, envers la direcció de les fonts característiques 

de cada subàmbit. 

Figura 3-6 Àmbits d’actuació i de referència o control al bosc de Marimon, amb la ubicació de les fonts 

identificades i els punts de control sensoritzats, així com dels nivells d’aigua identificats a 7 de juny de 

2019 (poc desprès de l’entrada en servei del monitoratge). 

 

Complementàriament a aquests 4 punts de control piezomètric, també es va localitzar, i equipar 

amb sensor de nivell, un antic pou a l’abandonat mas de Cal Rubí, molt pròxim al P4, que des 

dels inicis del projecte va permetre entreveure la possibilitat de trobar l’aigua relativament 

superficial, si bé en els moments més secs, com ara durant l’estiu de 2019, va arribar a tocar 

fons i assecar-se 

 

Transposar els eventuals efectes sobre els nivells freàtics directament en termes de canvis 

(quantificables) en l’aigua blava resultaria molt complex si no fos a través de simulacions 

numèriques que incloguessin també altres variables i mitjançant elles fos possible reinterpretar 

aquestes magnituds. Per aquest motiu, es va valorar també el seguiment d’alguna surgència o 

font, que, tot i la seva modèstia i probable menor representativitat, fes possible una valoració 

més directa dels canvis. Inicialment es va plantejar el monitoreig d’una petita surgència a 
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l’extrem nord de la zona gestionada, al camí que recorre el seu límit sobre la hípica existent, 

així com de la font de Cal Rubí que apareix a la cartografia però que va ser impossible de 

localitzar, probablement abandonada, seca (o reconduïda al pou pròxim de Cal Rubí) i perduda 

entre la vegetació. Equipar la surgència del camí es va veure complicat però, per sort i desprès 

d’un intensa recerca, a canvi es va retrobar l’antiga font de Marimon, que devia fer temps que 

havia estat envaïda per la vegetació i es trobava abandonada. En aquest cas, es va optar per 

la creació d’un aforador triangular al vas de la font i la instal·lació d’un sensor de nivell, 

submergit, per a estimar directament valors de cabal. 

Figura 3-7 Font de Marimon, abans i desprès  d’instal·lar el sensor de piezomètric que, mitjançant 

l’estructura d’aforador triangular executada, permetria mesurar en continu els cabals, associats a una 

part significativa de la zona de bosc gestionat. 

         

 

En la pràctica, les limitacions per a calibrar correctament l’aforador triangular han estat molt 

grans, en comptar amb molt poc marge de mesura (l’error associat a poques dècimes de mm 

de calat o pressió hidrostàtica és gran), sotmès a glopades pels flotants (tot i protegir-lo de les 

fulles), amb alguns dubtes sobre l’estanqueïtat del vas i, sobre tot, amb dificultats tant per a 

col·locar el sensor en una posició adequada (respecte el calat crític associat, que per a cabals 

baixos, en regalimar l’aigua pegada a la paret, fins i tot no arriba a formar-se) com per a mesurar 

in situ la seva posició exacta. Per tant, les dades de cabal que es podrien deduir directament 

de les pressions marcades pel sensor ofereixen fins ara molts resultats incerts i fins i tot 

anòmals. Les estimacions a partir d’aquest sensor, per tant, cal interpretar-les amb molta 

prudència. 

De fet, tot aquest seguiment en continu s’ha completat amb visites de camp periòdiques i força 

freqüents, inicialment casi mensuals i més endavant casi trimestrals. Aquestes visites han 

permès l’obtenció de dades manuals, tant dels nivells piezomètrics (necessaris per a calibrar 
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les dades descarregades dels sensors) com dels cabals de les fonts, de Marimon, però també 

de les Clotes, que tot i ser representativa de les zones no gestionades, finalment no es va 

sensoritzar per situar-se més allunyada de l’àmbit d’estudi, però també per les dificultats 

pràctiques per fer-ho correctament, en haver apreciat possibles surgències a diferents nivells. 

En el cas del seguiment de les fonts s’han pogut caracteritzar bé els seus períodes i paràmetres 

de recessió o esgotament (a [ temps-1]), confirmant amb ells l’homogeneïtat del comportament 

hidrològic entre un i altre àmbits. 

Figura 3-8 Font de les Clotes; a l’esquerra fa aproximadament un segle i a la dreta actualment. Al fons 

de la primera imatge es pot apreciar el mas de Cal Rubí. La bassa o rentador només reté aigua en les 

èpoques més humides. 
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4. Seguiment de les dades de camp 

 

4.1. Dades climàtiques 

Per a la caracterització meteoclimàtica del projecte, al llarg d’aquests anys s’ha comptat amb 

les dades de l’estació del SMC al propi municipi de La Llacuna, que forma part de la seva xarxa 

d’estacions automàtiques (XEMA). A partir d’aquests registres, s’ha construït una descripció 

bàsica del clima corresponent al màxim període disponible des de març/2008 a juny/2022, si bé 

per alimentar el model hidrològic que es presenta més endavant s’ha treballat amb les dades 

diàries dels 46 mesos compresos entre set/2018 i juny/2022. 

Figura 4-1 Característiques principals de l’estació XEMA de La Llacuna (SMC). 

 

 

Tal i com es pot observar a les figures següents, ençà dels inicis del projecte, s’han alternat un 

primer període molt humit a bona part de 2018, seguit d’un de molt sec especialment l’hivern i 

primavera de 2019 i, més recentment, un inici de 2020 de nou molt humit. Els anys 2021 i 2022 

(com a mínim fins a juny, en que es redacta el present document) han tornat a ser molt secs, i 

extremadament secs a la primavera de 2022. Es tracta, però, de situacions relativament 

freqüents, amb l’excepció de la precipitació total recollida el 2018, tant a La Llacuna com a la 

resta de Catalunya, que es pot considerar extraordinària, essent un dels dos o tres anys més 

humits de les darreres 5 o 6 dècades. 
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Figura 4-2 A dalt precipitacions anuals i semestrals i a baix precipitacions mensuals a partir dels registres 

diaris de l’estació SMC de La Llacuna. 

 

  

 

La precipitació mitjana característica es pot estimar en uns 595 mm anuals, amb primaveres i 

tardors força significatives, en que es concentren el 70% de les pluges de l’any. En el cas del 

període més recent durant el desenvolupament del projecte (2018-2022) les precipitacions 

mitjanes han estat lleugerament inferiors, entorn als 560 mm/any (i encara haurien estat 

inferiors, entorn als 540 mm, sense el caràcter extraordinàriament humit de 2018). 

Les temperatures estan força condicionades per l’elevada altimetria de la zona, amb hiverns 

relativament rigorosos i uns règims molt constants, sense que s’apreciïn tendències 

significatives, en aquests anys recents, de possibles increments associats al canvi climàtic. 
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Figura 4-3 A dalt temperatures mitjanes anuals i semestrals i a baix temperatures mitjanes mensuals a 

partir dels registres diaris de l’estació SMC de La Llacuna. 

 

 

A partir de les dades diàries de temperatura (mitjanes, màximes i mínimes) i amb el recolzament 

en règims mensuals del vent a estacions veïnes, s’ha fet l’avaluació de les evapotranspiracions 

potencials (ETP) segons Penman-Monteith (ETo). La Figura 4-4 següent mostra bé el caràcter 

intermitent de les evapotranspiracions i la relació entre les potencials i les reals avaluades i 

limitades per la disponibilitat de pluja o humitat als sòls. 

Per mostrar l’important efecte de la intercepció de les capçades dels arbres així com de 

l’evapotranspiració més específicament associada a aquesta vegetació (vegeu apartat 6), la 

comparació entre els dos gràfics de la figura mostra bé aquests efectes en termes de la pluja 

efectiva resultant, com a component que passarà als balanços edàfics, als sòls, i que acabarà 

constituint l’aigua blava en joc al cicle hidrològic, com a recàrrega d’aqüífers i/o cabals fluvials. 
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Figura 4-4 Evolució de la pluja diària enregistrada i estimacions associades d’ETP i ETR. A dalt, valors 

corresponents a àrees obertes sense coberta arbrada i a baix a àrees sota coberta arbrada. Tots els 

valors en mm/dia. 

 

 

4.2. Dades hidrològiques 

En primer lloc, es presenta a la següent Figura 4-5 un exemple de la descàrrega directa de 

dades, per al cas del sensor P4 durant l’hivern de 2021-2022. A dalt s’aprecia la variable 

identificada al software de descàrrega dels sensors; distància a l’aigua (distance to water o 

DTW per les seves sigles en anglès), obtinguda a partir de la pressió d’aigua (havent corregir o 

compensat la pressió atmosfèrica) i la referència de profunditat del nivell freàtic en relació a la 

cota del brocal o del terreny, mesurada in situ. A partir d’aquestes dades trentaminutals 

s’avaluen els nivells absoluts corresponents, ja promitjats en termes diaris, al gràfic Excel que 

es compara més avall. 
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Figura 4-5 Exemple de registres descarregats amb l’aplicatiu dels sensors de nivell (a dalt) i el registre 

de nivells absoluts elaborat a partir d’ells (a baix). 

 

 

Les dades així recollides pels sensors de nivell freàtic instal·lats per l’Agència es resumeixen a 

les figures següents. Cal recordar que els piezòmetres P2 i P3 sempre han estat secs (no es 

grafiquen) i que les dades de la font de Marimon, en aquest cas de nivell del vas respecte el 

sobreeixidor i de cabal associat estimat a partir d’aquest, s’han d’interpretar amb prudència 

donades les difícils condicions de mesura i l’elevat nombre de valors anòmals obtinguts (doncs, 

generalment, l’aigua no salta si no que regalima per la paret del sobreeixidor, sense arribar a 

assolir condicions de calats crítics necessàries en un aforador d’aquest tipus). En aquest darrer 

cas, però, les mesures de nivell aporten informació d’interès sobre la resposta o pols de les 

fonts, dades de gran valor sobre l’inici o llindar de la resposta hidrològica davant episodis de 

pluja, clau per a la posterior modelització de les recessions. 
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Aquests registres continus es completen amb aforaments manuals a les fonts de Marimon i les 

Clotes, que de fet es van iniciar uns mesos abans, casi des de les primeres visites de camp, i 

que finalment han aportat una sèrie força continua i significativa que ha possibilitat una 

interessant comparativa entre elles i entre períodes pre i post-actuació. 

Figura 4-6 Evolució dels nivells piezomètrics sensoritzats, promitjats a diari, per a tot el registre disponible 

al llarg del projecte (juny de 2019 a juny de 2022). Els nivells de la zona control, en blau, es grafiquen 

contra l’eix esquerra i els nivells de la zona gestionada, en vermell, contra el dret (Tots en msnm). 

