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Eis reptils 

Que es un reptil? 

Encara que tothom te una 
idea molt definida d'aquest 
grup d'animals, els reptils no es 
poden considerar, en sentit es
tricte, com un grup monofiletic 
(aquell format per un avantpas
sat comli i tot els seus descen
dents), ja que des d'aquest punt 
de vista hi hauriem de conside
rar inclosos dos grups que, tra
dicionalment, se situen molt se
parats dels reptils : les aus i els 
mamifers. Una de les caracteris
tiques sinapom6rfiques (sina
pomorfia es considera aquella 
adquisicio evolutiva que signifi
ca una novetat per a un deter
minat grup d'organismes) mes 
importants en els vertebrats es 
l'ou amb closca, el qual te una 
membrana anomenada amni 
que proveeix l'embrio d'un am
bient aquatic propi i aixo Ii 
permet desenvolupar-se sense 
necessitat d 'aigua. Aquesta 
nove tat evolutiva , juntament 
amb I'adquisicio d'una peJl im
permeable gracies a la presencia 
d'escates, possibilita la plena in
dependencia del medi aquatic i 
l'explotacio d'una gran quanti
tat d'habitats i de recursos que 
abans no es trobaven a l'abast. 
Des del punt de vista de I'es
tructura de I'amni , els mamifers 
i sobretot les aus s' han de cons i
derar com a reptils modificats i 
no com a grups monofiletics a 
part, ja que comparteixen, entre 
altres caracteristiques, el mateix 
tipus d'ou. 

Els primers vertebrats que 
poden considerar-se com am
niotes apareixen fa 320 milions 

d'anys. La presencia a terra dels 
primers amniotes, que eren de 
mida petita, va coincidir amb 
l'aparicio d'un gran nombre 
d'especies d'insectes els quaIs, 
probablement , constituYren la 
seva dieta basica. 

EI primer grup que es va dife
renciar netament va ser el dels 
anapsids (tenen el crani sense 
fenedures a la part lateral), al
guns dels quais desenvoluparen 
un esquelet dermic rigid que 
protegia el cos. Els descendents 
actuals d'aquest grup son les 

Esquelet del dinosaure Triceratops 
al Museu Britiinic. 

tortugues. La modificacio del 
crani es una condici6 fonamen
tal en l'evolucio dels amniotes. 
La seva importancia es tal que 
s' utilitza com a sinapomorfia de 
diversos grups. L'aparicio de fe
nedures laterals en el crani (fe
nedures temporals) possibilita 
la modificacio de la mobilitat 
craniana i l'ampliacio de la 
musculatura i el moviment 
mandibular. Aquestes modifi
cacions provoquen una radiaci6 
evolutiva que dona 1I0c a dife
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rents grups d'amniotes, entre els 
quais es troben els representants 
actuals dels reptils, les aus i els 
mamifers. 

Fa 245 milions d'anys co
menc;:a el periode mes impor
tant en la historia dels amniotes 
que es consideren reptils 
propiament dits. Durant aques
ta epoca es produeix una gran 
diversificaci6 de les diferents 
anatomies cranials originades 
en periodes anteriors, que defi
neixen nous tipus de reptils. 
D'una part, fa 245 m.a . es dife
rencia, provinent d'una branca 
molt mes antiga, un grup de rep
tils amb netes caracteristiques 
mamiferoides. D'una altra, fa 
260 m.a. s'origina el grup ano
menat diapsid, que te dues fene
dures temporals al crani. Dins 
d'aquest, el primer grup que es 
diferencia es el dels arcosaures 
que tenen una fenedura anterior 
a I'orbita a mes de les dues tem
porals. Eis representants mes 
coneguts d'aquest grup s6n els 
dinosaures i els cocodrils . Dins 
dels dinosaures trobem un grup, 
petit a I'inici pero de gran im
portancia posterior, que adqui
reix la capacitat de produir ca
lor metabolic i de mantenir-Io 
mitjanc;:ant un a'iJlament d'esca
tes modi fica des que reben el 
nom de plomes. N omes estern 
parlant de les conegudes aus, 
que des d'aquest punt de vista 
s'han de considerar com a dino
saures modificats. 

