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Imatge 7. - : GVA.

d’ara GIF, són una gran amenaça per a 
les forests i per a tots nosaltres. S’ano-

d’extingir-los ràpidament. Les seues 
-

cialment a la Conca Mediterrània, on es 
troba la Comunitat Valenciana.

En el nostre territori es combinen altres 
grans amenaces:

Introducció a la Unitat Didàctica

El canvi climàtic. Les regions medite-

-

L’abandó del medi rural i la falta de ges-
, mo-

tivats pel despoblament rural, l’escas-

i forestals i la falta de reconeixement 

Forest SENSE gestió 
forestal i la seua vege-
tació feble per la calor 

i la falta de pluja

Grans Incendis

extingibles   

biomassa disponible i seca

Forest AMB gestió 
forestal i la seua vege-
tació feble per la calor i 

la falta de pluja

Incendis forestals

fàcilment extingibles.

biomassa disponible i seca

Imatge 6. - : Medi 
XXI GSA.
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1 Els personatges de la Unitat Didàctica

Imatge 8. -

Imatge 9. -
de Saga pedo que feia 101 anys que no s’havia vist per terres 
valencianes. Font: GVA.

Hola! Soc 

-
cial, el Saga pedo 

-

i puc arribar als 12 cm de mida. Tinc 

altres insectes. No tinc ales per a volar 
i tinc una vida prou sedentària. Visc en 
forests amb herba i pins, lluny de les 
persones.

Els incendis forestals per a mi són una 

hàbitat i, com ja saps, no puc fugir vo-
lant.

El meu treball de Guardabosc el faig a 
-

cendi forestal i els adults com jo estem 
actius. 

-

no estic sol en la vigilància preventiva 
d’incendis forestals.
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1 Els personatges de la Unitat Didàctica

Tots ells treballen, gaudeixen o viuen en la forest

Emma
L’alcaldessa d’un poble en-

voltat de forests

Rosa
La propietària d’un 
habitatge en con-

tacte amb la forest.

Quico

d’una excursió amb la cla-
se a la forest

Èric
Treballa les terres 

-
tals.

Maria

temps lliure personal en la forest

Imatge. 10-
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Emergència per incendi forestal
7

incendi forestal i hi ha un nivell de danys a 

2 Conceptes clau

Foc
1

-
ni existeix, fa ara uns pocs milions d’anys. 

natural amb una funció ecològica.

-
cia d’aire. La calor generada per la com-
bustió proporciona l’energia necessària 

tres elements desapareix (oxigen, calor o 
-

na i el foc s’apaga. 

Avanç o propagació
2

Quan un in-
cendi forestal, 

-
ciar-se, avança 
pel territori cre-
mant vegetació 
o altre combus-
tible de manera 
descontrolada, 
es parla de pro-
pagació.

Per a poder propagar-se un foc, primer 
s’ha d’iniciar.

Prevenció
6

La prevenció d’incendis forestals engloba 
totes les actuacions encaminades a evitar 

Extinció
5

L’extinció d’incendis forestals engloba to-

a sufocar un incendi.

Incendi forestal
3

Quan el foc crema la vegetació forestal 

per la forest, se’l denomina incendi forestal.

Inici o ignició
4

Quan un incendi forestal s’inicia, es parla 
d’ignició.

Imatge 9. - Propagació.
Font: GVA.
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Preemergència per incendi forestal
8

diferents nivells, 1, 2, o 3, de menor a major probabilitat -

El nivell de probabilitat d’incendis es deter-
mina mitjançant paràmetres com:

grans zones de la Comunitat Valenciana. 

El territori valencià es divideix en 7 zones 
Zones 

PREVIFOC.

A cada zona se li assigna el nivell de preemer-

alt o extrem:

Nivell 1 preemergència: 

risc baix-mitjà d’incendi 

forestal.

Nivell 2 preemergència: 

risc alt d’incendi forestal.

Nivell 3 preemergència: 

risc extrem d’incendi 

forestal.

Els mitjans o recursos es dis-
tribueixen pel territori per a 
vigilar en funció del nivell de 

pròxim al nivell 3, major risc i 

vigilància preventiva.

Imatge 11. - Zones PREVIFOC. Font: GVA.
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El foc i els incendis forestals

2

1

En el nostre dia a dia utilitzem el foc de manera controlada i útil. Va ser el major descobriment 

-
ments ràpids i econòmics, generar pastures, eliminar restes vegetals, etc.

descontrola, parlem d’un incendi forestal. No 

element amb funció ecològica en els nostres 
ecosistemes forestals, com l’aigua i la llum so-

-

però un mal amo”. 

1

-

2

3

Imatge 14. - Elements per a iniciar un foc. Ignició. Font: MEDI XXI GSA.

Imatge 12. - El domini del foc pels primers hu-
-

Imatge 13. - Triangle del foc. Font: Medi XXI GSA.
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2

-

per contindre menys aigua. 

1 Combustible

2 Oxigen

3 Calor

naturals com els llamps i, amb tota seguretat, continuaran succeint. Tenen la seua 
pròpia història. 

Incendis extingibles fàcilment, un paisatge rural actiu

-
-

restals per a calfar-se, alimentar-se, cuinar o alimentar el bestiar 

carrascars per a combustible, etc. 

tant, preocupació. Generalment, eren provocats per fuites de l’ús 
cultural del foc com a eina de desbrossament o per a regenerar 

Eren controlats fàcilment per la mateixa població rural.
Imatge 15. -
forestals en la dècada dels cin-
quanta. Font: Ministeri.

-
tació forestal o el combustible:

substituint la tracció animal.
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les forests valencianes van deixar de cremar-se gràcies al fet 
-

en territori mediterrani, no han disposat mai de tanta vege-
tació acumulada per a alimentar-se i propagar-se tan lliure-
ment i amb tanta intensitat.

Imatge 16. 

Els incendis forestals són canviants, dinàmics. Es desenvolupen en un espai sense 
-

tals. 

Imatge 17. - -
ment del foc. Font: Medi XXI GSA.

-

16 d’octubre. Anteriorment, era de l’1 de juliol al 30 de setembre.

RECORDA
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1 2 3

Vegetació: estructura i es-
tat.

-
getació, major continuïtat 
de combustible
propagarà el foc.

humitat
-

rior, condicionada pel temps 
-

Finalment, si el combustible 
, com una planta herbà-

ràpidament.

Meteorologia o temps at-
mosfèric

El vent: aire en moviment, ca-

-
geix.

La temperatura -

cremar la vegetació.

La humitat -

serà al foc cremar-la.

El clima mediterrani es carac-
teritza pels seus estius llargs, 

màxim risc d’incendi forestal.

El pendent -
-

paga. Avança de zones baixes 
a altes.

L’altitud:
menys vegetació (menys 

menys oxigen, per tant, menys 

L’orientació del vessant: a 

relativa a ombra, orientada al 
nord.

Els : 
colls, barrancs, etc., suposen 

-
ment de l’incendi forestal.

D’entre els anteriors factors de com-
-

-

vegetació forestal per tal de previn-
dre els incendis forestals se la coneix 
com a Silvicultura Preventiva. Amb 

-

Imatge 18. -
foc. Font: GVA. 
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Imatge 19. - Vegetació de pastures. Font: GVA. Imatge 20. - Vegetació de matoll i restes llenyoses 

Imatge 21. -
Font: GVA. 

