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EFEMÈRIDES
AMBIENTALS

3 de març: Dia Mundial de la Vida Silvestre

17 de març: Dia Mundial de la Mar

22 d'abril: Dia Mundial de la Terra

11 de maig: Dia Mundial de les Aus Migratòries

21 de març: Dia Mundial dels Boscos

22 de març: Dia Mundial de l'Aigua

20 de maig: Dia Mundial de les Abelles

24 de maig: Dia Europeu dels Parcs

L'oronella és considerada l'ocell indicador de l'arribada de la
primavera. És un petit ocell migratori en la recerca de
temperatures càlides (d'aquí ve aquesta associació a la
primavera, quan les temperatures comencen a ser més
elevades).

Ara començarà l'època de cria, segur que si aixecam el cap
dins ciutat en qualque edifici en veurem els nius, tan
característics, que semblen una butxaca feta de fang aferrada
al sostre. Ah! i els nius no es poden tocar, és una espècie
protegida.

Durant la temporada en què és a les nostres terres fa entre
dues i tres postes d'ous i en cada una d'elles pon entres tres i
cinc ous. Els ous són de color blanc amb taques marrons
irregulars.

Quan se'ls veu volant semblen ocells de color negre i blanc,
però si ens hi fixam bé en realitat les plomes de l'esquena són
de color blau metal·litzat, la panxa blanca i la cara de color
roig.

2021, Any
Internacional de les
Fruites i Verdures.
El passat 15 de desembre
l'ONU va declarar que el
2021 seria l'Any
Internacional de les
Fruites i les Verdures. La
intenció d'aquesta
declaració és l'augment
del consum d'aquest grup
d'aliments i  fomentar
estils de vida més
saludables. A més,  són
aliments amb un procés
de producció més
sostenible i de manco
impacte sobre el canvi
climàtic.

L'obesitat causa en el
món més morts que no
les  malalties de
transmissió sexual, el
tabac o la violència
armada. A més, la ingesta
diària de fruita i  verdura
enforteix el nostre sistema
immunològic i ens  ajuda
a combatre les malalties.
Es recomana que els seu
consum sigui d'uns 400 g
diaris.
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Té un caràcter agressiu i és un gran
depredador amb dieta omnívora, que
juntament amb la seva elevada taxa de
reproducció representa una gran amenaça
per a la fauna autòctona, com el mart o la
geneta.

Aquest animal fou introduït a Mallorca a
finals del anys 90. S'adquiria com a animal de
companyia i amb el temps la gent el va anar
abandonat a la Serra.

Si visitam el parc del Serral accedint-hi pel
camí de la Pota del Rei trobam dues
marjades d'oliveres. Hi ha un total de 206
oliveres de
les varietats arbequina i piqual.

Des de l'Àrea de Medi Ambient s'ha
promogut la seva inscripció al Registre de la
Denominació d'Origen Oli de Mallorca. 

A finals del 2020 es recolliren uns 200 kg
d'oliva que s'han duit a la tafona de Son
Catiu. L'oli obtingut (40 litres!) s'ha donat al
Menjador Social d'Inca.

Segons dades del Consorci de Recuperació
de Fauna de les Illes Balears (COFIB), l'any
2020 se n'han recollit més de 200 exemplars!
El  COFIB es demana que si trobes una gàbia
no la toquis, i que si a dins hi ha un ós
rentador, encara menys.També demana que
en cas de veure'n un cridis a l'112 o utilitzis
l'aplicació  Línia Verde del COFIB.

Des de l'Àrea de Medi Ambient i amb el
suport de l'Àrea de Formació s'està
elaborant un estudi sobre la biodiversitat
que trobam al parc del Serral. Serà un feina
de quatre mesos durant la qual s'intentaran
reconèixer les espècies d'animals i de
plantes que trobam en aquest indret, tot i
que algunes espècies no seran encara
visibles en aquesta època de l'any. 

De moment ja podem gaudir de plantes tan
interessants com algunes orquídies que
comencen a florir o el narcís o lliri de Nadal
en la seva varietat groga (Narcissus tazzeta
subsp. aureus).

Per primera vegada s'ha realitzat un concurs
de fotografia en què el protagonista era el
parc del Serral, el pas de les estacions i els
seus valors social i mediambientals. El
termini de presentació de fotografies era el
passat 9 de novembre. Hi han participat 25
aficionats a la fotografia, i amb les 12
fotografies guanyadores s'ha dissenyat el
calendari de 2021.

Després de la bona experiència, aquest
concurs comptarà amb una segona edició
per aquest any en què la temàtica seran els
camins rurals del municipi.

L'ós rentador (Procyon lotor) és un mamífer
d’aspecte simpàtic, de poc més de mig metre
i uns 4 kg de pes, però a l'hora de la veritat,
com es diu, les aparences enganen.

L'ÓS RENTADOR, MÉS
CONEGUT PER "MAPACHE"

EL PARC DEL SERRAL SOTMÈS
A ESTUDI

LES OLIVERES DEL PARC DEL
SERRAL

UN CONCURS DE FOTOGRAFIA
AL PARC DEL SERRAL

DISSABTE 27  MARÇ 
de 20:30 a 21:30 

És l'hora del planeta.
Apaga el llum i ajuda a
frenar els impactes del
canvi climàtic. 


