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INTRODUCCIO 

EI Parc Natural del Montnegre i el Corredor es troba 
situat als massis del mateix nom i forma part de la 
Serralada Litoral Catalana. La vegetaci6 esta 
constituTda principalment per boscos mediterranis de 
pinedes, alzinars i suredes. Dins d'aquest ecosistema 
forestal tambe trobem algunes extensions de conreu, 
mes frequents en el Corredor, mentre que el 
Montnegre presenta algunes zones molt humides 
amb vegetaci6 arboria constituIda per rouredes,.· 
castanyers, verns i, algunes petitesarees.arnb1aigs; 
i bedolls a les zones de major altitud. Dela mateixa 
manera, aquesta zona tambe presenta algunes 
petites arees de climatologia centreuropea encara 
que la major part del Parc es troba dins del domini 
mediterrani. 

Totes aquestes caracteristiques s6n susceptibles de 
determinar una particular distribuci6 dels vertebrats 
amb menys capacitat de dispersi6 i concretament 
dels reptils. Ames, la serralada del Montnegre i el 
Corredor ha estat poc estudiada des del punt de vis
ta de la fauna reptiliana i tan sols es coneixen algunes 
dades antigues de Vives Balmanya (1982) i d'altres 
publicacions mes recents (Campeny, en premsa; 
Ballesteros & Degollada, en premsa). 

Aquest estudi preten determinar la distribuci6, aixi 
com valorar I'estatus i els principals habitats ocupats 
per les especies de reptils presents al Parc. 

METODOLOGIA 

Per ala realitzaci6 d'aquest estudi, es va prospectar 
el Parc Montnegre i Corredor i zones properes (Fi
gura 1). Es varen realitzar un total de 15 campanyes 
des de I'abril fins I'octubre de 1998 en dies 
climatologicament favorables cercant visualment 
reptils tant actius com inactius, a mes de mudes i 
d'altres restes. Las citacions obtingudes van seT 
representades utilitzant cartografiaUTM 1 x 1 kms, 
enregistrant tambe I'habitat on va ser localitzat cada 
exemplar. Cal a dir que les prospeccions .mes 
intensives varen realitzar-se a les zones de Pare on 
mancava mes informacio. Les dades de camp van 
sercomplimentades ambcitacions que provenien de 
diverses fonts. bibliogrMiques iamb dades 
d'atropellaments enregistrades per la guarderia del 
Parc. . . 

Per determinar el grau de presencia (estatus) 
de les diverses especies en el Parc; es va utilitzar 
en aquest cas I'UTM 2 x 2 kms per poder donar valors 
mes representatius de la seva abundancia. Deles 
72 quadriculesqueformen el Pare, itenint en compte 
el noinbre de quadricules ocupades per a cada 

Dislribuci6 dels repliis al Pare del Monlnegre i el Corredor 

especie, es va calcular el percentatge de presencia 
d'aquestes al Parc. A partir d'aquest percentatge es 
va valorar el seu estatus segons el criteri descrit a 
Llorente et al. (1995), establint cinc categories: rar 
(0-10%), escas (10-25%), frequent (25-50%), 
abundant (50-75%) i molt abundant (75-100%). Per 
aquesta analisi nomes es van comptabilitzar les 
citacions concretes (representades com punts en els 
mapes) i no les inconcretes (representades com a 
arees en la cartografia). 

Finalmeflt, es va valorar el nombre d'especies dife
rents trobades a cada quadrfcula per tal d'observar 
si es detectava algun patro de riquesa especifica en 
Quant a diversitat de reptils. 

RESULTATS I DISCUSIO 

AI Parc de Montnegre i Corredor i rodalies s'han 
detectat un total de 1gespecies de reptils (Taula 1) 
que representen un 55.88% del total d'especies 
trobades a Catalunya (segons Llorente et al., 1995). 
D'aquestes especies, un 15.79% correspon al grup 
dels quelonis, un 42.10% correspon als saures i un 
42.10% correspon als ofidis. 

Descripcio per especies 

Testudo hermani: Present en un total de 12 
quadrfcules (Figura 2), nomes es present al Parc en 
un 6.94% de la seva superficie i, per tant, cal consi
derar-Ia com una especie rara. Eis individus trobats 
en lIibertat es poden considerar com a introduHs 0 

escapats de captivitat i la majoria d'observacions 
corresponen a zones properes a poblacions urbanes 
com Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldetes, 
Argentona, Sant Iscle de Vallalta 0 Sant Cebria de 
Vallalta. 

Mauremys leprosa: Es localitza a 11 quadricules,i a 
una area indeterminada corresponent a la riera de 
Sant Pol (Figura 3). Dins del Parc es present aI5.55% 
de les quadrfcules i, per tant, cal considerar-Ia com 
una especie rara. Les seves poblacions naturals es 
localitzen principalment al riu Tordera. Ha estat 

. introduTda a diversos punts com I'estany de Can 
Torrent, 0 I'embassament dels Crous (Fuirosos) (Ba
llesteros & De~ollada, en premsa). 

