
COM POSAR I GESTIONAR LES TRAMPES 
 

 Com són les trampes? 
Pot variar segons el model, però totes tenen dos compartiments separats: un espai per 
al ratolí i un altre per a les serps. 
 

 
 

 

 Com funciona? 
La serp percep l’olor del ratolí i entra pel forat. Després no pot sortir gràcies al disseny 
de la trampa. El ratolí no pateix estrès perquè s’habitua a la presència de les serps.  
 

 On col·locarem la trampa? 
Busca un lloc pla i estable amb ombra, fora de camins i el pas de les persones i 
mascotes. Durant els mesos forts de calor de l'estiu és molt important situar les 
trampes protegides del sol directe per evitar la mort del ratolí per calor.  

 

 Quan col·locarem la trampa? 
L’època de captura de serps és d’abril a octubre, amb menys activitat durant els 
mesos més calorosos, quan les serps redueixen la seua activitat.  
Abans de l’abril es poden veure serps termoregulant al sol. Però fins que la seua 
temperatura corporal no arriba a un cert nivell no poden fer la digestió, i per tant no 
mengen i no se senten atretes pels ratolins de la trampa. 
 
És millor retirar la trampa amb el ratolí durant els mesos d’hivern per evitar la mort del 
ratolí degut al fred i per preservar la fusta de la trampa.  

  



 Com cuidarem i mantindrem el ratolí? 

 
1. Col·locarem el ratolí al compartiment ON NO HI HA FORAT, 

amb palla, serradures de fusta o paper triturat perquè es pugui fer 
un niu. 

 
2. Col·locarem l’abeurador amb aigua i revisar que l’abeurador té aigua i no goteja. Si 

goteja pot ser està mal col·locat i s’ha d’ajustar. 
 

 

3. Menjar: deixa menjar suficient. Al principi, revisar la quantitat de menjar almenys 
cada 3 dies per ajustar la quantitat i assegurar que en té suficient.  
 

4. Tipus de menjar: Pinso per a rosegadors o pinso de cans. També es pot fer servir 
pa, cereals, fruits secs o altres amb fulles verdes de lletuga, bledes i trossets de 
poma de tant en tant. 
 

 Cada quan he de revisar/visitar la trampa?  
Al principi, dos o tres vegades cada setmana per assegurar que el ratolí té menjar i 
aigua i si s’ha capturat una serp. A vegades entren sargantanes o invertebrats dins 
el compartiment de la serp! Hem de llevar-les.   
Hem de cuidar el ratolí com cuidaríem una mascota, com tenir un hàmster. 
 

 Quines espècies de serps podem trobar a la trampa? 
Les serps de ferradura i la serp blanca són les 2 especies més comuns que han 
arribat a les Pitiüses en les oliveres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si tens dubtes sobre l’espècie, contacta amb nosaltres, enviant una foto de la serp: 
sargantanes.eivissa@gmail.com; info@amicsdelaterraeivissa.org; 
federbalibiza@gmail.com. 

 

 Com actuar amb una serp capturada? 
 

Per manipular les serps es recomana la utilització de guants tipus jardiner de 
màniga llarga.  
 
 
  

 A qui he de contactar si necessit ajuda?  
 
Si has capturat una serp i no la vols gestionar, pots contactar amb el teu 
ajuntament (gestió ambiental), Associació de Caçadors (686905930), el COFIB, o 
amb l’Institut d’Estudis Eivissencs (696179889); per demanar que vengui algú 
per ajudar-te. Però mai és urgent. Les serps poden estar un parell de dies dins la 
trampa sense problema, inclús si n’hi ha més d’una. I al ratolí li és indiferent, no 
pateix cap estrès. 

 
No es tornen les serps a la Península per evitar transmetre malalties o altres 
alteracions que puguin posar en perill les poblacions peninsulars. 

 
Si vols, pots tenir un control de l’eficiència de la teua trampa, pots fer servir una 
fitxa com aquesta, i lliurar-la a final de temporada a qui t’hagi distribuït la tampa, o 
al COFIB, o al mail sargantanes.eivissa@gmail.com o per WhatsApp al  696179889. 
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15/04/2021 1 Ferradura 84 Enterrada / guardada al congelador 
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