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1. Introducció 

1.1. Els ofidis a les Balears: història biogeogràfica i dels coneixements  

Les illes Balears no han gaudit sempre de l’aïllament actual. Durant la crisi salina del Messinià (fa entre 5,6 i 

5,33 Ma; (Clauzon et al., 1996; Gautier et al. 1994; Krijgsman et al. 1999), el mar Mediterrani es trobava en uns 

nivells hídrics molt baixos i les Balears es trobaven unides als continents circumdants. És en aquest període 

quan es produeix una important entrada de fauna que quedarà aïllada, evolucionant en condicions d’insularitat 

i originant endemismes (Bover et al., 2008 i en premsa). A finals del Messinià (fa 5,33 Ma), amb l’obertura de 

l’Estret de Gibraltar i el subsegüent reompliment del Mediterrani, les Balears esdevindran illes i ja mai més 

deixaran de ser-ho. Entre la fauna que va colonitzar les Balears durant el Messinià es troben diferents espècies 

d’ofidis. A hores d’ara tan sols es coneix la seva presència a les Gimnèsies. De moment no s’han trobat serps 

fòssils a les Pitiüses, i per això es pot suposar que fins a finals del segle XX aquestes illes no han hostejat ofidis.  

Tant Menorca com Mallorca van comptar amb endemismes ofidiològics durant el Pliocè (5,33-2,58 Ma). A dos 

jaciments de Punta Nati de Menorca (Punta Nati 12 i Punta Nati 3), es van trobar les restes de dos vipèrids, 

Vipera natiensis i Vipera sp. (A) de mida petita (Bailon et al., 2002), així com d’un colúbrid (Coluber sp.) (Bailon 

et al., 2005). A Mallorca, al jaciment del Caló d’en Rafelino, atribuït al Pliocè inferior inicial, es varen trobar les 

restes de dos vipèrids i un colúbrid. Un dels vipèrids pot correspondre a Vipera natiensis o Vipera sp. (A) de 

Menorca, mentre que l’altre (Vipera sp. (B)) és una espècie excepcionalment gran, la major del complex Vipera 

oriental (Bailon et al., 2010).  També a Mallorca, al jaciment de Na Burguesa, descobert el 2012 i atribuïble o bé 

a un Pliocè inferior molt inicial o bé al Messinià, s’han trobat restes d’un vipèrid de mida petita que pot 

correspondre a Vipera natiensis, restes de Vipera sp. (B), restes d’un colúbrid i restes d’un representant de 

l’infraordre Scolecophidia  (Bover et al., en premsa). 

La fauna pliocènica de Menorca es va veure afectada per un esdeveniment d’extincions que tingué lloc a les 

darreries del Pliocè (Bover et al., 2008). Aquest canvi faunístic ha estat atribuït a les conseqüències de l’inici de 

les glaciacions a l’hemisferi nord. Com a resultat d’aquest esdeveniment d’extincions, desapareix tota la fauna 

d’ofidis de Menorca (juntament amb d’altres espècies de rèptils). A Mallorca el procés d’extinció de la fauna 

ofidiològica del Pliocè inicial no és tan clar. Les serps no han aparegut al jaciment de Cala Morlanda (jaciment 

atribuït al final del Pliocè inferior), si bé que una espècie de talla petita de serp sobreviu a Mallorca, com a 

mínim, fins a principis del Pleistocè (prop de fa 2,5 Ma; jaciment del Cap Farrutx, Bover et al., en premsa). A 

partir del Pleistocè inferior (des de fa, com a mínim, 1,8 Ma), d’acord amb l’evidència provinent del jaciment de 

sa Pedrera de s’Ònix (Manacor) i de tots els dipòsits més recents, es desconeix la presència d’ofidis a les 

Balears. Les illes es mantindran sense serps durant milers anys i la seva fauna seguirà evolucionant en 

condicions d’insularitat.  

Entre el 2350 i el 2150 aC, arribaren els primers humans a les Balears, durant el període conegut com l’Edat del 

Bronze Inicial (Alcover, 2008). Amb ells començaria l’extinció d’una part dels endemismes balears existents fins 

aleshores, com és el cas del característic Myotragus balearicus (Alcover et al., 2000). L’arribada dels humans va 

comportar la introducció d’una fauna acompanyant diversa (cinc espècies de mamífers domèstics –Bos taurus, 

Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus i Canis familiaris- i dues de micromamífers silvestres –Apodemus 

sylvaticus i Eliomys quercinus). No és fins l’arribada dels romans que s’introdueixen de nou ofidis (i altres 

rèptils) a les illes. El registre zooarqueològic menorquí documenta per primera vegada la presència de serps al 

jaciment de Torralba den Salort (Sanders, 1984). S’hi ha identificat Rhinechis scalaris (Szyndlar, inèdit). 

Els primers estudis científics herpetològics realitzats el segle XIX esmenten la serp d’aigua a Menorca (Ramis 

1814, esmentada com a Coluber natrix). A les darreries d’aquest segle ja era amplament coneguda la presència 

de tres serps a les Balears (e.g., Boscá, 1881). Aquestes serps i la seva distribució fins fa una dècada són: 
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- Rhinechis scalaris a Menorca 

- Natrix maura  a Menorca i Mallorca 

- Marcroprotodon mauritanicus a Menorca i Mallorca 

Les Pitiüses en canvi, s’havien mantingut sense serps, com ho han fet notar diferents autors (e.g., Boscá, 1883).  

1.2. Els ofidis a les Balears: situació i problemàtica actual 

A partir del 2003 es van començar a tenir dades sobre la presència de noves espècies de serps i la presència de 

les ja existents en illes on abans no hi eren (Álvarez et al., 2010). Avui dia trobem ja ben establertes les 

següents espècies a les Balears: 

- Rhinechis scalaris a Menorca, Mallorca (des del 2004), Eivissa (des del 2003) i Formentera (des del 

2006) 

- Natrix maura a Menorca i Mallorca 

- Macroprotodon mauritanicus a Menorca i Mallorca 

- Hemorrhois hippocrepis a Mallorca (des de 2006), Eivissa (des de 2003) i Formentera (des de 2011) 

Aquesta distribució evidencia que la serp blanca i la nouvinguda serp de ferradura (H. hippocrepis), i 

especialment aquesta darrera, han patit una expansió notable, que, almenys en el cas de H. hippocrepis, 

sembla estar associada a un creixement molt gran de les seves poblacions. L’expansió d’aquestes espècies 

afecta, de moment, únicament a Mallorca i a les Pitiüses.  

La principal via d’entrada recent d’ofidis ha estat en gran part a causa de la importació d’oliveres de gran port 

des de la península Ibèrica, com així ho afirmen diversos estudis (Álvarez et al., 2010; Oliver i Álvarez, 2010; 

Pinya i Carretero, 2011; Mateo et al., 2011). N’és una prova l’elevada densitat de serps que es pot trobar a les 

rodalies dels vivers, i especialment a les àrees on es guarden les grans oliveres. Aquests arbres s’importen per a 

usos ornamentals. Al ser arbres vells plens de cavitats els converteixen en el refugi perfecte per a una gran 

quantitat de fauna. S’hi suma el fet que les importacions es realitzen durant els mesos d’hivern per evitar el 

mínim estrès a la planta. Això coincideix amb l’època d’hivernació dels rèptils, que sovint escullen les cavitats 

dels arbres vells per a hivernar.  

Les dues espècies arribades recentment a Mallorca i a les Pitiüses (H. hippocrepis i R. scalaris) estan 

perfectament adaptades al clima mediterrani, de manera que troben a les illes unes condicions perfectes per 

prosperar, sense massa competidors.  

Hemorrhois hippocrepis:  es tracta d’una serp esvelta. Presenta una taca característica sobre les plaques 

parietals en forma de V o de ferradura de cavall, tret que dona nom a l’espècie. El disseny corporal està format 

per una sèrie de taques fosques de forma el·líptica que es 

distribueixen al llarg del cos. Els exemplars més joves presenten 

una coloració més clara en contraposició amb els adults, els que 

en molts casos tendeixen al melanisme. La zona ventral sol ser 

blanquinosa, groguenca, rosenca o més freqüentment 

ataronjada, amb algunes taques negres als flancs, o menys 

freqüentment al centre.  

La seva distribució se centra al mediterrani occidental. Es 

distribueix per Tunísia i Algèria, nord i oest del Marroc i sud-

est de la península Ibèrica. Habita també algunes illes Figura 1.1. Distribució Hemorrhois hippocrepis 



Estudi preliminar sobre els ofidis recentment introduïts a les Illes Balears 

3 

 

mediterrànies, trobant-se al sud-oest de Sardenya i Pantellaria (Figura 1.1). Introduïda recentment a les illes de 

Mallorca, Eivissa i Formentera.  

Es tracta d’una espècie rupícola i freqüenta zones accidentades, assolellades i substrats rocosos. Habita zones 

de matollar baix, alzinars esclarissats i boscos de ribera. També és freqüent en zones agrícoles i se la pot trobar 

especialment a ruïnes i construccions humanes. 

Rhinechis scalaris: Es tracta d’una serp robusta, de cap petit i musell lleugerament agut. La coloració de base és 

variada, del gris al marró clar.  Al néixer presenten al llarg del dors una sèrie de taques negres en forma de H,  

que no arriben a establir contacte entre elles. Les taques laterals són abundants. Durant la seva vida  les taques 

es van desdibuixant, restant únicament en els exemplars adults  dues línies dorsolaterals que solen ser 

continues, i restes de les taques laterals.  

