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FEIM+BOSC
Plantem un arbre!

Un arbre avui, 
un bosc demà.

Finalment, en cas 
que la planta pugui 
ser menjada per 
herbívors es col·locarà 
un protector. Per 
fitxar-lo utilitzarem una 
vareta de ferro clavada 
al sòl, i amb una 
brida subjectarem el 
protector a la vareta.

Caveu un clot d’uns 40 x 40 cm, tenint 
en compte que és convenient que als 
laterals i sota les arrels de la planta hi quedi 
terra desfeta, per tal que aquestes puguin 
desenvolupar-se millor. De la terra que hem 
extret en deixarem caure una mica de la més 
fèrtil (superficial) al fons del clot.

Col·loqueu la planta 
vertical i ben centrada dins 
del clot. El forat s’omplirà 
amb la terra més fèrtil fins 
que la tija de la planta 
quedi ben anivellada amb 
el terreny. Amb una mà 
subjectarem la planta 
per tal que romangui ben 
col·locada, i amb l’altra 
omplirem amb cura el clot 
de terra.

Després de plantar és convenient realitzar un 
escocell al voltant de la planta per facilitar-ne el reg.
Si el terreny és inclinat, podem fer un escocell sota la 
planta en forma de mitja lluna, així recollirà l’aigua de pluja.

Un cop hem omplert 
el forat amb terra, la 
trepitjarem fort al voltant 
de la planta, amb cura 
de no fer-li mal, de 
manera que el sòl quedi 
ben compactat.

1

2

CONSELLSper Plantar Espècies Forestals

Participa en la 

Xarxa Forestal! 

Si et preocupa la conservació dels nostres 
boscos i desitges més informació sobre els 
arbres autòctons o sobre les formacions 
forestals de les Illes Balears, apunta’t a: 

xarxaforestal@gmail.com

Envia un missatge a aquesta adreça 
electrònica i passaràs a formar 
part de la Xarxa Forestal.

Apunta’t a la

Xarxa Forestal: 



+ Sòl per prevenir processos
    de desertificació

+ O2 i menys CO2 per lluitar 
    contra el canvi climàtic

+ Retenció d’H2O per 
    recàrrega d’aqüífers

+ Biodiversitat

+ Qualitat del paisatge

+ Beneficis socioeconòmics

PRINCIPALS FORMACIONS FORESTALS 
DE LES ILLES BALEARS

MAPA FORESTAL
ILLES BALEARS

PINAR
Els pinars són molt 
abundants, estan dominats 
pel nostre pi (Pinus 
halepensis), que deixa 
passar la llum i per això 
la vegetació que creix 
al sotabosc és variada i 
abundant (càrritx, estepes, 
argelaga, romaní...).

ALZINAR
Els alzinars es fan a llocs frescs 
i ombrívols. La densitat de 
les capçades de les alzines 
(Quercus ilex) crea una ombra 
considerable que aprofita un 
sotabosc ric en lianes com la 
vidauba (Clematis cirrhosa var, 
balearica), el xuclamel (Lonicera 
implexa) i arbusts com l’arbocera 
(Arbutus unedo) i la murta (Myrtus 
communis). La superfície que 
ocupa s’ha reduït per l’acció humana.  

ULLASTRAR
Els ullastrars són densos, 
hi predominen els ullastres 
(Olea europaea) i la mata 
(Pistacia lentiscus). 
És una comunitat de llocs 
secs que poden viure en 
terres primes.

SAVINAR
Les savines (Juniperus 
phoenicea) creixen 
majoritàriament damunt 
dunes litorals com les des 
Trenc a Mallorca, ses Salines 
a Eivissa i s’Espalmador 
a Formentera. 
Desenvolupen potents arrels 
per ancorar-se amb força a 
les dunes.

BOSC 
AUTÒCTON

Els boscos milloren la fertilitat del sòl i el 
protegeixen de l'erosió, de manera que són vitals en la 
conservació del nostre patrimoni natural. A vegades, la 
regeneració natural d'un bosc després d'una pertorbació 
(incendi, tempesta, deforestació, etc.), es veu molt 
dificultada per la falta de sòl, de llavors o bé per la 
competència d’altres espècies. 

En ocasions, els incendis repetits esgoten els bancs 
de llavors del sòl en cremar-se cada vegada arbres més 
joves que encara no han fruitat. En aquests casos, és 
important fer repoblacions.

Superfície (ha) Mallorca  Menorca Eivissa/Formentera  Total Illes Balears
Pinars 53.745,60 8.767,71 24.928,98 87.442,29
Alzinars 27.397,70 4.579,98 0,00 31.977,68
Ullastrars 32.736,42 13.968,80 47,92 46.753,14
Savinars 305,47 418,55 4.070,10 4.794,12
Altres form. 7.783,72 7.385,41 240,67 15.409,80

Total sup. forestal 121.968,91  35.120,45 29.287,67 186.377,03