EI grup germa de I'anterior 
esta constituYt pels lepidosau
res, reptils diapsids sense fene
dura anteorbitaria iamb diver

ses transformacions de les fene
dures temporals, que compor
ten la perdua d'alguns ossos del 
crani. Apareixen fa 200 m.a., 
pero no assoleixen una gran im
portancia fins que desapareixen 
els dinosaures, fa 65 m.a. Dins 
d'aquest grup trobem la major 
part dels reptils que viuen ac
tualment: els saures, els amfis
benids i els ofidis 0 serps. 

Els ultims grups definits jun
tament amb les tortugues i els 
cocodrils es consideren tradi
cionalment com reptils i, des 
d'aquest punt de vista mera
ment convencional, ens hi refe
rirem des d'ara quan pariem de 
reptils. 

EI fet que els reptils siguin in
capac;:os de regular la tempera
tura interna del cos mitjanc;:ant 
la producci6 de calor metabolic, 
com fan les aus i els mamifers , 
ha donat la idea que els reptils 
tenen molts desa vantatges res
pecte d'ells. No s'ha de confon
dre el diferent tipus de regulaci6 
termica amb la major 0 menor 
eficacia ecologica . Tot depen 
del medi on es trobi un determi
nat animal. En un ambient amb 
fluctuacions importants de tem
peratura pot ser que un animal 
endoterm (aquell que produeix 
calor metabolic intern: mamifer 
i au) tingui mesavantatge que 
un animal ectoterm (aquell que 
pot regular la seva temperatura 
gn\cies a una font externa de ca
lor com es el sol). En un am
bient termicament estable, pot 
succeir el contrari . La produc
ci6 metabolica de calor es fa 
mitjanc;:ant una part de I'ali
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La tortuga mediterrimia es troba no
mes af massis de I'Afbera. 

ment ingerit. En Hocs amb sufi
cient calor ambiental, pero amb 
poca quantitat d'aliment un ec
toterm es veura molt afavorit, ja 
que tot I'aliment ingerit s'apro
fita per realitzar altres activitats 
que no siguin la produccio de 
calor. En realitat, un ectoterm 
funciona com una calculadora 
solar que aprofita I'energia di
rectament de la Hum . Si la Ilum 
es abundant i constant, tenir 
una calculadora solar es mes 
rendible que una calculadora de 
piles. Com a conseqiiencia, els 
reptils predominen als deserts, 
zones mes hides i calides amb 
menys quantitat d'aliment. 

Distribuci6 

Els reptils es distribueixen 
per tots els continents, si excep
tuem J'Antartic i les zones bo

reals. A Europa, els reptils es 
distribueixen ampliament i pel 
nord arriben fins a J'extrem 
d'Escandinavia . 

La peninsula Iberica es una 
de les zones mes importants 
d'Europa per la seva riquesa en 
reptils. Aixo es degut a la 
confluencia de dos grups ben di
ferenciats de fauna reptiJiana: la 
fauna eurosiberiana , provinent 
d'Europa Central i d'Asia i la 
fauna mediterrania , que englo
baria la provinent del nord 
d'Africa i les especies endemi
ques de la mateixa peninsula 
iberica . 

A Cataiunya, la confluencia 
dels dos grups de fauna es molt 
manifesta. Els elements eurosi
berians es distribueixen pel Pi
rineu i el Pre-pirineu i penetren 
cap al sud seguint la dorsal plu
viometrica on el clima es mes 
humit i fred . Per altra banda, els 
reptils mediterranis s'estenen 
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des del sud i la costa cap al nord 
i I'interior cap a les zones d'in
fluencia mediterrania. A Jes zo
nes de transicio podem trobar 
una barreja de les dues faunes, 
que produeix un augment de di
versitat, com es el cas del Mont
seny (una de les zones herpe
tologiques mes importants de 
Catalunya). 

