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350 per habitant.

més nombre d'arbres, amb un repartiment de 

Catalunya és la comunitat autònoma amb 

M són boscos.

Un total de 2M de hectàrees, dels cuals 1,19 

.massa forestalterritori està format per 

del 64%  és un pais de boscos, el Catalunya

món rural.

dels cultius, es busquen alternatives fora del 

en boscos. Amb les noves eines i l'extensió 

abandonant els camps, que es transformaran 

desapareixen les activitats agrícoles, 

, també d'abandonament del món rural

Juntament a aquest fenòmen, 

d'aquestes activitats.

cau i es produeix un abandonament 

l'energia del petroli, el mercat silvicultural 

El rendiment del bosc no podia competir amb 

renovable. 

sistemes basats en fonts d'energia no 

natural, com la fusta o el carbó, i es passa a 

s'abandona el model de les energies  de font 

. Durant els anys 50-60 model energètic

canvi  del en el moment en que hi ha un 

Les hectàrees forestals començen  a creixer 
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(226.000)

L'Ebre(614.500), Montsant(68.890), Poblet 

Volcànica de la Garrotxa(345.000), Delta de 

Montgrí,Illes Medes i Baix Ter (220.000), Zona 

Empordà (247.500), Albera(63.000), 

(430.000), Cap de Creus (450.000), Aiguamolls 

Alt Pirineu (314.000 visit),Cadí-Moixeró 

En són exemple :

activitats dels habitants.

l'aprofitament ordenat dels recursos i 

protegeixen i es fan compatibles amb 

, es valors naturals qualificatsEspais amb 

PARCS NATURALS

la Garrotxa, al Delta de l'Ebre...

En són exemple: àrees a la Zona Volcànica de 

ecosistemes naturals que disposen.

científic, interès de conservació dels 

 amb considerable interès Espais reduits

RESERVES NATURALS

Monestir de Poblet, el massís de l'Albera,etc.

Én son exemple a l'estat català. la vall del 

l'entorn.

paisatgístic i educatiu. Protegit el paratge i 

caractersitiques singulars per interès científic, 

amb d'àmbit mitjà o petit Espais 

PARATGES NATURALS D'INTERÈS NACIONAL

un exemple.

l'Estany de Sant Maurici (560.086 visitants)n'és 

A Catalunya el Parc Nacional d'Aiguestortes i 

gestió del Patrimoni Natural.

educatiu. Sistema inegrat per la protecció i 

humana d'interès científic, paisatgísitc i 

 no modificades per l'acció Grans àrees

PARCS NACIONALS

s'estableixen:

De la Llei 12/1985 d'Espais Naturals 

acurada.

específica pròpia i una gestió controlada i 

especial requereixen de una regulació 

naturals. Els espais naturals de protecció 

naturals d'interès nacional i les reserves 

els parcs nacionals, parcs naturals, paratges 

disposen de un  nivell de protecció superior; 

Els espais naturals de protecció especial 

al 30% del territori català.

, que preserva la superfície equivalent (PEIN)

Pla d'espais d'interès natural protegida per el 

de Catalunya està xarxa d'espais naturals La 

CATALUNYA

LA XARXA D'ESPAIS PROTEGITS A 

homogeneitzador del paisatje.

banda es veu al pi com l'element 

tota la comunitat biòloga. On per l'altre 

Aquesta premisa no és del tot compartida per 

replantacions d'aquests als llocs necessaris.

augment en el nombre de pins, regulat per les 

És per això que a la gràfica s'observa un 

asolellament.

dominant, els pins, es generin, per falta de 

del sotabosc, no permeten que l'altre espècie 

Això es degut a què les condicions atapeides 

roures com a espècie poc a poc predominant. 

dels boscos catalans l'aparició dels alzinars i 

la seva inexistència genera als ecosistemes 

, foc configura el sistema mediterrani catalàEl 

cualsevol fenòmen.

a vulnerable convertir-los en una massa 

porta a homogeneització dels boscos La 

mosaic agroforestal sigui inexistent.

la pèrdua de sòls dedicats als conreus, el 

La no acció sobre la massa forestal junt amb 

aquest límit.

sobre el bosc, agreuga el risc dels incendis en 

el treballa. La pressió que aquests exerceixen 

aquesta gent viu al costat del bosc, però no  ,

 Interfase Urbana Forestal (IOF)s'anomenara la

de les zones forestals. A la zona que 

descontrolada amb urbanitzacions al costat 

com les ciutats s'extenen de forma 

L'altre factor en creixement, el urbà, ha vist 

dels boscos catalans és màxima. 

vulnerabilitat d'energia latent. Actualment la 

, emmagatzemant grans quantitats vegetal

combustible en forma de massa acumulant 

Al llarg d'aquests 40 anys, s'ha anat 

falta de activitats silviculturals.

augmenta el nombre de arbrat, degut a la 

amb el creixement de les hectàrees forestals, 

queda reflexat a la gràfica, on s'observa que, 

d'abandonament del món rural El procés 

287.041 ha de terreny.

En questió de 40 anys el bosc ha  guanyat 
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