El passat dia 1 d’octubre el servei de sanitat forestal va impartir a la finca pública de
Binifaldó al terme municipal de Escorca (Mallorca), als agents de medi ambient de
la comarca de la Serra de Tramuntana de Mallorca, dues xerrades sobre problemes
fitosanitaris actuals de la serra:
1.- Criteris tècnics de gestió després d’incendis. Actuacions de control dels
perforadors dels pins.
2.- Situació actual del banyarriquer (Cerambyx cerdo ssp mirbeckii) a Mallorca 2013.

La primera era molt important per que anava dirigit a la gestió del incendi d’Andratx
de 2013
Es va comentar:
Les darreres actuacions realitzades sobre els perforadors dels pins.
Els “Treballs de millora de les masses forestals afectades pels perforadors dels
pins a zones incendiades. Illes Balears 2012 i 2013”.
El “Projecte de prevenció de mortalitat dels pins perimetrals a la zona
incendiada d’Andratx, Estellencs i Calvià 2013, per els perforadors”.
Es varen explicar els criteris de tala en gestió de pins post incendi, per evitar la
mortalitat d'arbres després de l'explosió demogràfica post incendi dels escolítids,
que estan basats en la probabilitat de supervivència dels arbres que es funció dels
següents paràmetres:
Proporció de capçada cremada (% Capçada Cremada)
Percentatge d’alçada de l’arbre afectat (% h afectada)
Percentatge del perímetre normal afectat (PNA)
Presència d’escolítids.
A més d’explicar les actuacions de control i un cronograma de control del Tomicus
destruens i de l’Orthotomicus erosus.
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L’objectiu es minvar la proliferació de insectes que puguin causar la mort dels pins
sans.
En la segona xerrada, sobre banyarriquer (Cerambyx cerdo) es va comentar:
La problemàtica del insecte
Les solucions davant d’aquest greu plaga del alzinars mallorquins
Les actuacions realitzades des de 2007 fins a 2013
Mapa d’afectació de Mallorca
El mapa d’afectació del MUP Menut
Les trampes utilitzades i les que millor s’adapten al banyarriquer
La nova proposta de legislació: Resolució de la directora general de medi
natural, educació ambiental i canvi climàtic, per la que s’aplica l’article 58 de
la llei 42/2007 a la espècie banyarriquer, (Cerambyx cerdo), en diversos
municipis de Mallorca.
Per finalitzar amb unes recomanacions de gestió als alzinars afectats.
Aconseguint el compromís de que el agents de medi ambient faran el
seguiment d’experiències de captura a diverses finques de la serra, per l’any
2014.
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Foto núm. 1: Aula i agents en un moment de la xerrada

Foto núm. 2: Alumnes interessats en l’exposició
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Foto núm. 3: Punts de mostreig del banyarriquer a Menut

Foto núm. 4: Nivells d’afectació de la finca pública Menut

Mes informació:
Versió en català: http://sanitatforestal.caib.es
Versió en castellà: http://sanidadforestal.caib.es
Gràcies a tots pel vostre interès
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