Trachemys scripta: Aquesta tortuga exoticanomes 
ha estatlocalitzada a una quadrfcula (embassament 
de Can Riera de VilardeU (A. Bombi com. pers) (Fi, 
gura 4), ocupant e11.38% del Parc. Tot i ser el reptil 
al·lotton mes introduH a Catalunya(Lloreme et al. 
1995}, en aquesta zona cal considerar-Io com a rar. 
Aquest fet es positiu, ja que esta demostrat que 
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- aquesta especie s'ha aclimatat perfeetament als 
nostres ecosistemes, arribant, fins i tot, a reproduir

:S se en IIibertat (De Roa & Roig, 1998). AixQ podria
,);.

representar una possible eompetencia amb altres 
~ especies (no necessariament de reptils) dels 

mateixos ecosistemes ocupats i podrien causar-Ios .= efectes negatius. 

Tarentola mauritanica: EI drag6 comu es troba a 63 =' 
quadrfcules (Figura 5), mentre que en el Parc esta 

~ present en un 33.33%. Cal consideraraquesta 
especie com a frequent, trobant-se distribuTdat~nt a 

~ 

:c 

zones del interior com a la franja litoral.,'Eldrag6 
comu, est a lIigat especialment a zones de pedregam :0 i as un dels reptils mas frequents a las arees 
urbanitzades. 

Hemidactylus turcicus: Es el drag6 menys abundant :;} 
i una de les especies mas rares (present a 5 
quadrfcules, Figura 6 i 1.38% de presencia al Parc). z;) 
Las seves poblacions a la zona queden restring ides 
ala franja costanera, faltant a !'interior. Sempre IIigat :0 
a zones humanitzades, ha estat cilat a Matar6, 

=:) Argentona, Arenys de Mar i Arenys de Munt. 

Psammodromus algirus: Aquest saure as un dels::0 

o 
reptils mas abundants ; ampliament distribuHs per la 
zona. Esta present en 83 quadrfcules (Figura 7), i 
dins del Parc es troba amb un 51.38% de frequencia 
i, per tant, cal eonsiderar-Io com a abundant. EIz:J 
sargantaner gros es el saure mas ubicu pel que fa a 

::J I'habitat, ja que es pot trobar en diversos habitats 
(Taula 2). Aquest fet, junt amb la baixa altitud 

:::) d'aquestes serres litorals fan que existeixin zones 
molt favorables per a la presencia d'aquesta especie. 

::t Nomes as absent a les zones mes obagues. 

za 

::t Psammodromus hispanicus: EI sargantaner petit as 
un reptil rar en aquesta zona. S'ha trobat en un total 

::t de 13 quadricules (Figura 8), ocupant nomes un 
4.16% de la superffcie del Parc. Principalment

%I localitzat a zones costaneres, nomes ha' estat cita
da a I'interior al mass is del Montnegre (dada molt z::t imprecisa) i a una quadricula propera a Fogars de 
Tordera. Es especialment present a zones obertes 
amb poca cobertura arbustiva, ja que Quant mes 
densa es la vegetaci6 arbustiva, menysabundants tI acostumen a ser les seves poblacions; 

:a Lacerta lepida: Es tracte d'una especie molt 
ampliament distribuTda per tot el territor; considerat. 
Es troba des del nivell del mar fins a zones mes de =
!'interior. Es distribueix per bona part oels habitats ~ existents per la zona (taula 1), sempre que hihagi 
matolls a altresrefugis per amagar-se i bones zones 
d'insolaciO. No ha estat localitzata les. zones mes 
humides. Es troba en un total de 41 quadrfcules (Fi

.).i 

gura 9). AI Parc esta present en el 29.16% de les 
quadricules, sent una especie frequent. 

Podarcis muralis: Aquesta especie s'ha localitzat a 
molt pocs punts de I'area estudiada (2 quadrfcules) 
(Figura 10). Es una especie rara dins del Pare (1.38% 
de freqOencia). Tenint en compte les preferencies 
climatiques eentreuropees d'aquest reptil, no deixa 
de ser forya sorprenent la seva presencia en aquesta 
zona litoral. No obstant aixQ, la seva distribuci6 pun
tual esta restringida a algunes zones d'elevada 
humitat dels aiguamolls de la Tordera, on las 
poblacions estan molt localitzades (Campeny, 1987). 

