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RESUM 
Aquest article presenta una síntesi geobothnica del mantell forestal i una classificació dels 
boscos, des del punt de vista silvícola, de la província alpina del Trentino. També es detallen 
els principals instruments d'ordenació i gestió forestal vigents a la província. El principal 
objectiu de l'article és comparar els mktodes de classificació de la geobothnica amb els de la 
silvicultura. Prenem la província del Trentino com a marc territorial per fer aquest exercici 
perqub aquesta província és considerada pels experts com un territori modklic des del punt de 
vista de la gestió forestal. 

RESUMEN 
Este articulo presenta una síntesis geobotánica del manto vegetal y una clasificación de 10s 
bosques, desde un punto de vista silvícola, de la provincia del Trentino. También se relacio- 
nan 10s principales instrumentos de ordenación y gestión forestal vigentes en la provincia. El 
principal objetivo del artículo es comparar 10s métodos de clasificación de la geobotánica y la 
silvicultura. Hemos escogido la provincia del Trentino como marco territorial de este ejerci- 
cio porque esta provincia es considerada por 10s expertos un territori0 modélico desde el 
punto de vista de la gestión forestal. 

ABSTRA CT 
This article presents a geobotanic synthesis of the forest cover of the Alpine province of 
Trentino and a classification of the forest from the sylvan perspective. The principal instru- 
ments of forest organization and administration currently in use in the province are also spe- 
cified. The main objective of the article is to compare geobotanic methods of classification 
with sylvan methods of classification. To do this, the province of Trentino has been taken as 
a tenitorial frarne of reference due to the fact that it is considered by experts to be a model 
territory from the point of view of forest administration. 
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1. EL MARC FÍSIC 

El Trentino és una província autbnoma d'Ithlia situada a la part oriental de l'arc 
alpí. És una terra de contrastos. Des d'un punt de vista orogrhfic, contrasta el fons 
planer i ample de les valls, sobretot la de 17Adige, amb els cims dolomítics que 
coronen diverses serralades. Contrasten els fons de les valls plens de vinyes i 
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d'arbres fruiters, sobretot de pomeres, amb els vessants montans plens de pastures i 
de boscos de coníferes. Contrasta el suau i verd estiu amb la neu i el fred del llarg 
hivern. Contrasten a la tardor els colors grogosos i marronosos del faig i del lkix 
amb el verd intens i permanent de les coníferes, que en molts vessants estan barre- 
jats. Pel que fa a les dades, el Trentino té una superfície de 620.668 ha i el 19,6 % 
d'aquest territori esta per sobre dels 2.000 m d'altitud i el 70 % per sobre dels 1.000 
m. 
Des del punt de vista litolbgic, el Trentino presenta una important varietat de mate- 
rials. En primer lloc, trobem un basament metambrfic on predomina el gneis, amb 
importants intrusions de materials granítics. Sobre seu hi ha una potent skrie de 
materials sedimentaris, entre els quals destaquen les calchies i les dolomies. Tot 
aquest relleu ha estat fortament modelat, al llarg del quaternari, per l'acció del gel i 
de les aigües fluvials. Aquesta acció erosiva ha provocat l'existbncia de potents dipb- 
sits morrknics en els fons de valls i detrítics al peu dels vessants, així com l'existbn- 
cia de nombrosos llacs i tots els altres elements propis de la morfologia glacial. 
Pel que fa al clima, cal destacar la seva heterogeneltat, producte dels contrastos 
d'altituds, exposicions i orientacions. Ens trobem en una regió alpina i, per tant, 
amb un clima de muntanya caracteritzat per una pluviometria anual que oscil.la 
entre els 700 mm i els 1.500 rnm (Gandolfo, 1993) i una evolució tkrmica caracte- 
ritzada per un hivern fred i llarg i un estiu fresc i curt. Des del punt de vista tbrmic, 
podem diferenciar entre un regim continental, que es troba a la part més septentrio- 
nal, i un de subcontinental, que es localitza a la zona més meridional del Trentino 
(Gafta, 1994). Entrant en detall, es poden establir tres zones climitiques dins del 
Trentino: 
1. Una zona submediterrinia que resta limitada a l'drea de 1'Alt Garda fins a una 

cota de 300 m i que presenta dos mixims pluviomktrics a la primavera i a la tar- 
dor i una mitjana anual d'entre 700 mm i 800 mm. Pel que fa a les temperatures, 
la mitjana anual és de 12 "C. 

