
L'ESPÈCIE DEL MES:
CUC DE TERRA
Nom científic: Lumbricus terrestris.
Nom castellà: Lombriz de tierra.

Ben segur que més d’un pic l’has vist. És un cuc, del grup dels
anèl�lids, de color rosat i amb la pell brillant (humida), amb el
cos dividit en anells. Aquest animalet juga un paper molt
important a la natura, ja que s’encarrega de l’oxigenació de la
terra i ajuda a la producció de matèria orgànica. 

En general, el cuc de terra causa rebuig, se'n desconeix la
importància. En el cas dels horts passa el mateix, són molts els
qui l’eliminen del sòl pensant que són perjudicials , quan en
realitat passa tot al contrari. Aquests cucs formen galeries en
desplaçar-se dins la terra, mitjançant les quals s’oxigena el sòl i
n’incrementa també la porositat, que afavoreix els
microorganismes existents, que augmenten la qualitat de la
terra. Amb l’increment de la porositat del sòl s’aconsegueix una
millor filtració de l’aigua, cosa que es tradueix en un guany en
matèria orgànica, i així augmenten els nutrients disponibles per
a les plantes. Tant és així que segur que heu sentit parlar en els
darrers anys del vermicompost!

El vermicompost és un adob natural d’alta qualitat i ric en
nutrients que es produeix a partir de la descomposició de la
matèria orgànica a través de microorganismes i de cucs de terra,
evitant l’ús de fertilitzants químics. 

Des de l’Àrea de Medi
Ambient es posa en
marxa la segona edició
del concurs de fotografia
per al disseny del
calendari de l’any 2022.
Aquest any la temàtica
serà els camins rurals del
municipi.

Trobaràs més informació
al web de l'Ajuntament!

Butlletí Ambiental
Estiu 2021- Núm. 18
Àrea de Medi Ambient
Tel. 871914000/252
mediambient@ajinca.net

EFEMÈRIDES
AMBIENTALS

3 de juny: Dia de la Bicicleta.

 5 de juny: Dia Mundial de Medi Ambient.

17 de juny: Dia Mundial contra la Desertificació i 
la Sequera.

21 de juny: Dia del Sol.

8 de juny: Dia Mundial dels Oceans.

16 de juny: Dia Mundial de les Tortugues Marines.

3 de juliol: Dia Internacional Lliure de Bosses 
de Plàstic.

29 d’agost: Dia Internacional contra els Assajos
 Nuclears.

Nova edició del
fotoconcurs!

mailto:mediambient@ajinca.net


El passat mes de febrer es va declarar el llop
com a espècie NO cinegètica! La Comissió
Estatal per al Patrimoni Natural i la
Biodiversitat ha decidit incloure aquesta
espècie al Llistat d'Espècies Silvestres en
Règim de Protecció Especial. 

Durant les dècades passades, per tractar-se
d’una espècie carnívora i amb el pretext que
atacava el ramat, va ser molt perseguida, fet
que provocà la seva disminució poblacional
fins a gairebé l’extinció.

Tots sabem que enfront a l’exposició solar és
molt important protegir la nostra pell. Però
sabem realment què ens posam a sobre de la
nostra pell i els efectes que tenen els
components dels protectors solars? Doncs
alguns d’aquests components són tòxics per a
la nostra salut i per a la vida marina,
especialment per als coralls, perquè
contribueixen al seu blanquejament.

Arran de la tercera onada de blanquejament
dels coralls, es va iniciar un estudi en el qual
s’indica que l’oxibenzona és un ingredient
químic present en uns 3.500 productes
cosmètics, i que és el principal causant
d’aquest fenomen, entre altres.

Alguns països com la República de Palaos o
Hawaii ja en el 2020 prohibiren l’ús i la
comercialització de protectors solars que
portassin aquests ingredients. Haurem de fixar-
nos-hi bé!

Després d’anys de lluita de les diverses ONGs
espanyoles, s’ha aconseguit que una espècie
tan emblemàtica com el llop ibèric (Canis lupus
signatus) ja no es pugi caçar. Ara és una
espècie protegida, i que ha de conviure en els
boscos i les muntanyes peninsulars juntament
amb els ramaders i altres espècies animals. De
fet, ja hi ha alguns testimonis ramaders que
donen suport a aquesta iniciativa.

La Cooperativa COOPEFUSTA del CEIP
Llevant, arran de l’escrit del gorrió del
Butlletí núm. 16, ha decidit fer un projecte de
menjadores i casetes per a aquests petits
ocellets tan típics dels nostres pobles i
ciutats. Una gran iniciativa i que comptarà
amb tot el nostre suport!

Els alumnes de 1r i 2n de primària del centre
Santo Tomás de Aquino han iniciat un
projecte per fomentar el reciclatge del vidre
a les llars i a les escoles. Els de 1r han elaborat
un TIC on explica com reciclar el vidre i altres
curiositats; el de 2n han escrit missatges que
han fet arribar dins botelles. Què originals!

El passat mes de desembre es va aprovar el
reglament definitiu per a la correcta gestió
dels moixos ferals, és a dir, que viuen al carrer.

 Les persones que voluntàriament
s’encarreguen de la cura i alimentació
d’aquests animals rebran un distintiu per tal
de poder seguir realitzant aquesta feina, que
en molts casos és la continuïtat d’anys de
treball. 

EL LLOP, ESPÈCIE NO
CINEGÈTICA

INICIATIVES ESCOLARS

A L’ESTIU, PROTECCIÓ SOLAR

LES COLÒNIES FELINES, UN
NOU ELEMENT DE CIUTAT