 

Figura 4-7 Evolució dels cabals (l/s, eix esquerre) mesurats manualment a les fonts de Marimon (zona 

gestionada, vermell) i les Clotes (zona control, blau) respecte les precipitacions diàries enregistrades 

(mm, eix dret). S’inclou una estimació orientativa dels cabals a Marimon a partir dels nivells del sensor 

(línia discontinua vermella). 

 

 

Als registres s’aprecia bé la correspondència de cabals i nivells alts amb els períodes més 

humits, així com les ràpides respostes hidrològiques a episodis més puntuals de pluges. El cas 



 

Gestió forestal i experiències en el monitoreig de l’aigua blava al bosc de Marimon (La Llacuna)  -  30 

del temporal Glòria (gener de 2020), acompanyat de la tardor de 2019 i la primavera de 2020 

molt humides, és un bon exemple (malgrat que precisament en aquesta època es va perdre 

part del registre del P1 i els confinaments als moments més crítics de la pandèmia per la Covid-

19 van dificultar la seva prompta recuperació). 

També és interessant mostrar les diferències entre els nivells P1 i P4, tant en termes absoluts 

(separats per uns 15 m verticals) com de règims: 

• El P4 (Control) mostra oscil·lacions harmòniques i suaus, de fins a 4 metres entre els 

seus nivells màxim i mínim (d’aquests registres), i recessions lentes, casi “de llibre”, 

superant en ocasions la setmana des de les pluges fins a l’estabilització dels seus 

nivells. 

Com es podrà apreciar a l’apartat següent, la suau evolució del P4 mostra una molt bona 

correlació amb els nivells regionals de l’aqüífer (cas del piezòmetre de Carme-

Cementiri). 

• El P1 (Gestió), en canvi, respon de manera casi immediata a les pluges, amb pujades 

molt sobtades, però també amb baixades ràpides, per a estabilitzar-se en menys d’un 

parell de dies. El seu rang d’oscil·lacions és significativament menor, entorn a 1 metre 

com a molt. 

A falta d’una anàlisi més detallada (amb escales temporals inferiors a la diària, fora dels 

objectius del present treball), els polsos observats al P1 podrien associar-se 

preliminarment a entrades d’aigua o humitats al sondeig durant les pluges més intenses, 

l’efecte de les quals es dissiparia ràpidament, en poques hores. També seria possible 

una explicació associada a una geologia localment molt fracturada i permeable, que 

podria apuntar-se d’acord a les observacions del sondeig (vegeu Annex 2). 

El seguiment dels nivells al pou de Cal Rubí, amb una oscil·lació mínima entorn del petit 

reservori d’aigua de la seva base, no ha aportat gaire informació aprofitable al projecte. 

 

De les dades manuals aforades a les fonts, destriant períodes amb absència de pluges (o 

mínimes a efectes d’arribar a generar recàrrega), s’ha pogut fer una correcta estimació de les 

recessions o esgotament dels drenatges, arribant a valors dels paràmetres a força estables i 

similars entre fonts i episodis, compresos entre 0,010 i 0,014 dies-1. A les simulacions que es 

mostren més endavant s’adopten, a partir d’aquestes referències, valors de 0,013 dies-1. 
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4.3. Context del seguiment hidrològic i comparativa a les conques bessones 

En primer lloc, per posar en context els registres de l’apartat anterior, és interesant mostrar la 

bona correlació (i representativitat) del piezòmetre P4, situat a la zona de control. L’evolució 

dels valors diaris d’aquest modest piezòmetre superficial (<10 m de profunditat) mostra una 

més que correcta correspondència amb l’evolució dels nivells regionals de l’aqüífer Carme-

Capellades, d’acord al piezòmetre profund de la xarxa de piezometria de l’Agència a Carme-

Cementiri. 

Figura 4-8 Evolució dels nivells piezomètrics diaris (msnm) local al P4 (en blau, eix dreta) i regional a 

Carme-Cementiri (representatiu de l’aqüífer Carme-Capellades) (en negre, eix esquerre). 

 

 

La relació amb les fonts també és destacada i en aquest cas el més interessant pot residir en 

l’evolució de la relació o proporció entre els cabals de les pròpies fonts (vegeu Figura 4-9). La 

comparació entre elles, en termes de cabals específics i  amb independència de la magnitud de 

les àrees aportants, podria mostrar un increment dels cabals unitaris o específics associats a 

l’àrea gestionada (Font Marimon), especialment en els moments inicials de les aclarides 

realitzades (hivern de 2019-2020), si més no per a cabals alts. La disponibilitat de dades prèvies 

a l’actuació és molt limitada per a poder extreure conclusions més fermes i rigoroses sobre 

aquest comportament, però el manteniment d’un seguiment futur, una vegada es vagin 

recuperant les condicions inicials al bosc gestionat, podrà contribuir també a millorar aquesta 

caracterització. 
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Figura 4-9 Proporció entre els cabals de les fonts estudiades (l/s, mesures manuals), distingint diferents 

situacions en relació al moment dels treballs forestals executats. 

 

 

Preliminarment, aquest efecte es podria estimar en increments de cabals de fins al 50%, si bé 

aquest efecte podria ser molt puntual i, com s’indicava, no hi ha dades suficients (pre-actuació) 

per a validar-ho en un rang ampli de situacions. 

En aquest sentit, també és interessant veure que abans (branca blava de la Figura 4-9) la font 

de Marimon, més modesta, podia assecar-se tot i encara resistir la de les Clotes. Aquesta 

tendència s’esvairia amb la gestió forestal realitzada (branca vermella), amb uns cabals mínims 

a la zona gestionada força més resilients. Aquest sí és un efecte ben constatat a camp, del qual 

també serà d’interès anar fent seguiment futur, ampliant la casuística de situacions. 

 

A falta de continuar observant nous episodis (especialment en èpoques humides), les eventuals 

diferències que pugui haver introduït la gestió forestal en els comportaments de les fonts potser 

hauria de ser més destacada i significativa en termes dels llindars o inicis de la resposta 

hidrològica als episodis de pluja, en els moments de creixement de cabals, no tant en els 

processos d’esgotament. El buidat de l’aigua freàtica, provinent dels nivells saturats, durant els 

moments de recessió seria força independent dels balanços al bosc i als sòls (tot i que sí 

determinarien el volum màxim o inicial recarregat a cada episodi). El temps de resposta 

hidrològica i la seva magnitud relativa, en canvi, tindria una relació més directa amb l’aigua 

interceptada per les capçades forestals o evapotranspirada en els primers moments, amb un 
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major pes relatiu a les recàrregues. Aquest efecte es pot desprendre de les diferents respostes 

mostrades als nivells P1 i P4, que es comenten més endavant. Buscar, però, aquestes 

diferències als cabals de les fonts és molt complex sense sensorització en continu de les Clotes 

(i amb dubtes sobre el correcte funcionament del sobreeixidor de Marimon). Partint 

d’aforaments puntuals simultanis pròxims a les pluges i en base a les recessions teòriques seria 

possible fer estimacions numèriques per retrocedir al moment d’inici o de resposta de les fonts. 

Tot i haver intentat aquesta anàlisi en un parell d’episodis, els valors obtinguts per aquesta via 

han resultat molt incerts i fins i tot poc coherents o contradictoris entre episodis. 

 

D’altra banda, l’interès de les dades aforades manualment de manera periòdica ha estat 

inqüestionable, per la simplicitat de la seva obtenció i la fàcil interpretació dels eventuals 

comportaments diferencials associats. Per aquest motiu, de manera complementària als 

objectius principals del present treball, a l’Annex 4 es presenta també un recull de 

recomanacions basades en l’experiència a les fonts de Marimon i Clotes, orientades a futurs 

seguiments hidrològics, en altres àmbits, i pensades per ajudar a estendre i simplificar la 

caracterització dels processos de generació d’aigua blava associats a la gestió forestal. 

 

Tornant a la relació o comparació entre els nivells P1 i P4 (Figura 4-6), d’un episodi tant 

important com va ser el del temporal Glòria (gener de 2020), se’n desprèn una millora de nivells 

més significativa al P4 (Control) que al P1 (Gestió). Tot i l’aparent paradoxa, aquest efecte 

podria ser degut a que es partia, precisament, de nivells (relatius) més baixos, potser perquè la 

(major) vegetació de l’àmbit de control, sense gestió, havia demanat més aigua durant l'estiu i 

la tardor. En un episodi menor com el de finals del novembre anterior (2019), la millora al P4 va 

“diluir-se” ràpidament, la qual cosa podria vincular-se també a que la major vegetació de la zona 

de control va capturar més aigua. De fet, a l’entorn del P1 l’increment de reserves no només va 

ser més estable, si no que va arribar a invertir la seva tendència de descens, que arrossegaven 

tots dos piezòmetres des de mesos enrere. En comparar períodes de recessió, sense pluges, 

també es poden extreure efectes similars, associats a canvis en les entrades per infiltració i al 

possible assoliment de reserves més elevades (en termes relatius). 

La marcada sequera de la segona part de 2021 i 2022, amb la progressiva baixada de nivells, 

no ha permès avaluar més situacions de nivells alts o èpoques humides, però a canvi sí ha 

mostrat interessants episodis de pluges puntuals per a comparar comportaments, tal i com 

s’observa a la Figura 4-10 següent: 
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Figura 4-10 Detall dels episodis de pluja d’abril de 2021 a març de 2022 (eix dret) i evolució dels diferents 

nivells enregistrats associats (eix esquerre). 
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Dins d’aquest període sec, és interesant destacar a les evolucions dels nivells P1 (Gestió) i P4 

(Control) l’efecte de les pluges del setembre de 2021 i el març i abril de 2022. S’aprecia bé com 

tot i el comportament “més pla” del piezòmetre P1, la seva resposta a les pluges, al llarg de 

diferents episodis, és molt més significativa, en freqüència i magnitud, que no pas al P4. Aquest 

és un efecte que cabria esperar de la gestió forestal realitzada i reforça les observacions ja 

comentades en comparar els cabals de les fonts de Miramon i les Clotes. Els efectes, però, es 

dissipen ràpidament, no semblen consolidar-se com a reserva subterrània si no es tracta 

d’episodis majors o més freqüents (com els més de 60 mm caiguts el desembre de 2021 o 

l’acumulat l’abril de 2022, que donen lloc a lleus canvis de tendència en la continua baixada 

dels nivells). Aquestes diferències en el comportament dels piezòmetres P1 i P4 ja s’han 

comentat també a l’apartat 4.2 anterior i posen de manifest les dificultats i incerteses sobre 

l’estricte i necessari caràcter “bessó”, en termes hidrogeològics, de les dues zones. Si bé és 

indubtable l’interès d’uns resultats com aquests, les incerteses indicades no permeten estendre 

o generalitzar la interpretació rigorosa dels resultats d’aquests episodis. 