Imatge 22. - Vegetació de matoll. Font: GVA. 

Avança contra la direcció del vent.

-

Imatge 23. - Logo 112. 
Font: GVA.



2

21

-

El sender travessa una arbreda al costat del riu

El sender ha de pujar per un vessant

Sender A Sender B

El sender està refugiat del vent

El sender està exposat al vent

Condicions dels senders:

ACTIVITAT 1
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Sobre la planxa 
-

ga de combus-
tible s’introdueix 
la fullaraca en 
contacte directe 
amb els arbres. 
En l’altra planxa, 
se separa de la 
fullaraca i els ar-
bres (com una 
àrea de protec-

INSTRUCCIONS

Es dibuixaran i retallaran arbres de 

-

PART 1 

Les dues planxes s’inclinen lleument 
per a afavorir l’avanç de l’incendi. 

Sobre una de les planxes s’escampa 
la terra i la fullaraca abundantment, 
alternant els arbres de paper. Sobre 
l’altra s’escampa terra i es redueix 

arbres.

es disposen els habitatges de paper.

Extraure les conclusions de l’activitat

OBJECTIU
-

tal i la silvicultura preventiva, sobretot en 
zones de contacte entre cases i vegetació 
forestal. Efectes del pendent i la vegetació 

MATERIAL NECESSARI

Fullaraca seca.

Un poc de terra.

Extintor d’incendis tipus ABC.

Alcohol de cremar i encenedor.

ACTIVITAT 2

CONCLUSIONS

PART 2 - Camp o pati

Imatge 24. - Inclinació 

la crema. Font: Medi 
XXI GSA.

Entenent el

de l’incendi forestal
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2

danys.

2

5

1

43

Incendis de 

vent o rodant vessant avall.

Zona posterior de l’incendi, per 
on menys progressa l’incendi.

cap. Se situen als dos costats del 

on són visi-
-

ma irregular.

Cap

Cua

Focus secundaris Flancs

Marge

Imatge 26. - Propagació d’un incendi forestal. Font: GVA.

1 Incendi actiu

2 Incendi estabilitzat

1

2

3

4 5

Imatge 25. -

estudiat per professionals de l’àmbit forestal.
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El foc ja no avança ni es pot reiniciar. Si torna a haver-hi foc, es considera un nou incendi.

4 Incendi extingit

3 Incendi controlat

-

Incendi reproduït5

conats i no es conver-
. S’anomena incendi forestal a tota super-

Grans 
. 

-

-
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Període 2017-2021

Causes 
incendis 
forestals

4 % Desconegudes

25 % Causes naturals: llamps

71 % Causes humanes

 - Causes dels incendis forestals. Font: GVA.

-

dels incendis. Se solen produir habitualment durant les últimes hores de la vesprada i les prime-
No 

-
terranis estan adaptats al foc. 

fer la investigació corresponent. 

Hi ha incendis intencionats, amb motiva-
cions relacionades amb la caça, la pesca, la 

i protestes, venjances i disputes, control de 
fauna, gamberrades, malalts mentals (pirò-

-

del ferrocarril, fumadors, fogueres i brases 

maniobres militars, espurnes de motors, mà-
-

Imatge 28. - Investigació professional de la causa d’un in-
cendi forestal. Font: GVA.

20.000 40.000 60.000 80.0000

Sup. forestal afectada per Gran Incendi Forestal

3.446 incendis

17 incendis

Període 2012-2021
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-
ciar un incendi forestal. Encercla-les.

ACTIVITAT 3

Imatge 29. - Font: Medi XXI GSA.
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2

En un incendi es destrueixen molts recursos 

viure. A banda de fer front a un elevat cost 
de l’extinció d’incendis (bombers, helicòp-

moltes persones perden sa casa 
i el medi econòmic de vida (cultius, allot-

poden ser per l’afecció sobre el paisatge, 
-
-

-

Efectes socioeconòmics 

Imatge 31. -

Imatge 30. -

. 
En general, podem diferenciar els seus efectes en dos grups: efectes sobre el medi 
natural i efectes sobre el medi socioeconòmic.
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RECORDA

Efectes sobre el medi natural

Imatge 32. -

Generalment, eliminació temporal de la vegetació existent. 

Sobre la vegetació

Sobre l’atmosfera

Sobre l’aigua

Els incendis afecten la fauna, amb 

-
vivents.

-

provocada per les cendres.

5 Sobre la fauna

Les propietats del sòl canvien total-

-
trients de les cendres, solen perdre’s 
ràpidament per l’erosió. Sense vegeta-

i es veu afectat per l’erosió, a causa del 

4 Sobre el sòl

3

2

1
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la naturalesa necessita la nostra ajuda o no per a recuperar-se. Ajuda’l i relaciona cada efecte 

Destrucció de la vegetació Contaminació de l’aire

7

5
1

6

3 4

2
8

Font: Medi XXI GSA.

ACTIVITAT 4
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cap la lluita. La solució contra els Grans Incendis Forestals 
-

l’incendi, la resposta posterior.

La prevenció d’incendis forestals engloba tant la reducció 

Per a evitar els incendis forestals hem de treballar sobre les 

La prevenció d’incendis forestals

3

1

Imatge 34. - -

d’incendis forestals. Font: Medi XXI 
GSA.

Investigació de les causes d’ignició o d’inici dels incendis
-
-

-
- Imatge 35. - GOIIF. 

Font: GVA.

accions:

Imatge 37. - Incendi forestal a causa d’accident (trenca-Imatge 36. - Incendi forestal intencionat (crema de 
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Normativa en prevenció d’incendis forestals

el nivell de risc per incendi forestal. 

Complir les normes bàsiques en prevenció d’incendis forestals

En la prevenció d’incendis forestals, sobretot per a previndre l’inici d’un incendi, cal tindre pre-
Les normes bàsiques que apareixen a continuació són 

obligatòries, sempre que et trobes en la forest o a menys de 500 metres d’aquesta.

Pots fer foc únicament en els llocs prepa-
rats i autoritzats -zones habilitades.

de foc. Si disposem d’alguna autorització al 

puntes de cigarret o els fòsfors. Que mai 
els llancen a terra i menys encara encesos. 
S’han de llançar apagats a les papereres o 

Imatge 38. - Informa’t del nivell de preemergència.
Font: GVA.

Els Agents Mediambientals s’encarreguen de 
vigilar les forests, vetlen pel compliment de la  
normativa forestal en general i, en concret, de 
la de prevenció d’incendis forestals:

Imatge 39.

Formació, informació, conscienciació i educació a la població en general

-
-

diverses accions:
El Servei 112 de la Comunitat Valenciana

Avisar de la detecció d’un incendi forestal

com a ciutadans:

1
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Pots consultar el nivell de risc 
d’incendi forestal telefonant al 

mòbil. En el cas de no disposar 

familiars i amics de la possibilitat 
de consulta.

Informar-nos del nivell de preemergència per incendi forestal2

Imatge 40. -
cipis. Font: 112 GVA.

