TRIVIAL BIODIVERSITAT 2021
Preguntes i respostes
PREGUNTA: 1) Quin és el municipi d'Eivissa amb més espais
protegits?
RESPOSTA CORRECTA: SANT JOSEP, seguit de prop per SANT JOAN
i. en tercer lloc, Sant Antoni. EIVISSA CIUTAT no en té cap, ni Santa
Eulària (només comptam el territori terrestre).
RESULTATS: Un 85% dels participants va encertar.

PREGUNTA: 2) Hi ha algunes zones de la nostra illa que contenen
una alta densitat de flora endèmica, uns punts calents segons els
organismes internacionals. Quins són?
RESPOSTES CORRECTES: Els penya-segats des Amunts i la zona de
Cala d'Hort compten amb una quantitat molt elevada d’espècies
vegetals endèmics.
Ses Salines: La importància del Parc Natural de ses Salines ve per les
seues zones humides, que són molt importants per a l’avifauna (zona
de descans i alimentació per a les aus migratòries). Té pocs
endemismes botànics que també es poden trobar en altres zones de
l’illa. També compte amb una varietat de hàbitats: zones dunars,
penya-segats, platges, aigües marines, etc.
Ses Feixes de Talamanca: Com a zona humida, també és important,
encara que sigui a molt petita escala, i sobretot són importants per
motius culturals i històrics.

RESULTATS: Un 69,4% dels participants va encertar en el cas de es
Amunts, però només 46,9% en el cas de Cala d’Hort.

PREGUNTA 3) Què és la Xarxa Natura 2000?
RESPOSTA CORRECTA: La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d'àrees
de conservació de la biodiversitat a la Unió Europea
RESULTATS: Un 67% dels participants va encertar, 4 no sabien i les
altres persones no van incloure 3 paraules importants: Europea,
biodiversitat i conservació/protecció.
PREGUNTA: 4) La sargantana pitiüsa és una espècie endèmica.
Fals o vertader?
RESPOSTA CORRECTA: Sí, es vertader
RESULTATS: Un 95,9% dels participants va encertar.

PREGUNTA: 5) Quines són les causes que amenacen la
sargantana?
RESPOSTA CORRECTA: Evidentment l’amenaça més greu són els
predadors, sobre tot les serps.
Tota la desnaturalització del territori afecta la flora i fauna per
exemple, la transformació dels camins rurals de terra en carreteres
asfaltades. D’altra banda, per a les serps les carreteres suposen un
impediment en la seua expansió, fet que s’evidencia per la quantitat
de serps fonyades en algunes d’aquestes vies.
Les parets de pedra seca sempre han constituït un lloc de refugi per a
les sargantanes, però ara amb l’entrada de serps, aquesta protecció ja
no serveix.
RESULTATS: Un 100% de respostes van ser encertades

PREGUNTA 6) La sargantana pitiüsa ha estat present a les illes
d'Eivissa i Formentera abans de l'arribada de l'home. FALS O
VERTADER?
RESPOSTA CORRECTA: És vertader. Existien abans del quaternari
que es va iniciar fa 2,59 milions d'anys.
RESULTATS: Un 98% dels participants va encertar.

PREGUNTA 7) On es troben les 21 subespècies de sargantana?
RESPOSTA CORRECTA: Als illots de la costa de les Pitiüses
RESULTATS: Un 83% dels participants va encertar.

PREGUNTA 8) Les sargantanes de les Pitiüses són distribuïdores
de llavors d'algunes plantes, vertader o fals?
RESPOSTA CORRECTA: Vertader. Per exemple la “granarola”
(Cneorum tricoccon).
RESULTATS: Un 81,6% dels participants va encertar.

PREGUNTA: 9) Com entren les serps de la península a l'illa?
RESPOSTA CORRECTA: Dins les oliveres importades per decorar els
jardins i també en altres materials vegetals, com la palla.
RESULTATS: Un 96% dels participants va encertar. Paraules clau:
oliveres, importades.

PREGUNTA 10) Què hauria de fer el govern espanyol per
protegir la sargantana?
RESPOSTES:
Uns bons exemples.
-Controlar eficaçment l'entrada, amb quarantenes, als ports i, si és
necessari, a l'aeroport.
-Fer complir les normatives de control i quarantena als punts calents
d'accés d'aquestes espècies. Realitzar campanyes per al control de
plagues de serps, el seu principal depredador.
-Controls exhaustius en els accessos a l'illa d'aquest tipus (i molts
altres) d'arbres i fer que es compleixin les quarantenes
corresponents. Fer que es compleixi la llei, en definitiva.
RESULTATS: Només 36,7% va mencionar controls i quarantena de
l’entrada de materials i arbres importats. Col·locar trampes per
capturar serps és una mesura bona però insuficient si les serps
segueixen entrant.