2. Una zona de clima temperat oceinic que comprkn la major part de la vall de 
1'Adige i bona part de les valls laterals de menys altitud. La pluviometria es troba 
entre els 800 mm i els 1 .O00 mm i encara presenta dos mixims que corresponen a 
les estacions equinoccials. La temperatura mitjana anual oscil.la entre els 10 OC i 
els 11 "C. 

3. Una zona de clima alpí continental que correspon a les terres que estan per sobre 
dels 1.000 m d'altitud. La pluviositat oscil.la entre els 1.000 i els 1.500 mm i 
l'estiu és l'estació més plujosa. La temperatura mitjana anual oscil.la entre els 
8 OC i els 9 "C. 

2. ELS BOSCOS 

Les característiques climitiques i la varietat topogrifica i morfolbgica donen lloc a 
una successió molt interessant de paisatges forestals. Al Trentino la importincia 
dels boscos és clara, si tenim present que ocupen 373.329 ha, dada que implica que 
el 60 % del territori és superfície forestal. 
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Abans de presentar la síntesi geobothica (taula 1) cal esmentar els canvis socioe- 
conbmics que ha viscut el Trentino en les darreres dbcades. Després de la Segona 
Guerra Mundial s'inicia un lent procés que canviarh la base econbmica del Trentino, 
ja que l'economia provincial prendra el camí de la industrialització i, en conseqiibn- 
cia, el poblament es tornarh cada cop més urbh. Aquests canvis tindran greus reper- 
cussions en l'economia de muntanya, i per tant en els boscos, els quals, juntament 
amb la ramaderia, eren els fonaments d'aquesta economia montana. Per entendre 
com el bosc ha deixat de ser un dels fonaments econbmics del Trentino només cal 
tenir present que el 1987 la contribució del sector forestal al valor afegit provincial 
era d'un 0,54 %. En definitiva, es produeix un progressiu enfonsament d'aquest sis- 
tema econbmic month que provocarh una reducció del bestiar i de les pastures, fet 
que, a la vegada, suposarh un augment de la superfície forestal. Segons les dades del 
Pla forestal provincial (AD, 1993), la superfície arbrada va passar de 290.450 ha el 
1936 a 314.029 ha el 1990 i 344.262 el 2001. A continuació presentem una relació 
altitudinal dels principals tipus de boscos ordenats a partir de criteris geobothnics. 

A. VEGETACIO ZONAL 

1. Estatge basal 

1.1. Nivell submediterrani 
Al Trentino l'alzinar només té un interbs biogeogrhfic o paisatgístic i és considerat 
una formació relictual prbpia d'un paleoclima. Apareix exclusivament a la riba del 
llac de Garda i a la part baixa de les conques dels rius Sarca i Adige. Aquest alzinar 
presenta una notable presbncia d'espbcies de l'alian~a Quercetea pubescentis (Bar- 
bero, 1979), i aquest fet, juntament amb altres, ha portat Pedrotti (1982) a inscriure 
aquest alzinar dels Prealps en una associació anomenada Celtidi australis -Querce- 
tum ilicis. 

