El Govern comença a aplicar les mesures de prevenció i control de plagues
forestals a la zona afectada per l’incendi de la Serra de Tramuntana
El Servei de Sanitat Forestal del Govern de les Illes Balears
ha començat a implementar sobre el terreny les mesures de
control i prevenció de plagues forestals a la zona afectada
pel gran incendi forestal d’aquest estiu a la Serra de
Tramuntana. L’objectiu prioritari és evitar la proliferació de
plagues i malalties entre els arbres, vius i morts, de dins del
perímetre afectat així com dels de les zones limítrofes, per
tal de protegir les masses de bosc sanes i facilitar la
regeneració
forestal
de
la
zona
calcinada.
Aquestes mesures es centren principalment en la
Una de les trampes de captura
instal·lació, durant els mesos de tardor i hivern, de instal·lades com a mesura de
trampes de captura d’escarabats perforadors de pins prevenció i control de plagues
(Tomicus destruens i Orthotomicus erosus), els quals ataquen forestals.
exemplars debilitats provocant-ne la mort. Es preveu que
fins a l’hivern de 2016 s’instal·lin fins a 115 trampes d’aquest tipus, que
s’ubicaran principalment a les zones perimetrals de l’incendi així com a zones
de fàcil accés per facilitar-ne el control i reposició. Paral·lelament, i de forma
complementària, se talaran i eliminaran els arbres en què es detecti la
presència d’aquests insectes.
De cara a la primavera de l’any que ve es procedirà a la col·locació de trampes
per capturar el banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis), insecte
portador del nematode de la fusta del pi que provoca la mort del pi. Aquest
banyarriquer sol aparèixer en grans quantitats, uns dos anys després d’haver-se
produït un incendi forestal.
Totes aquestes actuacions es duen a terme entre els anys 2013 i 2016, període
en el qual hi ha més risc d’aparició de plagues forestals, i s’executen d’acord
amb el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de Tramuntana. Segons
aquest document, s’actua de forma directa sobre 1.100 de les 2.400 hectàrees
afectades per l’incendi i les actuacions es divideixen en cinc grans eixos:
seguretat per a persones i béns; lluita contra els fenòmens erosius i prevenció
de plagues; suport a la regeneració vegetal; recuperació d’hàbitats de flora i
fauna, i sensibilització social en prevenció d’incendis forestals.
La restauració ambiental de la Serra es coordina des de la Comissió Tot(s) per
sa Serra!, formada per les administracions implicades, Govern, Consell i
Ajuntaments afectats, Andratx, Estellencs i Calvià, i també compta amb
l’assessorament d’especialistes en la matèria, tant d’àmbit insular (Universitat
de les Illes Balears) com nacional (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals o la Fundació Pau Costa).

