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SILVICULTURA

SILVIPASTURA

CONREUS

CREMES PREESCRITES

MOSAIC

productes locals.
També són una font responsable de 
respecte d'altres.
dels camps aporten valor al sistema 
A nivell de CO2, la capacitat d'embornal 
gestió continuada.
econòmica inicial. Posteriorment, una 
requereix de gran dedicació i aportació 
Recuperar aquest camps de cultius però 
a tallafocs productiu.
dificulten el pas del foc, funcionant com 
clarianes dedicades a la producció, que 
disminuir la densitat de bosc amb 
La recuperació d'aquestes zones permet 
les cualitats del terreny anterior.
boscos nous i amb molta densitat, per 
estar gestionats per transformar-se en 
l'estructura dels camps, que deixen de 
hectàrees conreades suposa un canvi en 
L'abandonament progressiu de les 

d'antropia.
tipus de intervenció, per el fort nivell 
Collserola no pot dur-se a terme aquest 
Culturalment però, en un lloc com 
emmagatzemat a la vegetació.
A nivell de CO2 allibera el carboni 
certes circumstàncies controlades.
control existeix i s'ha de assumir en 
El risc de que el foc es propagui tot i el 
espècies, és la opció més eficaç.
A nivell ecològic, permet reestablir les 
fenòmens.
cremes porta a un bosc preparat als 
d'equilibri, per tant, el control de les 
mediterranis, els retorna a un estat 
El foc es necessari per als boscos 
capacitat de gestió dels boscos.
Les cremes preescrites tenen la major 

amb el sotabosc.
que té la capacitat d'alimentar un bestiar 
Ecologicament és l'opció més viable, ja 
seu entorn.
l'engreix, que disposa de un mercat al 
Es genera un subproducte derivat de 
manteniment es mínim.
per els requeriments tècnics, però el seu 
El cost d'implantació del procés és alt, 
sinó   disipativa.
tractar-se de una estratègia destructiva 
cultural és el més acceptat , al no 
a la capacitat de l'animal. L'impacte 
L'abast de la neteja forestal es veu reduit 
diversitat en el sistema. 
introdueix canvis que fan augmentar la 
L'impacte en la biodiversitat és positiu, 
de sotabosc en el bosc. 
animal de pastura, redueix la cuantitat 
La introducció de energia en forma de 

més resiliència contra el foc.
El mosaic per tant, és la mesura amb 
intensitat de cada sistema utilitzat.
neutre en mesura de la proporció de la 
A nivell ecològic  suposa un balanç 
resistència de foc del sistema.
relacionada amb la capacitat de 
La diversitat del territori está directament 
que generen i la inestabilitat de l'acció.
cremes preescrites per l'impacte social 
metabòl·liques. Es prescindeix de les 
combinació de les diferents sol·lucions 
tant, la gestió més eficient passa per la 
corresposta per cap dels processos. Per 
La gestió de forma íntegra no es veu 
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Periodicitat

Inexistència de vegetació descontrolada

agrícoles.
Les actuacions requereixen de  les activitats 
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veu dilatada respecte altres mètodes
Necessitat de repetir-se, la periodicitat  es 
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de la vegetació arbustiva.
La silvipastura manté limitat el creixement 

Es tracta la vegetació llenyosa.
requereixen continuament la seva reiteració.
Les actuacions són exhaustives però 

Temps (anys)

GESTIONAT

TIPUS 

C

B

A

de la vegetació arbustiva.
La silvipastura manté limitat el creixement 
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IMPLANTACIÓ

COST 

PIALZINA ROUREVINYA OLIVERA

2.5 t/ha2.8 t/ha4.33 t/ha5.32 t/ha2.8 t/ha

L'EVOLUCIÓ

transformar-los en altres ecosistemes gestionables.
L'aportació energètica als ecosistemes per a 

de biodiversitat.
s'han vist alterades provocants canvis en forma de pèrdua 
Les relacions entre les especies vegetals  i els animals 
la proliferació de matollar.
veu reduida permeten un canvi de l'estructura vegetal, amb 
l'explotació de recursos forestals per la fusta,carbó,etc. es 
Els usos tradicionals com la ramaderia extensiva i 
renovables a baix cost.
realitzant, fins la introducció d'energia de fonts no 
realitat  dels mètodes forestals històrics, que s'han anat 
Els tractaments energètics proposats formen part en 

(fauna i flora)
Conservació d'hàbitats i espècies 

Agrodiversitat (raçes autòctones)

càrrega de combustible)
(manteniment de les àrees de baixa 
Regulació del risc d'incendi 

Productes agroalimentaris

Tèxtis i fibres

Oci i ecoturisme

Valors identitaris

Patrimoni cultural

Educació

Bellesa estètica

Serveis de suport

Serveis culturals

Serveis de regulació

Serveis d'aprovisionament

com la tala mecànica i les cremes prescrites.
d'aquesta forma es minimitza el cost d'altres intervencions, 
El silvipastorisme realitza una acció preventiva indirecta, 

2.18 kg CO2/litre

CO2 Tala Mecànica

Motoserra

121.5 hores/hectàreaAclarida i poda amb triturat, alta densitat forestal (Motoserra)

CO2 derivat neteja forestal(Motoserra) 88.70 kg CO2/hectàrea

Rendiment motoserra

de valor de mercat.
Es genera un subproducte que disposa 
500 E/ha.(només aclarat i poda)
1500E/ha   i el de manteniment és de 
El cost d'obertura de noves franjes és de 
no es tan gran.
subcontractades, per tant l'inversió inicial 
El treball es duu a terme via empreses 
necessària per a la gestió dels boscos.
compren aquesta funcio com a 
presència de públic, però en general, es 
Els treballs són incompatibles amb la 
no-renovables.
associat a les fonts d'energia 
combustible i té un alt cost de CO2 
agressió important al medi. Requereix de 
vegetació llenyosa, representa una 
invasiva, que regula el nivell de 
Gestió forestal amb maquinària molt 

3.3t fusta/hora

CO2 alliberat a l'atmosfera

404,26 E/ha

127,42 E/ha

Cost Crema Residus Forestals

Recollida i apilada dels residus
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