-

Rebre una xarrada divulgativa3

de la població en general. Si ho desitges, pots fer una cerca per a ampliar-ne informació. 

Material divulgatiu i campanyes de conscienciació

per la GVA.

QR. 1



3

33

Si volem gaudir de la forest, hem de ser molt responsables i acurats amb les nostres ac-

Gaudir de la forest1
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Imatge 41. - Material divulgatiu. Font: GVA.

Viure en la forest2

Imatge 42. -
res d’autoprotecció. Font: Medi XXI GSA.

Si vivim en un habitatge prop de la forest, 
tenim l’obligació de protegir-nos d’un 
possible incendi forestal. L’autoprotec-
ció

i propietats. -
ció
fa accions d’autoprotecció, en el cas de 
produir-se un incendi forestal, es podran 
defensar millor i els mitjans d’extinció centraran el seu esforç a salvar la naturalesa. 

Imatge 43.

Espai no defensable Espai defensable 
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Imatge 44. - Anells d’autoprotecció al voltant d’una casa. Font: GVA.

Zona urbanitzada / Habitatge

Anell intermedi

Anell exterior

l’incendi. Evitar amenaces en la zona habitada.

.

Imatge 45.

sense. Font: GVA.

QR. 2

accedir a un manual de bo-

Jardine-

, dins de la 
carpeta Stopalfoc.

Formació i capacitació

La formació i capacitació són 

la manera de pensar i actuar 
de les persones amb relació 
amb la forest. Imatge 46. - Visita escolar a una forest incendiada. Font: GVA.

-
sionals al llarg de l’any estan dedicats a la preven-

de vigilància, dissuasió, conscienciació i detecció 
d’incendis forestals. 

Imatge 47. - 

Vigilància preventiva
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-
sari del Servei de Vigilància 

Sistema Integrat de Gestió 

QR. 3

Imatge 51. - Tasques de conscienciació d’incendis fo-

Imatge 50. - -

Imatge 48. - 
Font: GVA.

Imatge 49. -

-

un foc pot afectar el nostre entorn fo-

un total de 8.012 telefonades relacio-
nades amb incendis forestals. Gràcies 

-
cies 112, tots podem fer vigilància i evi-
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-

-
ment i es declare un incendi o, pitjor, un Gran 
Incendi Forestal. 

Una de les mesures per a limitar l’avanç del 

d’infraestructures de prevenció:

2

Punts d’aigua per a poder sufocar la calor: depòsits d’extinció per a mitjans terrestres i 
aeris. 

1

Imatge 52. -
Medi XXI GSA.

Camins per a poder circular i accedir a llocs de la forest: pistes forestals.2

l’avanç del foc. 
3

-

d’un incendi.

-

per a fer-la menys perillosa i reduir la intensitat 
del foc. 

-
tació forestal són ben conegudes: tallada, des-
brossament, poda, etc. No obstant això, hi ha 

caigut en desús, com ara l’ús del foc de manera 

Les àrees tallafocs són infraestructures de pre-
-

getació. 

Imatge 53. -

-
pacte d’un incendi. Font: GVA

1 Silvicultura preventiva - treballs forestals

-
tiu de l’agro=camp, la silvicultura

silvi=selva=bosc. 
preventiva”, 

gestió van encaminades, per tant, 
a la prevenció d’incendis forestals.
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Imatge 54. 
silvicultura preventiva. Font: GVA.

Imatge 55. - Àrea tallafocs. Font: Medi XXI GSA.

-
sisteix a reproduir un xicotet incendi, però 
de manera controlada (foc de baixa inten-

-
dicions de màxima seguretat i control (sen-
se molt de vent, baixa temperatura i amb 

Imatge 56. -
: Medi XXI 

GSA.

2 Crema prescrita

-

Els ramats d’ovelles i cabres tenen l’avantat-

-
yosa, matollars.

3 Ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis

Imatge 57. : Biela y Tierra.
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4 Sector primari i economia rural

5
prevenció d’incendis

-

-
var-se en un pla de prevenció d’incendis forestals. 

Actualment, l’activitat econòmica del sector primari en àrees forestals no resulta rendible i 
s’abandona o mai es du a terme.

La prevenció de Grans Incendis Forestals im-

forests. 

La societat pot contribuir-hi com a consumi-
dors de productes del sector primari, valorant 
els productes agraris i forestals de la zona (fus- Imatge 58. - Camp de cultiu prop de zona forestal. 

Font: Medi XXI GSA.

Es denomina estructura en mosaic agroforestal a la combinació d’espais forestals i cul-
tius.

Imatge 59.
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Imatge 60.
GVA.

infraestructures de prevenció d’incendis forestals:

Els observatoris forestals, -
nera primerenca del començament d’un incendi.

Els punts d’aigua, per a obtindre el recurs aigua en l’extinció, antagonista del foc.

Les pistes i camins forestals,
terrestres de manera ràpida i segura i als punts d’aigua.

Les zones de sense continuïtat de vegetació -

Observatoris forestals

Serveixen per a establir una xarxa de vigilàn-

començament d’un incendi. 

en els punts de major altitud del territori amb 
major visibilitat.

Imatge 61. Font: GVA.
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Punts d’aigua per a l’extinció

-
tinció d’incendis forestals per als mitjans d’extinció terrestres i aeris.

Imatge 62.
GVA.

Imatge 63. 

Font: GVA.

Discontinuïtat natural: -
ser humà. En zones on no hi ha prou ve-

-
ment. 

humà, algunes vegades a propòsit dels 
incendis forestals i altres, no. Camps de 
cultiu en producció, embassaments, pe-
dreres, àrees tallafocs, etc. 

Imatge 64. - Discontinuïtat natural. Font: GVA.

Imatge 65.

d’incendis forestals. Font: Medi XXI GSA.

Pistes i vials 

-
fraestructures de prevenció com els depò-
sits o els tallafocs. El Servei de Vigilància 

informació.

Zones de discontinuïtat de combustible
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Imatge 67. - Àrea tallafocs durant un incendi forestal 
vist des de l’aire. Font: GVA.

Imatge 66. - Àrea tallafocs. Font: GVA.

l’extinció. 

Imatge 68. - Àrees tallafocs en massa forestal. Disseny tècnic segons zones. Font: GVA.

Estat actual de la massa

ÀREA TALLAFOCS

Banda auxiliar Banda de 
decapatge

Banda auxiliar Estat actual de la massaDesbrossament
selectiu

Desbrossament
selectiu

amb un disseny especial i diferent, per a pro-

de contacte entre la forest i els habitatges 

en zones de contacte amb l’ús recreatiu o in-
dustrial. Si n’hi ha, els mitjans d’extinció, com 

l’esforç a protegir la forest i els incendis fores-
tals no es poden fer tan grans.
Són les denominades franges perimetrals 
de seguretat.

Imatge 69. 

XXI GSA.
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Imatge 70. 

-

mesclen camps de cultiu i vegetació forestal.

La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals treba-
!"#$%#&'(%)

*+"%(, -

en xarxa: cultius en producció, masses forestals gestionades, 
etc. 

Imatge 72.
mosaic de discontinuïtats per cultius en producció i masses forestals gestionades. Font: GVA.

