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I 
Encara que els amfibis i reptils es 

tractin -tant en artícles de divulgació 
com en qualitat de disciplina cientí- 
fica- quasi sempre junts, són en rea- 
litat dos grups diferents a nivel1 de ci- 
cles biologics, requeriments 
ambientals, comportament, etc. Per 
aquesta raó aquí també els tractarem 
per separat, comencant pels amfibis, 
que hem tingut l'oportunitat d'estu- 
diar mes, i deixant per a la segona 
part de l'article els reptils. 

Els amfíbis 
Els amfibis (granotes, gripaus, sa- 

lamandra, tritons ...) són vertebrats 
que necessiten una massa d'aigua, ja 
sigui un llac o un simple bassiot de 
pluja, per a completar el seu cicle 
biologic. A finals d'hivern i durant la 
primavera (a les nostres latituds) els 
individus adults es reuneixen en els 
llocs amb aigua, s'aparellen i les fe- 
melles ponen els ous (fig. 1). Quan 
aquests ous eclosionen, en surten pe- 
tites larves -que en el cas de granotes 
i gripaus coneixem amb el nom de 
cap-grossos. Gairebé immobils els 

Fig. 1 Posta de reineta (Hyla meridionalis). 
Les granotes i els gripaus ponen els 
ous en agrupaments fhcilment visi- 
bles, a diferencia del que fan els tri- 
tons, que ponen ous ai?lats o en peti- 
tes masses. 

Fig. 2 Cap-gros pocs dies després d'eclo- 
sionar /bu; encara és una larveta for- 
ca  immobil. 

primers dies (fig. 2), aniran creixent 
i desenvolupant-se (fig. 3 i 4) fins 
arribar a la metamorfosi i esdevenir 
petits individus similars als pares. 
Fins al cap d'alguns anys no podran 
ells, al seu torn, reproduir-se. 

Sobre aquest cicle basic hi pot ha- 
ver modificacions o curioses excep- 
cions; de tota manera, aquestes no 
són gaire corrents a la nostra fauna 
amfibia i seran comentades en el seu 
moment. 

Els amfibis no són actius quan fa 
massa fred o quan no hi ha prou hu- 
mitat a I'ambient. Les bones condi- 
cions es donen per a ells al final de 
l'hivern i durant la primavera: és 
l'epoca de reproducció. Durant tot 
aquest període és quan es mostren 
mes actius i quan és més facil 
d'observar-los. També els trobarem 
les nits plujoses d'estiu i tardor. 

Els amfibis de Can Torrent i Ca 
I'Estany 

Els aiguamoíls són llocs pnvile- 
giats per a trobar-hi amfibis i podem 
arribar-ne a trobar, no només gran 
quantitat, sinó una certa varietat en 

Fig. 3 Cap-gros avangat de totil (Alytes 
o bstetricans). Observem les potes 
posteriors totalment formades i les an- 
terior~ a punt de soriir a I'exterior del 
cos 

una extensió relativament petita de 
terreny. 

A Tordera hi hem trobat 8 especies 
diferents que poden conviure practi- 
cament a la mateixa zona, encara que 
c o m  veurem més endavant- cada una 
mostra preferencia per uns habitats 
concrets. Aquestes especies són: dos 
tritons (Triturus helveticus i Trit urus 
marmoratus), el totil, gnpau paridor 
o gripau llevadora (A lytes obstetri- 
cans), el gripau d'esperons (Peloba- 
res cultripes), un altre gripau de 
petita mida (Pelodytespunctatus), el 
gripau (Bufo calamita), la reineta 
(Hyla meridionalis) i la granota ver- 
da  (Rana perezi). 

Fig. 4 Larva de tritó (Triturus marmoratus), 
molt més semblant als seus pares que 
no pas ho sdn els cap-grossos. 