 

Un segon enfocament per avaluar els nivells enregistrats pot consistir en comparar el 

comportament immediat al període de la intervenció forestal (gener a març de 2019), quan el 

seu efecte hauria de ser màxim, i el comportament posterior, una vegada el bosc va recuperant 

les condicions inicials i es va atenuant l’efecte de la gestió. Aquest plantejament té dues 

limitacions metodològiques importants i per aquest motiu només es presenta a títol informatiu. 

La primera limitació té a veure amb la falta de perspectiva per a determinar unes condicions 

post gestió suficientment allunyades, a juliol de 2022 i amb només 3 anys de perspectiva per a 

caracteritzar una recuperació forestal més significativa. D’aquí a uns anys serà possible 

plantejar aquesta qüestió de manera més solvent. La segona limitació té a veure amb la 

representativitat de les condicions de partida, just completat el tractament silvícola, doncs es va 

partir d’unes condicions hidrològiques força humides, que difícilment es poden comparar 

correctament amb períodes posteriors. La falta de major perspectiva, amb més anys de dades, 

també limita la representativitat dels períodes comparats. Una tercera limitació, no 

metodològica, resideix en el període sense dades al piezòmetre P1, entre març i novembre de 

2020. 

La Figura 4-11 següent mostra aquesta correlació per als períodes més llargs disponibles, 

considerats pròxim, d’una banda, i més allunyat, d’una altra, a la intervenció forestal. Es 

interessant observar com els nivells P1, en relació als P4 (Control), tendirien a disminuir amb el 

pas del temps, en el sentit del que es podria esperar en anar-se recuperant les condicions 

inicials del bosc. Aquest efecte, però, sembla prematur, si més no per fer-se tant ostensible, i 

podria estar també lligat a la falta de representativitat dels períodes, potser influït pels períodes 
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recents més secs (essent el nivell P1 menys sensible a variacions acumulades de la pluja, amb 

independència de la gestió forestal, per les pròpies característiques del subsol comentades en 

apartat anteriors). D’altra banda, en cercar períodes més curts i allunyats entre sí o associats a 

determinades estacions de l’any i comportaments diferents en base a aquestes, l’efecte dels 

episodis concrets, de pluges i recàrregues irregulars i sense patrons, dificulta molt la 

interpretació de resultats i, com en altres efectes i fenòmens abans comentats, no permeten 

acotar resultats o extreure’n conclusions més rigoroses. 

Figura 4-11 Correlacions dels nivells diaris P1 i P4 per a un període pròxim al tractament silvícola i un 

més allunyat. 
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5. Modelització hidrològica complementària 

Per completar i contrastar els resultats directament obtinguts a partir de les dades de camp, 

s’ha elaborat també un model hidrològic desenvolupat específicament per a l’àmbit del projecte.  

S’aprofiten doblement les dades de camp, que ara permeten també la calibració més detallada 

d’aquest model de simulació numèrica. 

De fet, dins del projecte Climark més ampli, s’ha comptat també amb altres simulacions 

hidrològiques més generalistes i esteses als diferents àmbits on s’ha actuat, més enllà del cas 

de La Llacuna - Marimon (Cervera, T. et al., 2022; informe FOREStime, Banqué et al.,  2020). 

 ). Els processos i les consideracions en relació als escenaris entre una i altra opció de simulació 

mostren diferències importants, però els resultats d’ambdós es poden considerar 

complementaris i, tal i com es descriu al següent apartat 5.3, força coincidents. 

Sense comptar amb la modelització, tal i com es mostrava als apartats anterior, és difícil 

extreure’n conclusions i resultats acotats o quantitatius només amb les dades de camp. La 

comparació directa de nivells piezomètrics ens pot orientar sobre comportaments diferencials, 

però no permet quantificar aquestes diferencies en termes efectius de variacions d’aigua blava. 

Per contra, la comparació directa entre els cabals de les fonts sí que permetria aquestes 

avaluacions, però ara per ara no es compta encara amb dades suficients, que requeririen de 

longituds de registres significativament majors (a més de caracteritzar millor els àmbits 

d’aportació, per reduir algunes de les actuals incerteses, comentades anteriorment). La 

utilització de models de simulació permet completar aquestes limitacions. 

 

5.1. Elements bàsics del model 

La simulació hidrològica de detall elaborada per a l’avaluació dels efectes sobre la generació 

d’aigua blava als boscos de Marimon s’ha desenvolupat amb un model propi, d’escala diària, 

implementat expressament en Microsoft Excel per aquest projecte. Conceptualment, integra 

consideracions del model HYLUC (Calder, I., 2003) a la fase atmosfèrica i del model SCS al 

balanç als sòls, amb dos dipòsits d’aigua subterrània (sòl i dipòsit profund, de nivells saturats) i 

adaptat segons Témez (CEDEX, 2020). Alimentat amb les dades meteorològiques de l’estació 

XEMA-SMC de La Llacuna, s’ha corregut per al període comprès entre setembre de 2018 i juny 

de 2022, ambdós inclosos. 
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Tot i no ser detallat en relació a la simulació de la vegetació (no simula els processos fisiològics 

com a tals o no discrimina explícitament els diferents tipus de vegetació a nivell d’espècie), sí 

planteja funcionaments diferenciats de l’evapotranspiració en moments de pluja o moments 

secs, discriminant si hi ha coberta forestal, sotabosc o prats (terreny obert), i ajusta o 

caracteritza en cadascun d’aquests àmbits els potencials de les evapotranspiracions per a les 

diferents èpoques de l’any (parametrització estacional). 

L’Annex 3 amplia les consideracions següents, però de manera resumida es pot dir que 

l’evapotranspiració calculada dia a dia respon a la suma, promitjada per les superfícies de cada 

tipus, dels 4 conceptes d’aquesta taula (quan hi ha disponibilitat als sòls): 

Taula 5-1 Evapotranspiracions en base a la coberta forestal i el moment o no de pluja. 

 

 
Bosc (f) 

Sense bosc (s) 
Arbrat (f) Sota bosc (sf) 

Wet time (w) (1)  Intercepció 
(3)  Ksf·ETo (4)  Ks·ETo 

Dry time (1-w) (2)  (1-w)·Kf·ETo 

 

L’ETo s’avalua mitjançant Penman-Monteith (vegeu apartat 4.1 anterior) i s’han testat diferents 

aproximacions per a les diferents Kc, amb estimacions estacionals, principalment, a partir de 

relacions amb la LAI, que s’acaben d’ajustar amb la calibració del model. De la mateixa manera, 

per als escenaris de gestió es realitza el mateix procediment als casos corresponents, amb 

dades de la Font de Marimon i el piezòmetre P1. 

Per a discriminar el paper (principal) de la intercepció, que es considera tota ella evaporada, i 

la fracció o percentatge de temps, dia a dia, sense pluja, es considera (Llorens, P. 1997 i Calder, 

I. 2003): 

I (mm/dia) = 0,98·a·Pd
(1-b) 

essent Pd la precipitació diària (mm) i estimant a≈1,20  i  b≈0,60 (amb un escorrentiu cortical 

mitjà del 2%). 

w = I / Imax     essent Imax= a·200(1-b)   

 

D’acord a les característiques del bosc gestionat i el tractament silvícola descrits a l’apartat 3.2 

anterior, els seus efectes en termes de superfícies de coberta forestal (f) als diferents punts de 

control o de referència s’han considerat com els següents: 
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Taula 5-2 Percentatge de superfície sota coberta forestal (f) associada a cada punt de control i per a 

cada escenari. 

 

Punt de control Control (*) Gestió 

Font de Marimon 79% 69% 

Piezo P1 99% 84% 

Font de les Clotes 58% 

Piezo P4 99% 

(*) En el cas de la zona gestionada, cal recordar que una fracció dels estrats 

més alts, on no s’ha arribat a gestionar, és fonamentalment arbustiva, amb 

escàs arbrat (<10%). 

 

La parametrització del model de balanç al sòl, tipus SCS, s’ha adoptat, amb independència del 

tipus de coberta, a partir dels valors següents, obtinguts amb dades de camp : 

Profunditat mitjana dels sòls (abast de les arrels): 0,60 m al bosc i 0,45 m als prats 

Capacitat de camp: 0,28 ; Punt de marciment: 0,12 

Coeficient d’esgotament o recessió (α): 0,013 dies-1 

La consideració dels factors d’ajust de les ETo, en el cas de superfícies forestals, incorpora 

incerteses significatives, de manera que l’ajust d’uns i altres valors de Kc, adoptats inicialment 

a partir de bibliografia, s’han validat i ajustat en base al contrast dels cabals i nivells modelitzats 

amb els cabals i nivells mesurat a camp. Aquesta validació s’ha completat també amb una 

senzilla anàlisi de sensibilitat, per identificar el pes relatiu de cada factor, essent els canvis en 

la coberta forestal (f) el més significatiu, amb força diferència respecte, per exemple, l’adopció 

d’uns o altres valors (dins d’un rang admissible) de Kc. 

La Figura 5-1 següent mostra diferents exemples de la calibració assolida, tant per a la variable 

d’escorrentiu, escalada per a la seva comparació amb els cabals aforats manualment a les 

fonts, com per a la variable de volum subterrani, comparable amb els nivells sensoritzats. 
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Figura 5-1 Exemples de la calibració assolida entre les sortides del model i les dades de camp. A dalt, 

cabals de les fonts (l/s) i a baix nivells piezomètrics al sensor P4 (msnm). 

 

 

5.2. Resultats principals 

La Taula 5-3 i la Figura 5-2 següents resumeixen els principals factors dels balanços anuals (o 

dels mesos disponibles en el cas de 2018 i 2022), per a la situació de partida i la comparació 

amb l’escenari de gestió forestal, partir de les dades diàries. En aquests balanços, l’aigua blava 

(BW o blue water) es pot estimar com la diferència entre la precipitació i l’ETR total o aigua 

verda (BW = P - ETR). Aquests valors s’han estimat per al conjunt de l’àmbit d’aportació fins a 

la Font Marimon, ponderant superfícies sota arbrats i superfícies d’espais oberts, amb un 

percentatge d’ocupació forestal del 79% en la situació de partida i del 69% en l’escenari 

gestionat. Cal recordar que la gestió realitzada ha suposat reduir la massa forestal entorn d’un 

40 a 45% (vegeu apartat 3-2) a nivell local, dins dels rodals sota coberta forestal, però el seu 

efecte per exemple al conjunt de l’àmbit d’aportació de la Font Marimon, que és 

significativament major que els espais gestionats, es dilueix parcialment. És per això que en 
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aquest àmbit superior l’efecte equivalent de la gestió realitzada s’assimila en una reducció 

propera al 10% en el percentatge mitjà d’ocupació forestal, a més de considerar a la 

modelització diferents valors de Kc per a bosc gestionat (vegeu apartat 5-1). Aquests efectes 

corresponen a les condicions inicials o dels primers anys ençà del tractament realitzat, que 

s’anirà esvaint o reduint amb la progressiva recuperació del bosc. S’estima que la “vida útil” 

d’una intervenció com la realitzada, fins a la propera i necessària actuació de manteniment futur, 

és de l’ordre dels 15 anys. 