Es distribueix per la península Ibèrica, el sud-est de França i 

l’extrem oest d’Itàlia (Figura 1.2). Es troba també present a 

la illa de Menorca des de fa uns dos mil anys i des de fa pocs 

anys, també a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. A la 

península manca tant sols a la vesant atlàntica de la 

serralada Cantàbrica i les zones altes  dels sistemes 

muntanyosos. 

Ocupa tot tipus de sòls: sorrencs, argilosos i rocosos. En 

relació a la cobertura vegetal, utilitza de forma general 

l’hàbitat mediterrani de matollar i pinedes i alzinars 

esclarissats, trobant-se freqüentment a les zones d’ecotò. 

D’altra banda, s’ha citat en alguna ocasió el lampròfid Malpolon monspessulanus, la serp verda, tot i que molt 

esporàdicament (2 cites a Mallorca i 6 a Eivissa del 2003 al 2009) (Álvarez et al., 2010). Si bé les condicions 

climàtiques de les illes li poden ser favorables, sembla ser que no ha prosperat i no s’ha arribat a establir 

(Mateo i Ayllón 2012), opinió que seguirem en el present estudi, a falta de noves dades. 

1.3. Els ofidis a les Balears: impacte 

La illa de Mallorca ja no compta amb cap espècie de vertebrat terrestre endèmica, a excepció del ferreret 

(Alytes muletensis). Aquest discoglòssid, apartat i restringit a alguns torrents de la serra de Tramuntana es veu 

pressionat únicament per la serp d’aigua (Natrix maura), una espècie que com s’ha dit, porta molt de temps a 

Mallorca.  

Se suposa que l’alimentació de les espècies recentment introduïdes recaurà principalment sobre fauna 

introduïda (petits mamífers i petits rèptils) i sobre petits ocells, tal com ho fan a la península ibèrica 

(Pleguezuelos i Moreno, 1990; Pleguezuelos, 1997) o al nord del Marroc (Pleguezuelos i Fahd, 2004). A Eivissa 

en canvi, sobreviu encara la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis) i l’impacte d’aquests nous 

depredadors sobre la fauna autòctona pot ser rellevant. En aquest estudi es tractarà d’avaluar l’impacte que 

tenen les dues noves espècies a partir de material recollit a les illes de Mallorca i Eivissa. L’alimentació 

d’aquests animals a les illes està poc estudiada i aquest estudi pretén aportar noves informacions en aquest 

camp.  

1.4. Objectius concrets d’aquest estudi 

Aquest estudi pretén aprofundir en els coneixements dels ofidis a les Balears i especialment en el coneixement 

de les espècies més recentment incorporades a la fauna de les Balears com són Hemorrhois hippocrepis (a 

Figura 1.2 Distribució Rhinechis scalaris 
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Mallorca, Eivissa i Formentera) i Rhinechis scalaris (a Mallorca i Eivissa). A tal efecte s’ha tractat d’assolir els 

següents objectius: 

1. Descripció de l’expansió d’aquestes espècies a les illes esmentades.  

2. Caracterització morfomètrica i folidòtica de les espècies estudiades. 

3. Estudi de l’alimentació. 

4. Estudi genètic de les diferents poblacions d’Hemorrhois hippocrepis. 

5. Propostes de gestió. 

2. Material i mètodes 

2.1. Recopilació d’informació sobre distribució geogràfica. 

Amb l’objecte d’actualitzar les informacions disponibles sobre la presència d’ofidis invasors a les Balears s’ha 

procedit a l’elaboració d’una base de dades a partir del buidatge dels arxius del Consorci per a la Recuperació 

de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) i de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 

juntament amb l’afegit de dades noves que no estaven incorporades a cap d’aquests arxius. S’han fusionat les 

informacions disponibles, incorporant-se les coordenades UTM de les localitzacions on es disposava de 

suficient informació. A partir de la base de dades que s’ha creat, s’ha analitzat cartogràficament la distribució 

de les espècies, amb l’objecte d’identificar els nuclis a partir dels quals s’han pogut expandir les noves espècies 

invasores. 

 2.2. Estudi i dissecció dels exemplars  

S’ha disposat inicialment de 31 exemplars d’ofidis de les illes de Mallorca i Eivissa, 28 cedits pel Consorci per a 

la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 

Balears i 3 altres capturats pels responsables del present estudi. Els ofidis corresponen a les 4 espècies presents 

a les Balears: 

- 23 Hemorrhois hippocrepis 

- 4 Rhinechis scalaris 

- 3 Macroprotodon mauritanicus 

- 1 Natrix maura 

 

Abans de la dissecció, s’ha procedit a mesurar i a prendre les dades de folidosi dels diferents exemplars (Figura 

2.1). 

El dia 7 de juny de 2013 varen arribar 11 serps d’Eivissa (9 H. hippocrepis i 2 R. scalaris). Per a la redacció 

d’aquesta memòria s’ha incorporat exclusivament el contingut estomacal d’aquests exemplars. 

2.2.1. Dades generals 

Per a cada espècie s’han recollit la classe d’edat (juvenil, adult), la procedència amb la màxima precisió possible 

(Illa, municipi) i les coordenades sempre que ha estat possible. S’ha anotat la data de recol·lecció i s’han sexat 

els exemplars sempre que la talla o l’estat de conservació de l’animal ho han permès. Els criteris per determinar 

la classe d’edat es basen en la mida a la que assoleixen la maduresa sexual, la qual queda reflectida pel grau de 

desenvolupament de les gònades, considerant-se adults els exemplars sexualment madurs. S’ha seguit Feriche 

(1989) per a l’establiment de la mida que diferencia adults de juvenils. S’han realitzat disseccions de tots els 

exemplars que han permès corroborar la validesa d’aquests criteris. Per a les dues espècies recentment 

introduïdes es consideren adults els exemplars amb una LMC superior a 500 mm (mascles) o 600 mm 

(femelles). Per a Macroprotodon mauritanicus s’han considerat adults els exemplars amb una LMC superior a 
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240 mm (mascles) o 280 mm (femelles) (Pleguezuelos i Feriche, 1998) i per a Natrix maura s’ha considerat una 

LMC de 220 mm (mascles) i de 350 mm (femelles) (Feriche i Pleguezuelos, 1999). 

2.2.2. Mesures biomètriques 

Als exemplars se’ls ha pesat amb una bàscula electrònica de precisió KERN 572-35 i se’ls ha mesurat la longitud 

des de l’àpex del cap a la cloaca (LMC) i la longitud de la cua (LC) amb una regla metàl·lica. Se n’ha mesurat el 

diàmetre i el perímetre a mig cos amb l’ajuda d’un peu de rei i un cordell.  

2.2.3. Folidosi  

A tots els exemplars estudiats se’ls ha comptabilitzat el nombre d’escates preoculars (PRO), postoculars (PTO), 

supralavials (SPL), sublavials (SBL), ventrals (V) i subcaudals (SC), així com el nombre de dorsals a mig cos (D) 

(Figura 2.2). Per Hemorrhois hippocrepis s’han comptabilitzat a més el nombre d’escates suboculars (SBO) 

(inexistents en les altres 3 espècies) i, en el cas que es donés la situació, s’ha indicat quina de les supralavials es 

trobava en contacte amb l’ull (SPLU) (Figura 2.3). 

A partir de les dades de folidosi obtingudes dels 9 tipus d’escates comptabilitzades a cada exemplar, s’ha 

estudiat la possible existència d’un patró d’escates diferent entre les poblacions d’Hemorrhois hippocrepis de 

Mallorca i d’Eivissa, així com l’existència de patrons diferents entre sexes. No s’ha considerat necessari un 

anàlisi en quant a l’edat (i també a la talla) ja que és d’esperar que no s’observin diferències ja que les escates 

es mantenen invariables al llarg de la vida de l’animal. No es tenen dades del possible efecte del sexe, per tant 

aquesta variable si que s’ha tingut en compte. 

En primer lloc, s’ha avaluat la possibilitat de comparar el nombre d’escates entre illes de manera univariada, és 

a dir un anàlisi independent per a cada tipus de escata. Les variables considerades consisteixen en comptatges 

(nombre d’escates).  Malauradament cap de les variables (i.e., cap del tipus de escata) s’ajusta a cap distribució 

convencional. Específicament, no es pot assumir ni una distribució normal ni una distribució de Poisson (no es 

detallen aquests resultats preliminars). Per això no es va completar cap anàlisi univariada. 

Per a descriure el patrons de variació es va utilitzar una aproximació multivariada, que fou desenvolupada 

específicament per l’anàlisi de dades consistents en comptatges (Legendre & Gallagher, 2008). Es tracta de una 

versió de la anàlisi de components principals (PCA). L’objectiu de la PCA i de la majoria de tècniques 

multivariades es reduir la dimensionalitat de les dades originals. La idea bàsica es que si dues variables estan 

molt correlaciones, podem prescindir-ne de una d’elles sense gairebé perdre informació. En aquest cas això 

significa passar d’una matriu original de 7 variables a una matriu de, idealment, una o dues variables però que 

expliquin la major part de la variabilitat de les dades originals. 