TRITÓ (Triturus marmoratus): 
pot arribar a fer 16 cm. de longitud 
total. És facil de reconeixer perque te 
l'esquena tacada de color verd i ne- 
gre. Les femeiles i els joves tenen, a 
més, una línia vertebral taronja. 
Quan els mascles estan en zel desen- 
volupen una cresta dorsal ratllada de 
negre. Cada femeila pon uns 200-300 

31 



Fig. 5 7iitó (Triturus marmoratus) 

ous aillats i amagats entre la vegeta- 
ció aquatica (fig. 5). 

TRITÓ (Triturus helveticus): 
aquest tritó és el rnés petit de la nos- 
tra fauna: les femeiles, més grans que 
els mascles, arriben a 9 cm. de llar- 
gada. El dors és marró taronjat arnb 
taques fosques. Té una característi- 
ca banda fosca que recorre el cap tra- 
vessant l'ull. Els mascles en zel tenen 
una baixa cresta dorsal, rnés alta a la 
part de la cua, i un filament fosc cau- 
dal. Les potes posteriors són fosques 
i palmades (és a dir, porten una mem- 
brana interdigital). Les femelles po- 
nen uns 300-400 ous, aillats, entre la 
vegetació aquatica (fig. 6). 

Fig. 6 Pitó (Triturus helveticus) 

Fig. 7 Totil (Alytes obstetricans). 

T ~ I L  (Alytes obstetricans): és un 
petit gripau de 5 cm. de llargada, en 
general de color gris o terrós; a cada 
costat del cos hi ha una filera de glan- 
dules més o menys prominents. La 
pupil.la és vertical. El nom popular 

que rep en alguns llocs (gnpau pari- 
dor, gripau llevadora) es deu a una 
particularitat del seu mode de repro- 
ducció: quan la femella pon els ous, 
no  els deixa a l'aigua; en lloc d'aixo, 
el mascle els entortolliga entre les se- 
ves potes posteriors i els transporta 
arnb ell; quan, de nit, va a l'aigua els 
ous s'humitegen; els petits cap- 
grossos, aprofitant una d'aquestes 
ocasions, surten de l'ou, on fins en 
aqueil moment s'havien anat desen- 
volupant (fig. 7). 

FOTO: Albert Montori. 

Fig. 8 Gripau d'esperons (Pelobates cul- 
tripes). 

GRIPAU D'ESPERONS (Peloba- 
tes cultripes): és un gripau gran, de 
rnés de 10 cm., arnb la peil forca lli- 
sa. Deu el seu nom a un esperó ne- 
gre i dur que porta al peu. El color 
de l'animal pot ser crema, gris verdós 
o blanquinós arnb taques irregulars 
verdes. Viu en llocs de sols tous on 
s'amaga excavant galeries verticals 
arnb els esperons. Els cap-grossos són 
els rnés grans que trobem: arriben a 
15 cm. de llargada (fig. 8). 

FOTO: Roser Carnoenv. 

Fig. 9 Gripauet (Pelodytes punctatus) 

GRIPAUET (Pelodytes puncta- 
tus): fa com a molt 4,5 cm. de Ilarg. 
És d'aspecte esvelt, mes aviat arnb 
forma de granota que de gripau. El 
don  és gris verdós arnb petites taques 
verdes i rugós. Les femelles ponen 
uns 1000-1500 ous que fixen a la ve- 
getació aquatica. Aquest amfibi pot 
pujar per superfícies llises fent ser- 
vir el ventre com a ventosa (fig. 9). 

Fig. 10 Gripau (Bufo calamita). 

GRIPAU (Bufo calamita): arriba a 
fer 9 cm. de llargada. Té unes glan- 
dules parotides grans disposades pa- 
ral.lelament i posseeix gran quantitat 
de berrugues. Es de coloració varia- 
ble, pero normalment verdós, gro- 
guenc o terrós arnb taques fosques. 
Es destaca una línia vertebral groga. 
La pupil.la és horitzontal. Pon 3000 
ous pel cap baix (fig. 10). 