1.2. Nivell submonth 
Aquest nivell el trobem limitat des de la vall de l'Adige i dels seus afluents fins a una 
cota de 700 m. És la zona dels boscos caducifolis més termbfils, en concret dels bos- 
cos de Quercus humilis i d'Ostrya carpinifolia, els quals no tenen un gran significat 
forestal, ja que es tracta, majorithiament, de boscos de rebrot que tradicionalment han 
estat aprofitats per fer llenya. Des del punt de vista fitosociolbgic, aquests boscos 
s'integren en l'associació Orno-Ostryetum, la qual presenta diferents subassociacions 
i variants on tenen cabuda el roure, el faig o fins i tot el pi roig. 

2. Estatge monta 

2.1. Nivell month inferior 
En aquesta faixa altitudinal que va dels 450 m als 1.200 m trobem els boscos mesb- 
fils caducifolis. Aquests boscos s'agrupen en dues aliances. En primer lloc, hi ha la 
del Carpinion, on es troben les associacions Salvio-Fraxinetum i Aceri-Tilietum. Es 
tracta de boscos amb nombrosos caducifolis que creixen en ambients frescals i 
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Vegetació zonal 
Estatge basal 

Nivell submediterrani 
Ord. Quercetalia ilicis 

Celtidi australis - Quercetum ilicis 
Nivell submonth 

Ord. Quercetalia pubescentis - Petraeae 
Orno- Ostiyetum 

Estatge month 
Nivell month inferior 

Ord. Fagetalia sylvaticae 
All. Carpinion 

Salvio-Fraxinetum 
Aceri-Tilietum 

All. Luzulo-Fagion 
Carici-Fagetum 
Dentario-Fagetum 
Luzulo-Fagetum 
Galio odorati - Fagetum 
Carici albae - Abietetum albae 
Adenostylo glabrae - Abietetum albae 
Cardamine pentaphyllos - Abietetum albae 
Galio odorati - Abietetum albae ass. nova 
Pyrolo - Abietetum albae 
Luzulo niveae - Abietetum albae ass. nova 

Ord. Pinetalia 
Erico - Pinetum silvestris 

Nivell month superior 
Ord. Picetalia 

Vaccinio - Abietetum albae 
Calamagrostio villosae - Abietetum albae 
Piceetum montanum 

Estatge subalpí 
Nivell inferior 

Ord. Picetalia 
Piceetum subalpinum 
Calamagrostio villosae - Pinetum cembrae 

Nivell superior 
Vaccinio - Rhododendretum ferruginesi 
Pinetum mughi silicolum 
Pinetum mughi calcicolum 

Vegetació azonal 
Ord. Populetalia albae 

Alnetum incanae 
Salicetum albae 
Carici cantiformis - Alnetum glutinosae 

Font: elaboració prbpia amb la revisió del professor F. Pedrotti, de la Universitat de Camerino. 

