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• El 2003 es detecten a Eivissa les primeres serps. Han arribat 
amagades als forats de velles oliveres ornamentals.

• Inicialment es localitzen en una petita àrea de Santa Eulària 
i Sant Llorenç. 

• El seu creixement és exponencial i en trobam ja a més de la 
meitat  del  territori  illenc.  Això  és  perquè  aquí  no  tenen 
depredadors.

• La  seua  dieta  és  bàsicament  sargantanes.  Si  en  tenen  a 
l’abast les capturen fins al seu extermini. A més de sargan-
tanes  s’alimenten  també  de  pollets  de  tota  mena  d’aus 
(pardals,  puputs,  virots,  pollastres,  perdius...)  i  petits 
mamífers (rats grills, ratolins...) 

• Les sargantanes i els dragons han desaparegut dels llocs de 
l’illa on abunden les serpents. Després de les sargantanes i 
els  dragons,  les  serps  depredaran  sobre  granotes,  ocells, 
mamífers..., en una cascada de canvis imprevisibles.

• A més de la desaparició de la sargantana autòctona de les 
Pitiüses  (Podarcis  pityusensis),  els  ecosistemes  eivissencs 
patiran un greu daltabaix en pocs anys si no actuam deci-
didament.

Any 2010 Any 2018

Augment del territori envaït 
per les serps entre
l’any 2010 i el 2018.

Ara, en 2021, és encara major.



I COM PODEM ATURAR-HO, AIXÒ?

• Posem trampes arreu on pugui haver-hi serps. Les trampes 
són, per ara, l’únic substitut a la depredació equilibradora. 

• Aturem l’entrada d’arbres vells.  Com que nosaltres no po-
dem fer-ho, hem d’exigir a les institucions que ho facin.

• Vigilem de no portar serps amagades dins les barques que 
han hibernat a dic sec. Podrien arribar als illots.

• No posem arbres vells trasplantats als jardins. El respecte a 
l’arbre centenari es perd quan el traslladam de lloc.

• Transportem els materials de pedra seca i agropecuaris sols a 
final de primavera i tardor. Evitem el juliol i l’agost, quan pot 
haver-hi ous, i l’hivern quan s’amaguen per hibernar.

NO ENS QUEDEM ATURATS, POSEM TRAMPES PER 
TOT ON POT HAVER-HI SERPS.

No deixem que les serps envaeixin els nostres camps. 

Ajuda. Fes-te voluntari: https://ja.cat/sossargantana  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