Biodiversitat dels boscos
madurs
Jornada tècnica
ROQUETES, dimecres 18 d’octubre de 2017

Presentació
Els boscos madurs juguen un paper
essencial en la conservació dels
hàbitats forestals i la biodiversitat. En
els darrers decennis la ciència ha
avançat molt en aquest camp, i ha
posat en relleu la contribució
d’aquests boscos en la recuperació de
processos ecològics clau i el
manteniment o recuperació d’espècies
i serveis ecosistèmics escassos. El
paper dels boscos madurs apareix en
el debat social, i cada vegada més
desperta la curiositat de visitants i
turistes dels espais naturals protegits.
La jornada vol donar a conèixer els
aspectes que caracteritzen els boscos
madurs i la biodiversitat que contenen.
S’adreça a professionals de l’educació
ambiental, guies de muntanya,
propietaris forestals i, en general, a
persones que tinguin una vinculació
amb la conservació i gestió dels
boscos.

Programa
9.00 h Inscripcions
9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Josep Malràs, president de la Junta Rectora del Parc
Natural dels Ports.
9.30 h Bosques maduros: características y valor de conservación
Sr. Álvaro Hernández Jiménez, jefe de sección de Sanidad Forestal,
Servicio Provincial de Zaragoza, Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad.
10.30 h Els fongs i líquens com a indicadors de boscos madurs
Sr. Antonio Gómez Bolea, doctor en Biologia, Universitat de Barcelona.
11.15 h Pausa
11.45 h Coneixement sobre la biodiversitat de coleòpters saproxílics al
Parc Natural dels Ports
Sra. Berta Caballero, conservadora d’artròpodes, Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
12.30 h Importància dels boscos madurs en les poblacions d’aus
Sr. David Guixé, biòleg, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
13.15 h Importància dels boscos madurs per als quiròpters forestals
Sr. Carles Flaquer, biòleg, Museu de Granollers.

Organització

14.00 h Conservació de rodals madurs al Parc Natural dels Ports
Sr. Josep Maria Forcadell, tècnic Parc Natural dels Ports.
Sr. Josep Sabaté, tècnic Parc Natural dels Ports.
14.30 h Dinar
16.00 h Visita a un rodal madur al Parc Natural dels Ports
Srs. Josep Sabaté i Josep M. Forcadell, tècnics Parc Natural dels Ports.
20.00 h Fi de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Parc Natural dels Ports. Seu Administrativa i Centre de Visitants al Baix Ebre
Av. Val de Zafán, s/n
43520 ROQUETES

goo.gl/maps/82ydPzagbsF2

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Parc Natural dels Ports (Tel.: 977 50 40 12 | pndelsports@gencat.cat)

#PNPorts
@PNPorts

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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