Per fi s’ha aconseguit publicar una resolució que permet actuar contra el
perforador de les alzines a Mallorca. (BOIB Núm 117, de 15 de setiembre de
2016).
Han estat mols d’anys de tramitació, perquè legalment està protegit a nivell
europeu, però a Mallorca és una vertadera plaga.
S’ha intentat aconseguir la declaracions de plaga del banyarriquer (Cerambyx
cerdo), perquè hi havia entitats, institucions, persones, etc., que no entenien la
necessitat de controlar una espècie protegida.
Durant aquests anys no hem deixat el nostre afany de demostrar que era una
vertadera plaga i que causava, causa i causarà greus problemes als alzinars de
Mallorca.
El Servei de Sanitat Forestal ha demostrat el greu dany actual, l’augment en els
darrers anys de l’afectació, que a algunes finques publiques de la Serra de
Tramuntana en els darrers deu anys s’ha passat d’afectar del 20% de les alzines al
74%.
El servei s’ha vist obligat a realitzar investigacions que han anat perfeccionant els
sistemes de control del Cerambyx cerdo, dissenyant les actuacions més idònies a
realitzar.
El servei ha creat un sistema de valoració de danys a l’alzinar (ja que no existia).
Aquest sistema s’ha presentat a congressos tècnics, en els que s’ha validat, i per
tant, serà el sistema de valoració dels danys produïts per Cerambyx cerdo a les
masses forestals d’alzinar.
Amb aquesta valoració es realitzen uns mapes d’afectació que serveixen per poder
conèixer en profunditat la situació actual de l’alzinar i poder actuar o prendre les
decisions de gestió més adequades a cada nivell de dany, prioritzant les
actuacions.
També s’han cotutorat dos projectes universitaris, i s’han realitzat estudis i
publicacions científiques, tècniques i divulgatives, que es poden veure a la nostra
web.
Durant l’any 2015, s’ha inclòs a dos decrets autonòmics, Decret 49/2015, de 22
de maig, pel que s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Serra de Tramuntana
(BOIB número 79 de 27 de maig de 2015), i Decret 11/2015, de 20 de març, pel
que s’aprova el Pla Forestal de las Illes Balears (BOIB número 40 de 21 de març de
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2015), la necessitat d’actuar contra el Cerambyx cerdo, per poder conservar els
alzinars de Mallorca.
Com a dada, dir que la superfície de l’alzinar a les Illes Balears és de 22.251
hectàrees, de les quals, 16.810 es troben a Mallorca i 5.541 a Menorca. Existint
només unes 180 alzines aïllades a Eivissa i Formentera.
Actualment ja hi ha en marxa projectes d’execució i control a monts públics i a les
alzines declarades com a singulars. I està previst per 2017 la licitació d’una
important actuació pionera en el control a una finca pública de Mallorca, que
servirà de projecte pilot per la seva aplicació a la resta de finques públiques amb
alzinar.
Per cuidar l’alzinar, protegir-lo, millorar-lo, conservar-lo, el que s’ha de fer és
actuar en la seva millora, s’ha d’actuar, gestionar, tallar, sanejar, rejovenir, evitar
que les cabres se’l mengin, millorar-lo.
Al no poder aconseguir declarar-lo plaga, per diverses dificultats, s’ha cercat una
fórmula legal que permet a tots els interessats a actuar, d’aquí que el títol de la
resolució no és fàcil d’entendre per tots els ciutadans. (Veure al final).
La conclusió és que es permet actuar d’una forma seria per disminuir les ingents
poblacions d’aquest insecte que perfora les alzines i les fa més sensibles a
debilitats, fongs, ruptures i finalment la mort dels exemplars d’alzina.
Des del servei de sanitat forestal, seguirem aprofundint en la investigació, amb les
nostres parcel·les instrumentalitzades, amb l'objectiu de millorar i proporcionar
unes recomanacions perfeccionades i exactes per a la gestió dels alzinars.
Hem d'estar molt satisfets i poder animar a tots els propietaris d'alzinars de
Mallorca a cuidar els seus alzines, ja que gairebé el 95% de la superfície d'alzinar
és privada, és molt important fer un esforç de difusió i transferència del
coneixement adquirit perquè els propietaris, puguin actuar de la forma més
adequada.
Per
a
més
informació
accedir
a
http://sanitatforestal.caib.es, on hi ha penjat:

la

nostra

pàgina

web,

• 20 fitxes visuals d'actuacions de control del Cerambyx sp. L'objectiu és
poder transmetre i explicar que ha existit un estudi seriós i rigorós, amb un
control tècnic molt professional i aprofitar per ensenyar d'una forma molt
visual totes aquestes actuacions perquè els particulars puguin conèixer
molt més a aquesta plaga i poder fer actuacions de control contra el
Cerambyx sp.
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• Fitxa descriptiva de l'insecte.
• Fotos comparatives entre mascles i femelles.
• Fitxa de seguiment de captures en camp per a estudi científic.
• Publicacions realitzades.
• Una enquesta per tal que els particulars propietaris de boscos d'alzinars,
ens informin de com esta la seva finca.
• Entrevistes realitzades a la televisió i / o ràdio.
• Recomanacions de gestió en alzinars: informació a propietaris de com
han d'actuar a les seves finques.
• Mapes d'afectació de les finques públiques, etc.

Gràcies per la vostra implicació en la cura dels boscos de Balears.

Veure: (BOIB Núm 117, de 15 de setiembre de 2016).
RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'ESPAIS NATURALS I
BIODIVERSITAT PER LA QUAL S'ATORGA AUTORITZACIÓ PER APLICAR EL
RÈGIM D'EXCEPCIONS I DEIXAR SENSE EFECTE LA PROHIBICIÓ DE
L'ARTICLE 59 DE LA LLEI DEL PATRIMONI I DE LA BIODIVERSITAT,
RESPECTE A L'ESPÈCIE BANYARRIQUER (Cerambyx cerdo) A DIVERSOS
MUNICIPIS DE MALLORCA, PER PREVENIR PERJUDICIS IMPORTANTS ALS
BOSCOS D'ALZINES (Quercus ilex) I ALZINES AÏLLADES, D'ACORD AMB
L'ARTICLE 61.1 B, DE LA MATEIXA LLEI.
Per a més informació: veure la plana web http://sanitatforestal.caib.es

Servei de sanitat forestal
Setembre de 2016
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