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Efemèrides ambientals

3 de març
Dia Mundial de la Vida Silvestre
21 de març
Dia Internacional dels Boscos
22 de març
Dia Mundial de l’Aigua

La Xylella fastidiosa a les Balears
A finals del 2016 es va detectar a un viver de Portocristo un
bacteri anomenat Xylella fastidiosa.
Què és la Xylella fastidiosa? És un bacteri, força agressiu, que
provoca la mort de la planta en la qual s’allotja. Afecta principalment
arbres fruiters, però també algunes plantes ornamentals i la vinya.
Una subespècie d’aquest va provocar la mort de gran part de les
oliveres presents a Itàlia.
Després de múltiples anàlisis a diferents espècies de totes
les Illes s’ha vist que a les Balears n’existeixen tres subespècies
diferents, i la trobada a Eivissa és la mateixa que hi havia a Itàlia.
Després d’aquests estudis no es descarta que el bacteri hi fos
presents des de ja fa uns anys.
Des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ja
s’ha elaborat un protocol d’actuació per tal de poder evitar-ne la
propagació.

22 de maig
Dia Mundial de la Biodiversitat
24 de maig
Dia Europeu dels Parcs

tractament, l’endoteràpia. Què és això? És com una espècie de
vacuna per als arbres, en la qual el producte que combat la plaga
s’injecta amb unes xeringues especials a la base del tronc, i la saba
el distribueix per tot l’arbre. Es va dur a terme el passat mes de
setembre i fins al moment els resultats són força positius!

El Dia Mundial del Medi Ambient
El proper 5 de juny se celebra, a tot el món, el Dia del Medi
Ambient. Aquesta data pretén recordar la importància de tenir cura
del medi ambient.
L’Àrea de Medi Ambient, un any més, es vol sumar a aquesta
cita tan important, organitzant una fireta dedicada als productes
ecològics i/o respectuosos amb el medi. Per tal de poder afavorir
una major participació de la ciutadania, es traslladarà la celebració
al dissabte 10 de juny. Estigues atent/a a la web de l’Ajuntament
per veure què es farà. Ens hi trobam!

La processionària (Thaumetopea pityocampa)
La processionària o eruga del pi és una plaga força estesa a les
Balears. Com tota plaga, té un comportament molt estratègic, fet
que li permet estendre’s tant i amb força. Aquesta eruga en concret
té la facilitat de poder sobreviure, en estat de crisàlide, fins a 3
anys! Aquesta fase la passa enterrada, per això resisteix tant de
temps.
L’hivern passat, amb les temperatures tan suaus que tinguérem,
moltes d’aquestes crisàlides eclosionaren, i es produí un augment
molt brusc de la seva presència en els pins, no sols d’Inca, sinó de
totes les Illes.
Per a la present temporada s’ha decidit provar un nou

Línia Verda

L’Hora del Planeta 2017

Des de l’Àrea de Medi Ambient es posarà en marxa un nou
sistema per a donar avisos de forma més ràpida i eficient: la Línia
Verda. Com funcionarà? A través d’una app gratuïta que el ciutadà
es davallarà i des de la qual podrà enviar una foto i comentari,
si vol, de la incidència detectada. A més, el ciutadà podrà rebre
informació de com aquesta es va gestionant. Us animam que la
faceu servir! Teniu la versió web a: http://www.liniaverdainca.
com/

Un any més la Fundació WWF (World Wildlife Foun) organitza
l’Hora del Planeta, sota el lema El Planeta primero. Que nadie
te pare. Recordes què és l’Hora del Planeta? Idò sols es demana
apagar els llums durant una hora, en concret aquest any serà el
dissabte 25 de març, de 20.30 a 21.30. T’hi sumes?

Inici de la temporada contra incendis
A partir del proper 1 de maig i fins al 15 d’octubre (ambdós
inclosos) es prohibeix fer foc, especialment en les zones forestals.
Això vol dir que s’aturen les torrades durant aquesta època,
haurem d’esperar a l’hivern!
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Resum de les temporades d’ús del foc a Mallorca
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