Podem considerar com a rep
tils de tipus eurosiberia eilluert 
(Lacer/a viridis), la sargantana 
roquera (Podarcis mura/is) , la 
sargantana vivipara (Lacerta vi
vipara), el Hangardaix pirinenc 
(Lacerta agilis), el vidriol (An

gllis Jragilis), la serp II isa septen
trional (Coronella aus/riaca) , la 
serp verda i groga (Co/llber viri
diflQllus) i I'escufl;o pirinenc 
(Vipera aspis). Son reptils de ti
pus mediterrani la tortuga me
diterrania (Tes/lldo hermanni) , 
la tortuga de rierol (Mauremys 
/eprosa) , els dragons (Taren/ola 
mauri/aniea i Hemidae/y/us /ur
cicus), el lIudrio iberic (Cha/ci
des bedriagai), el lIangardaix 
ocel·lat (Lacer/a /epida) , la sar
gantana iberica (Podarcis hispa
nica) , els sargantaners (Psam-

EI drag6 comli ha estat objecte de Sll

persticions sense cap base. 
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modromus algirus i Psammo
dromus hispanicus), la serp de 
ferradura (Coll/ber hippocrepis), 
la serp verda (Malpolon mons
pessulanus), la serp blanca (Ela
phe scalaris), la serp lIisa meri
dional (Coronella girondica) i 
l'escun;:6 iberic (V':pera latas
lei). 

La riquesa d'especies de rep
lils a Calalunya es moll palesa. 
Calalunya, amb el 5,4% de la 
superficie de la peninsula Iberi
ca, le una fauna reptiliana que 
aplega 3 lorlugues, IS saures i 
II serps, els quais conslitu-

EI vidriol es un saure sense potes to
talment inofensiu que viu en 1I0es hu
mits. 

Allres especies, malgral que 
lenen un origen eurosiberia, 0 

medilerrani, tenen dislribu
cions mes amplies que ullrapas
sen els ambienls lipics d'amb
dues dislribucions, com es el cas 
de les serps d'aigua i de collaret 
(Nalrix mal/fa i Nalrix nalrix), i 
de la lorluga d'estany (Emys or

bicularis). L'unic cas d'ende
misme pirinenc es una subespe
cie molt interessanl, que le 
moltes probabilitals de ser una 
especie nova, la sarganlana 
munlanyenca (Lacerla montico
la bonnali). 

eixen el 76% de les especies de 
replils peninsulars. 

Biologia i statuts 

Les tortugues: La lorluga me
diterrania es un queJoni terres
lre de gran importancia. Catalu
nya posseeix I'(mica pobJaci6 
autoclona del lerritori espa
nyol, al massfs de les Alberes. Es 
t roba associada a zones de vege
taci6 medilerrania poc modifi
cades. De dieta principalmenl 
vegelariana, pol ingerir Lambe 
preses animals com cargols, in

5 
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des del sud i la costa cap al nord 
i l'interior cap a les zones d'in
fluencia mediterrania. A les zo
nes de transici6 podem trobar 
una barreja de les dues faunes , 
que produeix un augment de di
versitat, com es el cas del Mont
seny (una de les zones herpe
tologiques mes importants de 
Catalunya). 

Podem considerar com a rep
tils de tipus eurosiberia eilluert 
(Lacer/a viridis), la sargantana 
roquera (Podarcis muralis), la 
sargantana vivipara (Lacerta vi
vipara), el llangardaix pirinenc 
(Lacerla agilis) , el vidriol (An

guis/ragilis), la serp II isa septen
trional (Coronella alls/riaca), la 
serp verda i groga (Coltlber viri
dif!avus) i l'escun;:6 pirinenc 
(Vipera aspis). S6n reptils de ti
pus mediterrani la tortuga me
diterrania (Tes/lldo hermanni), 
la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa), els dragons (Taren/ola 
mauri/anica i Hemidac/ylus /lIr
cicus) , el lludri6 iberic (Chalci
des bedriagai) , el Ilanga rdaix 
ocel·lat (Lacerta lepida). la sar
gantana iberica (Podarcis hispa
nica), els sargantaners (Psam-

EI drago comu ha eslal objecle de su
persticions sense cap base. 
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sectes, etc. Es molt apreciada 
popularment com a animal de 
companyia. 

La sargantana roquera I'iu at Pirineu 
i at Pre-pirineu associada a habitats 
amb fissures. 