Imatge 71. - Estratègia Mosaic. 
Font: GVA.
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-
guntes i les respostes correctes de cada personatge.

Èric

cremar? 

Maria

volem fer una torrada.

Rosa
-

me tota i ho perda tot. Puc fer alguna cosa per a defensar-me millor o 

Quico

Emma

ACTIVITAT 5
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l’any amb major risc d’incendi forestal i 
-

llem vigilant.

Per la forest veuràs diferents guardabos-
cos. Uns van a peu, uns altres en vehicles… 

1

pots fer a ta casa:

No, cal evitar encendre 
-

ma calor. Hi ha altres op-
cions per a eliminar-les 
si ho necessites fer ara 

l’Ecoparc.

En altra ocasió, si les cre-
mes, has de sol·licitar un 

-
sultar el nivell de pree-

-
ves no s’abandona, però 

incendi forestal.

ha zones habilitades per a 
fer foc, està totalment pro-
hibit. Fins i tot, havent-hi 
zones, cal consultar el nivell 

renunciar a fer una torrada. 

Podeu menjar moltes altres 
coses i fer-les amb foc, 
però no en la forest. Recor-
deu sempre no abandonar 
el fem i compte amb deixar 
vidres en terra, poden con-
centrar l’energia del sol i 

encenent foc.

Ajuda’m a vigilar els adults 

cigarrets mal apagats o 
mistos.

És una àrea tallafocs i ens 

alimentar tan fàcilment. 

S’ha de mantindre sempre 
en bon estat, o la vegeta-

perd la funcionalitat. Si co-
neixes un ramader al po-

el ramat a menjar l’herba.

necessiteu en cas d’in-

bombers a extingir-lo.

3 4 5

2

Mantindre una franja de seguretat en-
tre la vegetació forestal de l’exterior i ta 

-
-

tació al voltant de la casa.
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A
Únicament es pot fer 

foc en les zones habilitades a 
l’efecte, i consultant abans el nivell 

B
Tots els dies d’estiu són bons per 

a cremar restes de vegetació.

C
-

la nostra estada en la forest.

F

V

F

Pinta el cercle de verd o de roig segons la frase siga  o falsa. 

ACTIVITAT 6

D
Les pistes forestals i els camins 

-
tió i conservació de les forests. 

col·laborem fent senderisme.

F

B

V

F

V

F

V

VV
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E
Cridar l’atenció dels adults per 
males accions està ben fet. Per 

exemple, si els fumadors no apa-

a terra (no hi ha papereres ni 

F

protegirà dels incendis forestals.

G
El ramat no ha d’anar per la forest, 

H Si observem un incendi 
forestal o una columna de fum en 

V

F

V

FE VV

V

FF

FFG
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Ajuda’ns a previndre. Sigues els nostres ulls!

ACTIVITAT 7

infraestructures de prevenció.

Im
at

g
e 

73
. -

 C
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L’extinció d’incendis forestals

4

1

RECORDA

Sufocant la calor amb aigua.

1 Reduint la calor

Privant el foc d’oxigen, cobrint el foc amb 

2 Anul·lant el comburent

3 Reduint el combustible

Imatge 74. - Triangle del foc. Font: Medi XXI GSA.

-

-

2

Imatge 76.
: GVA.

Imatge 75.

-
tecció individual, per a protegir-se dels riscos previstos en les actuacions. 
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En terra:

Bombers i bomberes forestals, camions auto-
. 

Els bombers utilitzen eines manuals com la 

 ras-

Les  són camions dotats de 
gran capacitat d’emmagatzematge d’aigua i 

d’extinció.

d’altres com les Forces de Seguretat de la 
Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Local , Creu 
Roja i, segons la magnitud de l’incendi, la Unitat 

En aire: 

-
ment el foc, des de l’aire. Carreguen aigua en 
punts pròxims com rius, mar, llacs o basses.

-
ades zones.

Els avions poden fer la càrrega d’aigua en terra 

Imatge 77. Font: GVA.

Imatge 77. - Mitjans aeris i terrestres d’extinció. Font: Medi XXI GSA.Imatge 78.
XXI GSA.
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del foc i no hi ha una extinció ràpida, el foc es descontrola i origina un incendi forestal. Quan 
se n’adona, l’operatiu d’extinció es mobilitza al terreny.

Quin desastre -

ACTIVITAT 8
E

N
 T

E
R

R
A

 
A

ta
c 

d
ire

ct
e

E
N

 A
IR

E
 

A
ta

c 
in

d
ire

ct
e
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Imatge 79. - Incendi forestal amb diversos focus secundaris. Font: Medi XXI GSA.
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3

-

Si et trobes en una casa i el foc s’hi acosta...

1 Vist-te’t de manera adequada

mànega llarga, calçat tancat i una mascareta o mocador humit i escorregut. Evita teixits 

2

-

3 Emmagatzema aigua

-

en cas d’incendi: no la malgastes.

-
bada de l’incendi. No ho faces abans, es produiria un descens de la pressió de la xarxa 

4 Retira el material que puga cremar

5 Defensa’t de les espurnes

Sufoca cendres i espurnes amb mànegues, poals d’aigua, eines o terra.

6 Vehicle orientat a l’eixida

El vehicle s’ha de col·locar en posició protegida respecte a la direcció d’avanç del foc.

7 Recorda mantindre’t atent a les ordres d’evacuació

-

-
ció davant risc d’incendi forestal, elaborat per la Direcció General de 

QR.4
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Si camines per la forest i hi ha un incendi en les proximitats...

1 Evita llocs perillosos

Els llocs amb gran acumulació de vegetació o situats vessant amunt de l’incendi. Queda’t 
en terreny nu o cremat.

2 Desplaça’t de manera intel·ligent i segura

buscant vessant avall la cua de l’incendi o zona cremada.

3 No vages mai vessant amunt, contra el pendent ascendent

4

5 Si et veus envoltat, protegeix-te de la radiació

Jau en terra, darrere d’una gran roca, un tronc o en una depressió, i cobreix-te amb terra o 
arena. Refugia’t en punts d’aigua, però evita els depòsits d’aigua elevats (es calfaran a causa 

-

Imatge 80. - Alguns consells d’autoprotecció. Font: Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri.
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La restauració postincendi

5

1

-
sa del foc.

format per Agents Mediambientals. 

1 Investigació de les causes

Imatge 81. - Investigació de les causes de l’incendi forestal. Font: GVA.

-
-

les accions, com l’ajuda a la regeneració de la vegetació mitjançant sembra i plantació, no 
sempre són necessàries. Cal esperar una valoració professional dels danys, per a prendre 

-
rrània està acostumada al pas del foc i als incendis forestals en funció de les seues carac-
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En concret, per a la valoració de danys ambientals, es compta amb professionals especialitzats en 

2 Valoració i actuacions postincendi

-

De manera natural, la forest necessita el seu temps.

-
ta recuperació mitjançant diverses opcions. 

pròpies de la regió mediterrània.

-

menys ràpida. Per exemple, si una mateixa zona 
-

-

Altres actuacions són l’ajuda a la fauna (menja-

plagues forestals, control d’erosió dels vessants 
.

Imatge 84.

