Especial fotos de la papallona invasora (Paysandisia archon) barrinadora del
garballó (Chamaerops humilis) a les Illes Balears.
L’agost de 2016, comencem a penjar a la pàgina del servei de sanitat forestal
les fotos de diagnòstic de Paysandisa archon.
Al 2002, es va detectar a Mallorca la plaga de l’eruga barrinadora dels
garballons (Paysandisia archon Burmeister, 1880) que és un insecte al·lòcton i
invasor, que arriba a matar els garballons (Chamaerops humilis), única palmàcia
autòctona de las Illes Baleares.
La plaga està considera de quarantena per la Unió Europea i s’ha d’intervenir
de manera immediata para evitar la seva dispersió.
Durant els darrers anys s’ha produït una expansió molt important de la plaga a
la illa de Mallorca i a la illa de Menorca, on està present en els municipis de:
Alcúdia, Andratx, Artà, Calvià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxí, Palma,
Pollença, Santa Eugènia, Santanyí, Ses salines, Alaior, Ciutadella, Maó, Sant
Lluís.
A dia d’avui, encara no s’ha constatat la presència de focus de garballons
infestats a les illes d’Eivissa i Formentera, ja sigui a vivers, jardins, o zones
naturals.
El Servei de sanitat forestal té una ingent quantitat de fotos (només d’aquesta
plaga només 1.200), degut al seu seguiment en els darrers 14 anys.
Igual com s’ha realitzat un especial de fotos de processionària del pi
(Thaumetopoea pityocampa) i del banyarriquer (Cerambyx cerdo), ara començam
amb l’especial Paysandisia archon.
Aquestes fotos serveixen per poder fer un diagnòstic clar de la plaga.
S’ha realitzat una selecció de les millors fotos ordenades en els següents 20
apartats:
1 Ous
2 Erugas
3 Capolls, Crisàlides i exúvies
4 Adults, Imagos o papallones
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5 Garballons naturals (sans)
6 Garballons singulars (sans)
7 Garballons naturals (afectats i morts)
8 Garballons singulars (afectats i morts)
9 Danys exteriors al tronco (estípit)
10 Danys a fulles
11 Danys a corona
12 Serradís
13 Biologia
14 Tipus de trampes utilitzades
15 Investigació
16 Mapes d’afectació de la plaga a Mallorca i Menorca
17 Divulgació
18 Publicacions
19 Actuacions de control
20 Fotos incloses a l’Estratègia de sanitat forestal de les Illes Balears de l’any 2007
(ESFIB 2007).
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