Taula I .  Principals associacions forestals del Trentino 
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sobre sbls rics en nutrients; per tant, el seu espai potencial ha estat fortament redui't. 
En segon lloc, hi ha l'alianqa del Luzulo-Fagion, dins la qual trobem quatre associa- 
cions: la Carici-Fagetum, que és un bosc termbfil que creix sobre sbls calcaris; la 
Dentario-Fagetum, que prbpiament és la fageda montana; la Luzolo-Fagetum, que 
és la fageda que creix sobre sbls silicis, i la Galio odorati - Fagetum. 
Respecte als boscos de castanyers, cal tenir present que han estat forqa afavorits per 
l'acció silvícola. Des del punt de vista fitosociolbgic, les formacions de castanyers 
són un problema de classificació per als botanics italians, ja que mentre que alguns 
autors diuen que el castanyer és una espi:cie del tot introdui'da, altres assenyalen que 
podria haver tingut un paper important en temps passats, o li atorguen el paper de 
subassociació quan substitueix el faig o l'Ostrya carpinifolia. Normalment es dis- 
tingeix entre les castanyedes que són aprofitades pel seu fruit i que tenen una clara 
gbnesi artificial i les castanyedes que tenen una clara naturalització. 
Pel que fa a les avetoses, cal esmentar, primer de tot, que com a bosc monoespecífic 
apareix en pocs indrets, ja que normalment 1'Abies alba esta barrejada amb el Fagus 
sylvatica, el Larix decidua i el Picea abies, producte de la penalització que ha patit 
l'avet per part de la silvicultura trentina. Des del punt de vista fitosociolbgic, les 
avetoses del Trentino s'engloben en dues aliances diferents. D'una banda, hi ha sis 
associacions dins l'alianqa Luzulo-Fagion (Gafta, 1994) que corresponen a les aveto- 
ses de cota més baixa i que presenten una abundhcia d'espbcies de la classe Quer- 
co-Fagetea, com el faig i altres caducifolis. De l'altra, hi ha dues associacions més 
que pertanyen a l'ordre Picetalia i que tractarem en el nivell de vegetació següent. i 
El darrer bosc que esmentarem dins el nivell mont2 són les pinedes de pi roig, que 
creixen entre els 600 m i els 1.700 m i sobre qualsevol tipus de substrat. Normal- 
ment totes les que tenen un carhcter potencial s'inclouen en l'associació Erico - 
Pinetum sylvestris. En les cotes elevades el Pinus sylvestris es barreja amb la Picea 
abies, i en les cotes més baixes es barreja amb els roures, els castanyers, els bedolls 
i els til.lers. Sobre la pineda de pi roig, alguns autors diuen que es tracta d'una for- 
mació pionera i que no té una clara vocació climacica. Aquests dubtes són forqa 
clars en la part alta i baixa de la faixa on creix el pi roig, ja que aquesta espkcie no 
té la mateixa forqa en la regeneració natural que les altres espbcies amb qui: conviu. 

2.2. Nivell mont& superior 
En aquest nivell trobem els següents boscos de coníferes: en primer lloc, les aveto- 
ses de cota més alta, que donen lloc, tal com ja hem esmentat, a dues associacions 
situades dins l'ordre Picetalia, i en segon lloc, comencem a trobar els boscos més 
abundants del paisatge forestal del Trentino: ens referim als boscos de Picea abies. 
Cal tenir sempre present que aquest arbre ha estat molt afavorit al llarg dels segles 
per l'activitat silvícola. Com a resultat d'aquesta activitat d'ordenació de la societat 
sobre els boscos, trobem que la Picea abies creix, moltes vegades, formant boscos 
mixtos amb altres coníferes com el pi roig i amb caducifolis com el faig. Entre els 
1.200 m i els 1.300 m aquest bosc de Picea abies dóna lloc a l'associació Piceetum 
montanum. Aquest és un bosc on normalment predomina la Picea abies, encara que 
moltes vegades es troba barrejat amb la Larix decidua com a resultat de l'activitat 
forestal. 
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3. Estatge subalpí 

3.1. Nivell inferior 
El primer tipus de bosc toma a ser el de Picea abies, que des del punt de vista fitoso- 
ciolbgic dóna lloc a l'associació Piceetum subalpinum, que es troba entre els 1.400 m 
i els 1.500 m i que es diferencia de l'associació anterior per l'abundhncia, entre altres, 
de Lonicera nigra, Listera cordata i Pirola uniflora. Ara bé, els boscos climhcics de 
Picea abies es poden distingir acilment perqui: són monoespecífics des del punt de 
vista arbori i també perqui: presenten una flora, en el sotabosc, molt característica. 
El segon tipus de bosc és el format per Pinus cembra. Aquest creix a vegades en 
contacte amb els arbustos subalpins i formen, sovint, formacions mixtes. En aquest 
hmbit és molt difícil definir els límits de potencialitat, ja que les condicions climhti- 
ques i orogrhfiques varien forqa d'un punt a l'altre. Els boscos de Pinus cembra 
donen lloc a l'associació Calamograstico villosae - Pinetum cembrae, que a la 
vegada presenta un elevat nombre de subassociacions. 