K g .  11 ~ e , n T a  (Hyla meridionalis) 

REINETA (Hyla rneridionalis): 
granota rnés aviat petita (5 cm.) in- 
confusible per la seva coloració ver- 
da i arnb una franja marró des de la 
cara fins el braq. Té uns discos adhe- 
sius a les puntes dels dits, cosa que 
l i  permet de pujar als arbres, canyes, 
tiges, etc. camuflant-se molt bé arnb 
la vegetació de l'entorn (fig. 11). 

GRANOTA VERDA (Rana pere- 
zi): pot arribar a fer 15 cm., pero nor- 
malment és més petita. El conjunt del 
cos té un aspecte més aviat agil i el 
morro és punxegut. La coloració pot 
ser basicament de dos tipus: marró 
clar forqa uniforme, o verda arnb una 
línia vertebral, clara i taques irregu- 
l a r ~  fosques. Es molt sorollosa i pot 

Fig. 12 Granota verda (Rana perezi). 



emetre una gran varietat de crits i 
sons. Arriba a pondre 10.000 ous. Su- 
porta millor que les altres especies les 
aigües brutes i contaminades.> A di- 
ferencia de les altres granotes i gri- 
paus esmentats, la seva activitat és 
basicament diürna (fig. 12). 

Tordera constitueix l'únic lloc del 
Maresme on hi hem trobat Triturus 
helveticus, si bé existeixen referencies 
de la seva presencia en llocs propers 

(VIVES-BALMANYA, 1982; PAS- 
CUAL & CAMPENY, 1983). 

Les especies més abundants, de 
bon tros, són la granota verda i el tri- 
tó (Triturus helveticus). També és fre- 
qüent la reineta, pero no en les 
proporcions de les altres dues espe- 
cies; és de destacar que hem obser- 
vat la presencia d'exemplars blaus de 
reineta en proporció 1:4 respecte a la 
coloració normal. El totil, que en ge- 

neral és molt abundant a tota la co- 
marca, aquí quasi no l'hem trobat i 
la mateixa observació podríem fer 
per al gripau (B. calamita). Pelody- 
tes punctatus es troba extes per tot 
Catalunya, pero aparentment sempre 
en petites quantitats; aixo ho hem ob- 
servat també nosaltres: hem trobat 
nombroses larves, pero només dos 
adults en totes les prospeccions. 

La fig. 13 mostra els llocs on tro- 

Fig. 14 Habitats on s'han localitzat les postes i larves de les 
diferents especies. 

r . ? 

Fig. 13 Habitats on han estat localitzats els adults de cada 
especie. L'esquema segueix la separacio d'ambients 
que es fa a I'article ~Els Aiguamolls de Ca I'Estany 
i Can Torrent de Torderan, d'aquest rnateix número 
de ~LlAtzavara~~; a I'extrem dret hi hem afegit u n  pou. 

Rana perezr Triiurus helverrcirs Trilurus iielvericus Trirurus helvericus 

Pelobates culiripes Trirutus tnarniorarus Trtrurus ttiarttiorarus 

K y l a  meridionalis H y l a  tneridionalts A 1j"ies obsrerricans 

Bufo calam ira Rana perezr Pelodyres puncrarus 

Rana perezi H y l a  t?iertdronalis 

Rana perezi 

Rana perezr Trtrurus helvelicus Trirurus helverrcus A lytes obsrerricatis 

Trilurus martnoratus Trirurus martnoralus 

Pelodytes punctarus H y l a  meridiotialis 

Pelodyres cultripes Bufo calamira 

H y l a  tt~eridionalis 

33 



bem els adults de cada especie. De 
fet, el trobar o no els adults en un iioc 
donat -sobretot si estem treballant en 
una area d'extensió reduida com és el 
cas present- no ens indica que l'espe- 
cie estigui lligada a aquell ambient 
per qüestions reproductives, encara 
que sí podria estar-ho per raons tro- 
fiques o simplement estar de pas per 
aquell lloc en el moment que l'hem 
trobat. De cara als requeriments re- 
productors és més interessant conei- 
xer el lloc on es troben postes i larves; 
podem comparar les figures 13 i 14 
i veurem que no tots els llocs on tro- 
bem adults són habitats de reproduc- 
ció. Per exemple, en un pou hi trobem 
forca especies, pero només el totil s'hi 
reprodueix; la granota verda la tro- 
bem en diversos habitats, pero només 
pon a les zones més profundes, etc. 