Els dragons son animals 
termOfils (associats a tempera
tures relativament elevades) 
que tenen les parpelles soldades 
i transparents, la pupil.la verti
cal, els dits prove"its de petites 
digitacions -que actuen com a 
ventoses- i la pell molt rugo-

Les tortugues d'aigua , tant la 
d'estany com la de rierol, es 
troben associades a masses 
d'aigi.ies no alterades. Son que
Ion is carnivors que s'alimen
ten de peixos , granotes , mate
ria en descomposicio, etc. 
Tenen els dits units per mem
branes, que Ii faciliten la nata
cio. Es poden veure quan pre
nen el sol sobre pedres 0 troncs 
a la vora de I'aigua . Actual
ment son animals poe abun
dants . Totes les tortugues te
nen un periode d ' hivernacio 
mes 0 menys perllongat. 

Els saures: Eis saures es po
den dividir a grans trets en e1s 
dragons, el vidriol , les sarganta
nes, els lIangardaixos i els 1Iu
drions. 

sa. La seva dieta es compon 
d'insectes, fonamentalment vo
ladors: per aquest motiu, es tro
ben freqi.ientment al voltant de 
les llums les nits d'estiu . Son 
noct urns i sovint s'associen ales 
construccions humanes. S'enfi
len amb molta facilitat per les 
parets i els sostres. A moltes 
cultures son considerats com a 
portadors de bona sort, sobretot 
si cauen sobre el cap. 

EI vidriol es un saure sense 
potes, frequent en lIocs humits 
iamb vegetacio. Es vivipar i les 
cries neixen a I'estiu. La cua es 
molt lIarga i es trenca amb faci
litat. Per aixo es coneix vulgar
ment com serp de vidre. Son 
falses les crccnces que es un 
animal veri nos i que mossega 

http:pupil.la
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amb la cua. Es pot mantenir en 
terrari amb facilitat i arriba a 
coneixer perfectament el seu cu
rador. A diferencia de les serps, 
presenta parpelles ben desenvo
lupades. 

Les sargantanes son reptils de 
mida petita. fonamentalment 
helioterms (s'escalfen exposant
se directament als raigs solars). 
que s'alimenten d'insectes, ara
nyes i altres invertebrats. Unes 
s'associen principalment amb 
habitats amb fissures on troben 
amagatall. Aquest es el cas de 
les sargantanes iberica, roquera 
i muntanyenca. Altres es troben 
lligades a terrenys mes 0 menys 
oberts amb vegetacio, com son 
els sargantaners gros i petit. A 
Catalunya, la sargantana cua
roja ocupa terrenys sorrencs i 
dunars amb cobertura vegetal 
baixa. El delta de l'Ebre i les du
nes de Torredem barra tenen bo-

EI sargantaner gros es la sargantana 
mes abundant a zones amb I'egetacio 
mediterrimia. 

nes poblacions d'aquesta espe
cie. Una altra especie, Ja sargan
tana vivipara, que, contniria
ment al seu nom, a Catalunya no 
es vivipara, viu ales mulleres pi
rinenques. A Barcelona existeix 
una poblacio introdu'ida fa mes 
de deu anys de sargantana de Jes 
Pititises procedent, probable
ment . d'Eivissa 0 Formentera. 

Eis llargandaixos son saures 
de mida gran i mitjana. Eillan
gardaix ocel·lat es el saure mes 
gran d'Europa i un dels mes vis
tosos. Es un animal clarament 
mediterrani que menja no sola
ment artropodes, sino tambe 
petits vertebrats com llorigons i 
pollets d'ocells. Ell mateix cons
titueix una important presa de 
les aus rapinyaires. Actualment, 
es molt depredat a causa de la 
disminuci6 del conill per la 
mixomatosi, cosa que fa que les 
seves poblacions estiguin min
vant. La seva gran dimensio fa 
que es trobi actiu nomes des del 
final de la primavera fins a prin
cipis de la tardor. 

7 
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EI lIangardaix ocel·lat, el mes gran 
d'Europa, representa un paper molt 
important com a depredador i com a 
presa. 

Les altres dues especies son el 
lIuert , de mida mitjana. i eillar
gandaix pirinenc, mes petit , que 
son d'origen eurosiberia i tenen 
distribucions molt mes reduY
des. Eilluert esta associat a me
dis amb important vegetacio, 

Ais marges de boscos de clima fred 
viII eilluerl, un lIangardaix d'origen 
eurosiberiil. 

on ocupa, tipicament, els mar
ges dels boscos caducifolis i de 
ribera. El lIangardaix pirinenc 
nomes es present, en tot a la 
Peninsula, a certs 1I0cs del Piri
neu (p.e., la Molina) malgrat 
que es una especie d'amplia dis
tribucio a Europa i Asia. 

