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Efemèrides ambientals

5 de juny: Dia Mundial del Medi
Ambient
8 de juny: Dia Mundial dels Oceans
17 de juny: Dia Mundial contra la
Desertificació i la Sequera

Els marges del Parc des Serral
Dins el mes de febrer ha començat a fer feina un equip de
quatre margers per tal que el Parc des Serral recuperi el seu
aspecte original. Ara per ara la majoria estan esbaldregats, i en
conseqüència es perden les marjades o bancals. Antigament
aquests espais es creaven per donar horitzontalitat a les faldes de
les muntanyes i obtenir, per tant, més terra per al cultiu.
Avui en dia, molts d’aquests espais es troben en un estat molt
degradat a conseqüència de l’abandonament de la vida en el
camp. Al Parc des Serral es vol recuperar aquest aspecte, no tant
per al seu ús agrícola, sinó per no perdre el seu caràcter.

El moscard tigre (Aedes albopictus)
Ja us hem parlat d’aquest insecte i de la seva presència
al municipi. Amb les temperatures baixes,
especialment les mínimes, de l’hivern,
aquest animal no ha proliferat, però ara
tornarà a ser present, ja que eradicar-lo
és difícil.

21 de juny: Dia del Sol
3 de juliol: Dia Internacional Lliure de
Bosses de Plàstic
29 d’agost: Dia Internacional contra
Assajos Nuclears

Des que es fan amidaments de la capa de gel (1979), aquest
cada vegada és més fi i ocupa menor extensió. Això afecta tot
l’ecosistema àrtic, que és on es detecta un major increment de les
temperatures. Per què? El gel, com que és blanc, reflecteix molt bé
els rajos del sol. En ser més prim i haver-ne menys, la mar, obscura,
absorbeix els rajos i provoca aquest augment de temperatura, fet
que repercuteix a la resta del planeta, ja que hi ha corrents d’aigua
i vent que el recorren de dalt a baix.
La major distància entre les plaques de gel fa que els óssos
polars hagin de nedar distàncies més grans. La fatiga provoca que
s’ofeguin.
Es preveu que a l’estiu del 2040, al ritme que anam, l’Àrtic no
tendrà gel.
Altres espècies àrtiques afectades més directament pel desgel
són els caribús (o rens), les morses, el bacallà, les balenes de
Groenlàndia i les aus marines del Pacífic.

Dia del Medi Ambient

La millor arma en aquests casos
és la prevenció. Què podem fer
els ciutadans? Eliminar tot tipus de
recipient on puguin acumular-se petites
quantitats d’aigua: plats davall un cossiol,
petits recipients on s’acumula aigua de pluja,
etc. Ja comentàrem que no els “agraden” les grans masses d’aigua
(bassols, estanys, safaretjos, etc.).

L’Àrtic i el canvi climàtic
Tots sentim parlar que l’Àrtic està en procés de desgel. Però
què ens volen dir amb tot això? I quines conseqüències té?

El proper 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient, i
es duu celebrant des de l’any 1972. La data es va marcar com a
recordatori a la ciutadania de la importància de cuidar el medi
ambient.
L’Àrea de Medi Ambient s’hi vol sumar muntant una petita
mostra a la plaça d’Espanya, el proper 4 de juny. Hi podreu trobar,
de 10 a 14 hores, tallers, mostres de productes ecològics i més!
Vendreu?

Feim compost a l’escola!
Cinc dels centres educatius de la ciutat d’Inca han decidit provar de fer compost a l’escola. Aquests són: CEE Joan XXIII, CEIP Miquel
Duran i Saurina, CEIP Ponent, CC La Salle i l’IES Berenguer d’Anoia.
El mes de maig, l’Ajuntament va repartir les composteres per posar-les ja en marxa i així poder disposar de bon compost madur dins
el curs següent.
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