Totes les tècniques de reducció de la dimensionalitat comencen per la definició d’una mètrica per definir el 

grau de semblança entre objectes (serps, en el nostre cas). La mètrica pròpia del PCA es simplement la 

distància euclídia. Malauradament, la distancia euclídia no es apropiada per definir semblança entre objectes 

quan es tracta de variables consistents en comptatges (Legendre & Gallagher, 2008). En aquest casos, 

s’aconsella utilitzar la distancia de Hellinger (Borcard, 2011), per tant, aquí s’ha optat per un anàlisi de 

components principals sobre la matriu de distàncies de Hellinger, tot seguint el protocol suggerit per Borcard 

(2011). 

Els resultats de la PCA-Hellinger s’han visualitzat mitjançant plots dels dos primer eixos per tal de evidenciar 

visualment el patrons de semblança entre serps. 

La PCA-Hellinger permet una descripció acurada dels patrons d’escates. A més d’utilitzar aquesta eina de 

l’estadística descriptiva, també s’ha utilitzat una tècnica d’estadística inferencial, com és la MANOVA (anàlisi 
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multivariada de la variància) cosa que ens ha permès testar si les diferencies entre illes (i entre sexes) son prou 

grans per considerar-les significatives. Tal com el seu  nom indica, una MANOVA és l’extensió multivariada de 

l’anàlisi de la variància (ANOVA). L’input per a la MANOVA ha estat sotmès a la mateixa transformació de 

Hellinger. S’ha utilitzat un mètode de randomització per estimar la probabilitat de que les dues poblacions 

siguin iguals ja que la distribució observada no s’ajustà a cap distribució teòrica coneguda. Totes les anàlisis han 

estat completades amb la llibreria vegan (Oksanen et al., 2012) del paquet estadistic R (http://www.r-

project.org/). 

2.2.4. Dissecció 

Amb unes tisores s’ha fet un tall longitudinal a la part ventral de l’animal, des de la cloaca fins a pocs 

centímetres sota el cap, tallant la pell i procurant no danyar els òrgans. Se n’han identificat les diferents 

estructures i se’ls ha extret l’estómac, que s’ha obert per identificar-ne el contingut. En aquest cas, s’han 

identificat les preses consumides i s’han conservat les restes en alcohol 70%. Finalment se n’ha extret el fetge i 

els intestins, i, juntament amb l’estomac ja analitzat, s’han conservat amb alcohol 70% per al seu ús en futurs 

estudis de parasitologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igura Figura 2.1. Taula de presa de dades. 

 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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2.3. Estudi genètic 

Hem limitat l’estudi genètic a la serp de ferradura Hemorrhois hippocrepis, donada l’escassetat de mostres de 

Rhinechis scalaris, i a l’escassetat de dades genètiques disponibles al GenBank d’aquesta espècie.  

S’ha realitzat l’extracció i seqüenciació del gen Citocrom B oxidasa de 34 serps de ferradura provinents de les 

illes de Mallorca i d’Eivissa: els 23 exemplars estudiats directament per nosaltres, i 11 mostres més cedides pel 

COFIB. Aquestes darreres mostres consistien en puntes de la cua conservades en alcohol utilitzades en estudis 

anteriors. S’ha fracassat en l’extracció d’ADN d’un dels exemplars estudiats directament per nosaltres. Les 

restants extraccions han estat exitoses, i han permès l’extracció de fragments de fins 250bp del Citocrom B 

  Figura 2.2. Escates i mètodes de comptatge (Masó i Pijoan 2011). 

 

Figura 2.3. Diferències entre la folidiosis en les supralavials de Rhinechis scalaris (A) i Hemorrhois 

hippocrepis (B i C). En H. hippocrepis hi ha una línia d’escates suboculars no presents en la resta 

d’ofidis estudiats. Alguns exemplars (B) tenen una supralavial en contacte amb l’ull, en aquest cas la 

cinquena (font pròpia). 
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oxidasa. Les seqüències obtingudes s’han comparat amb les obtingudes en estudis anteriors sobre ofidis a la 

península Ibèrica, disponibles en el GenBank.  

2.3.1. Preparació de mostres 

Tant per a les mostres obtingudes directament per nosaltres com per a les fixades prèviament pels veterinaris 

del COFIB, s’han tallat petits fragments de teixit muscular de cada un dels exemplars, realitzant dues rèpliques 

per individu, amb un bisturí esterilitzat a la flama. Les mostres s’han posat en tubs eppendorf en alcohol 96% 

per tal de deshidratar-les. El procés de deshidratació ha consistit en canviar la totalitat de l’alcohol cada 60 

minuts durant un període de 3 hores. 

2.3.2. Extracció de DNA 

En primer lloc s’ha netejat i esterilitzat una placa de petri amb alcohol 96%. S’ha agafat un tros de la mostra 

preparada anteriorment i s’ha trinxat amb l’ajut d’unes pinces i d’un bisturí esterilitzats a la flama. S’ha posat la 

mostra trinxada en un eppendorf retolat amb el número de mostra. Immediatament després s’han afegit 180µL 

de Buffer ATL i s’ha deixat equilibrar a temperatura ambient (15-25ºC). S’han afegit 20µL de proteïnasa K, que 

trencarà les membranes cel·lulars, i s’ha mesclat amb l’ajut del vòrtex durant 15 segons. Posteriorment s’ha 

posat a incubar al bany calent a 55ºC durant tota la nit. S’han afegit 200µL de Buffer AL i s’ha mesclar amb el 

vòrtex. S’han afegit 200 µL d’etanol 96% i s’ha mesclat amb el vòrtex. S’ha deixat incubar durant 5 minuts a 

temperatura ambient. S’ha realitzat un pols de centrífuga per ajuntar les possibles gotes adherides a les parets 

del tub. S’ha transferit el lisat en una columna QIAamp MiniElut i s’ha centrifugat un minut a 8000rpm. 

Posteriorment s’han afegit 500 µL de Buffer AW1 i s’ha centrifugat a 8000rpm durant un minut. A continuació 

s’han afegit 500 µL de Buffer AW2 i de nou s’ha centrifugat a 8000 rpm durant un minut. S’ha realitzat una 

centrifugació a màxima velocitat (14000 rpm) durant 3 minuts per tal d’assecar completament la membrana. 

S’han afegit 50 µL de Buffer AE i s’ha deixat reposar un minut a temperatura ambient. S’ha centrifugat a 

màxima velocitat durant un minut i l’eluït obtingut ja contenia el DNA extret.   

2.3.3. PCR 

Per a la realització de la PCR es realitza una mescla de productes que es mesclen en un eppendorf en les 

següents proporcions (per n mostres): 

Buffer 2,5 µL 

Mg 1,75 µL 

dNTP's 1,0 µL 

Forward Primer* 0,5 µL 

Reverse Primer** 0,5 µL 

Taq 0,05 µL 

H2O MiliQ 17,7 µL 

 

 

 

*  Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L 

**Reverse Primer Palumbi1996_CB2_H 

 



Estudi preliminar sobre els ofidis recentment introduïts a les Illes Balears 

9 

 

Els primers utilitzats responen a les següents seqüències: 

Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L:  

5’ CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA AA 3’ 

Reverse Primer Palumbi1996_CB2_H:  

5’ CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA 3’ 

S’ha posat en tubs de PCR 1,0 µL de mostra i 24 µL de mescla de PCR. S’han col·locat els tubs en el 

termociclador i s’ha seguit el programa següent: 

- Desnaturalització: la temperatura ascendeix fins a 94 ºC per a desnaturalitzar el DNA, és a dir, separar les 

cadenes (30 segons).  

- Annealing: la temperatura disminueix fins a 48ºC, que és la temperatura òptima per tal de que els Primers 

s’uneixin a les regions específiques del DNA (30 segons).  

- Extensió: la temperatura puja fins 72ºC, temperatura òptima per a l’activitat de la DNA Polimerasa (Taq) 

que s’uneix a les cadenes i va col·locant els nucleòtids presents en la mescla (dNTP’s). 

El cicle es repeteix 40 vegades per tal d’amplificar la seqüència, de manera que el creixement és exponencial 

(Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR). Agafat de New England BioLabs, lleugerament 

modificat. 
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2.3.4. Purificació 

A partir del producte de la PCR s’ha procedit a la purificació. S’ha disposat el producte de PCR en tubs 

eppendorf i s’ha afegit 250 µL de Binding Buffer. La mescla s’ha disposat en columnes QIAamp MiniElut i s’ha 

centrifugat a màxima velocitat (14000 rpm) durant 3 minuts.  A continuació s’ha afegit 20 µL d’Elution Buffer a 

la columna i s’ha centrifugat un minut a 8000 rpm, recollint-se l’eluït en tubs eppendorf. 

2.3.5. Seqüenciació 

Per a la seqüenciació es realitza una mescla de productes que es mesclen en un eppendorf en les següents 

proporcions (per n mostres): 

Big-dye (DNA Polimerasa) 0,6 µL 

Buffer 1,2 µL 

Primer*  0,2 µL 

H2O MiliQ 7 µL 

                                   *Forward Primer Palumbi1996_CBV1_L 

Un cop creada la mescla de seqüenciació, es disposa en tubs de PCR. S’afegeixen 1 µL de DNA i 9 µL de mescla a 

cada tub. Es col·loquen al termociclador amb un programa de seqüenciació típic, per a realitzar l’amplificació 

d’una de les dues cadenes. 

2.3.6. Precipitació 

S’han passat les mostres en tubs eppendorf. S’hi ha afegit 50 µL d’etanol 96% i 2 µL de NatCL 3M pH 5,2. 

