ACTUACIONS DEL SERVEI DE SANITAT FORESTAL EN EL DIA FORESTAL
MUNDIAL
El passat dia 21 de març de 2013es va celebra el dia forestal mundial amb un acte a la finca pública
de Galatzó al terme municipal de Calvià (Mallorca).

Es va poder veure 2 zones diferents:
En exposició: es va poder apreciar diferents vitrines de insectes amb la representació del seu cicle
biològic dels 4 grans problemes d’insectes forestals de Balears.
1.- Perforadors del pi (Tomicus destruens)
2.- Defoliador del pi (Thaumetopoea pityocampa)
3.- Perforador de l’alzina (Cerambyx cerdo)
4.- Defoliador de l’alzina (Lymantria dispar)
A més a més d’altres caixes de danys en fulles i branques i material d’entomologia i fulletons
diversos.
També es va exposar una vitrina amb tots els insectes replegats d’una recerca científica feta a les
parcel·les de seguiment de danys als boscos de Balears.

Foto nº 1: Fulletons de processionària i eruga peluda, altres
vitrines i pàgina web del servei de sanitat forestal

Foto nº2: Vitrines de processionària, Tomicus destruens
i del estudi de Monochamus galloprovincialis

Foto nº 3: Vitrines d’eruga peluda (Lymantria dispar) i
Banyarriquer (Cerambyx cerdo)

Foto nº 4: Mapa d’ubicació de les caixes niu d’aus
insectívores col·locades la tardor-hivern de 2013

En camp: es va fer un demostració d’un tractament de lluita contra plagues forestals mitjançant el
pick-up nebulitzador (es va aplicar aigua) i es va poder ver als operaris amb els equips de protecció
individual (EPI’s), juntament amb eines utilitzades en el control d’insectes com una motoserra i una
peladora d’escorça d’arbres.

Foto nº 5: Trampa Theyshön

Foto nº 6: Trampa Crosstrap

Foto nº 7: Trampa G o seca

Foto nº 8: Trampa multiembudo

També es va poder veure varius tipus de trampes de insecte, a més a més de diferents caixes niu aus i
de ratapinyades.
Es varen fer explicacions de perquè servia cada tipus de trampa, cada eina, i cada caixa niu.

Foto nº 9: Caixes niu d’aus insectívores i de ratapinyades

Foto nº 10: Canó nebulitzador i experts en sanitat
forestal

Foto nº 11: Motoserra i peladora d’escorça d’arbres

Gràcies a tots pel vostre interès