3.2. Nivell superior 
En aquest nivell trobem, en primer lloc, el bosc de Larix decidua. Els boscos on 
predomina el lhrix s'inclouen dins del Vaccino - Rhododendretum ferruginesi. 
Finalment, trobem els boscos més altimontans, que són les pinedes de Pinus mugo, 
les quals tenen un gran valor ecolbgic i paisatgistic, ja que es troben en el límit 
superior de la vegetació arbbria i entre els prats subalpins. Des del punt de vista 
fitosociolbgic, es parla, en funció de la litologia, de dues associacions: la Pinetum 
mughi silicicolum i la Pinetum mughi calcicolum. 

B. VEGETACIO AZONAL 

Finalment, parlarem de la vegetació arbbria azonal, és a dir, dels boscos de ribera, 
que tenen un important paper ecolbgic i un gran interks paisatgístic a les valls del 
Trentino, ja que l'acció antrbpica els ha redu'it drhsticament i avui dia només en 
queden petits fragments. La principal causa d'aquest procés és que quasi tots els 
fons de valls s'han convertit en un monocultiu de vinyes i d'arbres fruiters, sobretot 
de pomers. Des del punt de vista silvícola, aquests boscos no són objecte de cap 
tipus de tractament. La major part d'aquests boscos estan formats per Alnus glutino- 
se, Alnus incana i algunes espbcies de salzes, i s'inclouen en tres associacions: 
19Alnetum incanae, la Salicetum albae i la Carici cantiformis - Alnetum glutinosae. 
La primera es troba al costat dels cursos fluvials dels fons de vall, als torrents mon- 
tans i a les terrasses adjacents; per aquest motiu moltes vegades són sacrificades per 
regular hidrolbgicament les conques de muntanya. Les altres dues associacions crei- 
xen als voltants d'ambients palustres i tenen una distribució molt limitada. 

3. L'ordenació i la gestió dels boscos 

L'ordenació i la gestió forestal al Trentino tenen una llarga histbria. A la vegada, no 
es pot entendre aquesta gestió sense tenir present que el bosc forma part de la cultu- 



