XXXVI Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Tractaments de regeneració
en boscos de pi roig en un
context de canvi climàtic
Jornada tècnica
SALDES, divendres 17 de maig de 2019
setembre de 2019
Presentació
A la jornada es visitaran dues pinedes
de pi roig localitzades al Massís del
Pedraforca en les quals s’hi varen
realitzar dues tallades de regeneració
ben contrastades: una per aclarida
successiva uniforme (anys 90) i l’altra
per obertura de bosquets de petita
dimensió (l’any 2012).
Una vegada a camp, avaluarem la
resposta dels boscos als tractaments
realitzats, comentarem els avantatges
i els inconvenients de cada tipus de
tallada i discutirem sobre els efectes
del canvi climàtic en els processos de
regeneració natural. A més, es
presentaran
els
seguiments
i
experimentacions que estant duent a
terme el Centre de la Propietat
Forestal i el CTFC en aquestes zones.
Aquests treballs tenen com objectiu
avançar en la comprensió del paper
de la vegetació herbàcia, el matollar i
la llum en l’èxit de la regeneració i
comparar
la
supervivència
i
creixement de material forestal de
reproducció de diferents procedències
establert artificialment en els rodals
actuats.

Organització

Programa
9.30 h Trobada al restaurant Tahona
9.45 h Presentació de la Jornada
10.00 h Visita a dues pinedes al Massís del Pedraforca
14.00 h Dinar a Maçaners (Saldes)
Jornada coordinada per:
• Sr. Lluis Coll Mir. Dr. Enginyer de Forests. Professor visitant a la
Universitat de Lleida.
•

Sra. Teresa Baiges Zapater. Enginyera de Forests del Centre de la
Propietat Forestal (CPF).

Lloc de realització
Punt de trobada: restaurant Tahona.
Ctra. B-400, Maçaners, Saldes
08697 MAÇANERS (Saldes)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
www.forestal.cat
Per qualsevol dubte sobre la jornada podeu contactar amb el
Consorci Forestal de Catalunya (Tel.: 972 842 708)

@ruralcat
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