A la figura 15 s'indica durant qui- 
nes epoques trobem els adults 
(aparellant-se o no) i quan trobem 
larves. Per a les especies rnés abun- 
dants indiquem quan s'observa el 
maxim nombre d'adults (que es cor- 
respondria amb el moment de maxi- 
ma activitat reproductora). 

En referencia a aquestes tres espe- 
cies rnés abundants, s'observa que 
l'aparició dels adults coincideix amb 
les primeres pluges de Febrer. En el 
cas de la granota verda, alguns indi- 
vidus esporadics han estat observats 

pel Gener, pero el seu nombre comen- 
ca a augmentar a partir de les pluges 
a que ens referim. 

El fet que algunes especies ponguin 
els ous en llocs molt poc profunds fa 
que sovint el desenvolupament larvari 
quedi truncat per l'assecada del lloc 
Aixo és especialment freqüent als 
prats inundats i sots (10-15 cm. de 
fondaria). El gripau d'esperons i el 
gripauet l? punctatus tenen el costum 
de pondre en llocs de molt poca fon- 
daria (pel que fa a la zona estudia- 
da) i sovint els seus cap-grossos 
sofreixen mortalitats altíssimes per 
assecament. Algunes especies, pero, 
ponen ous durant un temps llarg: en 
el cas de Pelodytes hem observat pos- 
tes continuades durant dos mesos i 
en el cas de la reineta, durant un mes 
i mig. Aquest fet permet que, encara 
que en un moment donat hi hagi 
mortalitat total de les larves de de- 
terminada especie per assecada del 
lloc, a continuació, quan plogui, hi 
pugui haver postes un altre cop. 

Per altra banda, hem observat 
també que les larves dels prats inun- 
dats acostumen a ser més grans que 
les contemporanies de la seva matei- 
xa especie que viuen als canals. Per 
tant, aquelles assoleixen abans la me- 
tamorfosi i tenen menys probabilitats 
de morir si l'aigua s'asseca quan arri- 
ba l'estiu. En el cas de 7: helveticus 

els adults ocupen abans els prats 
inundats que els canals, cosa que afa- 
voreix encara més l'avantatge de les 
larves d'aquesta especie en els prats, 
de manera que gairebé totes han fet 
la metamorfosi quan aquests llocs 
s'assequen. Els canals, que triguen 
mes en assecar-se, permeten la vida 
de larves més retardades. 

Els cap-grossos del gripau d'espe- 
rons i de l? punctatus viuen en els 
mateixos llocs, pero no es barregen 
entre ells, de manera que podem tro- 
bar un agrupament format només 
per larves de Pelodytes i un pam més 
enlla un agrupament format només 
per larves del gripau d'esperons. La 
reineta, que ocupa els mateixos ha- 
bitats larvaris que les dues especies 
que acabem d'esmentar, presenta un 
desfassament temporal respecte als 
dos gripaus, de manera que el perío- 
de durant el qual trobem cap-grossos 
de reineta coincideix només parcial- 
ment amb el dels gripaus. 

Per altra banda, entre els capgros- 
sos de granota verda i de reineta, exis- 
teix una segregació espacial clara, ja 
que els de granota verda es disposen 
a la part central, més fonda, de la iia- 
cuna, mentre que els de reineta ocu- 
pen els marges. 