Imatge 82. - Severitat alta. Font: GVA.

Imatge 83. - Severitat moderada. Font: GVA.
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els terrenys forestals incendiats han de ser repoblats pels seus propietaris, sempre 
-

-

ACTIVITAT 9

Curant la forest, restauració postincendi

Actuacions d’emer-
gència

Anàlisi i avaluació de 
danys. 

-
cendi, s’avaluen els danys 
i es determinen les actua-

Millora dels camins
danyats. 

Tallada d’arbres cre-

un risc de caiguda. 

Construcció de menja-
dores, abeuradors per 
a atraure de nou la fau-
na local. 

Construcció de ba-
rreres antierosió en 
vessants i camins, per 
a evitar corriments de 

pluja. 

Reconstrucció de mu-
rets i bancals preexis-
tents.

Reposició de senyalit-
zació i mobiliari públic.

Restricció de pas i pas-
tura.

Incendi forestal i la 
seua extinció.

Seguiment de l’evo-
lució i

actuacions a mitjà i 
llarg termini.

Seguiment de
plagues i malalties fo-
restals. 

Erosió de sòl. 

Regeneració natural.

Actuacions de repo-
blació. 

Instal·lació de trampes 
per a la detecció de 
plagues. 

Tractaments i actua-
cions necessàries.

Actuacions de con-
trol de la regeneració 
natural (tallada o eli-
minació de plançons 
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2

1 Informar el nostre ajuntament

2 Col·laborar amb l’Administració pública

3

Xafar la capa de cendres i els brots nous de vegetació. En concret, la capa de cendres, en-
-

4 Col·laborar en accions voluntàries i populars

-
res/abeuradors per a la fauna silvestre. No actuar per compte propi en el medi natural.

5 Difondre aquesta informació

-

Imatge 85.

Imatge 86. -
vestre integrats visualment. Font: Medi XXI GSA.
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-

treball de camp, podràs observar al detall la regeneració 
natural de la zona i si s’han executat accions de restaura-
ció postincendi.

València

Alacant

Castelló

OBSERVANT LA RESTAURACIÓ POSTINCENDI

Visita a una forest incendiada

Població o poblacions afectades.

Any de l’incendi.

Utilització de mitjans d’extinció. 
Aeris / Terrestres.

Espècies afectades. Arbres / Matolls / Herbes

Causa de l’incendi. Intencionat /

Treball en aula

1

2

3

4

5

6

ACTIVITAT 10

Any 2022

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2012

Observar la regeneració natural 
de la forest. Comptar el nre. plan-
tes / cm de sòl.

Observar si hi ha peus cremats i 
si generen risc de danys.

Localitzar actuacions postin-
cendi realitzades: actuacions 
contra l’erosió, extracció d’arbres 
cremats, repoblacions, menja-
dores, abeuradors, reposició de 
bancals, paranys de plagues, etc.

Treball en camp

1

2

3

Fer una eixida de camp a una zona 
-

tius:
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Les forests
valencianes

Annex
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La nostra forest, la mediterrània
1. Conceptes clau

2. La forest mediterrània

1. La forest valenciana, la nostra meitat

2. Com són les nostres forests?

3.

fauna silvestre

4. Les forests valencianes: ecosistemes vius, 

     dinàmics i fràgils

1. Serveis ambientals de la forest

2. Les amenaces i les solucions de la forest 
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Les forests valencianes

La forest, un tresor molt desconegut 
i amenaçat

81

84

90

66
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La nostra forest, la mediterràniaforest lla med

1

1 Conceptes clau 

Ecosistema i els seus tipus
1

Ecosistema

Biocenosi Biòtop - bio=vida, top=lloc
energia solar, vent, terra, pluja, sòl

Imatge 89. - Ecosistema terrestre. Parc 

Imatge 90. 
Posidonia oceanica

d’aigua. Font: GVA.

Imatge 88. - Components d’un ecosistema. Font: Medi XXI GSA.

Factors biòtics
Amb vida / Bio 

Factors abiòtics
Sense vida / A = no / Bio = vida

Terrestres:

sòl i obtenen l’oxigen per a respirar de l’atmosfera.

Aquàtics:

-

-
pirar.

Mixtos:

i aigua. Reuneixen zones humides com albuferes, Imatge 91. 

GVA.
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És un territori delimitat i concret on es reuneixen les condicions de vida concretes i necessàries 

Hàbitat
2

Imatge 93. - Vegetació de zona humida. Font: Medi 
XXI GSA.

Imatge 92.

-

forest o terreny forestal 

-
tives, de paisatge o recreatives. Això inclou 

-
coles abandonats i colonitzats per vegetació 
forestal. Se n’exclou la vegetació dels cultius 

-

-
titud, anomenem forest a tota la varietat 

-
rres, penyes, dunes, aiguamolls, riberes, de-
veses, pastures, matolls, etc.

Forest o terreny forestal
3

63
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Massa forestal
4

Muntanya
5

Imatge 94. Imatge 95. - Vegetació de masses forestals. Font: 
Medi XXI GSA.

Imatge 96. - Vegetació de pastures. Font: Medi XXI GSA. Imatge 97. - Vegetació dunar. Font: Medi XXI GSA.

És un tipus d’ecosiste-
ma forestal, una forest o 
terreny forestal arbrat. 

d’arbres, d’una o dife-
-

gades d’un sotabosc 
(vegetació sota el dos-
ser de copes, matolls, 

Bosc
6

Imatge 98. - Bosc medite-
-
-

lló. Font: Medi XXI GSA.
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Biomassa

d’energia.

7

Biodiversitat
8

diversitas 

Medi ambient
9

2 La forest mediterrània, la nostra forest

Quan pensem en la paraula forest solem imagi-
nar un terreny poblat de vegetació forestal, ha-

com ja hem vist anteriorment, el seu concepte 

-
dis forestals.

-
ceptible al foc.

1

2

-
3

Imatge 99. -
da Font: GVA.

Imatge 100. - Forest 

GSA.

-
rest mediterrània viu 4 estacions diferents a l’any. A l’estiu està acostumada a rebre moltes hores 

65
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Les forests valencianes

2

11 La forest valenciana, la nostra meitat

Imatge 101.

Escala estatal

28 
milions ha

10,5
milions ha
no arbrades

18,5 
milions ha
arbrades

Escala autonòmica

Illes Canàries - 77 %

Astúries - 73 %

 69 %

Cantàbria - 69 %

 69 %
Extremadura - 69 %

Catalunya - 63 %

La Rioja - 62 %

Navarra - 61 %

Ceuta - 58 %

Aragó - 57 %

Comunitat de Madrid - 55 %

Comunitat Valenciana - 55 %

Castella i Lleó - 53 %

Andalusia - 51 %

Castella-la Manxa - 45 %
Regió de Múrcia- 45 %

Illes Balears - 45 %

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Imatge 102.

Escala provincial

55 % 66 % 

34 % 
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SABIES QUE...?

Imatge 104.
XXI GSA.

Correspon, per exemple, per fer-nos-en una idea, 

camps de futbol junts, prenent com a mesura un 

Escala comarcal i municipal

-

1,3 
milions ha

55 % 

Imatge 103. 