 

Taula 5-3 Resums anuals de les precipitacions a La Llacuna i les evapotranspiracions i aigua blava 

associades (mm/any) per a l’àmbit de la conca de la Font Marimon. 

 

Període 

ref. 

Precipitació 

acumulada 

ETo 

Penman-M 

ETR 

Control 

ETR 

Gestió 

Incr. 

Aigua 

Blava 

(BW) 

% 

Incr.BW/Prec 

% 

respecte 

BW 

inicial 

Mitjana 568,4 1202,4 477,7 467,1 10,6 1,9% 11,7% 

9-12/ 

2018 
379,9 329,3 287,4 273,2 14,2 3,7% 15,3% 

2019 469,9 1279,4 405,5 396,2 9,2 2,0% 14,3% 

2020 685,0 1208,2 541,3 530,6 10,7 1,6% 7,5% 

2021 428,8 1193,2 400,7 396,4 4,3 1,0% 15,4% 

1-4/ 

2022 
215,0 598,6 196,1 193,9 2,2 1,0% 11,4% 

 

En termes mitjans, l’aigua blava (P – ETR = 90,7 mm/any) representa aproximadament un 16% 

de la pluja total rebuda, en la situació de partida, i el seu increment associat a la gestió suposa 

gairebé un altre 2%. La millora mitjana, respecte les condicions inicials, del 11,7% pot oscil·lar, 

entre anys secs i humits, des del 7 a més del 15%. Part d’aquestes millores, però, és d’esperar 

que es vagin esvaint progressivament, a mesura que el bosc recupera les condicions inicials 

fins a la pròxima actuació de tractament o manteniment silvícola. 
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Figura 5-2 Balanç anual mitjà 2018-2022 i en l’any sec 2021 (mm/any) d’aigua blava (en blau) i ETR o 

aigua verda (en verd), en àmbits (de dalt a baix) oberts, sota coberta forestal i mixtes (Font de Marimon), 

per a la situació inicial (Control) i gestionada (Gestió). 

Àmbits oberts:   

Sota arbrat:   

Àmbit mixt:   
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L’Annex 3 amplia els resultats aquí presentats, amb diferents gràfics que permeten apreciar el 

comportament més específic de les diferents components del model, en relació a la pluja i la 

seva intensitat, l’evolució de la humitat del sòl o el règim de les infiltracions i recàrregues 

associades. 

En aquest sentit, la Figura 5-3 següent mostra l’aigua blava generada al llarg de tot el període 

simulat set/2018 – jun/2022, per als dos escenari de Control i Gestió, i amb la comparació entre 

ells. D’una banda, s’aprecia una proporció entre recurs subterrani i superficial (o “directe”) 

relativament elevada a favor del segon (aproximadament 35/65), si bé s’aprecia bé com aquest 

es va generant a polsos de precipitació, quan els episodis de pluja superen un determinat llindar 

de pluja diària, determinat  també per l’estat d’humitat del sòl en cada moment, suficient per a 

generar aquest escorrentiu directe o quasi-directe. Són uns 10 dies o episodis d’aportació, al 

llarg dels 1400 dies de simulació. 

S’observa també bé l’acumulació continua i més suau i progressiva de l’escorrentiu de 

component subterrània, amb lleugers increments del ritme (pendent) en èpoques més humides, 

amb nivells freàtics més alts. 

D’altra banda, en aquest comportament en que bona part de l’aigua blava no creix de manera 

continua, si no amb els polsos de pluja, els guanys entre un i altre escenari estan repartits de 

manera força equitativa entre els episodis d’intercepció (tot i que el seu efecte encara es pugui 

apreciar diferit uns dies desprès de les pluges) i l’acumulació més lenta de nous cabals base 

(aigua subterrània) lleugerament superiors als de les condicions inicials o de Control. Just 

passat els efectes d’un any tant humit com el 2018 s’observa com el guany d’aigua blava 

s’hauria situat pròxim al 16%, però l’efecte dels períodes secs posteriors acaba estabilitzant 

aquest rati entorn del 11,7%. 
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Figura 5-3 Evolució dels escorrentius específics acumulats (mm), discriminant la simulació de component 

directa i subterrània, per als escenaris de Control i Gestió, i comparació entre ells. 

 

 

 

Com s’ha indicat anteriorment, també cal tenir present que amb el pas dels anys, els efectes de 

la gestió s’aniran esvaint amb la “vida útil” del tractament silvícola realitzat, de manera que les 

estimacions actuals poden considerar-se característiques de les fases inicials del procés, no 

tant de valors mitjans a més llarg termini. 
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5.3. Comparativa amb la metodologia general Climark 

Com s’indicava anteriorment, dins del projecte Climark més ampli s’ha comptat també amb 

altres simulacions hidrològiques, més generalistes i plantejades al conjunt d’àmbits on s’ha 

actuat (Cervera et al., 2022). Fonamentalment, les simulacions es realitzen a partir del model 

Medfate elaborat prèviament per als treballs del projecte FOREStime (informe FOREStime, 

Banqué et al.,  2020). Es tracta de simulacions esteses durant gairebé 3 dècades per cobrir els 

períodes compresos entre inventaris forestals de referència (aproximadament entre 1990 i 

2014) i amb una caracterització acurada dels processos fisiològics, especialment en relació a 

l’evapotranspiració, distingint diferents espècies forestals, i de les implicacions eco-

hidrològiques dels diferents tractaments silvícoles possibles. 

La Figura 5-4 següent sintetitza la proposta metodològica Climark per al càlcul del servei o 

proveïment d’aigua blava en base a aquestes simulacions, discriminant el tipus d’arbre 

predominant (angiospermes o gimnospermes)  així com la zona climàtica, caracteritzada 

mitjançant el rati HI = P / ETP = “Pluja anual mitjana / Evapotranspiració potencial mitjana 

anual”. S’obté, per a cada cas, una relació per a l’aigua (blava) exportada, en mitjana anual, en 

base a l’àrea basal característica (AB), de caràcter idealment logarítmic a partir del decaïment 

de l’efecte observat a tot el conjunt de rodals simulats a Catalunya. La comparació entre 

situacions o escenaris permet determinar els efectes de la gestió plantejada, en termes 

d’efectes sobre l’AB. 
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Figura 5-4 Proposta Climark per al càlcul de l’aigua anual exportada en base a l’àrea basal característica 

d’un rodal, per a diferents casos d’espècies i condicions climàtiques. 
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D’acord amb la metodologia Climark citada i les característiques estructurals de la massa abans 

i després del tractament, s’han obtingut els següents valors, pels propers 15 anys, dels serveis 

ecosistèmics avaluats: fixació de 163,66 tones de CO2, 9.535,22 m3 d’aigua blava alliberada (o 

2152 m3/ha) i manteniment de la capacitat d’acollida de la biodiversitat (el valor 0% indica 

conservació de la biodiversitat en la gestió forestal però no implica una millora respecte el valor 

inicial de l’IBP, fixat en un 54%). La Taula 5-4 mostra el detall d’aquesta avaluació, per estrats 

considerats al bosc de Marimon (en base a dades de la Taula 3-2 d’apartats anteriors): 

Taula 5-4 Impacte de la gestió forestal en el carboni, aigua i biodiversitat pels propers 15 anys. 

 

Estrats 
Superfície 

(ha) 

Impacte carboni  

(t CO2 fixades) 

Impacte aigua  

(m3 aigua blava) 

Impacte 

biodiversitat  

(% millora) 

E1 0,80 24,97 1517,99 0,00 

E2 1,43 88,72 3481,79 0,00 

E3 1,30 5,30 3039,35 0,00 

E4 0,90 44,66 1496,09 0,00 

RODAL 4,43 163,66 9535,22 
0,00 

(conservació) 

Valors / ha 36,94 2152,42 
0,00 

(conservació) 

 

En el cas de l’aigua blava “alliberada”, el valor aquí estimat es pot considerar un valor 

“optimista”, en el rang alt de les possibles avaluacions, corresponent al cas de gimnoespermes 

amb rati HI=P/ETP comprès entre 0,66 i 0,80. Una avaluació més acurada d’aquest rati HI a 

l’àmbit el situaria més aviat per sota de 0,60 (si més no en els anys més recents), de manera 

que una segona estimació de l’increment d’aigua blava associada a la gestió endegada podria 

donar lloc a uns 1316 m3/ha, per al conjunt dels 15 anys de “vida útil” del tractament silvícola. 

Representa uns 9 mm anuals de mitjana, un 1,5% de la pluja mitjana total a la zona o un 

increment d’aigua blava, respecte la situació de partida, de l’ordre del +8 a +10%. 

Cal recordar que aquest no és un resultat directe de les simulacions Medfate en els rodals 

concrets més pròxims i similars als de Marimon, si no que prové dels ajustos adoptats de tot el 

conjunt de simulacions, per categories, presentats a la Figura 5-4 anterior (per això parlem de 

“metodologia Climark”). No se’n disposa del resultat o resultats Medfate concrets més pròxims 

i ajustats al cas de Marimon, però evidentment seria de gran interès en la present avaluació (si 

fossin suficients i representatius). 
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Aquesta anàlisi al cas de Marimon mitjançant el model Excel abans comentat, amb una 

simulació més específica ajustada al detall i el monitoratge dels anys 2018 a 2022, donaria lloc 

als valors de la Taula 5-5 següent. Cal tenir present que els guanys d’aigua blava d’aquest cas 

anterior (Taula 5-4) s’expressen ara en termes dels primers anys de l’actuació, no com a mitjana 

al llarg de la vida útil del tractament, per fer-los més comparables amb els resultats del model 

més específic calibrat, corresponents a l’inici del procés, simulats amb el model Excel. També 

s’inclouen ara els possibles marges de variació d’aquests valors, en tenir present un cert ventall 

de valors per al rati HI=P/ETP. 

D’altra banda, com que la simulació Climark es restringeix a zones arbrades o rodals, sota 

coberta forestal, per tal de comparar amb les simulacions Excel, aquestes també discriminen 

ara si es tracta de zones íntegrament sota coberta forestal o representen àmbits més globals, 

com els mostrats a l’apartat anterior per al promig dels diferents tipus de cobertes de sòls fins 

a la Font de Marimon (on es calibra el model i es considera la referència del treball). 

