Att: Vicenç Vidal Matas, Conseller de medi ambient del Govern Balear
Carrer Eusebi Estada, 145, 07009 Palma, Illes Balears
Estimat Sr. Conseller,
Son moltes les persones que en les darreres setmanes s’han dirigit a Amics de la Terra per mostrarnos la seua preocupació per l’augment de la plaga de serps a Eivissa.
Les persones que viuen al camp, en diversos punts de l’illa, ens fan saber que cada vegada veuen més
serps, que abans era una cosa puntual i ara es converteix en un fet més habitual.
Segons l’estudi de Asociación Herpetológica Española “Viabilidad del Control de Ofidios en Ibiza y
Formentera “ contractat per Govern Balear, els serps han entrat a Eivissa i Formentera, a través de
les oliveres de la península, que es fan servir per a decorar grans jardins.
El mateix estudi va alertar que els serps representen una gran amenaça per a la biodiversitat de les
Pitiüses, i probablement en un futur els illots ja que no tenen depredadors naturals i s’alimenten de
petits mamífers i rèptils.
El exemple de Mallorca i Menorca, dues illes en les que es van introduir els ofidis han estat testimonis
de l'extinció d’espècies autòctones com el ferreret (Alytes muletensis) i també en part, la extinció de
Podarcis lilfordi.
A Eivissa i Formentera, la presencia i augment de la població de serps podrà afectar greument la
estabilitat demogràfica la sargantana Podarcis pityusensis, espècie endèmica protegida llistada en la
Directiva Habitats de Xarxa Natura 2000. Totes les espècies de colúbrids que es troben a Eivissa i
Formentera són considerats invasors, d’acord amb el Real Decret 14 de novembre 2011 (Annex I).
Així correspon al Govern Balear realitzar un programa d’eradicació i control, acompanyades amb
mesures dirigides a evitar i/o minimitzar noves importacions de serps. Aquestes mesures haurien
d’incloure la cerca activa d’ofidis a l’entrada dels arbres als ports mitjançant la utilització de la
detecció canina i fumigació, aplicar normes adequades de transport, introduir mesures als vivers
d’importadors d’arbres per minimitzar la expansió de noves entrades, (com barreres físiques per
limitar la dispersió, i una llarga etc., proposada en l’estudi) i la implantació massiva de trampes
simples de embut amb cebes vives.
Amics de la Terra vol conèixer quines mesures està prenent el Govern Balear i quines tenen previst
posarà en marxa, d’acord amb les recomanacions del informe encarregat.
Desitjam que totes les administracions actuïn de forma urgent i afrontin aquesta problemàtica, ja que
els ecosistemes de plantes i animals de les nostres illes i illots és molt fràgil, qualsevol petit canvi pot
desencadenar una pèrdua de riquesa i diversitat amb grans impactes pel futur.
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