La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i l’Obra Social “la Caixa” col·laboren
en un projecte de control biotecnològic al espais naturals protegits amb zones de boscos
de les Illes Balears
S’han instal·lat 900 caixes niu per a aus insectívores en diferents pinars de Mallorca, Eivissa,
Formentera i Menorca i s’han inserit laboralment cinquanta persones en risc d’exclusió social
En els darrers mesos s’han instal·lat a diversos pinars de les illes Balears 900 caixes niu per
a aus insectívores amb l’objectiu d’afavorir el control d’insectes perjudicials a les Illes
Balears. Aquesta actuació, coordinada a través de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat),
ha permès la contractació de 50 persones en risc d’exclusió social de l’organització
Amadip–Esment. La seva tasca ha estat la de muntar, pintar i col·locar aquests nius de
fusta en diferents indrets dels boscos de Mallorca: 650, Eivissa: 100, Formentera: 50,
Menorca: 100.
A Mallorca se col·locaran principalment a parcs naturals, com S’Albufera (50), Mondragò
(100), Dragonera (30), Parc de Llevant (150), Paratge de la serra de Tramuntana (150 a
Planici, 50 Binifaldó, 50 Menut, 50 Son Moragues, 20 Santuïri).
A Eivissa se’n posaran 100 al Parc Natural de Ses Salines i a Formentera 50 en la Finca
Pública Can Marroig.
A Menorca es posaran 85 caixes niu al Parc Natural de S’Albufera des Grau , 5 a Turqueta i
10 a Sarangí.
Aquesta actuació forma part del projecte de Millora sanitària de les masses forestals de
les Illes Balears amb control biotecnològic i biològic que es du a terme des del Servei de
Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en col·laboració
amb l’Ibanat i compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, que hi destina 18.000
euros.
El projecte finalitzarà aquest mes de desembre de 2016. Però els responsables del parcs,
seguiran fent seguiments, neteja de les caixes niu, amb personal propi o amb voluntaris.
La Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca informa puntualment d’aquestes
actuacions a la pàgina web http://sanitatforestal.caib.es/, o també a través del telèfon
gratuït del Punt de informació ambiental (PIA) 900151617.
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