Cal recordar que els efectes de la gestió forestal, en termes de simulació, comporten dos tipus 

de canvis o efectes; en els percentatges de coberta de l’arbrat (valors d’f que creixen un 10%) 

i en els coeficients que ajusten les evapotranspiracions de referència i consideren la densitat 

de la vegetació (Kc, que es redueixen en els àmbits gestionats). 

La Figura 5-5 següent mostra de manera sintètica les diferències principals a l’hora de comparar 

àmbits i simulacions. 

Taula 5-5 Guanys d’aigua blava anuals estimats per al bosc de Marimon (mm/any). Comparació de 

metodologies i rangs de les possibles estimacions. 

 

Any 
Precipitació 

(mm/any) 

Increments anuals d’aigua blava  (mm/any) 

Valors estimats 

amb la 

Metodologia 

Life Climark 

(HI ≈ 0,55 a 65) 

Simulació específica ajustada al monitoratge 

Únicament sota coberta forestal Àmbit mixt 

fins a la 

Font 

Marimon 

Efecte 1 

d’ajustar les Kc 

a les zones 

gestionades 

Efecte 2 de 

majors zones 

sense arbrat 

(reducció d’f) 

Suma 

d’efectes 

1+2 

Mitjana 568 17,5 el primer 

any 

(5,4 a 29,7, en 

funció d’HI) 

 

(8,8 de mitjana 

al llarg de 15 anys) 

(2,7 a 14,8) 

3,9 10,7 14,6 10,6 

2019 470 4,5 8,4 12,9 9,2 

2020 685 1,3 13,2 14,5 10,7 

2021 429 0,1 5,6 5,8 4,3 
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Figura 5-5 Àmbits dels diferents usos dels sòls, de la gestió forestal realitzada, de les conques d’aportació 

als punts de control i de les consideracions de les simulacions hidrològiques. 

 

 

Com s’havia comentat en la descripció del funcionament del model Excel, l’efecte d’alliberar 

superfícies sense arbrat, reduint així la intercepció, és significativament major que l’efecte 

d’endreçar el sotabosc o reduir la massa forestal (sense afectar la cobertura), que es simula 

mitjançant ajustos a les Kc. 

Els 14,6 mm/any d’increment d’aigua blava dins els àmbits arbrats, com a suma d’efectes, 

mostra el bon ajust respecte els 17,5 mm/any estimats amb la metodologia Climark,i suposa 

una millora del 21,1%, que gairebé dobla la millora estimada en un 11,7% per al conjunt dels 

àmbits, fins a la Font Marimon.  

La metodologia Climark permet tenir una bona perspectiva històrica dels valors mitjans, en tant 

que el model més específic elaborat per aquest cas ofereix una bona idea de la variabilitat 

d’aquests valors, especialment per anys secs com han estat majoritàriament aquests inicials. 

 

Bosc no gestionat 

Bosc gestionat 

Camps oberts 

Font Piezo 

Àmbit de simulació de la 

metodologia Climark (amb 

valors expressats com a 

mitjanes del conjunt de la vida 

útil del tractament silvícola)  

Àmbit de simulació de la metodologia 

més específica HYLUC+SCS (amb valors 

associats a les condicions concretes del 

tractament silvícola)  
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6. Conclusions 

El present document forma part dels treballs del projecte Life Climark, que analitza l’impacte de 

la gestió forestal en el balanç de carboni, de l’aigua i la biodiversitat, amb l’objectiu d’establir 

una metodologia de càlcul suficientment general i rigorosa. Més concretament, i dins les 

validacions d’aquesta metodologia, en una pineda de pi blanc al terme municipal de La Llacuna 

(Bosc de Marimon) s’ha estudiat sobre terreny, respecte la no gestió, l’efecte d’un tractament 

silvícola intens realitzat durant l’hivern de 2018-2019. L’avaluació de l’impacte en el balanç 

d’aigua s’ha plantejat mitjançat el seguiment hidrològic detallat de nivells piezomètrics (poc 

profunds) i cabals de fonts, en dues conques bessones (Control i Gestió), amb la instal·lació de 

sensors i mesures manuals de camp, majoritàriament des de meitats de 2019. L’objectiu 

específic d’aquesta proba pilot vol anar més enllà de detectar canvis en la humitat dels sòls, 

efecte ja identificat en altres experiències del nostre entorn, i buscar canvis en la generació 

d’aigua blava, d’aquella part de la humitat dels sòls que supera la capacitat de camp, arriba a 

nivells saturats i circula en aqüífers, fonts o rius. El monitoreig es completa amb el contrast de 

resultats mitjançant simulacions hidrològiques. 

Ençà de la instal·lació de la sensorització, s’han succeït diferents episodis de pluges intenses, 

especialment des de la tardor de 2019 fins a la primavera de 2020, però en conjunt el període 

fins a l’actualitat (juliol de 2022) es pot considerar lleugerament sec (i molt sec en la part final). 

El tractament silvícola ha estat singularment intens, amb reduccions d’àrees basals, capçades 

i massa vegetal superiors al 40%. L`àmbit d’aquestes zones gestionades, entorn a les 4 

hectàrees, suposa, però, una fracció de l’àrea total d’aportació fins a la Font de Marimon de la 

qual s’ha fet seguiment, de manera que en termes d’aquest punt de referència l’efecte de la 

gestió es dilueix parcialment, i es pot considerar equivalent a una reducció mitjana global del 

10% de la coberta forestal. 

Aquests dos factors (període fonamentalment sec i dilució de l’efecte de la gestió en una àrea 

major), sumats a les dificultats i dubtes sobre l’ideal caràcter bessó dels dos àmbits a comparar 

(Control i Gestió), donen lloc a impactes hidrològics relativament lleus, d’efectes diferencials 

petits i amb importants incerteses, tant a les mesures, al límit de la sensibilitat en relació a la 

pròpia variabilitat intrínseca de la hidrologia, com a la interpretació dels resultats. 

No obstant això, de la sensorització s’han identificat interessants episodis i possibles efectes 

en el sentit del que es buscava, amb resultats preliminars que apunten en la direcció plantejada 

inicialment, tot i que no permeten extreure conclusions generals, fermes i rigoroses. En són 

exemples les Figures 4-9, 4-10 i 4-11 anteriors, que mostren, respectivament, el creixement 
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relatiu dels cabals aforats a la Font Marimon (Gestió) respecte els de les Clotes (Control), la 

resposta més freqüent i sensible a les pluges de les recàrregues i nivells al piezòmetre P1 

(Gestió) respecte el P4 (Control) o la relació decreixent entre aquests dos nivells, segons 

progressa la recuperació forestal des dels moments inicials del tractament, quan els efectes 

serien màxims. 

Cal recordar que el principal dubte previ als treballs i origen de l’experiment plantejat residia en 

constatar que els increments d’humitat al sòl, ja identificats en altres projectes, serien suficients 

per a generar aigua blava (circulant), i en aquest sentit el seguiment hauria estat un èxit. Cal, 

però, tenir present que en un cas paral·lel dins també del projecte Climark, en la conca 

experimental de Vallcebre on fa 3 dècades que treballa el CSIC-IDAEA, no s’haurien arribat a 

identificar efectes similars. Aquest punt posa de manifest les dificultats per detectar aquests 

impactes, a aquestes escales “modestes”, i aconsella ser prudents en la possible extrapolació 

de resultats, entesa sempre sota les reserves que plantegen el conjunt d’incerteses. 

 

D’altra banda, la quantificació d’aquests impactes i la discriminació dels seus efectes a nivell de 

règims és poc viable a partir únicament de la sensorització, de manera que s’ha comptat també 

amb una avaluació complementària basada en dues simulacions hidrològiques alternatives. La 

primera passa per un model hidrològic simplificat, de caràcter tradicional, però implementat 

específicament per aquest cas de la Llacuna, comptant amb una calibració ajustada a les dades 

del monitoreig. La segona opció es basa en la metodologia més general proposada dins el 

projecte Life, a partir de l’ajust d’un ampli conjunt de simulacions prèvies amb un model més 

orientat als processos fisiològics o eco-hidrològics a nivell de centenars de rodals arreu de 

Catalunya. 

Tot i les diferències entre models, la coincidència de resultats entre totes dues opcions es pot 

considerar molt satisfactòria, tal i com es resumeix a la Taula 5-5 anterior, i apunta a increments 

d’aigua blava, en els primers anys ençà de l’actuació, compresos entre el 8 i el 15% respecte 

la situació de partida. En termes mitjans absoluts, el guany d’aigua blava es podria estimar en 

uns 14 mm sota coberta arbrada o uns 10 mm promitjats en un àmbit mixt com el d’aportació 

fins a la Font Marimon, que respecte la precipitació mitjana d’aquests darrers anys a la zona 

suposarien del 2 al 2,5% de la pluja. 

En relació al règim d’aquestes aportacions addicionals, la modelització apunta al paper clau de 

la intercepció i la reducció d’aquesta amb la gestió i la disminució de les cobertes arbrades. 

Preliminarment, a l’efecte de la menor captació d’aigua per a evapotranspirar, per part de les 

arrels als sòls de masses forestals gestionades li correspondria un pes relatiu menor. 
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Majoritàriament, la infiltració i recàrrega s’aprecien a polsos de les precipitacions més intenses, 

en tant que el buidat més continu de la humitat dels sòls és més constant i presenta pocs canvis 

o són més lleus i imperceptibles. 

