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L'EXTINCIÓ D'ESPÈCIES

• La sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis) està en risc d’extinció.

• Una espècie s'extingeix quan s'altera el seu hàbitat fins a límits que li im-

pedeixen viure o reproduir-se.

• Les dos alteracions més freqüents que duen una espècie a extingir-se són 

la falta d'aliment o si aquesta espècie passa a ser aliment d’una altra que 

abans no estava present en el seu hàbitat.

• Actualment,  des  de  la  revolució  industrial,  el  planeta  s’enfronta  a  una 

etapa d’extincions massives, ràpida i accelerada, causada per les activitats 

humanes.

• El planeta Terra pateix avui la major pèrdua d’espècies que ha tingut mai 

en els seus 4500 milions d’anys d'existència.

• Les illes, que n'havien quedat fins ara una mica al marge, en són avui 

també afectades per mor del procés de globalització mundial.

• La sargantana de les Pitiüses és en aquestes illes des del Messinià (fa uns 

6 milions d’anys), perfectament adaptada a tots els ecosistemes insulars, 

però recentment ha entrat a formar part de la dieta d'uns depredadors nou-

vinguts i  molt  voraços:  les serps,  contra les quals la sargantana de les 

Pitiüses no té defensa.

• Actualment la sargantana gairebé ha desaparegut de més de la meitat del 

territori d'Eivissa.  

SI ES DESTRUEIX L'HÀBITAT, S'EXTINGEIX L'ESPÈCIE
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HÀBITATS-REFUGI PER A SARGANTANES

• Una manera d'ajudar a evitar la desaparició de la sargantana pitiüsa és 

propiciant hàbitats-refugi per a elles.

• I com podem fer-ho, això?

• En primer lloc cal escollir un lloc adequat, protegit del vent, bona inso-

lació, amb rocalla de pedra seca i presència d’herbàcies de les espècies 

més comunes a les Pitiüses. A les sargantanes els agraden molt els llic-

sons, la fonollassa, les tapereres... La zona es pot regar de tant en tant per 

estimular el creixement vegetal.

• També és important la presència d’invertebrats: cucs, aranyes, formigues, 

mosques (les seues larves dins algun tros de fruita podrida).

• Cal  assegurar-se  també de  què no hi  ha serps.  Es  situaran  trampes 

rodejant la zona escollida, per comprovar que no hi ha serps en aquesta 

zona. Si estam a la meitat nord-est de l’illa, on hi ha presència abundant 

de serps, és millor realitzar un doble cercle de trampes.

• Si aconseguim mantenir una zona sense presència de serps, aquesta reser-

va està habilitada per a rebre sargantanes de bell nou.

• A diferents punts de la zona nord-est d’Eivissa (port de Santa Eulària, 

Cala Llenya,...) s‘ha recuperat espontàniament la presència de sargantanes 

en el moment en què han desaparegut les serps.

• Per mantenir estable aquesta presència de sargantanes és imprescindible 

mantenir el cercle de trampes permanentment actiu per evitar una nova 

penetració de serps.

• Cal evitar també la presència de gats, especialment els assilvestrats.  

FACEM DEL NOSTRE JARDÍ

UNA RESERVA NATURAL DE 
SARGANTANES
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“SOS Salvem sa Sargantana” és una iniciativa de: 

La informació d'aquest díptic ha estat elaborada
per Antònia Maria Cirer Costa

INFORMACIÓ I COM FER-SE VOLUNTARI:

Institut d’Estudis Eivissencs: 
estudiseivissencs.cat 
https://ja.cat/sossargantana 
info@estudiseivissencs.cat

GEN-GOB:
gengob.org
gen@gengob.org

Amics de la Terra-Eivissa:
amicsdelaterraeivissa.org
info@amicsdelaterraeivissa.org

PROU! Pitiüses en acció:
prou.es
info@prou.es
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