L’acetat sòdic serveix per neutralitzar el DNA carregat negativament i així permetre’n l’unió a la fase orgànica, 

és a dir, l’etanol 96%, des d’on serà possible la seva precipitació. S’ha centrifugat a màxima velocitat (13000 

rpm)  durant 30 minuts. El DNA queda precipitat i adherit al fons del tub. A continuació es retira l’alcohol per 

decantació i s’acaba d’assecar amb un paper de filtre. S’afegeixen 100 µL d’etanol 70% i se centrifuga 15 minuts 

a màxima velocitat. Aquest darrer pas serveix per netejar les possibles impureses que puguin haver quedat. 

Finalment es retira l’etanol 70% i es posen les mostres a l’estufa durant 30 minuts a 37ºC. 

Finalment, les seqüències han estat editades i processades amb el programa informàtic Codon Code Aligner. 

3. Resultats 

3.1. Morfometria i folidosi 

A la taula 3.1 es presenten les dades morfomètriques de les serps que s’han pogut estudiar, mentre que a la 

taula 3.2 es presenten les dades de folidosi dels mateixos exemplars.  Aquesta mostra inclou 4 espècies, be que 

tan sols les mostres d’una de les espècies (Hemorrhois hippocrepis) són prou grosses i nombroses com per  

poder ser analitzades. A la taula 3.1 s’inclouen els valors dels paràmetres estadístics habituals (mitjanes i valors 

extrems) dels exemplars adults de la serp de ferradura de les illes de Mallorca i Eivissa, així com les dades 

disponibles de poblacions nordafricanes i peninsulars d’aquesta espècie (Pleguezuelos i Fahd, 2004; Feriche et 

al., 1993; Feriche, 1989). 

3.1.1. Descripció dels patrons 

La PCA-Hellinger posa de manifest que les serps varien en el seu patró de escates al llarg d’un gradient principal 

(eix horitzontal a la Figura 3.1), que explica fins el 78% de la variabilitat de les dades originals. Aquest primer eix 

està fortament correlacionat  negativament amb el nombre d’escates ventrals (figura 3.2) i positivament amb el 
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nombre d’escates subcaudals. El segon gradient en importància (eix vertical a la Figura 3.1) explica un 11% de la 

variabilitat de les dades originals i esta correlacionat amb el nombre d’escates preoculars. 

Tal i com s’evidencia a la Figura 3.1, no sembla que ni la procedència (illa) ni el sexe estiguin molt clarament 

relacionats amb el patró de escates, malgrat que moltes serps de Mallorca (vermell) tendeixen a presentar un 

elevat nombre de escates subcaudals (veure més avall el resultat del test estadístic avaluant aquestes 

diferencies). La manca de relació de la procedència i el sexe amb el segon eix és molt mes clara i trobem serps 

tan de Mallorca com d’Eivissa tan en moltes com amb poques escates preoculars. 

Respecte a la variació explicada per a cada eix, cal esmentar que mentre el primer eix explica clarament molta 

més variabilitat que l’esperat (i per tant és interpretable), el cas del segon eix és diferent, ja que amb la 

estructura de dades observada, hom esperaria un major percentatge de variabilitat explicada, per la qual cosa 

la seva interpretació es dubtosa (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Plot dels dos primers eixos del PCA-Hellinger. Cada punt representa una serp. La distancia 

entre punts es la distancia de Hellinger. Els dos panells representen el mateix, però en el de l’esquerra 

s’han indicat en colors diferents les serps de cada illa (vermell: Mallorca; negre: Eivissa), mentre que a la 

dreta es representen els mascles (vermell) i les femelles (negre). El nombre de punts és lleugerament 

diferent perquè  en alguns exemplars no es va poder determinar el sexe. 
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Figura 3.2: Patró de correlacions dels dos primers eixos de la PCA-Hellinger amb les 

variables originals (representades com a fletxes). L’angle de cada fletxa amb un eix és 

proporcional a la correlació. La longitud de la fletxa és proporcional al pes que té cada 

variable original en la definició del nou espai. 

 

Figura 3.3: Variabilitat explicada per a cada eix (en negre) 

comparada amb la variabilitat esperada (calculada segons 

Borcard, 2011).  Pel primer eix, la variabilitat observada és 

major que l’esperada. Per a la resta, la variabilitat 

observada es menor que l’esperada. Aquest patró 

suggereix que només el primer eix té una senyal clarament 

interpretable. 
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Espècie Codi Illa Sexe Classe d'edat Pes (g) Longitud cos (cm) Longitud cua (cm)

Hemorrhois hippocrepis 94687 Mallorca Femella Adult 133 72,5 21

Hemorrhois hippocrepis 94688 Mallorca Mascle Adult 624 112,5 31,5

Hemorrhois hippocrepis 94689 Eivissa Mascle Adult 456,87 109 25

Hemorrhois hippocrepis 94963 Eivissa Femella Adult 326,52 92,5 23,5

Hemorrhois hippocrepis 94965 Mallorca Mascle Juvenil 7,93 27,6 7,4

Hemorrhois hippocrepis 94966 Mallorca Mascle Juvenil 6,61 27,6 7,9

Hemorrhois hippocrepis 94967 Mallorca Mascle Juvenil 13,4 34,5 10,5

Hemorrhois hippocrepis 94969 Mallorca Femella Juvenil 15,4 38,5 10,5

Hemorrhois hippocrepis 94972 Eivissa Mascle Juvenil 7,58 31,5 7

Hemorrhois hippocrepis 94973 Eivissa Femella Juvenil 4,82 24 -

Hemorrhois hippocrepis 94974 Eivissa Femella Adult 138,37 77,5 21,5

Hemorrhois hippocrepis 94976 Eivissa Femella Juvenil 14,17 33 9,5

Hemorrhois hippocrepis 94977 Eivissa Femella Juvenil 11,05 33,5 10

Hemorrhois hippocrepis 94978 Eivissa Femella Adult - 67 22

Hemorrhois hippocrepis 94979 Eivissa - Adult 223,65 92 27,5

Hemorrhois hippocrepis 94980 Eivissa Femella Adult 316,58 98 25,5

Hemorrhois hippocrepis 94982 Eivissa Femella Adult 163,1 78 25

Hemorrhois hippocrepis 94983 Eivissa Femella Adult 319,48 95 27

Hemorrhois hippocrepis 94984 Eivissa Femella Adult 212,71 92,5 25

Hemorrhois hippocrepis 94985 Eivissa - Adult 292,73 91,5 23

Hemorrhois hippocrepis 94986 Eivissa Femella Juvenil 36,93 47,5 10,5

Hemorrhois hippocrepis 94988 Eivissa - Adult 130,2 70 22

Hemorrhois hippocrepis 94971 Mallorca Femella Adult 85,78 71 7

Rhinechis scalaris 94690 Eivissa Mascle Adult 579,48 102 -

Rhinechis scalaris 94962 Eivissa Mascle Adult 397,76 89,5 13,5

Rhinechis scalaris 94981 Eivissa Femella Juvenil 19,03 38 7,5

Rhinechis scalaris 94987 Eivissa Mascle Adult 330,6 81 8,5

Macroprotodon mauritanicus 94970 Mallorca Mascle Adult 50,31 50 7

Macroprotodon mauritanicus 94975 Mallorca Femella Adult 55,11 52 12

Macroprotodon mauritanicus 94968 Mallorca Mascle Adult 24,49 44 5,5

Natrix maura 94964 Mallorca Femella Juvenil 19,89 36,3 8,8

 

Taula 3.1. Dades morfomètriques de les serps estudiades. 
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Espècie Codi PRO PTO SPL SBL SBO SPLU V SC D

Hemorrhois hippocrepis 94687 2 2 7d 8e 8 3 - 239 100 25

Hemorrhois hippocrepis 94688 1 2 9 9 3 - 216 86 25

Hemorrhois hippocrepis 94689 1 2 9 9 3 - 228 74 25

Hemorrhois hippocrepis 94963 2 2 9 9 3 - 230 76 25

Hemorrhois hippocrepis 94965 1 2 9 10 3 - 230 99 27

Hemorrhois hippocrepis 94966 2 2 9 9 3 - 219 100 27

Hemorrhois hippocrepis 94967 1 2 9 9 3 - 219 97 27

Hemorrhois hippocrepis 94969 1 2 9 9 3 - 235 101 25

Hemorrhois hippocrepis 94972 1 2 9 9 3 - 225 - 26

Hemorrhois hippocrepis 94973 1 2 9 9 3 - 238 - 25

Hemorrhois hippocrepis 94974 1 2 9 9 3 - 228 97 27

Hemorrhois hippocrepis 94976 1 2 9d 10e 9 3d 2e 6ena esquerra 225 95 25

Hemorrhois hippocrepis 94977 1 2 9 9 3 - 228 97 27

Hemorrhois hippocrepis 94978 1 2 9 10 2 5ena 224 101 26

Hemorrhois hippocrepis 94979 2 2 9 9d 10e 3 - 222 100 25

Hemorrhois hippocrepis 94980 2d 1e 2 9d 10e 10 3 - 228 78 26

Hemorrhois hippocrepis 94982 1 2 9 10 3 - 225 99 26

Hemorrhois hippocrepis 94983 1 2 9 10 3d 2e 5ena esquerra 233 98 27

Hemorrhois hippocrepis 94984 2d 1e 2 9 10 3 - 235 93 27

Hemorrhois hippocrepis 94985 1 2 9 10 3 - 223 79 27

Hemorrhois hippocrepis 94986 1 2 9 10 3 - 224 65 24

Hemorrhois hippocrepis 94988 2 2 9 10 3 - 219 97 27

Hemorrhois hippocrepis 94971 1 2 9 10 3 - 229 29 25

Rhinechis scalaris 94690 1 2 8 11 - - 207 - 27

Rhinechis scalaris 94962 1 2 8 9 - - 208 46 27

Rhinechis scalaris 94981 1 2 8 9 - - 213 28 28

Rhinechis scalaris 94987 1 2 8 11 - - 212 32 27

Macroprotodon mauritanicus 94970 1 2 8 10e 9d - - 169 34 19

Macroprotodon mauritanicus 94975 1 2 9 9 - - 165 60 19

Macroprotodon mauritanicus 94968 1 2 8 9 - - 165 27 19

Natrix maura 94964 2 2 7 9 - - 151 54 21

Taula 3.2. Folidosi de les serps estudiades. 
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3.1.2. Avaluació de la hipòtesi 

Finalment, s’ha completat un test d’anàlisis multivariada (MANOVA) per avaluar la hipòtesi de la existència de 

diferencies en el patró de escates entre Mallorca i Eivissa. 

