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5 DE MARÇ
DIA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

22 D'ABRIL
DIA DE LA TERRA

21 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DELS BOSCOS

11 DE MAIG
DIA MUNDIAL DE LES AUS MIGRATÒRIES

22 DE MARÇ
DIA MUNDIAL DE L'AIGUA

20 DE MAIG
DIA MUNDIAL DE LES ABELLES

19 D’ABRIL
DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA

22 DE MAIG
DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSITAT

ACTIVITATS EN ELS ESPAIS NATURALS

QUÈ ÉS LA SANITAT VEGETAL?

COLL DE FEMENIA, PUIG DE SES MOLES

És la disciplina que utilitza una sèrie de
mesures per controlar i prevenir les plagues,
les males herbes i els organismes causants de
malalties.

14 de març. Refugi de Son Amer (Lluc)
LES ORQUÍDIES DE SON REAL

21 de març. Finca Pública de Son Real.
(més informació al web dels espais naturals
protegits de les Balears).

2020, ANY INTERNACIONAL DE LA
SANITAT VEGETAL

El comerç internacional de les plantes ha
propiciat que es propaguin les plagues i
malalties, i per aquest motiu és important
mantenir-les sanes.
En les comunitats rurals, l'agricultura és la
principal font d'ingressos; en aquestes
l'existència d'una plaga o una malaltia i la
inexistència de recursos per lluitar contra elles
pot ser fatal.
Alguns punts a tenir en compte:

 Quan viatgeu, no dugueu plantes ni
des de casa ni d'allà on heu viatjat.

L'ONU ha declarat el 2020 com a Any
Internacional de la Sanitat Vegetal amb
l'objectiu d'augmentar la consciència sobre la
importància de protegir la salut de les plantes.
És per tant una iniciativa clau per millorar la
seguretat alimentària a la vegada que es
protegeix el medi ambient i la biodiversitat, i
s'impulsa el desenvolupament econòmic.

 Manteniu les plantes de casa sanes.
Les plagues vegetals són les principals
causants de la pèrdua de biodiversitat.

 Les plantes representen el 80 % de la
nostra
alimentació.
Les
plagues
anualment destrueixen un 40 % dels
cultius.

L'ESPÈCIE DEL MES: MOSQUES
GROSSES
Nom científic: Himantoglossum robertianum.
Nom castellà: orquídea gigante.
Aquestes orquídies són les més grans que
tenim dins de les Balears i poden arribar als
80 centímetres d’alçada. Solen tenir cinc o sis
fulles grosses, allargades i amples, de vegades
amb taques negres. Les flors, reunides en una
gran inflorescència, són grans i de color
variable (lila, porpra, rosa i verdós). La
inflorescència pot tenir entre 8 i 30
centímetres.

Es troben a tot tipus de garrigues, des del Pla
fins als 800 metres d'altitud. Les flors
individuals tenen una forma curiosa, simulant
un ninot. Floreixen de desembre a maig.

EL DIA MUNDIAL DE LES ABELLES
L'any 2018 l’ONU va proclamar el 20 de maig
com a Dia Mundial de les Abelles. L'objectiu és
augmentar
la
consciència
sobre
els
pol·linitzadors i el seu paper beneficiós sobre
la Terra, i les amenaces a les quals s'afronten.
Per què el dia 20 de maig? És la data de
naixement d'Anton Janŝa, el pioner en
tècniques modernes, en el segle XVIII.

L'Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i
Benestar Animal reparteix 1.000 botelles per
promoure que els propietaris de cans tirin
aigua i vinagre damunt els orins dels seus
cans quan surten al carrer.

CONCURS DE FOTOGRAFIA AL SERRAL
Des de l'Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i
Benestar Animal es posarà en marxa un
concurs de fotografia en què l'escenari
principal serà el Parc des Serral i el pas de les
estacions. Vols participar-hi? Idò podràs
consultar les bases a la web de l'Ajuntament.
Es dissenyarà un calendari per a l'any 2021
amb les fotografies premiades.

DISSABTES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
L'Àrea de Medi Ambient ha elaborat un
programa amb un conjunt d'activitats,
xerrades i tallers sobre temes ambientals
dirigit a tots tipus de públic. Aquestes
activitats es realitzaran en dissabte matí a
l’Aula de Natura del Parc des Serral.
INTRODUCCIÓ A LES ORQUÍDIES DE LES BALEARS

28 de març, a les 9 h. Impartida per Pere
Vicens i dirigida a públic general.
EL MÓN DE LES ABELLES

BOTELLES PER AL PIPÍ DELS CANS
El pipí dels nostres cans genera molts de
problemes de manteniment dins les ciutats i
els pobles. De fet, dins les ordenances
municipals d'Inca es prohibeix que es permeti
que els cans orinin a les façanes, al mobiliari
urbà i als fanals. S'han de cercar llocs
apropiats com els embornals o el baix de la
voravia.

25 d'abril, a les 10 h. Impartida per La Colmena
Feliz i dirigida a públic familiar.
REPARACIÓ DEL PETIT ELECTRODOMÈSTIC

23 de maig, a les 10 h. Impartida per la
Fundació Deixalles i dirigida a públic general.
Per a cada activitat hi haurà places limitades,
per tant serà indispensable la inscripció
prèvia.

