Formentera demana control d’entrada d’oliveres per evitar l’arribada de més serps
dijous, 29 de setembre de 2016 09:25

El conseller de Medi Ambient del Govern, Vicenç Vidal i el cap de Servei de Protecció
d'Espècies del Govern, Joan Mayol varen presentar ahir a les 20.00 hores a la Casa del Poble
de la Mola els resultats de la campanya de captació de serps a l'illa de Formentera. Des de
final abril hi ha instal·lades 76 trampes a l’illa de Formentera amb les que s’han capturat 262
serps. La UIB ja ha analitzat les dades de les serps capturades i hi ha un 44% que havien
menjat sargantanes, segons ha destacat el conseller. Amb les dades el conseller ha dit “que hi
ha esperança de que es pugui eradicar la presència de serps a l’illa de Formentera”.

A l’acte també han assistit el conseller de Presidència i Medi Rural, Bartomeu Escandell, i la
consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera. La consellera va explicar que després dels bons
resultats el Consell ha adquirit 60 gàbies més per ampliar la campanya. Les gàbies, fetes per
l'Escola d'Arts i Oficis d’Eivissa, tenen un nou disseny i són mediambientalment més "ètiques".
Estan bicompartimentades i així els ratolins estan separats de les serps. Fet que permet que
els ratolins segueixin amb vida i la captura de més serps continuï.Â Ja s’han començat a
instal·lar per la Mola, Es Caló, Sant Ferran i Migjorn, segons ha declarat la consellera que
assegura que de moment només s’ha detectat presència d’aquesta espècia invasora a la Mola i
rodalies.

“Formentera agraeix aquesta campanya que realitzem de forma conjunta amb el Govern però
demanem més mesures”, ha dit Aguilera. I és que, la consellera Daisee Aguilera pensa que per
frenar l’arribada d’aquesta espècie invasora el més important és que hi hagi “control d'entrada
d'arbres ornamentals com les oliveres, principal vector de transport d'aquesta espècie
invasora”. Aguilera també ha aprofitat la trobada per agrair “l’excepcional col·laboració dels
veïns de la Mola i la resta de la ciutadania”.
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