Les larves de les dues especies de 
tritó, en canvi, sí que coexisteixen i 
es barregen entre elles. Com veurem 

Fig. 15 ~poques en que s'han trobat adults i larves, indicades respectivament per la Iinia continua i la de punts. 
Per a les especies rnés abundants s'indica amb un triangle negre el moment de maxima activitat reproductora. 
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més endavant, també s'alimenten del 
mateix. 

Pero abans d'entrar en el nostre cas 
concret, hem de fer algunes preci- 
sions en quant a l'alimentacio. 

Els amfibis adults són cacadors 
carnívors. Es nodreixen d'insectes, 
aranyes, cucs, cargols, etc. (fig. 16). 
En el cas de les larves, hem de dife- 
renciar per una banda les de grano- 
tes i gripaus (és a dir, els cap-grossos) 
i per una altra les de tritons i sala- 
mandres. 

Fig. 16 Contingut de I'estdmac d'un gripau 
comú. Hi trobem restes de miriapo- 
des i coleopters 

Els primers són animals filtradors 
que bombegen aigua cap a l'interior 
de la boca dirigint-la a continuació 
cap a un sistema anatomic més o 
ménys complex que recull les partí- 
cules alimenhries -i, en geneml, to- 
tes les uartícules a partir d'una certa 
grandhia- que h i  hagi a l'aigua; 
aquesta darrera és després expulsada 
a l'exterior uer un forat anomenat es- 
piracle. A part de filtrar, els capgros- 
sos poden raspar superfícies merces 
a uns denticles que tenen al voltant 
de la boca (fig. 17) i poden també ser 
caníbals i carronyaires. 

Les larves de tritó, en canvi, són 
depredadores carnívores com els seus 
pares i mengen petits invertebrats 
aquatics. 

Referent a l'alimentació dels adults 
només aportem dades per a les tres 
especies més abundants; les altres 
han estat capturades en nombre tan 
baix que no permet una quantifica- 
ció mínimament fiable de la seva ali- 
mentació. 

La reineta i la gmnota verda són es- 
pecies que s'alimenten principalment 
fora de l'aigua i, en canvi, el tritó 
s'alimenta dintre de l'aigua (vegeu 
taula 1 i fig. 18). En el cas de la gra- 
nota i el tritó, la majoria dels indivi- 
dus examinats té un comportament 
alimentari similar, de manera que 
quasi tots els tritons havien menjat 
isopods i molts, larves de coleopters, 
i quasi totes les granotes havien men- 
jat coleopters i una part important, 

Boca d'un cap-gros vista 
al microscopi electronic. 

FOTO: Gustavo Llorente - Roser 
Campeny - Servei de Microscopia 
Electrdnica. Universitat de Barcelona. 

a) Fileres de denticles cornis i paplles tactils (filera inferior) - 
100hm. 

b) Detall deis denticles cornis. - 
40Arn. 

himenopters. En canvi, la reineta pre- 
senta una variabilitat individual molt 
mes gran a l'hora d'escollir les seves 
preses. Aixo és el que ens expressa la 
columna %E del quadre: quin per- 
centatge d'estómacs, del total dels 
analitzats, conté un determinat tipus 
de presa. A la columna N indiquem 
el número d'individus d'una determi- 
nada categoria de preses que hem tro- 
bat en tots els estómacs analitzats. La 
columna %P indica el percentatge de 

preses, respecte al total, d'una deter- 
minada categoria. 