Castelló

Alacant

Imatge 105. - Estat forestal de les comarques valencia-

Sòl forestal

Sòl no forestal

+ 

5 comarques amb...

- 

1.

2. L’Alt Millars 

3. El Racó d’Ademús 

4.

5.

1.

2.

3. La Ribera Baixa 

4.

5.
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Imatge 109. - Paisatge en mosaic agroforestal de cul-

Imatge 108. - Incendi forestal. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 110. - Vista aèria de mosaic agroforestal. Font: 

Imatge 106.

Imatge 107.

-
luós mosaic agroforestal en prevenció d’incendis forestals. 

-

sense solució.

Malgrat les creences populars, les nostres forests no 
pateixen un problema de desforestació. A Europa, a 
Espanya i a la Comunitat Valenciana augmenta la su-

BoscArbustos i matollsHerbassarCamp abandonat / erm

Grans 
concentracions 
humanes

Grans masses 
forestals
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2 Com són les nostres forests?

Imatge 111. - Detall de la fulla i del fruit de la coscolla

Es denominen pinades les masses fores-
-

bres els pins (amb les seues diferents es-

1 Pinades i savinars

Imatge 115. 
Ministeri.

Forest arbrada

Les forests arbrades ocupen en el territori valencià un 54 %
les pinedes de pi blanc 72 % del terreny ar-

creixement relativament ràpid. 

1,3 
milions ha

55 % 

Desarbrada
46 % 

Arbrada
54 % 

Imatge 113. 

Imatge 112.

Imatge 114.
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Com diferenciar les diferents espècies de pins que poblen les nostres forests?

elaborada pel CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de 
Catalunya. Pots imprimir la làmina per a dur-la al treball de camp o penjar-la en 
classe.

Imatge 116.
GVA.

Imatge 117.
Font: GVA.

QR. 5

PER A SABER-NE MÉS...

2 Carrascars i suredes.

Es denominen carrascars les masses fo-

carrasca , i su-
reda, on domina la surera

Imatge 119.

Imatge 118.

SABIES QUE...?
-

-

(Smi-
, l’apegalosa , l’heura 

 i el lligabosc 
Imatge 120. - .. Font: GVA.
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3 Boscos caducifolis

SABIES QUE...?

Imatge 123. 
GVA.

forestals on domina el roure valencià.

Imatge 121. Imatge 122. 
Medi XXI GSA.

2

Molts boscos caducifolis són boscos de ribera. 
Creixen en els marges dels rius i compten amb 

Es troben adaptats a inundacions 

2 Màquia o matollar alt

fulles dures i perennes.

Forest no arbrada

1 Garriga o matollar baix

Són matolls de poca altura. És la forma-
ció arbustiva majoritària de la Comunitat 

-

altura.

Imatge 124. 
XXI GSA.

Imatge 125.
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SABIES QUE...?

, planta perenne 
-
-

-
secat són molt diversos i tenen funcions molt 

- Imatge 126.
-

3 Pastures de muntanya

-

Imatge 127.
Medi XXI GSA.

Imatge 128. - Ramat pasturant per la forest. Ra-

SABIES QUE...?

La pastura en la forest es fa de manera controlada, 
-

nen danys irreversibles sobre la vegetació forestal 

Imatge 131. - Ovelles pasturant lliurement. Font: GVA.

Imatge 130. - Detall d’un 

protectora. Font: GVA.

Imatge 129. - Protecció 
-

GVA.
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propietat de tots.

forests. Font: GVA.

Públiques:
Generalitat, a les diputacions, a les enti-
tats locals i a altres entitats de dret pú-
blic. 

Privades: -
-

Privada
55 % 
Pública
39 % 

Desconeguda
6 % 

Les forests segons la propietat poden ser... 

Quant a la propietat, les forests valencianes són... 

i Castelló.

El terreny forestal de la Comunitat Valenciana es caracteritza per estar dominat per un 

Quant a gestió, les forests valencianes es caracteritzen per... 

-

molts terrenys de propietat municipal.

La gestió privada d’un terreny forestal sempre està tutelada per l’Administració pública, 

-
cia del titular, segons normativa vigent.
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No obstant això, a la pregunta de si 
realment les forests valencianes són 
gestionades activament en l’actuali-

gestió. 

no gestionada per la GVA. Font: GVA.

Forests gestionades

Castelló 191 62.383

214 302.119

Alacant 174

Taula 1. -

de la GVA
7 % 

24 % 

19 % 

Pública de lliure disposició
8 % 

Desconeguda de lliure disposició
6 % 

Gestionada per la GVA
32 % 

Privada de lliure disposició
54 % 

Imatge 132. -

GSA.

Imatge 133. -

la seua senyalització. Font: Medi XXI GSA.
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-
munt de la mitjana de les regions d’Espanya.

Aus
Peixos

Insectes
CucsImatge 134. -

Font: GVA.

Imatge 135. - Porc senglar (Sus 
scrofa

Imatge 136.

Font

Imatge 138. - Cucs de terra (Lum-
Font: Medi XXI 

Imatge 139. - Conill (Oryctolagus 
cuniculus

Imatge 137. -

GVA.

3 fauna silvestre

Molts habitants, amagats i amenaçats

Mereix especial menció la fauna pol·linitzadora. 

en els nostres ecosistemes i el medi ambient. 
Exemples d’animals pol·linitzadors són les abe-
lles, papallones, formigues, etc.

afectats d’una manera o altra pels incendis fo-
-

ple, podran fugir, però perdran el seu hàbitat de 
manera temporal en el millor dels casos. En can-

Imatge 140. Apis mellifera
Font: GVA.
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A continuació, s’exposen les principals adaptacions de la nostra vegetació mediterrània, tant per 

Una vegetació diferent: l’adaptació mediterrània

-

Adaptació a la sequera

1

2
Comptar amb un sistema radicular ex-
tens o profund ofereix avantatges da-

Imatge 142.
Font: Medi XXI GSA.

Imatge 141. - Fulles més estretes com a adapta-
ció a la sequera. Alardern de fulla estreta (Phillyrea 

Occidental.

3

Una adaptació en les fulles per a evitar 

Imatge 143.
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5

Altres adaptacions en fulles són, per 

de mantindre una capa d’aire immòbil, el 

les fulles. 

Imatge 145. 
Font: Medi XXI GSA.

6

són la paralització temporal del creixe-

-
cle vital a un any.Imatge 146. 

espècies 
, pyro = foc i 

Adaptació als incendis forestals

4

La formació de suro en el tronc de l’arbre 

es troba en la surera (

Imatge 144. r

1

Estratègia rebrotadora

-
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Imatge 150. 

Imatge 149.

Imatge 148. - 
Font: G. Pausas.

Imatge 147.
G.Pausas.

Les cendres i les altes temperatures estimulen els bulbs subterranis.

Rebrot des del tronc o tija

2

Estratègia germinadora

-
plica un nou individu –no com el rebrot.

Les plantes no rebrotadores mediterrànies produeixen un banc de llavors protegit d’al-

-
cions d’incendis recurrents ve determinada per la longevitat de les llavors o per la capa-
citat de produir llavors entre incendis. 
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3

Llavors en la copa de l’arbre

Imatge 151. - Estepa (Cistus spp Imatge 152. - Argilaga ( ). Font: G. Pausas.