Donades les dades i amb la prudència esmentada més amunt (relacionada amb una mida de mostres 

relativament curta), no hi ha cap evidencia que ens faci pensar que el patró d’escates de les serps de Mallorca 

es diferent del de les serps de Eivissa (Prob=0.14, Taula 3.3). La variabilitat explicada per la procedència és 

només d’un 10%, de manera que l’efecte illa no es fa palès, i en conseqüència, no es pot provar que les 

poblacions d’Eivissa i Mallorca siguin diferents. 

Els resultat per a les diferencies entre sexes ha estat el mateix. 

 

 

 

 

3.2. Distribució 

S’ha disposat de les citacions d’ofidis recollides des de l’any 2003 a Mallorca, cedides per la Conselleria de Medi 

Ambient i el COFIB. El grau de precisió de la informació disponible és molt irregular, i abasta des de dades amb 

una precisió a nivell de municipi fins dades amb coordenades UTM de gran precisió. Per al tractament de les 

dades s’ha emprat el nivell de precisió més general, amb l’objecte de poder incloure el màxim de registres. 

Ajuntant les dades d’ambdues entitats s’ha elaborat un mapa que mostra el grau d’ocupació de l’illa fins a l’any 

2012.   

Així doncs, la distribució actual de les 4 espècies d’ofidis a Mallorca, amb dades disponibles des de l’any 2003 

és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Df Var F N.Perm Pr(>F) 
ISLAND 1 0.00010163 2.1335 999 0.1481 
Residual 18 0.00085743    

Figura 3.4. A. Rhinechis scalaris¸ B. Hemorrhois hippocrepis, C. Natrix 

maura, D. Macroprotodon mauritanicus 

 

Taula 3.3. Resultats del test MANOVA 
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Observant el mapa individual de les espècies nouvingudes, i a nivell de cites anuals, no s’observa una tendència 

d’ocupació gradual de la illa des d’un punt concret, cosa que podria ser degut a l’existència de varis punts 

d’introducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les primeres cites d’Hemorrhois hippocrepis són del 2007. Fonts bibliogràfiques esmenten la presència 

d’aquesta espècie ja l’any 2006 (Taula 3.4) (Álvarez et al., 2010). Durant els primers anys el nombre de cites 

augmenta considerablement. Després  es redueix el nombre de cites segurament a causa d’una assimilació per 

part de la població i la conseqüent disminució d’avisos. 

 

 

Figura 3.4. Distribució actual d’H. hippocrepis a Mallorca. Cada punt correspon a 

una o més cites al municipi durant l’any del color corresponent. 

 

Espècie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hemorrhois hippocrepis 0 0 0 0 3 12 21 10 22 12

Rhinechis scalaris 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0

Macroprotodon mauritanicus 3 14 14 9 11 15 15 13 11 5

Natrix maura 1 2 2 2 1 0 0 1 6 1

Malpolon monspessulanus 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

Taula 3.4. Dades d’ofidis introduïts a Mallorca en el període 2003-2012 (Álvarez et al., 2010; informació cedida per la 

Conselleria de Medi Ambient). 
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Pel que fa a Rhinechis scalaris, sembla tenir una distribució més discreta. La primera cita del 2006 és al port de 

Palma, on podria haver desembarcat des d’algun vaixell provinent de Menorca o de la península. La resta de 

citacions, poc abundants (7 entre el 2006 i el 2010, cap en els anys posteriors), no mostren tampoc cap 

tendència expansiva des d’un punt concret. 

Pel que fa a les Pitiüses, no s’ha pogut disposar de dades concretes d’ocupació. No obstant durant els últims 

anys s’ha constatat la presència de les espècies Rhinechis scalaris i Hemorrhois hippocrepis, a més de les cites 

també espontànies de Malpolon monspessulanus (Taula 3.5). 

 

 

 

 

 

Tot i que de Formentera no n’hi ha dades concretes, se sap Rhinechis scalaris és present a la illa com a mínim 

des del 2006 (Mateo i Ayllón, 2012). El mateix passa amb Hemorrhois hippocrepis, que va ser vista per primera 

vegada el juliol de 2010 i una segona i última vegada el novembre de 2011 (Mateo i Ayllón, 2012). Se’n 

desconeix la seva persistència.  

 3.3. Estudi sobre l’alimentació 

De les 42 (31 + 11) serps estudiades per nosaltres tant sols 11 tenien preses dins l’estomac (26,2%). A més, es 

disposa d’informació sobre contingut estomacal de dues serps més analitzades al COFIB.  

El contingut estomacal d’aquests 13 individus es presenta a la taula 3.5. 

 

Figura 3.5. Distribució actual de Rhinechis scalaris a Mallorca. Cada punt correspon a una 

o més cites al municipi durant l’any del color corresponent. 

 

Espècie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hemorrhois hippocrepis 2 1 1 0 0 1 6 0 0 16

Rhinechis scalaris 2 0 1 0 19 7 12 0 0 8

Malpolon monspessulanus 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0

Taula 3.5. Dades d’ofidis introduïts a Eivissa en el període 2003-2012 (Álvarez et al., 2010; informació cedida per 

la Conselleria de Medi Ambient). 
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Cap dels exemplars de Rinechis scalaris (n=6) i de Macroprotodon mauritanicus (n=3) estudiats presentava 

restes alimentàries al seu tracte digestiu.  

3.4. Estudi genètic 

De les 34 H. hippocrepis estudiades provinents de les illes de Mallorca (18) i Eivissa (16) se n’ha obtingut les 

seqüències del gen Citocrom B. S’ha prescindit d’un exemplar (94965) a causa d’un error en la extracció i 

posterior seqüenciació del DNA. S’ha observat la presència de dos haplotips diferents, l’un present a Mallorca i 

Eivissa, i l’altre present tant sols al nord-est de Mallorca (amb excepció d’un exemplar a Calvià) (Taula 3.6). 

4. Discussió 

4.1. Morfometria i folidosi  

4.1.1. Hemorrhois hippocrepis 

S’ha disposat d’un total de 23 Hemorrhois hippocrepis procedents de Mallorca (7 exemplars) i d’Eivissa (16 

exemplars). Les mostres inclouen un nombre elevat de juvenils (4 de Mallorca i 5 d’Eivissa). A la taula 4.1 es 

presenten, per sexes, els valors mitjans i extrems dels exemplars adults estudiats, així com els valors obtinguts 

a la bibliografia de poblacions del nord de l’Àfrica i de la península Ibèrica. La comparació de les mides de les 

mostres obtingudes es veu limitada pel fet que les fonts disponibles (Pleguezuelos i Fahd, 2004, Feriche et al., 

1993, Feriche, 1989) inclouen a les mitjanes els exemplars juvenils. D’altra banda, el criteri freqüentment 

emprat en estudis herpetològics de comparar les mesures dels 10 exemplars més grans (Schwaner i Sarre, 

1988) és inaplicable en aquest cas a causa de la mida de les mostres disponibles.  

Els exemplars obtinguts cauen dins de l’espectre de mides tingudes per altres autors tant a la península Ibèrica 

com al nord de l’Àfrica.  

 

 

 

Taula 3.5. Contingut estomacal de les serps estudiades. 

Espècie Nº de col·lecció Illa Contingut estomacal

Natrix maura 94964 Mallorca Alytes muletensis

Hemorrhois hippocrepis 94971 Mallorca Rattus  sp.

Hemorrhois hippocrepis 2036/08 Mallorca Rattus  sp. + múrid petit indet.

Hemorrhois hippocrepis 2185/09 Mallorca Muridae indet.

Hemorrhois hippocrepis 94689 Eivissa Podarcis pityusensis

Hemorrhois hippocrepis 94976 Eivissa Podarcis pityusensis

Hemorrhois hippocrepis 94986 Eivissa 2 Podarcis pityusensis

Hemorrhois hippocrepis 94977 Eivissa Podarcis pityusensis

Hemorrhois hippocrepis 94988 Eivissa Muridae indet.

