Xerrada divulgativa als propietaris de la zona de la Colònia de Sant Pere, sobre la
papallona invasora (Paysandisia archon) barrinadora dels garballons (Chamaerops
humilis) a les zones d’Artà
El dia 17 de maig a les 17h, es donarà una xerrada informativa sobre la plaga del
barrinador dels garballons (Paysandisia archon), ja que s’ha detectat recentment la
seva aparició a la zona de la Colònia de Sant Pere i en zona forestal propera.
La importància que té aquest insecte al·lòcton i invasor és que arriba a matar els
garballons (Chamaerops humilis), que és l’única palmàcia de les Illes Balears.
La xerrada serà conjunta entre els tècnics de Sanitat Forestal de la Direcció general
d’Espais Naturals i Biodiversitat, i els tècnics de Sanitat Vegetal de la Direcció general
d’Agricultura i Pesca.
La plaga està considerada de quarantena per la Unió Europea, i és necessari intervenir
de manera immediata per evitar la seva dispersió.
L’objectiu de la xerrada és conscienciar a la població de la seva existència, de la seva
importància i de l’obligació d’actuar per part dels propietaris forestals i urbans, a més
dels ajuntaments implicats.
Amb aquestes actuacions es vol evitar la seva expansió a llocs on existeix gran
quantitat de garballons naturals, i per tant, l’actuació s’ha de fer en las fases inicials,
és a dir quan abans millor, de manera preventiva.
A més a més, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a traves dels Agents
de Medi Ambient (AMAs), informarà als propietaris de les finques afectades per
conscienciar-les de la necessitat d’un control urgent.
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Mapa numero 1. Garballons afectats en zona forestal amb la seva localització i
coordenades. Zona de Artà.

Mapa numero 2. Primers garballons afectats localitzats a la Colònia de Sant Pere.
Zona de Artà.
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