 

Finalment, cal recordar que aquest efecte s’anirà perdent amb la progressiva recuperació del 

bosc, fins a tornar a les condicions inicials. S’estima la “vida útil” de l’actuació en uns 15 anys, 

fins a la necessària pròxima actuació de manteniment. Per tant, la continuïtat d’aquestes 

observacions els pròxims anys permetrà també, a mesura que ens allunyem dels treballs 

realitzats l’hivern de 2018-2019, cercar efectes més destacats del nou procés d’aforestació 

iniciat des d’aleshores, alguns dels quals ja s’han apuntat al present treball. 
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Annex 1. Caracterització climàtica 

 

Taula A1-1  Precipitacions mensuals (mm) enregistrades a l’estació SMC de La Llacuna. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gen 3,3 66,2 60,6 28,6 4,3 24,6 32,6 16,5 3,3 77,8 

febr 1,9 20 64,8 7,4 5,9 44 27,3 24,9 51,5 43,3 

març 1,0 50,5 75,1 173,2 47,2 164,9 34,2 77,9 45 95,2 

abr 39,1 115,9 13,8 58,7 110,9 154,3 66,8 22,5 106 29,6 

maig 241,2 4,4 83,7 29,4 20,1 91,3 26 18,1 37,6 11,3 

juny 47,2 11,6 44,1 49,1 4,4 39,1 62,9 82,3 4,3 11,9 

jul 9,9 24,3 13,1 23,2 15,8 72,9 29,2 27,5 17,1 17,6 

ag 26,5 26,1 45,8 0,2 10,7 22,4 44,6 23,8 5,2 18,8 

set 25,1 33,3 83,9 0,6 45,2 21,2 95,4 68,7 75,8 36,2 

oct 94,1 101,6 127,2 49,8 180,5 21,3 12,4 11,2 82,6 58,7 

nov 32,1 3,5 14,1 204,7 29,3 190,3 187,6 104,9 91,3 11 

des 93,8 55,5 12,5 0,2 1,3 12,6 38,5 2,2 38,5 9,2 

 615,2 512,9 638,7 625,1 475,6 858,9 657,5 480,5 558,2 420,6 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 MITJANA 

gen 53,2 14,5 126,5 32,0 0,9 36,3 

febr 130,0 1,9 1,2 27,2 0,4 30,1 

març 62,9 1,0 94,1 16,2 82,0 68,0 

abr 129,0 34,2 175,1 41,0 49,0 73,6 

maig 123,6 81,0 35,6 31,2 59,6 59,6 

juny 63,3 17,0 56,8 19,8 23,1 36,7 

jul 2,7 36,4 3,7 20,7  22,4 

ag 19,3 32,3 65,3 23,4  26,0 

set 33,3 36,3 31,1 68,3  46,7 

oct 265,3 70,8 12,1 20,2  79,1 

nov 77,5 33,8 76,6 126,8  84,5 

des 3,8 110,7 6,9 2,0  27,7 

 963,9 469,9 685 428,8 215,0 591 
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Taula A1-2  Temperatures mitjanes mensuals (mm) enregistrades a l’estació SMC de La Llacuna. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gen 5,3 4,5 3,9 5 5,4 6,2 6,8 5,3 7,3 3,8 

febr 6,3 5,8 4,9 6,7 3,3 4,7 6,8 4,2 7,5 7,8 

març 8,5 8,5 6,6 8 9,3 8,5 8,6 9,4 7,6 9,8 

abr 11,3 10,2 10,9 13 10,3 10,6 12,8 11,6 10,7 11,2 

maig 13,6 16,8 13,3 15,9 15,6 12,3 13,6 16,8 13,7 15,6 

juny 18,2 20,3 17,7 18 20,8 17,3 18,9 19,6 18,9 21,3 

jul 21,2 22,1 22,7 20,2 20,9 22 20,2 23,6 22 22,2 

ag 21,4 22,4 21 21,6 23,3 20,6 20,6 21,3 21,6 22,5 

set 17,1 17,7 17,1 19,1 18 18 18,9 16,5 18,8 16,9 

oct 13,2 14,6 12,3 15,1 14,1 15,8 16 13,3 14 15,2 

nov 7 10,7 7,4 10,5 9,1 8,6 10,5 9,7 8,9 8,2 

des 5 6,1 4,9 6,7 6,9 5,4 5,4 8 6,1 5,4 

 12,34 13,31 11,89 13,32 13,08 12,50 13,26 13,28 13,09 13,33 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 MITJANA 

gen 7,2 4,2 5,7 4,9 4,5 5,3 

febr 4,1 6,4 9,2 8,6 7,7 6,3 

març 8 9,3 8,6 8,2 7,9 8,5 

abr 11,9 10,6 11,3 9,6 10,7 11,1 

maig 14,1 13,4 16,7 14,7 16,9 14,8 

juny 18,7 19,3 18,2 19,9 21,8 19,1 

jul 22,3 23,0 22,4 22,2  22,0 

ag 22,2 22,4 22,3 22,0  21,8 

set 19,6 18,6 17,8 18,9  18,1 

oct 13,7 14,9 12,9 13,3  14,2 

nov 9,1 8,5 9,8 7,5  9,1 

des 7,4 8,0 6,2 7,4  6,5 

 13,19 13,22 13,43 13,09 11,60 13,1 
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Figura A1-1 Precipitacions anuals semestrals i anuals (a dalt) i modulacions mensuals mitjana i durant 

els anys del projecte (a baix) d’acord a l’estació de la Llacuna (SMC). 
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Figura A1-2 Temperatures mitjanes semestrals i anuals (a dalt) i modulacions mensuals mitjana i durant 

els anys del projecte (a baix) d’acord a l’estació de la Llacuna (SMC). 
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Figura A1-3 Temperatures mitjanes mensuals màximes, mitjanes i mínimes (a dalt) i evapotranspiracions 

potencials (a baix). 
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Figura A1-4 Precipitacions i evapotranspiracions de referència i resultants del balanç, a escales mensual 

(a dalt) i diària (a baix). 
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Annex 2. Caracterizació geològica i hidrogeològica 

 

Contracte: CONSTRUCCIÓ DE 4 PIEZÒMETRES A LA LLACUNA. 

Codi d'expedient ACA: CTN1800941 

Ref. ANUFRA SL: 190204H 

 

Figura A2-1 Cartografia geològica ICGC i ubicació dels boscos del Mas Marimon. 
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Figura A2-2 Cartografies de referència per a la ubicació dels boscos del Mas Marimon i el seu entorn 

(ICGC). 
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Figura A2-3 Columna estratigràfica a partir del testimoni del sondeig P-4 als boscos de Marimon. 
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Figura A2-4 Columna estratigràfica a partir del testimoni del sondeig P-1 als boscos de Marimon. 
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Annex 3. Funcionament del model hidrològic 

 

Fase atmosfèrica; repartiment Wet Time (Intercepció i EV) vs Dry Time (EVT Penman-

Monteith) a partir del model HYLUC (Calder, I., 2003): 

Figura A3-1 Components de la fase atmosfèrica al model HYLUC. 

 

 

 

Fase terrestre; model SCS, a partir de l’adaptació de Témez i el model SIMPA (CEDEX, 2020) 

Pn (pluja neta) = Po (llindar d’escolament) + D (retenció als sòls) + T (excedent) 

  Complint la relació   

 

Dipòsit superficial, no saturat (H), humitat del sòl d’on pot prendre l’ETR. 
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Dipòsit inferior, saturat (Vsub), on arriba la infiltració o recàrrega i d’on drena 

l’escorrentiu subterrani o base. 

 

Figura A3-2 Components de la fase terrestre al model SCS adaptat per Témez. 

 

 

Com amb la fase atmosfèrica, es desenvolupen dos models en paral·lel (sota coberta arbrada 

i en espais oberts) i els seus resultats (Esc. Superficial i Esc. Subterrani) es ponderen (f) per 

obtenir resultats de conjunt al punt d’acumulació que interessi (per exemple, a la Font de 

Marimon). 

En una segona fase, a les zones sota coberta arbrada s’operen els canvis d’escenari associats 

a la gestió forestal (reduccions de f i intercepció associada, així com de Kc en cas de menor 

sotabosc), per obtenir un segon joc de simulacions. 
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Taula A3-3  Coeficients Kc d’ajust d’ETo, per tipus de coberta i estació de l’any (valors finals, de 

calibració). 

 

Coberta MAM JJA SON DGF 

Bosc dens (Kf) 1,40 1,50 1,30 1,40 

Bosc gestionat (Kf*) 1,05 1,13 0,98 1,05 

Sota bosc dens (Ksf) 0,79 0,60 0,56 0,68 

Sota bosc gestionat (Ksf*) 0,59 0,45 0,42 0,51 

Prats (oberts) (Ks) 1,05 0,80 0,75 0,90 

 

 

Figura A3-3 Esquema general de les parametritzacions considerades al model HYLUC-SCS. 
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Figura A3-4 Evolució diària de les diferents variables del model HYLUC-SCS (zona sota coberta arbrada). 
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Figura A3-5 Evolució diària de les diferents variables del model HYLUC-SCS (zona sense coberta 

arbrada). 
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Figura A3-6 Evolució diària de les diferents variables del model HYLUC-SCS (zona mixta de Control). 
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Figura A3-7 Evolució diària de les diferents variables del model HYLUC-SCS (zona mixta de Gestió). 
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Annex 4. Recomanacions per al seguiment hidrològic 

“simplificat”, a partir de fonts veïnes 

Les experiències en el seguiment hidrològic de les fonts de Marimon (zona gestionada) i les 

Clotes (zona control), tot i les dificultats i limitacions abans descrites, es pot considerar un èxit, 

especialment si es té en compte la simplicitat en l’obtenció de les dades i la fàcil interpretació 

dels eventuals comportaments diferencials associats, quan els registres s’estenen 

suficientment en el temps. És per aquest motiu que es proposen a continuació les següents 

recomanacions, basades en aquesta experiència, per a eventuals seguiments en altres àmbits, 

orientats també a millorar la caracterització dels processos de generació d’aigua blava (BW, 

blue water) i la seva relació amb projectes (locals) de gestió forestal i tractaments silvícoles. La 

proposta s’orienta, sempre que sigui possible, tant a obtenir una mínima caracterització 

hidrològica prèvia a l’eventual actuació forestal com a la doble caracterització dels àmbits 

Control i Gestió, amb la idea de les conques bessones seguida en aquest treball. 

 

Pas 1: A la zona candidata a l’actuació forestal, cercar i fer el seguiment d’alguna font o fonts 

que eventualment siguin compreses dins el radi d’afecció hidrològica de l’actuació (zona de 

recàrrega) i els seus cabals futurs puguin veure’s afectats (incrementats). 

Aquest seguiment es plantejaria per a un mínim de 1 any, amb unes 6 a 12 mesures dins 

d’aquest període (mensuals o bimensuals seria suficient) per garantir un rang ampli de cabals. 

Per a la correcta caracterització, seria interessant cobrir situacions “immediatament” posteriors 

(1 a 2 setmana aprox.) a episodis de pluges significatives (>20 mm/dia), però també desprès 

de períodes més llargs (> 4 setmanes) sense pluges o amb pluges mínimes (< 5 mm/dia i 

esporàdiques), per identificar bé els moments de resposta o activació i recessió o esgotament. 

 

Pas 2: Aquest seguiment també s’hauria de realitzar, idealment de manera simultània a les 

mateixes dates, en alguna o algunes fonts veïnes però fora de la influència de la zona a 

gestionar forestalment, amb pluviometria, altituds, geologies, pendents i cobertes forestals 

similars on es poguessin identificar valors dels coeficients de recessió equivalents entre una i 

altra zona i donar per bona la hipòtesi de fonts de comportaments “paral·lels” (tot i que a nivell 

de condicions hidrogeològiques no seria imprescindible cercar similituds “exagerades”, doncs 
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precisament el que es buscarà són els canvis relatius als registres de cabals, havent considerat 

la resta de factors invariants). 