ra i de l'economia de la societat trentina, ja que sempre ha estat un recurs i un ele- 
ment de salvaguarda del territori. Un altre element que no es pot oblidar és la 
presbncia austríaca, que va provocar que en alguns boscos públics existís des del 
principi del segle XIX un cert planejament forestal, és a dir, que les tales s'havien 
de fer seguint uns criteris de persistbncia i es controlaven per evitar abusos. Un 
exemple d'antic planejament és el bosc de Picea abies de Paneveggio (Piusu, 
1965). Des de 1583 es tenen notícies de l'adrninistració d'aquest bosc, que concre- 
tament depenia de l'oficina forestal de Cavalese i fornia de fusta la República de 
Venbcia. És molt probable que la tala arreu fos el sistema més utilitzat en aquells 
segles, ja que el 1823 l'Administraci6 austríaca es planteja amb urgbncia la necessi- 
tat de regenerar el bosc, doncs s'havia redui't a una quarta part. El 1847 es redacta 
un primer pla d'ordenació, perb no queda gaire clar qub s'entenia en aquell moment 
per ordenació, ja que es té notícia que es continuaven extraient importants quanti- 
tats de fusta. En el període que va de 1851 a 1861, es té constancia que es repoblen 
115 ha amb llavors o plantes d'entre 2 i 3 anys. El 1877 es redacta el segon pla 
d'ordenació, en qui: es preveu un sistema d'aclarides successives per afavorir la 
regeneració natural del bosc. 
En la dbcada de 1880 es completen els plans d'ordenació de tots els boscos del 
demanio, és a dir, de propietat de la província del Trentino (Dellagiacoma, 1992), 
que representen al voltant del 80% de la superfície forestal. Aquests boscos des dels 
anys vint adquireixen una dotació molt completa, amb edificis per a l'administració, 
magatzems i serradores. Un altre exemple de planejament histbric dels boscos 
públics el constitueix la Magnifica Comunita di Fiemme, que és una institució 
comunal que administra el patrimoni natural, bhicament forestal, dels territoris del 
municipi de Fiemme i que data del segle XII. Concretament, aquesta institució 
administra 11.302 ha de boscos, i controla totes les etapes de tractament de la fusta, 
ja que fins i tot té en propietat una important serradora (AD, 1996). 
També trobem l'empremta austríaca en l'organització actual del servei forestal de la 
província. Els austríacs havien creat un servei central a Trento i després diverses 
delegacions perifbriques. L'annexió del Trentino a Ithlia el 1918, després de la Pri- 
mera Guerra Mundial, no va provocar gaires canvis en aquesta estructura capil.lar, 
que es va veure confirmada amb l'arribada de l'autonomia regional el 1948 i de la 
provincial el 1972. Actualment el Servei Forestal pertany a 1'AdministraciÓ de la 
província autbnoma de Trento. 
Com a darrer apartat d'aquest capítol, cal parlar de l'ordenació hidrolbgica forestal, 
que té una forta incidkncia en els boscos. Producte de les grans revingudes dels anys 
1882 i 1966 a la vall de l'Adige, la societat trentina va anar prenent conscibncia de la 
necessitat de portar a terme una política hidraulicoforestal preventiva. Així, el 1971 
s'aprova una llei provincial que imposa l'ordenament hidraulicoforestal de totes les 
conques de muntanya. Per tant, aquell any comenqa un procés d'intervenció en els 
cursos fluvials per reduir el transport sblid i regularitzar els perfils dels rbgims 
hídrics. Pel que fa als boscos, es calcula un índex de boscositat per a cada conca que 
no pot disminuir com a resultat d'un aprofitament forestal o geolbgic. 
A continuació enumerem les principals lleis i eines de planificació que tenen incidbn- 
cia en els boscos. Abans de comenqar a parlar dels diferents instruments d'ordenació 



forestal, cal tenir present que a la província del Trentino només el 22 % dels boscos 
són de propietat privada; la resta són públics, amb diferents formes d'administració, 
és a dir: o de la província (demanio) o del municipi (propietat comunal). 
La primera eina planificadora que actua sobre els boscos del Trentino és el Pla 
urbanístic provincial (PUP). La primera redacció d'aquest pla és de 1967 i la segona 
-actualment vigent- és de 1987. El Pla defineix les kees que són bosc i les carto- 
grafia a 1:25.000; posteriorment assenyala que les normes d'actuació sobre aquesta 
superficie forestal estaran definides, pel que fa als grans objectius, en el Pla general 
forestal de la província, i pel que fa als aspectes més concrets, en els plans d'orde- 
nació forestal i en els treballs d'ordenació hidraulicoforestal. 
Tal com ja hem dit, la segona eina de planificació forestal és el Pla general forestal 
provincial (PGFP), que té una vigbncia de deu anys, com tots els plans d'ordenació 
forestal, i que estableix les grans línies d'actuació. El primer pla es va aprovar el 
1981 i el segon el 1993. Les principals consideracions que fa el PGFP per al decen- 
ni 1991-2000 són les següents: 

- Respecte a la superfície forestal actual, s'ha de mantenir, no es podrh reduir, 
tret que hi hagi un objectiu social que ho justifiqui i una autorització prbvia de 
la Comissió Urbanística Provincial. 

- Respecte a les pastures abandonades -unes 4.500 ha, segons dades de 1993- 
, cal intentar mantenir, com a mínim, les pastures naturals per aconseguir més 
biodiversitat. 

- Respecte als plans d'ordenació forestal, cal continuar treballant des de l'bptica 
de la silvicultura naturalistica, que permet que hi hagi una multifuncionalitat 
en la major part dels boscos del Trentino. El PGFP també assenyala tota una 
varietat d'actuacions per a cada tipus de bosc. 