Hemorrhois hippocrepis 26/13 Eivissa Podarcis pityusensis

Hemorrhois hippocrepis 42/13 Eivissa Apodemus sylvaticus

Hemorrhois hippocrepis 53/13 Eivissa  formigues + possibles restes d'un vertebrat indet.

Hemorrhois hippocrepis 57/13 Eivissa Muridae indet. (cria)
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Pel que fa a la folidosi, les dades obtingudes cauen en general dins dels espectres de variació obtinguts per 

Feriche (1989) a les poblacions del sud-est de la península Ibèrica. No obstant això, uns pocs individus de 

Mallorca i Eivissa presenten un nombre d’escates ventrals inferior als valors mínims obtinguts per a les 

poblacions del sud-est ibèric. Donat que a la península i nord de l’Àfrica existeix una variació clinal en el 

nombre d’escates ventrals, la presència d’aquests exemplars apunta cap a una població font d’origen 

meridional.  

En quant als tests estadístics, la petita mida de les mostres aconsella ser prudents amb la interpretació dels 

resultats. Interpretant el primer eix de la PCA, s’ha observat que no hi ha diferències entre grups. Si parlem 

d’un possible efecte illa, tractant-se d’individus introduïts des de fa pocs anys és poc probable que s’hagi 

produït una diferenciació i per tant els resultats podrien ser una prova més que l’origen dels ofidis d’Eivissa i els 

nº mostra nº exemplar Illa Municipi Haplotip

1 94687 Mallorca Sineu A

2 94688 Mallorca Sant Joan A

3 94689 Eivissa A

6 94963 Eivissa A

10 94967 Mallorca A

12 94969 Mallorca Calvià A

15 94972 Eivissa A

16 94973 Eivissa A

17 94974 Eivissa A

19 94976 Eivissa A

20 94977 Eivissa A

21 94978 Eivissa A

22 94979 Eivissa A

23 94980 Eivissa A

25 94982 Eivissa A

26 94983 Eivissa A

27 94984 Eivissa A

28 94985 Eivissa A

29 94986 Eivissa A

31 94988 Eivissa A

33 1839/11 Mallorca Calvià A

34 1840/11 Mallorca Calvià A

36 1861/11 Mallorca Calvià A

37 1914/11 Mallorca Sineu A

38 1957/11 Mallorca Calvià A

41 0454/12 Mallorca Sencelles A

9 94966 Mallorca Capdepera B

14 94971 Mallorca Capdepera B

32 0831/11 Mallorca Capdepera B

35 1847/11 Mallorca Capdepera B

39 1958/11 Mallorca Calvià B

40 1974/11 Mallorca Artà B

42 0474/12 Mallorca Capdepera B

8 94965 Mallorca Artà

Taula 3.6. Relació d’individus estudiats amb els 2 haplotips 

obtinguts. En vermell l’exemplar l’extracció del qual no 

s’ha realitzat. 
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de Mallorca podria ser proper. En quant als sexes, si bé diversos estudis demostren l’existència de diferències 

folidòtiques entre mascles i femelles, el baix nombre d’individus estudiats impossibiliten l’obtenció de resultats 

clars. En quant a l’edat (i també a la talla) era d’esperar que no s’observessin diferències, ja que les escates es 

mantenen invariables al llarg de la vida de l’animal.  

En quant a la interpretació del segon eix, les diferències entre els dos grups de serps depenen del nombre de 

escates preoculars (segon eix del PCA) però només un increment del nombre de serps analitzades permetria 

confirmar si aquest patró és real o és un artefacte lligat a la petita mida de la mostra. Tanmateix, analitzades 

totes les serps de cada un dels dos grups, no s’ha trobat cap variable biològica que pugui explicar aquestes 

diferencies. 

4.1.2. Rhinechis scalaris 

Es disposa de 4 exemplars de Rhinechis scalaris d’Eivissa. Les seves mides s’ajusten a les de les poblacions 

continentals de l’espècie.  

4.2. Distribució 

La distribució de Hemorrois hippocrepis i Rhinechis scalaris a Mallorca és irregular tot i que segurament el grau 

d’expansió és major a l’observat als mapes. Si bé a Mallorca els efectes de l’expansió de les serps seran poc 

importants, a les Pitiüses podria significar el final de les Podarcis. Tot i no disposar de localitats concretes a la 

illa d’Eivissa, l’elevat nombre d’individus arribats i l’estat dels exemplars (individus de gairebé un quilo de pes i 

més d’un metre i mig de longitud) porta a pensar que allà estan trobant unes condicions molt favorables i que 

en pocs anys es podrien començar a evidenciar davallades en les poblacions de sargantanes si no es prenen 

mesures. Seria interessant realitzar un estudi més intens sobre l’alimentació i l’expansió de Hemorrhois 

hippocrepis a Eivissa durant els propers anys per marcar els punts clau d’actuació pel control dels ofidis i la 

protecció de les sargantanes. 

4.3. Dieta 

Les dades obtingudes es limiten a dues espècies. Un únic exemplar de Natrix maura analitzat, procedent del 

Torrent de ses Marseques, contenia un cabot d’Alytes muletensis. Aquesta data evidencia que aquesta serp pot 

representar un problema important per a la supervivència del ferreret. 

La resta de serps amb contingut de preses al seu tracte digestiu pertanyen a l’espècie recentment introduïda 

Hemorrhois hippocrepis. D’acord amb la bibliografia disponible (Vericad i Escarré, 1976; Pleguezuelos i Moreno, 

1998; Pleguezuelos i Fahd, 2004), Hemorrhois hippocrepis és una espècie generalista que depreda sobre 

rosegadors, sargantanes ocells i amfibis. En termes de biomassa consumida, els mamífers representen entorn 

al 70%, mentre que el 30% restant es reparteix entre rèptils, ocells i amfibis (i una biomassa poc rellevant 

d’invertebrats). 

A la taula 4.2 es comparen les dades obtingudes sobre l’alimentació d’Hemorrhois hippocrepis a les Balears 

amb les obtingudes per altres autors a la península Ibèrica i el nord de l’Àfrica. El 31,25% dels individus d’H. 

hippocrepis estudiats per nosaltres a les Balears contenien preses, en front del 57,9% de les serps estudiades 

per Pleguezuelos i Moreno (1990) al sud-est de la península Ibèrica i del 32,6% de les serps estudiades per 

Pleguezuelos i Fahd (2004) al nord de l’Àfrica. Tant les mostres estudiades per nosaltres a les Balears com les 

estudiades pels altres autors no han considerat diferències estacionals en la dieta, incorporant a les seves 

anàlisis exemplars capturats al llarg de tot l’any, ni tampoc han considerat l’edat dels exemplars. No es disposa, 

per tant, d’informació que permeti establir les causes d’aquestes diferències percentuals tan acusades en el 

nombre d’exemplars que contenien preses. 



Estudi preliminar sobre els ofidis recentment introduïts a les Illes Balears 

21 

 

Tot i que el nombre d’exemplars que contenen preses a les Balears és molt petit (4 a Mallorca i 9 a Eivissa), les 

dades obtingudes permeten constatar alguns trets emergents a la dieta d’aquesta espècie. En primer lloc, 

l’espectre tròfic és molt limitat en comparació amb el que s’ha obtingut a les poblacions continentals de 

l’espècie. De moment a les Balears s’han registrat 4 espècies de preses (Podarcis pityusensis, Rattus sp., 

Apodemus sylvaticus i Muridae indet.), enfront d’un major nombre obtingut al nord de l’Àfrica (2 espècies 

d’amfibis, 1 d’ocell, 5 de rèptils i 9 de mamífers) i del sud-est de la península Ibèrica (8 espècies de rèptils, 2 

d’ocells i 4 de mamífers, així com alguns invertebrats). Tot i la petitesa de la mostra analitzada, donada la 

pobresa faunística de les Balears, és d’esperar que l’espectre tròfic d’Hemorrhois hippocrepis sigui més reduït 

que al continent, tal com semblen apuntar les nostres escasses dades.  

 Per una altra banda, tot i l’escassesa de la mostra, els patrons emergents de la dieta d’Hemorrhois 

hippocrepis a Mallorca i a Eivissa són diferents. A Mallorca els mamífers semblen tenir una importància elevada 

a la seva dieta, mentre que a Eivissa la majoria de les preses obtingudes són Podarcis pityusensis (66.6%). La 

proporció de rèptils a la dieta de la serp de ferradura a Eivissa és molt més elevada que l’obtinguda per 

diferents autors (Pleguezuelos i Moreno, 1990; Pleguezuelos i Fahd, 2004) al continent. Les dades obtingudes 

per nosaltres apunten a que a Eivissa la contribució en biomassa dels rèptils pot arribar a ser molt important, 

probablement més important del que es reflecteix a partir del coneixement de la dieta de les poblacions 

continentals de l’espècie.   

4.4. Estudi genètic 

Per tal de descobrir el possible origen de les serps estudiades, s’ha comptat amb les seqüències del gen 

Citocrom B de 37 exemplars d’Hemorrhois hippocrepis de localització coneguda, distribuïdes per la major part 

de la seva àrea de distribució (de l’estudi de Carranza et al., 2006). Aquests es presenten a la taula 4.3. S’ha 

realitzat un arbre filogenètic amb tots els exemplars, incloent els balears. S’han obtingut 11 haplotips diferents, 

10 presents a les localitats continentals (un dels quals es troba també a Mallorca i a Eivissa) i un altre exclusiu 

de Mallorca. A la figura 4.1 es presenta l’arbre filogenètic obtingut. Observant l’arbre, veiem que l’haplotip 

present a Mallorca i Eivissa és idèntic a l’haplotip 9, mentre que l’haplotip 11 és present tant sols al nord-est de 

Mallorca (amb l’excepció d’una localització a Calvià) i és molt proper als haplotips 4 i 5. 

