LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
A LES ILLES BALEARS
Els incendis forestals suposen una greu amenaça
per a la gestió i la conservació del nostre patrimoni
natural, a més d’un risc per a les persones i béns.
La prevenció d’incendis té per objecte reduir la
probabilitat d’inici d’un foc així com reduir-ne
els seus efectes.
A la CAIB les tasques de prevenció estan regulades pel Pla
General de Defensa contra Incendis Forestals, l’objectiu
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general del qual és disminuir el nombre d’incendis i les
superfícies afectades mitjançant la planificació de les
accions preventives en funció del risc i de les prioritats de
defensa existents.
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ÚS DE RAMAT EN LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS
L’ús de ramat en la prevenció d’incendis és una

alternativa de gran interès per a la creació de tallafocs.
Consisteix en el control de la vegetació mitjançant
l’ús del ramat. Aquest actúa a dent o per trepig
sobre la vegetació d’una superfície delimitada per
un pastor elèctric seguint el traçat de la faixa de
defensa. A més se’ls proporcionarà un suplement
d’aigua i aliment.

PREVENCIÓ AMB RAMAT EN
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Parc Natural de Llevant

Animals menjant, Parc Natural de Llevant

El Parc Natural de Llevant ha estat tradicionalment

Faixa de defensa,
Parc Natural de Llevant

Detall d’alimentador, suplement
alimentici i pastor elèctric
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faixes de defensa són infraestructures de
prevenció d’incendis forestals amb les quals es
modifica la vegetació existent per tal d’evitar el
començament i la propagació dels incendis.
Objectius:
• Dificultar la propagació de l’incendi creant
discontinuïtats en la vegetació
• Modificar el comportament del foc disminuint
la quantitat de combustible
• Crear zones de seguretat per a l’extinció

Característiques:
Són estructures lineals de defensa de 30-40 m
d’amplada normalment recolzades en infraestructures
viàries. En elles es redueix l’espessor de l’arbrat, es
poda fins a una altura convenient i es desbrossa el
matollar més heliòfil.

afectat per incendis que han transformat la seva vegetació.
La prevenció d’incendis al Parc integra la creació de
tallafocs mitjançant l’ús de ramat equí i boví. Això permet,
a més, tasques de sensibilització i conciliació d’acord amb
els interessos conservadors del Parc.

Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

Ramat sobre faixa de defensa, Parc Natural de Llevant

Objectius:
• Creació i manteniment de faixes de defensa
contra incendis
• Conciliació d’interessos i potenciació
d’aprofitaments ramaders integrats en la
lluita contra incendis
• Sensibilització i conscienciació social
• Reducció de costos d’execució de faixes

Faixa de defensa perimetral de Camí dels Polls, Parc Natural de s’Albufera

El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca és un espai

protegit que es veu greument amenaçat per la recurrència
d’incendis que poden afectar la seva conservació. Per
aquest motiu s’ha creat un tallafocs mitjançant l’ús de
ramat boví autòcton (vaca mallorquina) que ha resultat
molt eficaç per al control de la vegetació, així com per a la
millora de la biodiversitat i la recuperació d’aquesta raça
autòctona amenaçada.