Els lIudrions estan represen
tats per dues especies, una mes 
comuna , el lIudrio (Chalcides 
chafcides) i, una altra restringi
da al sud de Catalunya, el Ilu
dri6 iberic (C bedriagai). Es 
tracta de saures amb potes molt 
reduYdes (sobretot en el primer) , 
cos molt allargat i escates lIises i 
brillants. Eiliudrio lIistat viu als 
herbassars amb un cert grau 
d'humitat , on es despla9a a una 
gran velocitat. EI Iludrio iberic 
es troba, principalment, sot a de 
pedres en 1I0cs mes sees. 

Les serps: Les serps han gau
dit sempre d'una reputacio ne
fasta. Res mes lIuny de la reali
tat. La majoria de les serps que 
es troben a Catalunya no son ve

8 
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rinoses i totes compleixen un 
paper ecologic de gran impor
tancia . Deriven de reptils que 
han perdut les potes (encara hi 
ha les boes que en tenen restes) i 
posseeixen les parpelles solda
des. Tradicionalment, es divi
deixen en colobres i escuryons. 
Les primeres es caracteritzen , 
entre altres trets, per presentar 
pupil·la rodona, grans escates al 
cap, cua lIarga i, en general, no 

fons bru que teo Les altres tres 
serps de mida gran, la serp de 
ferradura , la serp verda i groga i 
la serp d'Esculapi , tenen distri
buc ions mes restringides a Ca
talunya . Les colobres terrestres 
de mida petita inclouen les 
serps llises, que estan especialit
zades en la captura de saures. 

La serp verda es de mida gran i s'a/i
menta de repti/s, mami/ers i aus. 

tenir veri. Les formes terrestres, 
de mida gran, s6n depredadors 
act ius, tant de reptils com 
d'ocells i de mamifers . Es de 
destacar la serp verda per la 
seva abundancia poblac ional i 
i"amplia ocupaci6 de diferents 
habitats . Es I'unica colobra veri
nosa present a Catalunya . No es 
tracta d'un animal perill6s. ja 
que el veri s'injecta mitjanyant 
Jes dents posteriors j es molt 
dincil que es produeixi la inocu
laci6. La serp blanca es tambe 
molt abundant , molt bona grim
padora. i es caracteritza per les 
dues rat lies dorsals negres sobre 

Les serps de costums aquatics 
s6n la serp d'aigua i la serp de 
collaret. La primera es molt mes 
aquatica i n'hi ha una major 
abundancia. S'alimenten de 
peixos i amfibis. 

Els escuryons es caracteritzen 
per la seva pupil .la vertical , cap 
ben diferenciat amb escates pe
tites, cua curta i dents veri noses 
ben desenvolupades. S6n serps 
de costums «timids», que no
mes abandonen el cau per a ca
yar petits mamifers a determi
nades hores. Es veuen molt als 
1I0cs on s6n especialment abun

9 
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Ell'ecent augment d'escurrons obeeix 
exclusivament a factors naturals. 

dants (Montseny), pero en al
tres indrets son mes dificils de 
detectar. 

Conservaci6 

Eis reptils han tingut tradicio
nalment en l'esser huma LIn ene
mic moltes vegades implacable 
que ha estat la causa directa de 
la destruccio de moltes pobla
cions de llargandaixos i de 
serps, ja siguin verinosos 0 no . 
Els saures sense potes 0 amb po
tes redui'des, malgrat que son 
totalment inofensius, han sofert 
el mateix destf en ser confosos 
amb les serps. D'altra banda , la 
quanti tat de supersticions pro
fundament arrelades a la cultu
ra popular influeixen sobre ma
nera en el desprest igi i la 
persecucio de les especies repti
lianes. Per exemple, no es veri
tat que els dragons es mengin la 
roba; es troben dins dels arma

ris cercant ames i papallones 
per menjar. Nomes una cons
ciencia educacionaJ efectiva pot 
pal·liar aquest greLl perill que 
amenac;a els reptils. 

