
SOS Salvem sa Sargantana Pitiüsa

Amics de la Terra Eivissa, GEN-GOB, l’Institut d’Estudis Eivissencs i Prou! Pitiüses en 
Acció! hem decidit unir forces per defensar la sargantana pitiüsa davant l’amenaça de les 
serps.

És sabut que des de l’any 2003 han arribat diverses espècies de serps a les Pitiüses. Aquests 
rèptils depredadors representen una amenaça per les espècies autòctones, ja que s’alimenten, 
entre altres, de cries d’aus, petits mamífers i, sobretot, de sargantanes.

La sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) amb totes les seves poblacions i subespècies que 
habiten les illes d’Eivissa, Formentera i la resta d’illots de les Pitiüses, és l’espècie més 
amenaçada.

Durant els darrers anys, s’han instal·lat algunes trampes per capturar serps a les zones més 
afectades de l’illa d’Eivissa, però no només no s’ha aconseguit erradicar-les, sinó que s’estan 
estenent per la resta de l’illa.

Els mitjans utilitzats i les actuacions fetes fins ara han set clarament insuficients. Per aquesta raó, 
les associacions Amics de la Terra Eivissa, GEN-GOB, Institut d’Estudis Eivissencs i Prou! Pitiüses
en Acció! hem decidit iniciar la campanya «SOS Salvem sa Sargantana Pitiüsa» amb un clar 
objectiu: protegir la sargantana pitiüsa davant l’amenaça de les serps invasores. 

Aquesta campanya haurà de donar un impuls exponencial a totes les tasques realitzades fins ara.
Hem rebut el suport de tots els ajuntaments d’Eivissa i del Consell, però, per tal de porta-la a 
terme, el més important que necessitarem, serà l’ajuda de molts de voluntaris. Demanarem la 
participació als nostres socis i sòcies, però també farem una crida a qualsevol altra persona, 
entitat o associació a participar-hi. 

Tenim la intenció de crear una xarxa de voluntaris per tota l’illa d’Eivissa que comenci a funcionar 
la pròxima primavera del 2021.

Sabem que és un repte difícil, però també sabem que l’estima que tenim per la nostra flora i fauna 
autòctones és el que ens anima i dona forces per iniciar aquesta campanya, i esperam que també 
us animi a vosaltres a participar-hi.