- Finalment, a les conclusions, el Pla reconeix que la producció llenyosa ha dis- 
rninu'it i que el bosc, actualment, és objecte de nous usos per part de la societat, 
perb que també esta exposat a nous perills de degradació. Cal, per tant, difon- 
dre'n un millor coneixement a la població externa que el freqüenta, així com 
regular-ne 1'6s. 

La tercera i darrera eina de la planificació forestal és el Pla d'ordenació forestal, 
que proposa les actuacions i els aprofitaments forestals per a un període de deu 
anys, a partir del qual cal revisar el Pla. Aquests plans d'ordenació es van comenpr 
a redactar de manera generalitzada a partir de l'any 1952, en qui: el Servei Forestal 
del Trentino va desenvolupar una estructura organitzativa per incentivar-ne la 
redacció. Des d'un primer moment aquests plans d'ordenació forestal van seguir els 
criteris de la silvicultura naturalistica, que té com a gran objectiu normalitzar les 
estructures dels boscos uniformes i aconseguir unes formacions arbbries pluriespe- 
cífiques, amb espbcies autbctones, estructures més variades en les edats dels arbres i 
més estables des del punt de vista biolbgic. Per poder dur a terme un aprofitament 
forestal amb aquests tipus d'estructura arbbria cal fer aclarides selectives o succes- 
sives, i a la vegada disposar d'una bona xarxa de pistes forestals que facin rendible 
econbmicament aquests tipus de tales (Mazzuchi, 1985). Cal matisar, tal com 
comenta Susmel (1980), que la diferbncia entre la silvicultura naturalistica i l'artifi- 
cia1 és molt clara en els extrems, perb no ho és gens en les situacions intermbdies. 
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És a dir, els principis tebrics de l'ordenament forestal queden molt clars, per6 els 
aprofitaments reals i concrets no sempre s'ajusten a les directrius de la silvicultura 
naturalística. 
Els plans d'ordenació són obligatoris per a tots els boscos públics; en conseqiibncia, 
una mica més del 70 % dels boscos del Trentino estan sota ordenació i s'estan ges- 
tionant des de fa uns quaranta anys, ja que en l'actualitat es duu a terme la quarta 
revisió. A causa de la importincia territorial que tenen aquests plans, explicarem 
breument quina estructura presenten. Primer de tot cal esmentar que es divideixen 
en dues parts: la primera és una descripció general del territori en qui: s'explica el 
tipus de bosc, el medi físic i la fauna. La segona és la relació tbcnica de l'estat 
actual i futur de la finca, que es fonamenta en la divisió en parcel.les. En funció de 
l'anilisi de les parcel.les de les finques s'aconsegueix fer un inventari del patrimoni 
forestal públic i calcular els increments de biomassa. Posteriorment aquestes par- 
cel.les s'agrupen en classes econbmiques, les quals normalment són faixes altitudi- 
nals que corresponen a dos grans usos: protecció i producció. Més endavant les par- 
cel.les forestals dedicades a producció s'agrupen en funció del tipus de bosc que cal 
aconseguir en el futur; en aquest sentit, hi ha dos grans tipus de bosc: el bosc de lla- 
vor o ceduo i el bosc de llavor o gros, anomenat fustaia en italii, o a vegades alto 
fusto. Respecte a cada una de les classes econbmiques, s'assenyalen les diferents 
intervencions i aprofitaments que es poden dur a terme en els deu anys vinents. 
També hi ha un altre Ús al qual es pot dedicar una parcel.la, i és 1'6s turístic o recre- 
atiu. Segons un estudi fet sobre el conjunt dels plans d'ordenació forestal del Trenti- 
no (Hermanin et al., 1988), només un 20 % dels plans d'ordenació tenen parcel.les 
dedicades a usos turístics. Concretament, n'hi ha 140, que representen 1.800 ha, les 
quals són un 1 % de la superfície forestal sota ordenació. El bosc majoritari dedicat 