S’ha realitzat un mapa distribució a partir de les localitats conegudes de cada individu (figura 4.2). S’han 

utilitzat les espècies properes Hemorrhois ravergi, H. rumifer i H. algirus per a situar l’arrel de l’arbre. 
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   *mitjanes obtingudes a partir d'exemplars adults. 

** mitjana obtinguda a partir d'exemplars adults i juvenils. 

Morfometria

n 1 2 3 1 7 3 11 73 50 123 42 46 88 69 74 143

LMC (mm) 1125 717,5 (710-725) 853,3 (710-1125) 1090 857,86 (670-980) 845 (700-920) 875,45 (670-1090) 825 592,4 712,3 (243-1371) 786,1 705,9 715,61 (276-1283) 700,31 (310-1060) 708,76 (276-1283)

LC (mm) 315 210 262,5 (210-315) 250 242,14 (215-275) 242,7 (220-275) 242,72 (215-275) 245,4 202,8 211,56 (76-379) 195,33 (85-300) 204,58 (76-379)

Folidosi

n 4 3 7 2 11 3 16

PRO 1-2 1-2 1-2

PTO 2 2 2-3

SPL 7-9 9-10 7-10

SBL 8-10 9-10 8-11

SBO 3 2-3 2-4

SPLU - 5ena-6ena 4ta-6ena

V 221 (216-230) 234,33 (229-239) 226,71 (216-235) 226,5 (225-228) 228,91 (224-238) 221,33 (219-223) 227,19 (219-238) 226,6 235,2 231,35 (221-242)

SC 95,5 (86-100) 100,5 (100-101) 97,17 (86-101) 74 92,67 (78-101) 92 (79-100) 89,21 (74-101) 102,3 100,9 102,78 (97-109)

D 25,86 (25-27) 25,94 (24-27) 25-27

Estudi actual Estudi actual (Pleguezuelos i Fahd, 2004) (Feriche, et al. 1993) (Feriche, 1989)

Població

Mallorca* Eivissa* Nord Marroc** Àrea mediterrània ibèrica** Sud-est de la península Ibèrica**

♂♂ ♀♀ Total ♂♂ ♀♀ TotalTotal ♂♂ ♀♀ Total ♂♂indet. ♀♀ Total ♂♂ ♀♀

Taula 4.1. Comparació de dades de morfometria i folidosi dels exemplars estudiats i d’altres estudiats en estudis anteriors. 
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n 

Preses n % n % n % n %

OLIGOCETS 1 0,8

HEXÀPODES * 2 1,6

AMFIBIS

Discoglossus pictus 2 3,77

Rana saharica 3 5,66

RÈPTILS

Podarcis pityusensis 6 66,66

Blanus cinereus 1 0,8

Tarentola mauritanica 19 14,8 2 3,77

Hemidactylus turcicus 5 3,9

Podarcis hispanica 26 20,3 8 15,09

Psammodromus algirus 4 3,1 2 3,77

Psammodromus hispanicus 1 0,8

Chalcides bedriagai 1 0,8

Colubridae 1 0,8

Saurodactylus fasciatus 2 3,77

Agama bibroni 1 1,89

AUS

Hirundo rustica 1 0,8

Passer domesticus 6 4,7 9 16,98

MAMÍFERS

Suncus etruscus 2 3,77

Oryctolagus cuniculus 1 1,89

Lemniscomys barbarus 3 5,66

Rattus rattus 4 7,55

Rattus norvegicus 1 1,89

Mus musculus 1 1,89

Mus spretus 3 5,66

Rattus  sp. 2 50 1 0,8

Mus sp. 32 25 3 5,66

Apodemus sylvaticus 1 11,11 10 7,8 6 11,32

Eliomys quercinus 1 0,8

Muridae 2 50 2 22,22 16 12,5

TOTAL AMFIBIS 5 9,43

TOTAL RÈPTILS 5 66,66 58 45,3 15 28,3

TOTAL AUS 7 5,5 9 16,98

TOTAL MAMÍFERS 3 100 1 33,33 60 46,9 24 45,28

TOTAL (identificades) 3 6 128 53

Preses no identificades 1 14

Nord del Marroc

(Pleguezuelos  i  Fahd, 2004)

46

(Estudi  actual ) (Estudi  actual ) (Pleguezuelos  i  Moreno, 1990)

2 5 124

Mallorca SE península IbèricaEivissa

* Presència  de formigues  no comptabi l i tzada com a  presa, interpretada com a  restes  d'a l imentació d'una presa  de la  serp.

Taula 4.2. Dades d’alimentació d’Hemorrhois hippocrepis en el present estudi i en estudis anteriors. 
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GenBank Accession Nos. Cytb Localitat

DQ451952 Xauen (Morocco)

DQ451953 Ued Aliane (Morocco)

DQ451954 Kahaoucha (Morocco)

DQ451955 San Luis de Sabinillas, Cadiz (Spain)

DQ451956 Arroyo de la Parrilla, Malaga (Spain)

DQ451957 Valle de Matamoros (Spain)

DQ451958 Bollullos, Huelva (Spain)

DQ451959 Close to Kahaoucha (Morocco)

DQ451960 Aljaraque, Huelva (Spain

DQ451961 Sierra de Enmedio, Cadiz (Spain)

DQ451962 El Garrobo, Arroyo de la Torre, Sevilla (Spain)

DQ451963 Ras el Ma, Morocco (Morocco)

DQ451964 Beni Arouss (Morocco)

DQ451965 8 km from Zinat (Morocco)

DQ451966 Souk-el-Arba-Ayacha (Morocco)

DQ451967 Sevilla (Spain)

DQ451968 Bedmar-Jodar, Jaen (Spain)

DQ451969 Had-Rouadi (Morocco)

DQ451970 Kariah-Bab-Mohamed, 20 km N. Fez (Morocco)

DQ451971 Sidi-Ferruch, close to Algiers (Algeria)

DQ451972 Dj. Maadid, N. of M’sila (Algeria)

DQ451973 Tlemcen (Algeria)

AY643392 8 km from Zinat (Morocco)

DQ451974 Tetouan (Morocco)

DQ451975 Marrackech (Morocco)

DQ451976 Panta de Camarassa (Spain)

DQ451977 Tremp (Spain)

DQ451978 Malgrat de Mar (Spain)

DQ451979 San Juan de los Terreros, Almeria (Spain)

DQ451980 Almuñecar (Spain)

DQ451981 Sierra Nevada, Granada (Spain)

DQ451982 Villanueva de Tapia, Granada (Spain)

DQ451983 Hernán Pérez (Spain)

DQ451984 Azrou/Ifrane (Morocco)

DQ451985 Nebeur (Tunisia)

DQ451986 2 km E. of Hammam Bourguiba (Tunisia)

DQ451987 Nebeur (Tunisia)  

Taula 4.3. Localitzacions dels haplotips de l’estudi de Carranza et al. 2006. 
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Un dels haplotips obtinguts a Mallorca i Eivissa és idèntic a l’haplotip 9, que com veiem correspon a les 

poblacions del sud de la península ibèrica i nord del Marroc. L’haplotip 11 és molt similar als haplotips 4 i 5, 

corresponents  a poblacions de l’est i sud-est de la península ibèrica. Els haplotips trobats a les Balears no 

contradiuen la hipòtesi de Mateo y Ayllón (2012), que suggereixen que les colobres de ferradura poden haver 

arribat a les Balears pel transport d’oliveres per jardineria, tenint en compte que la immensa majoria de les 

oliveres importades a les Balears provenen de vivers situats a Córdoba, Sevilla, Jaén i València. 

 

Figura 4.1. Arbre filogenètic on es mostren els 11 haplotips obtinguts del conjunt de serps estudiades i dels 

haplotips obtinguts del GenBank. Alguns dels exemplars de Mallorca i Eivissa corresponen a l’haplotip 9 també 

present al sud de la península i al nord de l’Àfrica, mentre que uns pocs exemplars mallorquins presenten un 

haplotip propi, l’haplotip 11. 
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Figura 4.2. Distribució dels haplotips obtinguts. 

 

5. Gestió de les serps a Balears 

5.1. Problemàtica 

Amb l’objecte de poder arribar a presentar unes propostes de gestió de les espècies de serps recentment 

introduïdes a les Balears, és pertinent analitzar primer quin és l’efecte que les serps introduïdes tenen.  

Talment com esdevé amb altres vertebrats, les translocacions d’espècies d’ofidis poden tenir conseqüències 

molt diverses sobre els ecosistemes receptors. Algunes espècies poden tenir efectes devastadors, mentre que 

d’altres poden ser assimilades pels ecosistemes receptors sense greus conseqüències. Algunes espècies es 

poden comportar com a invasores, mentre que d’altres veuen limitada la seva expansió per restriccions 

mediambientals. 