A la taula 2 i fig. 19 hi indiquem 
l'alimentació de les larves dels dos tri- 
tons. Com es veu, s'alimenten basi- 
cament del mateix, compartint els 
mateixos recursos, molt abundants en 
el lloc on viuen i en aquesta epoca, 
i per tan! suficients per a les dues es- 
pecies. Es de destacar que la catego- 
ria de preses CAUDATS correspon a 
les larves de tritó, de les quals no hem 
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Triturus helveticus Triturus marmoratus 

N %P %E - -  - N %P %E - - -  
OLIGOQUETS 1 0.16 5 - - 
ISOPODES 68 10.91 55 3 1.3 75 
OSTRACODES 36 5.77 5 O 6 2.6 50 
CLADOCERS 457 73.3 8 5 200 86.95 100 
COPEPODES 34 5.45 55 15 6.52 75 
CRUSTACIS no 

identificats 1 0.16 5 - - - 

COLEOPTERS 
(larves) 24 3.85 40 4 1.73 75 

HETEROPTERS 1 0.16 5 - - - 

ARTROPODES no 
identificats - - - 1 0.43 25 

C AUDATS 1 0.16 5 - - - 

TOTAL 623 230 

TAULA 2.- Alimentació de tres larves de les dues especies de tritó. 
N: número d'individus d'una determinada categoria de preses en el conjunt 

d'estómacs analiizats. 
%P: percentatge de preses, respecte al total, d'una determinada categoria. 
%E: percentatge d'estómacs, del total analitzat, que conté una determinada 

categoria de preses. Les categories «no identificatsn corresponen a espe- 
cimens molt digerits i, per tant, irnpossibles de determinar. 

3 9.- Artropodes 
no identificats 

1 .- Oligoquets 

Z- Coleopters 
(larves) r c 

-?- 
10.- Caudats 

2.- Isopodes D 5.- Copepodes 
8.- Heteropters 

6.- Crustacis 
3.- Ostracodes no identificats 

NOMERO Triturus NOMERO 
INDIVIDUS INDIVIDUS I Triturus 

4 5 d  a helveticus marmoratus 

2 0 0  2.01 Q 

5 0  

1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 0  PRESA 511L+ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 0  P R E S A  

Fig. 19 Composicib de la dieta de les larves de tritons, Triturus helveticus i T. 
marmoratus, a partir de i'estudi de 20 i 4 individus de cada especie respec- 
tivament. 

pogut determinar I'especie (fig. 20a). 
En quant als cap-grossos, s'aiimen- 

ten de diverses especies d'algues fila- 
mentoses i diatomees, les quals 
constitueixen gairebé la totalitat de la 
seva dieta. Trobem també grans 
quantitats de materia organica. Es- 
poradicament ingereixen represen- 
tants d'altres grups com alguna 
desmidiacia, ameba o gra de pol.len 
(fig. 20 b). 

Cont~ngut del tub dlgesbu d'una lar- 
va de tr1t6 (a) I d'un cap-gros (b) 

FOTO Roser Campeny 
Alejandro Salcedo 
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Els reptils 
Els reptils, a diferencia dels amfi- 

bis, no estan lligats a l'aigua per a la 
reproducció. Són més aviat depenents 
de la temperatura. Els petits que nei- 
xen no sofreixen cap metamorfosi, si- 
nó que són ja petites copies de 
l'adult. Tot aixo vol dir que els aigua- 
molk no són zones especialment ri- 
ques en reptils, si bé n'hi ha alguns, 
com les colobres d'aigua, que sí que 
els trobem lligats a l'aigua. 

Les especies que descriurem aquí 
no  són típiques d'aiguamoll ni man- 
tenen una relació especial arnb el1 
(llevat de la ja esmentada colobra 
d'aigua) i el fet que les tractem no- 
mes vol dir que són especies que hem 
trobat en aquestes zones de Tordera. 

Fig. 21 Sargantana (Podarcis muralis) 

SARGANTANA (Podarcis mura- 
lis): Aquesta, com Podarcis hispani- 
ea, és la típica sargantana del 
llenguatge popular. Pot arribar a fer 
20 cm. inclosa la cua, pero normal- 
ment és rnés petita. La posta, segons 
les zones, pot donar-se entre abril i 
juny i esta formada per 9 ous com a 
molt; la femella els enterra sota un 
tronc o pedres on es mantingui una 
certa humitat; la incubació dura dos 
mesos i mig aproximadament; els pe- 
tits que neixen fan uns 7 cm. de llar- 
gada total. L'alimentació d'adults i 
joves es composa basicament d'insec- 
tes (fig. 21). 