Pot semblar complicat identificar fonts com les descrites, però en la pràctica, en moltes zones 

forestals la seva existència és relativament habitual. Evidentment, cal prescindir de fonts que 

no estiguin en règim natural (alterades per activitats antròpiques) o aquelles molt modestes que 

previsiblement puguin assecar-se amb facilitat i/o aportaran dades de molt pocs episodis. Grans 

fonts o surgències, generalment receptores d’àrees majors, que podrien escapar de la zona 

d’actuació, tampoc serien recomanables si no es coneix bé l’àmbit d’aportació o aquest és molt 

gran en relació a la zona a gestionar (de manera que l’efecte de la gestió sigui relativament 

mínim). Es recomanaria; Àrea de gestió > 25% Àrea d’aportació, tot i que aquesta qüestió depèn 

molt de la intensitat de l’actuació. 

Pas 3: Una vegada realitzada l’actuació forestal, caldria continuar el mateix seguiment al llarg 

d’un altre any (mínim), amb la qual cosa es podria obtenir una petita col·lecció de dades de 

l’estil de la correlació expressada a la Figura 4-9. 

Pas 4:  A partir d’aquestes dades, es pot definir de manera aproximada l’increment d’aigua 

blava associat a l’actuació mitjançant dues aproximacions basades en comparar (1) els cabals 

de la font on s’ha actuat, abans i desprès de l’actuació, i (2) els cabals de la font on s’ha actuat, 

posteriors a l’actuació, en relació a la font de referència o control, de la zona no actuada, una 

vegada contrastada l’existència de correlació entre elles. 

Cabals mesurats a la font 1 (Gestió):   

Q1, Q2, ..., Qn  abans de l’actuació → Mitjana=Gn 

  Qn+1, Qn+2, ..., QN  desprès de l’actuació → Mitjana=GN 

Cabals mesurats a la font 2 (Control): 

q1, q2, ..., qn  abans de l’actuació → Mitjana=Cn 

  qn+1, qn+2, ..., qN  desprès de l’actuació → Mitjana=CN 

Si les dades són suficientment representatives, s’hauria de complir:  Cn ≈ CN 

En cas d’elevada variabilitat meteorològica entre anys o períodes anteriors i posteriors a 

l’actuació, la comparació s’hauria de fer en termes específics (partint d’una estimació de les 

superfícies de les zones d’aportació). 

Donat que a la zona de control no haurien canviat les condicions de la font o fonts de referència, 

es tindria també un coeficient d’escorrentiu (CE) invariant: CE = Cn / Pn = CN / PN 

De la correlació entre fonts 1 i 2 abans de l’actuació es pot estimar G*n ≈ k· Cn. Els valors de k 

diferiran menys com més estables siguin els cabals de les fonts, però a priori es pot considerar 
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una mitjana d’ells per a construir a continuació una estimació dels cabals que hauria donat la 

font 1 on s’ha actuat, si no s’hagués realitzat l’actuació i que seria; G*N ≈ k· CN. 

Finalment, tindríem: 

(1) % variació BW = (GN – G*N) / G*N  

Si les precipitacions d’un i altre períodes (Pn, PN) s’aproximen a les mitjanes o són similars, 

també tindríem, per a la font on s’ha actuat (amb suficient dades anteriors i posteriors, i sense 

necessitat d’altra font de referència): 

(2) % variació BW = % variació CE = [(GN / PN) – (Gn / Pn)] / (Gn / Pn) 

Aquestes estimacions de l’increment o variació de l’aigua blava correspondrien 

aproximadament al primer any post-actuació associat als registres, en que s’entén que serien 

increments màxims. En decréixer amb la recuperació el bosc, cal fer una estima mitjana més 

representativa del conjunt d’anys de “vida útil” de l’actuació, fins al proper cicle de manteniment 

del tractament silvícola, que es pot acceptar d’acord a un decreixement lineal o mitjà. 

Evidentment, la quantitat de dades disponible determinarà la qualitat de l’estimació, de manera 

que sense un mínim de 8 a 10 registres (suficientment representatius, en el temps i en els 

marges de variació dels cabals de la font esperats) es podria incórrer en errors excessius. 
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Annex 6. Relació d’acrònims 

AB, àrea basal 

ACA, Agència Catalana de l’Aigua. 

BW, aigua blava (de l’anglès, blue water) 

CPF, Centre de la Propietat Forestal 

CSIC, Centre Superior d’Investigacions Científiques 

CTFC, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

DCFC, Districte de Conca Fluvial de Catalunya 

ETo o ETP, Evapotranspiració de referència o potencial 

(En aquest treball es consideren indistintament, ja que les diferències més específiques no són 

rellevants a efectes de les presents anàlisis) 

ETR, Evapotranspiració real 

HI, coeficient d’aridesa expressat com a quocient P/ETP 

IDAEA-CISC, Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua 

OCCC, Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

ORGEST, Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya 

PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 

PGDCFC, Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 

SMC, Servei Meteorològic de Catalunya 
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Informe de l’activitat realitzada durant l’any 2019 pel Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió de 
l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) dins el marc del projecte LIFE 
+ CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/00065). 

Aquest informe presenta les tasques realitzades pel Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió de 
l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) per al tractament de la 
informació hidrològica post-actuació dins el marc del projecte LIFE + CLIMARK (LIFE16 
CCM/ES/00065). 

Els resultats presentats en aquest informe fan referència a les tasques realitzades des de gener 
fins a desembre del 2019, que tenen com objectiu principal avaluar el paper de la gestió forestal 
sobre els recursos hídrics, és a dir l’impacte sobre l’aigua blava. Les dades presentades 
corresponen al primer any posterior a l’actuació forestal realitzada a les conques d’investigació 
de Vallcebre (Alt Llobregat).  

1. Seguiment i manteniment de l’instrumentació pel monitoratge.  

Justificació: 

Per tal de realitzar una correcta avaluació del paper de la gestió forestal en la resposta 
hidrològica, és imprescindible un monitoratge detallat dels principals fluxos del balanç 
hidrològic. En aquest sentit, cal realitzar un seguiment setmanal de tot l’instrumental de mesura 
i la posterior verificació de les dades registrades. 

Tasques realitzades: 

(a) Monitoratge per a l’obtenció dels registres hidromètrics post-actuació de la precipitació, les 
variables meteorològiques, els cabals a les estacions d’aforament de la conca de Can Vila 
(zona de control) i de la subconca de Cal Xiscu (zona d’actuació) i dels nivells piezomètrics (2 
localitzacions a la zona d’actuació forestal i 5 punts a la zona de control). 
S’ha realitzat el seguiment setmanal de l’instrumental de mesura, amb el buidat setmanal 
dels col·lectors de dades dels pluviòmetres registradors, de l’estació meteorològica, de les 
estacions d’aforament i dels piezòmetres. 
Aquestes 46 sortides de camp han permès recollir sèries de dades a pas de temps de 5 minuts 
de les següents variables: precipitació, variables meteorològiques, cabals i nivells 
piezomètrics. 

(b) Manteniment i calibratge periòdic de l’instrumental de camp (pluviòmetre, estacions 
d’aforament, nivells piezomètrics, etc). 
Paral·lelament, durant les sortides de camp s’ha realitzat el manteniment de tot 
l’instrumental (neteja dels instruments, canvis de bateries i altres petites tasques de 
manteniment). De manera periòdica s’ha procedit al calibratge dels diferents instruments, a 
partir del control del volum d’aigua mesurat pels pluviòmetres, d’aforaments manuals de 
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cabal i de lectures manuals de nivell piezomètric. Per al seu control les dades 
meteorològiques han estat comparades amb les dades de l’altra estació meteorològica 
disponibles a les conques. 

(c) Actualització, reparació, substitució de l’instrumental de camp en el cas que fos necessari. 
Per problemes tècnics derivats de l’envelliment dels sensors ha calgut substituir 2 sensors 
de pressió dels piezòmetres de la zona de control (zCV35 i zCV36). Així mateix, a petició dels 
propietaris ha calgut desinstal·lar el piezòmetre de control zCV12. 

(d) Verificació, preparació i tractament de les sèries meteorològiques i hidromètriques 
obtingudes en el monitoratge posterior a l’actuació: 
• Precipitació. 
Les dades pluviomètriques registrades s’han verificat utilitzant els controls del volum d’aigua 
mesurats pels pluviòmetres. Posteriorment s’ha preparat la sèrie contínua de precipitació a 
pas de temps de 5 minuts de la conca de Can Vila. A partir de la informació a pas de temps 
de 5 minuts s’han elaborats fitxers a pas de temps diari i anual (taula 1). 

• Variables meteorològiques per a calcular l’evapotranspiració potencial. 
S’han verificat les variables meteorològiques mesurades (Radiació neta, temperatura de 
l’aire, humitat relativa, velocitat i direcció del vent). A partir de la informació a pas de temps 
de 5 minuts s’han elaborats fitxers a pas de temps diari i anual. Amb la informació 
meteorològica s’ha calculat, a pas de temps de 5 minuts, l’evaporatranspiració potencial 
(mètode de Penman-Monteith), i s’han elaborats fitxers a pas de temps diari i anual (taula 
1). 

• Nivells piezomètrics en 2 punts situats a la zona d’actuació forestal (subconca de Cal Xiscu) 
i en 5 punts de control situats a la zona de control (conca de Can Vila). 

Per a tots els piezòmetres, de l’àrea d’actuació i de la de control, s’ha realitzat la 
compensació baromètrica i s’ha verificat la validesa de les dades registrades amb les lectures 
manuals dels nivells piezomètrics. Posteriorment, s’han preparat les sèries contínues de 
nivells piezomètrics, a pas de temps de 20 minuts, dels piezòmetres de l’àrea d’actuació i la 
de control. 

• Cabals corresponent a la zona d’actuació forestal (subconca de Cal Xiscu) i a la zona de 
control (conca de Can Vila). 

A partir de les mesures de nivell d’aigua, i de la verificació de la corba de calibratge amb els 
aforaments manuals, s’han calculat els cabals a les estacions d’aforament de les conques de 
Cal Xiscu (zona d’actuació) i Can Vila (zona de control). Posteriorment s’ha preparat la sèrie 
contínua de cabals i escolaments a pas de temps de 5 minuts d’amdues conques. A partir de 
la informació a pas de temps de 5 minuts s’han elaborats fitxers a pas de temps diari i anual 
(taula 1). 
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2. Anàlisi hidrològic post-actuació (primer any) i comparació amb la resposta i dinàmica 
hidrològica pre-actuació  

Justificació: 

Per a un complet anàlisi hidrològic post-actuació i la seva comparació amb les característiques 
hidromètriques pre-actuació, és imprescindible estudiar els diferents components del 
balanç.Una correcta anàlisi de les característiques de la precipitació és imprescindible si es 
pretén avaluar l’efecte de qualsevol tipus d’actuació sobre la hidrologia. La variabilitat intrínseca 
de la pluviometria en ambient mediterrani fa que sigui necessari emmarcar la sèrie de dades 
pluviomètrica post-actuació (primer any) en la sèrie temporal pre-actuació (2006-2018). D’altra 
banda, la descripció de la evapotranspiració de referència, complementa la informació 
pluviomètrica en la interpretació del balanç hidrològic de la conca. Els nivells piezomètrics ens 
permeten tenir coneixement de l’aigua emmagatzemada a la zona saturada de la conca, i per 
tant avaluar el magatzem d’aigua blava disponible i les seves possibles variacions com a 
conseqüència de l’actuació forestal realitzada a la conca, així com establir les relacions 
pertinents amb els cabals del torrent. És necessari per tant analitzar la dinàmica comparada dels 
registres piezomètrics pre-actuació i post-actuació per tal d’observar si es produeixen canvis de 
dinàmica a conseqüència de l’actuació forestal. Per últim, l’escolament és la principal sortida 
d’aigua blava d’una conca. Per tant, és imprescindible disposar d’un bon registre de cabals a la 
sortida d’una conca per poder avaluar l’efecte que pot tenir l’actuació realitzada sobre els 
recursos hídrics generats. Concretament es pretén avaluar la relació pluja-escolament després 
de l’actuació realitzada, així com la relació escolament-escolament entre la subconca afectada 
per l’actuació i la conca control.   