És sobretot als ecosistemes insulars on els efectes dels depredadors nouvinguts tenen conseqüències negatives 

per a les faunes autòctones (Honegger, 1980), havent-se identificat la introducció de depredadors exòtics com 

a una causa principal del declivi i extinció de les espècies autòctones, segurament la més important (Worthy i 

Holdaway, 2002). El fet de que alguns animals hagin evolucionat amb una pressió de depredació molt baixa fa 

que no estiguin adaptats a fugir de l’atac dels nous enemics (e.g., Cooper i Pérez-Mellado, 2012). D’altra banda 

s’ha constatat com l’arribada dels nouvinguts pot provocar efectes que no tenen perquè fer-se palesos 

immediatament, i sovint existeix un “decalage” entre les colonitzacions i els seus efectes (Crooks, 2005).  

Les faunes insulars, sovint evolucionades en absència o reducció de les pressions de depredació, són 

especialment vulnerables a l’arribada de depredadors com són les serps. Es coneixen nombrosos casos 

d’introducció de serps en illes. El més famós el de la colobra arborícola bruna (Boiga irregularis) a la illa de 

Guam, on l’espècie s’ha comportat com a una autèntica invasora i ha extingit 20 espècies autòctones d’aus, 

rèptils i mamífers alhora que està causant danys personals i materials i importants pèrdues econòmiques a la 

població (Mateo i Ayllón, 2012).  
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Un cas comparable al balear és el de la serp llop de la Índia (Lycodon aulicus) a l’illa Maurici, on està afectant 

principalment a la fauna herpetològica. Però el cas més proper i potser més similar és el de la colobra reial de 

Califòrnia (Lampropeltis getula californiae) a la illa de Gran Canària. Es tracta també d’un colúbrid i s’ha revelat 

com a una amenaça per la fauna herpetològica local (Gallotia stehlini i Chalcides sexlineatus).  

En el cas de les Balears, s’ha de tenir en compte que totes les espècies de serps són espècies introduïdes. La 

distribució de les espècies fins començaments d’aquest segle, presentada a la introducció d’aquest treball, no 

es va considerar inicialment un problema de gestió per part de les agències autonòmiques o estatals de 

protecció de la naturalesa. De fet, fins fa pocs anys totes les espècies de serps de les Balears eren objecte de 

protecció i la seva captura era penada per multes.  

La serp de garriga (Macroprotodon mauritanicus) ha estat considerada per diferents autors com l’espècie que, 

en esser introduïda, va causar l’extinció de Podarcis lilfordi a les illes de Mallorca i de Menorca. No obstant 

això, estudis posteriors consideren que aquesta serp no hauria conduït a l’extinció de les sargantanes, que ha 

estat atribuïda a la introducció dels mostels (Mustela nivalis). La documentació existent a l’actualitat sobre 

l’alimentació de Macroprotodon mauritanicus a les Balears és escassa, però indicativa que depreda 

principalment sobre micromamífers introduïts (Pleguezuelos, 1994). És raonable considerar que a l’actualitat la 

serp de garriga no representa cap amenaça rellevant per a la fauna autòctona de les Balears.  

Natrix maura és una espècie que s’alimenta principalment de peixos, amfibis i larves d’amfibi que caça a l’aigua 

(Rugiero et al., 2000). Les seves preferències canvien en funció de la talla, caçant des de postes d’amfibis, larves 

a adults. S’han observat també casos de canibalisme (Mejide i Salas, 1989). La seva presència a Mallorca pot 

haver influït en el retrocés del ferreret (Alytes muletensis), ja que se n’ha demostrat la predació de larves i 

adults, a més que s’han observat davallades poblacionals als torrents on s’hi ha trobat l’ofidi (Moore et al., 

2004). Els plans de gestió actuals es limiten a la retirada manual d’exemplars en determinats punts de la Serra 

de Tramuntana de Mallorca on se’n coneix la presència ja sigui per observació directa o per l’observació de 

davallades poblacionals del ferreret (Servei de Protecció d’Espècies, 2007).  

Rhinechis scalaris és una serp que s’alimenta quasi exclusivament d’animals endoterms (mamífers i aus) 

(Pleguezuelos, 1998). Si bé són varis els autors que han citat el consum de rèptils per part de la serp blanca en 

la bibliografia, tant sols un exemplar de 500 dels estudiats a la península Ibèrica per contenia un rèptil adult 

(Blázquez, 1993). A més, es tracta d’un rastrejador actiu que recorre el territori en busca de preses (Blázquez, 

1993) i que no presenta uns hàbits exploradors en recerca de preses sota pedres o a escletxes. S’espera que la 

serp blanca no suposi cap problema rellevant per a les faunes endèmiques de les Balears. 

Hemorrhois hippocrepis és una espècie potencialment més perillosa a efectes invasius. Es tracta d’una espècie 

generalista a l’hora d’escollir aliment, fet que li permet mantenir poblacions elevades independents del consum 

d’un únic tipus de presa. A més, al tractar-se d’una espècie d’hàbits rupícoles, que cerca les preses entre les 

pedres, es converteix en un depredador potencialment molt eficaç de les Podarcis balears. Si bé els resultats 

d’aquest estudi no són concloents, H. hippocrepis ha resultat ser la única espècie amb restes alimentàries de 

Podarcis pityusensis cosa que confirma la nostra hipòtesi. 

En el cas d’Eivissa i Formentera, tal i com es documenta en el present estudi, l’impacte d’Hemorrhois 

hippocrepis sobre la Podarcis pityusensis pot arribar a ser molt negatiu. També ho pot ser a Mallorca, si la serp 

colonitzés els illots on sobreviu l’espècie Podarcis lilfordi. 

5.2. Propostes de gestió 

A Gran Canària, les primeres dades de la presència de la colobra reial de Califòrnia es remunten al 1998 al 

Barranco Real de Telde. A partir del 2007 però és quan les autoritats locals comencen a ser conscients de la 

gravetat de la situació ja que entre la primavera i l’estiu d’aquell any se’n van comptabilitzar més de 100 
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exemplars. A partir de llavors van ser diverses les campanyes iniciades per a la retirada manual dels exemplars. 

Actualment el programa de control de la colobra reial a la illa de Gran Canària es troba dins d’un projecte LIFE 

de la Unió Europea. Entre d’altres mesures de conscienciació i estudi de la biologia de les serps invasores, les 

tasques d’eradicació de moment es limiten a les captures manuals mitjançant prospeccions i trampes. En 

aquest cas però, les trampes utilitzades són taulons de fusta que les serps utilitzen com a refugi. 

A Mallorca s’han realitzat varies mesures de control d’ofidis tot i que sempre han estat en fase experimental, 

obtenint un major o menor èxit en funció dels casos i tractant-se sempre de captures manuals o per mitjà de 

trampeig dels exemplars. Les primeres mesures es van realitzar a les rodalies de Capdepera, on des del 2004 

s’hi havia citat tres espècies d’ofidis (H. hippocrepis, R. scalaris i M. monspessulanus).  Així doncs, l’any 2009 es 

va realitzar un programa experimental d’eradicació de serps per mitjà de captures manuals i trampeig amb 

trampes d’embut i xarxes al terra. Les trampes d’embut consisteixen en un tub de PVC o de malla les obertures 

laterals dels quals tenen forma d’embut, de manera que la serp pot entrar-hi, però no sortir-ne. Tot i que en un 

primer moment es van capturar varis exemplars, la impossibilitat de realitzar un seguiment continuat es va 

traduir en l’absència de resultats satisfactoris. 

L’any 2011 es va realitzar un segon pla de control experimental als vivers Sa Porrassa de Magaluf (Calvià). Allà 

la metodologia utilitzada per a capturar ofidis va ser el de la captura amb trampes d’embut. Es van utilitzar tres 

tipus de trampa, una amb esquer viu (ratolí), una amb aromes de cria de ratolí i una altre sense res. De les 

diferents proves realitzades es va concloure que el mètode més eficaç (i l’únic que va obtenir captures) va ser el 

de la trampa amb esquer viu. 

Mateo i Ayllon (2012), autors de l’anterior estudi, conclouen que els mètodes de trampeig amb xarxes i amb 

tubs amb esquer viu són eficaços en zones d’àrea reduïda i d’elevada densitat d’ofidis com són els vivers, els 

principals punts d’introducció. 

L’arribada de les colobres de ferradura a les Pitiüses i a Mallorca pot arribar a constituir un problema per a la 

supervivència de les sargantanes endèmiques. Es recomanable la implementació de mesures de gestió que, en 

la meva opinió, haurien de comportar en primer lloc, com a objectiu prioritari, el blindatge dels illots davant les 

serps. Aquest blindatge s’hauria de realitzar mitjançant un control de visites de vaixells als illots , especialment 

els que són regularment visitats per embarcacions d’esbarjo.  

Es recomana així mateix un esforç de control de serps als vivers, principals punts d’introducció, especialment a 

les Pitiüses. Aquest control es pot fer mitjançant la realització de trampeigs i prospeccions diàries, tal i com fan 

a Gran Canària, i mitjançant la imposició de mesures de quarantena als arbres importats. Seria recomanable 

instaurar sistemes d’aïllament al voltant dels espais on s’emmagatzemen les oliveres per evitar l’expansió dels 

animals. 

D’altra banda, es recomana continuar la política de control de les poblacions existents de les diferents serps 

recentment introduïdes, especialment a les Pitiüses. És important realitzar campanyes de conscienciació de la 

població que permetin l’extracció del màxim nombre de serps dels ambients naturals. Eventualment és 

recomanable la realització de trampeig i mostrejos regulars a les zones on es detectin elevades densitats 

d’ofidis. 
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