El Servei de Sanitat Forestal ha participat a la III Reunió Científica de Sanitat
Forestal, organitzada per la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES
(SECF), celebrada a Madrid els dies 7 i 8 d’octubre de 2015, a l’Escola Tècnica
Superior d’Ingenieria de Monts, Forestal i del Medi Natural.
Assistiren els dos tècnics del servei de sanitat forestal, ja que presentarem tres
pòsters i una ponència, a més de ser un dels ponents a la taula redona sobre el
maneig de la processionària.
Les ponències del servei de sanitat forestal foren:
1.- “SITUACIÓ ACTUAL (JUNY 2015) DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) A LES PITIÜSES.
ACTUACIONS DE CONTROL REALITZADES”.
2.- “REALITATS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I SOCIALS, A LA GESTIÓ DEL
CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) A
LES PITÏUSES I PROGNOSI”.
Aquesta darrera ponència, es va realitzar dins la mesa redona de maneig de la
processionària.

En acabar la reunió es redactaren unes conclusions sobre el maneig de la
processionària, a on Balears, va aportar nombroses referències a la situació insular.
També es presentaren 3 pòsters amb els següents títols:
1. Evolució i situació actual de la plaga de Lymantria dispar a la illa de Menorca.
Implicacions del parasitisme. Closa S, Núñez L, Riba-Flinch JM.
2. Inventari de coleòpters saproxílics presents en els pinars de Mallorca (Illes
Balears). Núñez L, Closa S, González E, Lencina JL, Gallego D.
3. Situació dels alzinars a Mallorca: Establiment d’una metodología per a la
determinació de nivells d’infestació per Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758.

Desenvolupament de tècniques de captura. Estudi de fauna saproxílica
acompanyant (Coleòpter). Núñez L, Closa S, González E, Lencina JL, Gallego
D.
Els pòsters es poden veure a la pàgina web de sanitat forestal.
Els articles i les conclusions de la taula redona, sobre el maneig de la processionària,
s’han penjat en el link següent i a la web del servei.
http://www.secforestales.org/grupos/sanidad-forestal
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