Com que els reptils son ani
mals ectoterms, sovint L1tilitzen 
l'asfalt de les carreteres com a 
font de calor. AixQ fa que la taxa 
d'atropellament sigui molt eleva
da, sobretot per ales serps i els 
lIangardaixos. El cotxe es consti
tueix aixi en un peri!l no gens me
nyspreable i les carreteres en au
tentiques barreres geografiques. 
Aquest darrer fet actua a'illant 
poblacions petites que poden fa
cilment extingir-se. S'esta estu
diant la publicacio d'una norma
tiva que prevegi la creacio de 
passos sota les carreteres per afa
vorir el pas de petits veI1ebrats. 
Malgrat tot, tambe seria recoma
nable tenir cura quan es con
dueix per !locs on hi ha abun
dants poblacions herpetologiques. 

La recol·leccio i/o el comerc; 
de certes especies de rept i Is po
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den constituir un perill impor
tant com es el cas de les tortu
gues i de la sargantana munta
nyenca, una subespecie (0 sem
bla ser, fins i tot, una especie) 
endemica iamb pocs efectius 
poblacionals. 

Les especies aquatlques son 
molt sensibles a Ja qualitat de 
les aigiies. L'alteraci6 greu deJ 
medi aquatic ha produil la dis
minucio i fins i tot Ja desapari
cio de moltes poblacions de 
serps i tortugues d'aigua. Les 
aigiies son un be molt apreciat 
per tota la fauna incloent-hi l'es-

Les «tortugueteslI de Florida no han 
de ser alliberades al camp, perque 
constitueixen un perill per ales tortu
gues autbctones. 

L'us extensiu de plaguicides 
fitosanitaris incideix de forma 
notable en les pobJacions de 
vertebrats, de dues maneres di
ferents. D'una banda, directa
ment i, per l'aJtra, destruint 
fons d'aliment com son eJs pe
tits invertebrats. La situaci6 es 
especialment preocupant en els 
depredadors, que concentren 
els contaminants provinents de 
les seves preses. Nomes un 
control efectiu de J'us d'aquests 
productes pot reduir la inciden
cia d'aquests compostos. 

Un altre perill per a alguns 
reptils pot ser la introduccio 
d 'especies foranes , com es el cas 
de la tortuga d'aigua de Flori
da (Trachemys scripta), molt 
popular en terrariofilia. Alguns 

ser huma. Es una veritable ver
gonya l'estat de moltes basses, 
rierols i rius de Catalunya com 
tambe el menyspreu d'una gran 
part de la poblacio envers 
aquest recurs tan escas. 

exemplars, be escapats, be alli
berats voluntariament, han es
tat trobats en diversos indrets 
de Catalunya (p.e. delta del Llo
bregat, Banyoles). Encara que la 
seva reproduccio en JJibertat no 
ha estat comprovada, aquesta 

II 
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especie representa un peri II real 
per a les dues tortugues aquilti
ques autoctones, ja que hi entra 
en competencia . 

Finalment , no podem pas 
oblidar que la principal amena
9a tant per als reptils com per a 
altres animals es la destrucci6 
del seu habitat. La urbanitzaci6 
incontrolada, el creixement 
turistic, la deficient gesti6 fores
tal , l'erosi6 , l'extracci6 d'arids 
produeixen l'alteraci6 i la de
gradaci6 de I'entorn on viuen 
les diferents especies de reptils. 
Eis incendis, malauradament 
tan freqUents a I'estiu , consti
tueixen la mes dramatica forma 
de degradaci6 de I'habitat, ja 
que, a mes de causar la mort di
recta dels animals, eliminen els 
seus recursos alimentaris i els 
seus refugis . 

Per tant, quan parlem de pro
tegir una especie, hem de pensar 
en protegir el seu habitat. Una 
protecci6 que no prevegi 
aquests aspectes no pot conside
rar-se com una protecci6 seriosa 
i efectiva. Cal recordar que la 
major part de les especies repti
lianes estan protegides per la lIei 
(Conveni de Berna, Conveni de 
Washington, BOE Reales De
cretos 318111980, 1497/1986, 
DOGC Llei 3/1988), pero els 
seus habitats no ho estan. A 
mes, per protegir amb coneixe
ment de causa s'ha de saber la 
biologia de les diferents espe
cies i, avui dia, encara manquen 
molts estudis d'aquesta mena 
en l'ambient de I'herpetologia . 
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