Alzinar 2.597 ha 0,8 % 
Caducifolis termbfils 33.177 ha 9,7 % 
Pinedes de Pinus nigra i Pinus - 
sylvestris termbfiles 2.759 ha 0,9 % 
Caducifolis mesbfils 5.178 ha 1,6 % 
Pinedes de pinus sylvestris mesbfiles 18.275 ha 5,3 % 
Fagedes 61.350 ha 17,9 % 
Avetoses 53.856 ha 15,7 % 
Boscos secundaris de Picea abies 58.370 ha 17 % 
Boscos secundaris de Larix decidua 15.966 ha 4,6 % 
Boscos de Picea abies 51.910 ha 15 % 
Boscos de Larix decidua 19.182 ha 5,s % 
Boscos de Pinus cembra 9.193 ha 3,6 % 
Boscos de ribera i de Pinus mugo 11.854 ha 3,4 % 

Font: AD (1993) Piano Generale Forestale. Provincia Autonoma di Trento. 

Taula 2. SuperjYcie de les principals masses forestals 
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Superfície Boscos de Boscos de Index de 
boscosa llavor ofustaia rebrot o ceduo boscositat 
332.050 ha 255.929 ha 76.121 ha 5 3 3  % 

Font: AD (1993) Piano Generale Forestale. Provincia Autonoma di Trento. 

Taula 3. Principals tipus de boscos segons la seva forma de govern 

Fustaia Ceduo Totals 
Producció Protecció Producció Protecció Producció Protecció 
221.147 44.946 59.225 15.837 280.372 60.783 

Font: AD (1993) Piano Generale Forestale, Provincia Autonoma di Trento. 

Taula 4. Superfcie forestal dels plans d'ordenació segons la forma de govern i l'aprofita- 
ment 

a aquest ús és una formació de Picea abies situada prop de les vies de comunicació. 
Tal com hem vist, els forestals classifiquen els boscos a partir d'altres criteris. El 
primer criteri és agrupar els boscos per l'espbcie forestal predominant (taula 2), és a 
dir, boscos de coníferes o de planifolis, o boscos mixtos. El segon és la forma de 
govern de la massa forestal (taula 3), és a dir, boscos de llavor o de rebrot, o boscos 
mixtos. El tercer criteri és classificar els boscos en funció de l'objectiu que els ator- 
ga el Pla d'ordenació, és a dir, boscos protectors, productors (taula 4) o per a usos 
socials. 

4. CONCLUSIONS 

Després de presentar sintbticament els tipus de boscos i de masses forestals, queda 
clar que ens trobem amb dues metodologies ben diferents, tot i analitzar la mateixa 
realitat. Mentre que els geobothnics parlen d'associacions, és a dir, comunitats 
caracteritzades florísticament, els forestals parlen de masses arbrades segons les 
espbcies predominants, segons la forma de govern. És una llhstima que aquestes 
dues disciplines visquin d'esquena l'una de l'altra, ja que en el fons es necessiten. 
Per als geobothnics conbixer l'ordenament i la gestió forestal és una variable indis- 
pensable per interpretar correctament la realitat. Per als forestals del Trentino, 
conbixer la síntesi geobothnica dels seus boscos també presenta un gran interbs, 
sobretot si es volen aplicar els principis de la silvicultura naturalística. 



En els darrers anys ha aparegut un concepte que intenta conjuminar els principis de 
la geobothnica amb els de la silvicultura. Ens referim al concepte de tipologia fores- 
tal. La tipologia forestal és un sistema de classificació dels boscos en unitats que 
tenen una base florística, ecolbgica, dinhmica i silvicultura1 que té una gran utilitat 
per al planejament territorial i forestal (Del Favero et al., 1991). Aquesta proposta 
metodolbgica ha estat assajada en la classificació forestal del Vbneto i de la Tosca- 
na (Mondino,l998). 
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