Tasques realitzades: 

(a) Anàlisi descriptiva de les sèries hidromètriques (precipitació, evapotranspiració potencial, 
nivells piezomètrics, cabals) post-actuació. 
L’any 2019, corresponent al primer any post-actuació, ha estat un any amb un total 
pluviomètric feble (P=722.2 mm, fins al 30 de novembre, cf. taula 2). A més la distribució de 
les precipitacions al llarg del període ha estat molt irregular, amb un total de només 515 mm 
fins a final de setembre de 2019. Aquest dèficit pluviomètric combinat amb una alta 
demanda evapotranspirativa, en part afavorida per altes temperatures de final de juny (per 
exemple la temperatura mitjana diària registrada a 1275m a.s.l. fou de 27.1ºC el 
28/06/2019), ha generat unes condicions hidrològiques seques durant la major part de l’any. 
Aquestes condicions hidrològiques es posen de manifest amb uns nivells piezomètrics baixos 
observats bona part de l’any i uns escolaments molt reduïts a ambdues estacions 
d’aforament (fig. 2). 

(b) Anàlisi comparativa de les sèries de precipitació i evapotranspiració potencial pre-actuació i 
post-actuació. 
El total anual de precipitació del 2019 és netament inferior a la normal (taula 2, fig. 3). Dels 
13 últims anys el 2019 és el tercer any amb un registre de precipitació menor (fig. 4). D’altra 
banda, el 2019 és uns dels 3 anys amb una demanda evaporativa més elevada. 
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(c) Anàlisi comparativa de les dinàmiques dels nivells piezomètrics de les zones on s’han realitzat 
actuacions i de les àrees control. 
La figura 5 mostra la relació entre la precipitació anual i la profunditat mitjana dels nivells 
piezomètrics a la zona d’actuació (zCV08 i zCV10). Les dades corresponents a l’any 2019 
mostren que no s’ha produït un canvi en aquestes relacions després de l’actuació forestal. 
Les profunditats mitjanes dels nivells piezomètrics observades son molt similars a les 
observades abans de l’actuació per una pluja anual similar. 

Analitzant, a nivell anual, la relació entre la profunditat mitjana del nivell piezomètric 
observada a l’àrea d’actuació (zCV08 i zCV10) i la observada a l’àrea control (zCV17), no 
s’aprecia una desviació notable de les dades del 2019 respecte als valors pre-actuació (fig. 6 
i 7). Aquestes dades suggereixen que, per al primer any post actuació amb una precipitació 
anual inferior a la normal, la dinàmica dels nivells piezomètrics no s’ha vist afectada per 
l’actuació forestal.  

(d) Anàlisi comparativa de les respostes hidrològiques de la subconca de Cal Xiscu i de la conca 
de Can Vila. 
La figura 8 mostra la relació entre la precipitació i l’escolament anuals observats a la conca 
de control (Can Vila) i a la subconca d’actuació (Cal Xiscu). Les dades corresponents al 2019 
mostren que no s’ha produït un canvi en aquestes relacions després de l’actuació forestal. 
Cal destacar però que les condicions seques del 2019 han generat un escolament inferior a 
l’esperat també a la conca de control. Aquestes dades posen de manifest que en un any sec, 
com el 2019, la resposta hidrològica en termes d’escolament anual és molt feble i no permet 
fer una avaluació acurada dels possibles efectes de l’actuació forestal realitzada.  

Analitzant, a escala anual, la relació entre l’escolament observat a la subconca d’actuació (Cal 
Xiscu) i la observada a la conca de control (Can Vila), es fa difícil apreciar una desviació de les 
dades del 2019 respecte als valors pre-actuació degut a que l’escolament a ambdues conques 
és molt feble (fig. 9). 

Analitzant els escolaments a escala diària (fig. 10) s’observa que l’absència de resposta de la 
subconca d’actuació no és diferent de la observada en el període pre-actuació. Cal tenir en 
compte però que a la subconca d’actuació només s’havia produït escolament (període pre-
actuació) quan a la conca de control els escolaments diaris superaven els 10mm.dia-1, i que 
durant el 2019 els escolaments diaris registrats a la conca de control han estat sempre 
inferiors a 6 mm.dia-1. 

3. Síntesi de resultats 

Aquest informe sintetitza els resultats del paper de la gestió forestal sobre els recursos hídrics, 
obtinguts a les conques d’investigació de Vallcebre (Alt Llobregat). Concretament, analitza la 
dinàmica hidrològica post-actuació forestal i la compara amb la dinàmica hidrològica pre-
actuació. 

  



	

 
c/ Jordi Girona, 18-26  

08034-Barcelona 
Tel: +34 93 400 61 00 

	
5 

MINISTERIO  
DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 
 Instituto de Diagnóstico Ambiental 

y Estudios del Agua (IDAEA) 
 

Els resultats corresponents al primer any post-actuació (2019) no mostren un canvi de la 
dinàmica hidrològica de la subconca d’actuació (Cal Xiscu) associada a la gestió forestal. Aquesta 
absència de canvi es posa de manifest tan en la dinàmica dels nivells piezomètrics com en la 
dinàmica dels escolaments. 

De tota manera, cal tenir en compte que aquests resultats corresponen a un any més sec de 
l’habitual, on fins i tot la resposta hidrològica de la conca de control ha estat inferior a 
l’esperada. Per tant, seria necessari contrastar aquests resultats amb observacions en 
condicions més humides, abans de poder realitzar una valoració més fonamentada de l’efecte 
de la gestió forestal sobre els recursos hídrics. 

 
Barcelona, Desembre de 2019. 
 
 

L’Investigador Principal 
 
 
 
 
 

 
Jérôme Latron 
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Taula 1: Resum de les sèries de dades hidrològiques disponibles, a pas de temps de 5-20 minuts, diari i 
anual. 
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Taula 2: Valors anuals de les diferents variables hidrològiques mesurades (precipitació, ETP, profunditat 
mitjana del nivell piezomètric, escolament) durant al període pre-actuació (2007-2018) i durant el primer 
any després de l’actuació forestal (2019). Les línies en verd corresponen a dades de la zona d’actuació i 
les línies en taronja a dades de la zona de control. (els valors subratllats corresponent a valors calculats a 
partir d’una informació parcial (veure fig. 2)). 

 
 
 

 
Figura 1: Mapa de la conca de Can Vila indicant la localització de les estacions d’aforament (Estacions de 
Can Vila (VH=zona de control) i de Cal Xiscu (XH=zona d’actuació)) així com dels piezòmetres de la zona 
de control (zCI01, zCV12, zCV17, zCV35, zCV36) i de la zona d’actuació (zCV08, zCV10). 
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Figura 2: Sèries temporals (dades diàries) d’evapotranspiració de referencia, precipitació, escolament i 
nivells piezomètrics durant el primer any post-actuació (2019). Les dades en verd corresponen a dades de 
la zona d’actuació i les dades en taronja a dades de la zona de control. 
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Figura 3: Sèries anuals de precipitació i evapotranspiració de referencia (2006-2019) a la conca de Can 
Vila. 

 
Figura 4: Sèries anuals de precipitació i evapotranspiració de referencia (2006-2019) a la conca de Can 
Vila, ordenades segons el total de precipitació anual. 
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Figura 5: Relació entre la profunditat mitjana dels nivells piezomètrics a la zona d’actuació (zCV08 i zCV10) 
i la precipitació anual. Les dades corresponents a l’any 2019 (punt groc) mostren que no s’ha produït un 
canvi en aquestes relacions després de l’actuació forestal. Les profunditats mitjanes dels nivells 
piezomètrics observades son molt similars a les observades abans de l’actuació per una pluja anual similar. 
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Figura 6: Relació entre la profunditat mitjana anual del nivell piezomètric observada a l’àrea d’actuació 
(zCV08) i la observada a l’àrea control (zCV17). No s’aprecia una desviació notable de les dades del 2019 
(punt groc) respecte als valors pre-actuació, el que suggereix que, per al primer any post actuació (amb 
una precipitació anual inferior a la normal) la dinàmica dels nivells piezomètrics no s’ha vist afectada per 
l’actuació forestal.  

 
Figura 7: Relació entre la profunditat mitjana anual del nivell piezomètric observada a l’àrea d’actuació 
(zCV10) i la observada a l’àrea control (zCV17). No s’aprecia una desviació notable de les dades del 2019 
(punt groc) respecte als valors pre-actuació, el que suggereix que, per al primer any post actuació, amb 
una precipitació anual inferior a la normal la dinàmica dels nivells piezomètrics no s’ha vist afectada per 
l’actuació forestal. 
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Figura 8: Relació entre l’escolament i la precipitació anuals observats a la conca de control (Can Vila) i a la 
subconca d’actuació (Cal Xiscu). Les dades corresponents al 2019 (punt groc) mostren que no s’ha produït 
un canvi en aquestes relacions després de l’actuació forestal. Cal destacar però que les condicions seques 
del 2019 han generat un escolament inferior a l’esperat també a la conca de control. 
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Figura 9: Relació entre l’escolament anual observat a la subconca d’actuació (Cal Xiscu) i la observada a la 
conca de control (Can Vila). A escala anual, es fa difícil apreciar una desviació de les dades del 2019 (punt 
groc) respecte als valors pre-actuació degut a que l’escolament a ambdues conques és molt feble. 
 

 
Figura 10: Relació entre l’escolament diari observat a la subconca d’actuació (Cal Xiscu) i la observada a la 
conca de control (Can Vila). A escala diària, s’observa que l’absència de resposta de la subconca d’actuació 
durant el 2019 (punts groc) no és diferent de la observada en el període pre-actuació. 
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