Control d'ofidis invasors a l'illa d'Eivissa 2022

COMPROMISOS
REGISTRE:
1. Comprometre’s a registrar totes les captures a l’aplicació del COFIB de la
Línia Verda.
Si necessites ajuda amb el registre, t’ajudarem si ens envies aquestes
dades. Si vols ajuda amb la gestió de les serps, contacta amb nosaltres.
Data captura

Lloc/municipi

Nº
captures

Espècie (si la
saps) si no una
foto

Mida (cm)

Número de
la trampa

ELS DIPÒSITS:
2. Quan no vulguis seguir com a persona voluntària, contacta amb nosaltres per
tornar la trampa en bon estat i recuperar el dipòsit de 20€.
3. No transferir la trampa a altres persones.

CONTACTE: info@amicsdelaterraeivissa.org
infogengob@gmail.com

O WHATSAPP: 669 415 279

CONSELLS
EL RATOLÍ
TEMPERATURA: El fred és el gran enemic dels ratolins! Posa-li paper de vàter o de periòdic i
palla perquè tengui niu. Assegura’t que el ratolí estigui ben calent. Protegir la trampa del sol
directe i de les pluges, tapant-la amb un plàstic i una pedra damunt.
MANTENIMENT: No cal renovar el llit del ratolí gaire sovint, només si el serradís queda molt
brut o mullat amb aigua. Deixa sempre el niu intacte.
MENJAR: deixa menjar i aigua suficients. Al principi, revisa el consum de menjar i aigua,
almenys cada 3 dies.
QUÈ MENGEN? Cereals de tot tipus, blat, etc. També es pot comprar pinso per a rosegadors a
alguns supermercats o botigues. Convé ficar un tros de pa sec o tros de fusta perquè els
ratolins necessiten rosegar per mantenir les seues dents afilades. De tant en tant i en poca
quantitat: fruits secs: cacauets, nous, ametlles, pinso de gossos i fulles verdes: lletuga, bledes i
trossets de cogombre/carabassí.
AIGUA: Col·loca l’abeurador amb aigua i revisa que l’abeurador té aigua i no goteja o perd
aigua per estar en contacte amb el niu o serradís. Si goteja potser està mal col·locat i s’ha
d’ajustar.

LA TRAMPA
POSICIÓ: Col·locar la trampa orientada a la paret, si està inclinada, que sigui cap a la reixa.
CANVIA DE LLOC: Si has vist serps a la zona però no has capturat cap, canvia de lloc de la
trampa cada 2 setmanes.

LES SERPS
IDENTIFICACIÓ: Intenta identificar la serp abans d’obrir la trampa. Mai obri la trampa per
treure la serp a mig dia! Millor a primeres hores del matí o de nit quan han baixat les
temperatures. Les serps són de sang freda, per això són molt actives quan les temperatures
són altes i hi ha un risc de que s’escapin.

Per manipular les serps es recomana la utilització de guants tipus
jardiner de màniga llarga.

ESCALA

FERRADURA

Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres a
info@amicsdelaterraeivissa.org

infogengob@gmail.com
INFORMACIÓ DIDÀCTICA A LES WEB:
www.amicsdelaterraeivissa.org
www.gengob.org

--------------------------------------------------------------------------------

REBUT 20€
La plataforma SARGANTANES O SERPS s’encarregarà de custodiar els
dipòsits de 20€ pagats per les persones voluntaries, les quals han rebut
trampes per capturar serps.
Les persones que decideixen no seguir com a persones voluntàries poden
recuperar els 20€ de dipòsit tornant la seua trampa i abeurador en bon
estat, contactant amb Amics de la Terra o el GEN-GOB per correu electrònic
a info@amicsdelaterraeivissa.org o infogengob@gmail.com

