SITUACIÓ DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI A LES PITIÜSES. FINAL 2015
EIVISSA:
Es pot afirmar que gràcies al tractament aeri realitzat el mes d’octubre de 2014, a
una superfície de 1.088 ha, (inferior al 4% de la superfície forestal de la illa), s’ha
aconseguit mantenir el nivell de l’agent patogen a Eivissa, com es pot observar en el
mapa de captures i en la taula de captures.

Mapa de captures totals 2015

La processionària del pi està creixent a diferents llocs de la illa. I s’està confirmant la
prognosi realitzada pel servei de Sanitat Forestal: si no s’actua de forma aèria, en
pocs anys la illa serà envaïda per la processionària.
FORMENTERA:
El 2014, per decisió política, es va decidir no realitzar el tractament aeri programat,
motiu pel qual, la població d’aquest insecte, s’ha disparat de manera alarmant.
El 2015 no hi ha dades de captura, ja que el Ministeri no va autoritzar la col·locació
de feromones per captura massiva a Formentera. Però, els indicis, les queixes
rebudes, fan que els pitjors presagis s’hagin complit, (ja mencionat a informes
tècnics, en els que es pronosticava aquesta situació, si no s’actuava de forma aèria).
Tècnicament s’ha valorat i s’ha decidit passar de “declaració de focus incipient de
plaga” a “plaga consolidada”.
En breu temps, hauria de declarar-se plaga a Formentera.
Les actuacions manuals no solucionen el problema, com s’ha demostrat
tècnicament, després de realitzar-les al llarg de diversos anys.

Gràfica d’evolució de captures a trampes de feromones sexuals 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014

Gràfica d’evolució de l’eliminació manual de bosses de processionària 2010-2011 a 2014-2015.

Des del Servei de Sanitat Forestal, s’intenta donar solucions tècniques als problemes
de salut dels boscos.
A la plana web es pot trobar un cronograma de les actuacions a realizar, per a
controlar la processionària.
Aquí us deixam els enllaços del 6è Congrés Forestal Espanyol sobre l’evolució de la
processionària a la illa de Formentera.
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057920ZI149700&id=
149700
http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?mkey=M149&cont=57910&lang=CA
Aquest és l’enllaç a les conclusions de la taula redona de la III Reunió de Sanitat
Forestal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals.
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI200748&id=2
00748
Gener 2016.