Llavors en el sòl

-

incendis forestals per a iniciar la germinació.

-
-

cades durant molt de temps protegint les 
llavors, s’obrin amb la calor emesa per l’in-

l’incendi i permetent una ràpida regenera-
ció de la pinada.

Imatge 153. - 

Escorça de tronc aïllant

4

-

la seua ràpida capacitat de germinar i ocu-
par el territori.

Imatge 155. - Argilaga. Font: G. Pausas.

-
tensitat relativament baixa (la surera (

Imatge 154.

-
ció dels incendis. 

forests. L’argilaga ( Pinus halepensis
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Imatge 156.

Imatge 157. -

Imatge 158.

Una vegetació molt nostra: endemismes valencians

Quan parlem d’endemismes valencians ens re-

-
munitat Valenciana. Estan adaptades a unes 

altres llocs, on els resultaria impossible la vida.

Per tindre una localització tan concreta, una es-

un elevat risc d’extinció i la seua desaparició, 
molt probablement, serà per sempre.

valencians i conviuen amb 218 endemismes 

forestals són l’arenària (Arenaria valentia
pebrella (Thymus piperella -
lenciana (

Imatge 159. - Tramussera valenciana (Lupinus ma-
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4 Les forests valencianes: ecosistemes vius, dinàmics i fràgils

Els ecosistemes estan vius i, per tant, són sistemes dinàmics i canviants, mai estàtics. Les fo-

Clap

en el dosser arbori, generalment per la cai-

Regeneració
-
-

-

Inicial
Els nous exemplars inicien el creixement i co-
mencen a competir pels recursos vitals (nu-

Exclusió
El creixement simultani de molts exemplars en 

Maduració
Els guanyadors i supervivents aconsegueixen 
madurar i continuar creixent. Un bosc madur 

100 anys a establir-se.

Senescència
Els exemplars van morint, superada la seua de-
terminada longevitat natural o a causa d’una 

1

2

3

5

6

Imatge 160.

4
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Imatge 161. - Incendi forestal. Font: Medi XXI GSA. Imatge 162.

successió ecològica.

successió ecològica secundària, poden tindre ori-

negatives. Alguns espais forestals ho necessiten per tal de renovar-se, simplement per trobar-se 
estancats en el seu creixement.

Imatge 163.
GVA.

Imatge 164. - Pinada afectada per plaga forestal. Font: GVA.

Imatge 165. -
dació. Font: Ministeri.

Imatge 166.
CEAM.
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-
cadenes i 

.

-

biomas-
sa =viu. Quan hi ha un incendi forestal, tota 

Imatge 167. 

productor1

El segon nivell són els consumidors primaris2

El tercer nivell són els consumidors secundaris
3

El fràgil equilibri d’un ecosistema

descomponedors
carronyers. 

carronyers acaben amb el cadàver, les 
4

Imatge 168. - Busquereta de casquet (Sylvia atricapi-
lla

SABIES QUE...?

-
dues 

la conca mediterrània, el llentiscle (Pistacia 
lentiscus -
dues plantes -
ció -compten amb fruits rojos molt visibles 
des de les altures- amb la migració d’aus a 
la recerca de -
reixen i, posteriorment, els dispersen. 
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La forest, 
un tresor molt desconegut i amenaçat

L f t

3

les persones n’obtenen, directament o indirectament.

1 Serveis ambientals de la forest 

1

Serveis de regulació

Regulació local del 
règim de pluja 

-
fers i regulació 

d’avingudes

Control de malal-
ties i plagues 

forestals

Conservació del sòl 
i control de l’erosió i 

Pol·linització de 
les plantes

Biodiversitat,
geològica i ecològica

Circulació de nu-
trients amb el sòl

Captació de diòxid de 

d’oxigen.
Mitigació del canvi 

climàtic.

Captació de diòxid dRegulació d’incendis 
forestals

SABIES QUE...?
-

En concret, en les pinades de pi blanc (Pinus halepensis. -

-



3

85

SABIES QUE...?

La forest mediterrània ens ajuda a protegir el sòl.

-

l’aigua de pluja, retenint-lo amb les seues arrels davant avin-
gudes i cobrint-lo de l’impacte de les gotes. 

SABIES QUE...?

La forest mediterrània ens ajuda en la lluita contra el canvi climàtic de moltes formes:

Erosió

Imatge 169. - Procés d’erosió. Font: GVA.

Segresta i retira de l’atmosfera CO
2
 i emet O

2
.

2
, 

2
 de l’at-

mosfera.

Augmenta la quantitat de l’aigua i en millora la qua-
litat.

-
-

O
2

CO
2

Imatge 170. - Intercanvi de gasos i 

el cicle de l’aigua. El CREAF t’explica com es depura l’aigua de manera natural, 

RECURS EDUCATIU

QR.6

-
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2
Serveis culturals

Caça i pesca recreativa

Observació de fauna i
paisatge

Identitat territorial i personal

Font de coneixement, educació

Imatge 171.
Font: GVA.

Imatge 172.
ralloides

Imatge 173. - Gavina corsa (Larus 
audouinii.. Font: GVA.

Imatge 174. - Corriol camanegre 

GVA.

Imatge 175.
apiaster

Imatge 176.
(Prunella collaris

QR. 7

PER A SABER-NE MÉS...

-
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3
Serveis de producció

-

Fusta 
(material de construcció, mobles, 

Llenyes i carbó Pastura 
(aliment del ramat en 

Suro de la surera - !"#$%"&'
&"(#$

Pinyons del pi pinyer - )*+"&'
,*+#-

Bolets Plantes aromàtiques Plantes medicinals 

Baies i fruits silvestres
(cuina, cireres, guindes, ametles, anous, avellanes, arboços, mores, maduixes silvestres, gerds, grose-

Mel 

Tòfones i turmes 
de les arrels micorrizades de la 
carrasca -/01$,0")(213- i altres estores, graneres, calçats, vesti-

Resina 
del pinastre -4(50")6(5%"#1$- (co-
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SABIES QUE...?

-

L’agricultor/a: treballen en els camps de cultiu, però en moltes ocasions el terreny forestal es troba 
a escassos metres, formant en el seu conjunt el denominat mosaic agroforestal.

El/la silvicultor/a -
ses forestals per a satisfer les diverses necessitats de la societat. 

El/la pastor/a

El/la subericultor/a: s’encarrega de gestionar les masses forestals de suredes (

El/la : s’encarrega de gestionar les masses forestals per a extraure tòfones.

El/la tècnic/a forestal: s’encarrega d’analitzar i ordenar les forests, dividint els terrenys en àrees 

L’apicultor/a
Instal·len els bucs en les àrees autoritzades.

L’Agent Mediambiental

El/la vigilant de prevenció d’incendis: des dels observatoris forestals i circulant amb els vehicles, 

El/la brigadista forestal

El/la maquinista forestal
especialitzat, etc.