A la zona de Tordera les trobem 
actives fins mig desembre. A finals de 
desembre i durant tot el gener se- 
güent estan amagades sota pedres, en 
forats dels murs, etc. hivernant i no- 
rnés surten de tant en tant quan fa 
sol. A comencament de febrer, coin- 
cidint arnb l'aparició dels primers in- 
sectes, les tornem a trobar actives. 

Les dues especies de sargantanes 
(l? muralis i R hispanica) són difícil- 
ment distingibles en algunes zones de 
Catalunya. El disseny, coloració i 
constitució del cos dels exemplars 
que hem trobat en aquesta zona, pe- 
ro, són les típiques de R muralis, de 
manera que es possible distingir-los 
dels exemplars de R hispanica. 

Quant a serps, hem trobat tres es- 
pecies: 

Fig. 22 Colobra d'aigua (Natrix natrix) 

COLOBRA D'AIGUA (Natrix na- 
trix): és una especie aquatica i d'ac- 
tivitat diürna.  És una serp 
absolutament inofensiva que s'ali- 
menta d'amfibis (adults i larves) i pei- 
xos. Sol presentar dos períodes de zel, 
per primavera i tardor, pero només fa 
posta per la primavera. El nombre 
d'ous que pot pondre una femella va- 
ria molt: entre 11 i 53. Com a molt 
fa 2 metres de llargada. És de color 
grisós, verdós o terrós, arnb taques 
fosques petites; els joves tenen un co- 
llaret dorsal blanquinós que desapa- 
reix en els adults de la Península 
Iberica. La pupil.la, com en totes les 
colobres i a diferencie dels escurcons, 
es rodona (fig. 22). 

Fig. 23 Serp blanca (Elaphe scalaris) 

SERP BLANCA (Elaphe scalaris): 
es també d'activitat diürna. Pot mos- 
segar per a defensar-se, pero és ino- 
fensiva ja que no pot injectar verí. 
S'alimenta d'animals homeoterms 
(micmmamífers, lludrigons, aus ...), 
pero de tant en tant captura algun 
reptil. La posta consta d'uns 24 ous. 
L'adult és marronós arnb dues línies 
longitudinals fosques; el jove es gro- 
guenc arnb taques negroses en forma 
d'H que, vistes en conjunt, formen 
un dibuix arnb aspecte d'escala. Arri- 
ba a una llargada de 160 cm. (fig. 23). 

SERP VERDA (Malpolon mons- 
pessulanus): Aquesta serp, també 
diürna, té dents verinoses a la part 
posterior de la boca que difícilment 
poden inocular verí quan mosseguen 
una persona. S'alimenta de petits ma- 
mífers, aus i llangardaixos quan és 
adulta, i d'insectes i sargantanes quan 
és jove. La femella arriba a pondre 
18 ous. Té una coloració forca uni- 
forme, marró o verdosa, arnb una zo- 
na més fosca a la part anterior del 
cos. Els joves presenten taques clares 
i una coloració en conjunt rnés viva. 
Pot arribar normalment als 2 metres 
de llargada i excepcionalment a 240 
cm.; és la serp rnés gran de la Penín- 
sula (fig. 24). 

Fig. 24 Serp verda (Malpolon monspes- 
sulanus). 

A la zona de Tordera podem ob- 
servar les colobres d'aigua ja a finals 
de febrer o principis de marc, prenent 
el sol prop de l'aigua o del seu cau, 
i seguirem trobant-les durant tot l'es- 
tiu i tardor. 

La serp blanca i la serp verda apa- 
reixen una mica més tard i és més fre- 
qüent d'observar-les prenent el sol a 
partir de maig. Les trobem actives en- 
cara pel novembre. 
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