Posada en marxa d’un projecte pilot de control de serps a la Mola
divendres, 13 de maig de 2016 00:20

Ahir a les 20.00 hores a la Casa del Poble de la Mola el president del Consell de Formentera,
Jaume Ferrer, la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, i el conseller de Medi Ambient
del Govern Balear, Vicenç Vidal varen assistir a la presentació del “Projecte pilot pel control
d'ofidis a l'Illa de Formentera” que duen endavant el Consell de Formentera en col·laboració
amb el Govern balear.

La consellera de Medi Ambient va explicar que des del passat 29 d’abril s’han instal·lat 18
gàbies fetes per l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa, on s’han capturat 20 serps, “fet que demostra
que han estat efectives”.ÂÂ Avui continua la instal·lació amb 5 gàbies més, i en funció de les
necessitats s’arribaran a instal·lar fins a 100 trampes. “Aquestes gàbies han estat repartides per
la Mola, zona principalment afectada, però es col·locaran en altres punts de l’illa per tractar de
descobrir si hi ha més zones afectades”, segons ha explicat la consellera que ha demanat
ajuda a la ciutadania per tractar de controlar aquesta plaga, “cada vegada que vegin una serp
és important que avisin a l’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera”.

El conseller de Medi Ambient del Govern ha recordat que “les espècies invasores són una gran
amenaça per la biodiversitat i per això hem fet aquest pla pilot per tractar de controlar-les”. Tot i
això ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha recordat que les serps capturades, serp
blanca o Rhinechis scalaris, “no són una amenaça per la població”. El Govern es el coordinador
d’aquestes tasques a les Pitiüses, ja que Eivissa també està afectada. Un altre dels objectius
que es plantegen és definir una estratègia per la prevenció de noves entrades d'ofidis que es
produeix primordialment en oliveres ornamentals procedents de la península.
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