El/la investigador/a d’incendis

El/la bomber/a forestal

Brigades d’Emergència, Guardia Civil i Policia Local i Autonòmica: col·laboren en la prevenció, 

Personal de les obres de construcció i de manteniment de diverses infraestructures

Voluntariat de Protecció Civil

Voluntariat forestal i voluntariat mediambiental -
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ACTIVITAT 1

EIXIDA DE CAMP

INTRODUCCIÓ

«el relatiu a les herbes», o «estudi de les herbes». Dins de la botànica hi ha una branca, la 
botànica forestal.

OBJECTIUS

Pi blanc (Pinus halepensis

Pinassa (Pinus nigra.

Carrasca (

Garrofer (Ceratonia siliqua

Llentiscle (Pistacia lentiscus

Margalló (Chamaerops humilis

Coscoll (Quercus coccifera

Romer (

DESENVOLUPAMENT:

-
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2 Les amenaces i les solucions de les forests valencianes

-
tual, les seues amenaces i com podem actuar de manera responsable i efectiva.

Un poc d’història, retrocedim en el temps

La nostra relació amb la forest, amb els seus diferents ecosistemes, ha variat al llarg del temps. 
Hem passat de necessitar-la per a subsistir a triar-la per a gaudir del nostre temps d’oci, entre 
altres.

Imatge 177.

Imatge 178.
1960. Font: Visites Guiades València.
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Reducció de l’ús de vegetals i d’ani-
mals per:

Reducció de l’ús de com-
bustibles vegetals.

Desenvolupament econòmic i poblacio-
nal concentrat en ciutats

pròxim a la forest.

Substitució de llenyes en els habitat-
ges per a cuinar i calfar-se per butà.

-

Substitució de la tracció animal per 
tractors amb motor de combustió. La 
tracció animal es basa en la utilització 
de la força d’animals, com cavalls, ases 

Substitució d’utensilis i recipients de 

plàstics. La majoria dels plàstics ne-
cessiten l’ús de combustibles fòssils 
per a fabricar-los.

Substitució de la ramaderia extensiva 
tradicional i de l’agricultura de subsis-

-
trial i cultiu en hivernacles.

Substitució de la fusta i calç viva (con-

Disminució de l’ús de ma-
terials d’origen forestal.

Abandó de les zones 
rurals.

gestió.

Expansió de les urbanitza-
cions, àrees recreatives i 

turisme rural.

S. XX

Imatge 180. - GIF. Font: Medi XXI GSA.

Canvis socioeconòmics Conseqüències
en les forests

Imatge 179. - Canvis i conseqüències en les fo-
rests. Font: Medi XXI GSA.
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relacionem. A xicoteta o a gran escala. Els efectes poden ser positius, avançant l’ecosistema cap 
a la maduresa, o negatius, cap a la regressió i degradació.

Els carrascars

temps -agricultura, ramaderia, extracció de 

-
ment el 8 % de les forests valencianes. 

Imatge 183.

Poda

TalladaDesbrossament

Imatge 182. -
-

Desbrossament

Poda Tallada

Imatge 181.

Poda Tallad

Poda
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Les amenaces i les possibles solucions de les forests valencianes

Canvi climàtic Abandó rural

Sequeres llar-
gues i onades 

de calor

Grans 
Incendis
Forestals

Plagues i 
malalties
forestals

Despoblament 
rural

a ciutats

Desocupació 
laboral 

Abandó de la gestió rural

         Forests

Mitiga el canvi climàtic
Practica la prevenció

d’incendis
Aposta pel món rural,

i la bioeconomia

Amenaces

Solucions

         A casa o a l’aula

Reactivació de terrenys 

Si tens un cultiu abandonat, 
reactiva’l o suma’l a un banc 
de terres.

ordena-la i gestiona-la.

Compra i consumeix
de manera responsable

foc”.

Productes amb la marca 

Naturals GVA”.

 Calfa’t amb biomassa.
Prioritza envasos de fusta, 

0.

fer foc en zones 
habilitades en la 
forest. I sempre 

d’incendi forestal.

redueix i recicla els teus re-
sidus.

Adopta les mesures d’au-

llei per a mantindre ta casa 

-

poc o gens contaminants 
(bicicleta preferentment o 

Parla de canvi climàtic. 
Uneix-te a moviments 
ciutadans i pren cons-

Fridays For Futu-
re

Canvia els teus hàbits 
-

pra i consumeix de mane-
ra responsable. Modera el 
teu consum d’energia i 
d’aigua.

Trajecte de 3 km 
per ciutat

Emissions de CO
2

Indústria tèxtil
1.700 milions de 

tones de 
2
 / any

    Si vas o vius en la forest

Imatge 184. - Amenaces i solucions de les forests valencianes. Font: Medi XXI GSA.
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Cuidar les forests amb Gestió Forestal Sostenible

professionals competents en el medi forestal.

Ordenació forestal

1

Execució de treballs 

2

-

Treballs de GFS

-
brossament de matolls i herbes. malalties localitzades.

Repoblació o reforestació forestal. Regeneració natural.

Crema prescrita.

Ramaderia extensiva i pastura de muntanya.
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Les forests valencianes recomanades.

EIXIDA DE CAMP

De camp... i forest!

ACTIVITAT 2

Tipus 
d’espai

Parc Natural Itinerari proposat

Serra interior Tinença de Benifassà Ruta groga: Els boscos del Mas de Boix.

Serra litoral Ruta gris: Castell Polpis, Barranc del Boixar.
Ruta verda:

Serra interior Penyagolosa Ruta roja: Barranc de la Pegunta.

Serra interior
Ruta roja: Les Santes.
Ruta salmó:
crestes.

Serra interior Serra d’Espadà
Ruta blava: Vall d’Almonacid.
Ruta verda:
Ruta morada:

Serra interior Puebla de San Miguel Ruta verda: L’Alzinar, seguint les petjades del passat.
Ruta groga: Savines, testimonis del temps.

Serra interior Serra Calderona
Ruta verda: 
Ruta taronja:
Ruta roja:

Serra interior Chera-Sot de Chera Ruta morada: La Cueva Negra. 
Ruta blava: Riu Sot.

Riu Hoces del Cabriel
Ruta morada: Ruta Geològica. Los Cuchillos - Barranc 
Moluengo.
Ruta verda:

Riu Túria Ruta rosa: La Vallesa.

Bosc litoral, sistema 
dunar, zona humida

- Devesa de l’Albufera

Ruta taronja: Itinerari Històric de la Gola de Pujol.
Ruta rosa: Itinerari Botànic.
Ruta roja: 
Ruta blava: 

C
A

ST
E

LL
Ó

V
A

LÈ
N

C
IA

Visita a un espai forestal pròxim i de propietat i/o gestió pública 

Tipus 
d’espai

Parc Natural Itinerari proposat

Serra interior Serra de Mariola
Ruta roja: Itinerari per terres del Comtat.
Ruta verda: Itinerari per l’ombria de Mariola.
Ruta blava: Itinerari per la capçalera del riu Vinalopó.

Serra interior    Font Roja
Ruta roja: Barranc de l’Infern.
Ruta groga: El Menejador.
Ruta blava: El Xicotet.

Serra litoral El Montgó Ruta blava:
Ruta verda: Les Planes.

Serra litoral Serra Gelada Ruta roja: El Far de l’Albir.

A
LA

C
A

N
T


