Silvopastura Preventiva
i Gestió del Bosc

Som 13 socis, ramaders, institucions i centres de
recerca, gestors del medi natural,
Pressupost de 1.376.386 €, finançats en un 65%
pel programa FEDER de la Unió Europea
2018-2021

Amb el temps, les nostres muntanyes han anat ocupant-se amb un mantell
continu de bosc, principalment de pi blanc, resultat de la reducció, i fins i tot,
desaparició de moltes activitats econòmiques i socials associades a la
muntanya, i que esdevenien mecanismes naturals de gestió forestal.
El territori s’ha tornat cada cop més uniforme, sense gaires
discontinuïtats entre espais forestals, sent altament vulnerable a
patir grans incendis forestals, en un context de canvi climàtic,
i poc interessant des del punt de vista de la biodiversitat.

Silvopastura Preventiva
i Gestió del Bosc
Realització i manteniment
d’infraestructures pastorals en àrees sensibles al
risc d’incendi, mitjançant
silvopastura preventiva.
La silvopastura preventiva defineix
zones “estratègiques” o “centrals” de
prevenció, sobre les quals es realitza un
pasturatge quasi complet de l’estrat herbaci
i se’n controla així el volumen arbustiu.
A aquestes zones “estratègiques” se li
uneixen àrees complementàries que també
són pasturades. L’impacte dels resultats
d’aquestes mecanismes es valida abans de
l’estiu, període de major risc d’incendis.

El projecte transfronterer Alberapastur contribueix a
potenciar i mantenir els mosaics agrosilvopastorals propis
de la regió mediterrània, regular les densitats de biomassa
i evitar la homogenització del paisatge, mitjançant la pastura
de ramats en àrees forestals del massís de l’Albera, com una
eina efectiva i econòmica de prevenció de grans incendis
forestals.

Mitjançant la silvopastura es crea un mosaic
agrosilvopastoral que afavoreix a generar
alts nivells de biodiversitat, a la reducció
de biocombustible forestal, i a fer els
nostres boscos més resilients al canvi
climàtic.
Aquest mecanisme, però, requereix de
recolzament financer per ser viable a
mitjà i llarg terme d’acord amb els serveis
públics que presta.

Aquest projecte està finançat en un 65% pel programa Interreg POCTEFA

www.alberapastur.eu
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