Podarcis hispanica: Es tracta de I'especie de reptil 
mas abundant del Parc. Es present a 112 quadricules 
(Figura 11), trobant-se en e161.11 % de la superficie 
del Parc. Aquesta sargantana sens dubte ha estat 
molt afavorida en la seva expansi6 per la construcci6 
de pistes forestals dins del Parc. AixQ ha permes 
que hagi pogut ocupar bona part dels talussos 
artificials construTts a peu de pista amb suficients 
fissures per amagar-se. D'altre banda, aquesta 

. espeeie es forya abundant tamba a zones 
humanitzades. Amb una menor freqOeneia, tambe 
pot trobar-se a d'altres habitats (Taula 2). 

Anguis fragi/is: EI vidriol esta present en un total de 
38 quadrfcules (Figura 12). Es troba distribuH pel 
33.33% del Parc. Per tant, cal considerar a aquest 
reptil com a frequent. Aquesta especie tot i ser 
d'origen eurosiberia, es troba freqOentment a zones 
mediterranies sempre i quan les eondicions d'humitat 
siguin elevades. AI Parc tambe ocupa les zones mes 
humides. 

Malpolon monspessulanus: Aquest ofidi es el mas 
abundant de la zona. Es present en un total de 60 
quadricules (Figura 13). Aquesta serp ocupa una: 
gran varietat d'habitats (Taula 2). Es troba rnol,t 
facilment atropellada en pistes 0 carreteres que 
travessen el Parc. De fet, ha estat el reptil del qual 
s'han trobat mes citaeions per atropellaments eri la 
elaboracio d'aquest estudi. Es troba distribulda tant 
a la franja litoral com a I'interior. En el Parc ha de 
considerar-se com una especie frequent, ja que es 
present en el 40.27% de las quadrfcules. 

Elaphe scalaris: TamM forya abundant (Iocalitzada 
a 47quadrfcules) (Figura 14), la serp blanca pre

. senta una distribuci6 bastant amplia. De la mateixa 
manera, ocupa diversos habitats perc sembla ser 
mes frequent a les zones forestals que la serp verda. 
Dins del Pare, es troba·present en el 33.33% de les 
quadricules, per la qual cosa es considera com a 
frequent. 

Dis!ribuci6 dels reptiJs al Pare del Montnegre i el Corredor=I" 
!It) 
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Elaphe /ongissima: Aquesta especie centreuropea, 
es escassa dins de I'area d'estudi. Es troba nomes 
a 9 quadricules (Figura 15), ocupant el 11.11 % de 
superffcie del Parco Es distribueix basicament per 
I'interior a les zones mes forestals i humides. Es 
tracta d'una de les especies mes desconegudes ja 
que es diffcil d'observar a causa de la seva baixa 
densitat i als habitats forestals que ocupa. 

Natrix maura: La serp d'aigua te una distribuci6 
amplia encara que discontinua en aquestazona; 
troba a un total de 22 quadricules (Figura 16),mentr.e 
que en el Parc ocupa nomes el 20.83% de lei seva 
superiicie. Aixo sembla logic si pens em que es tracte 
d'una especie molt lligada als punts d'aigua i per aixo 
aquesta discontinuTtat en la seva distribuci6 es deu 
en part en aquest factor. 

Natrix natrix: Especie escassa, ja que es troba en 
24 quadrfcules (Figura 17) i nomes es localitza en el 
19.44% del Parco Presenta una distribuci6 similar a 
la de la serp d'aigua. EI fet que s'hagin trobat un 
nombre similar de citacions de les dues serps del 
genere Natrix no deixa de ser remarcable, ja que la 
serp d'aigua acostuma a ser molt mes abundant que 
la serp de colla ret a Catalunya (Llorente, et at 1995). 
Aixo pot ser degut a que la serp de collaret s'allunya 
mes dels punts d'aigua que la seva congenere i, per 
tant, es mes facilment atropellada i es tenen mes 
cites que proven en d'animals morts. 

CoroneJ/a girondica: La serp lIisa meridional tambe 
cal considerar-Ia com a escassa ja que nomes es 
present en 24 quadrfcules (Figura 18). Dins del Parc 
es troba present nomes en un 13% de quadricules. 
La seva distribuci6 es bastant amplia i abastades 
de la franja litoral fins a I'interior. Aquesta especie· 
ocupa diversos habitats de caire mediterrani (Taula 
2) i les discontinuTtats que presenta la seva distribuci6 
siguin degudes uprobablement" a manca de dades. 
Una citaci6 de Coronella austriaca (serp llisa sep
tentrional) del Museu de Zoologia de Barcelona, que 
estava situada entre Tordera i Blanes, ha estat des
estimada en el present estudi i s'ha tingut en compte 
com una possible confusi6 amb la seva congenere 
la serp llisa meridioriB;l, la qual si ha estat trobada en 
aquesta zona. 

Vipera aspis: L'escurg6 pirinenc,encara que escas; 
sembla ser una especie que es troba en franca 
expansi6 al Parc; Inicialment localitzat a las cotes 
mes altes de la zona, durant els darrers anys s'han 
anat incrementant el nombre de citacions fins i tot 
per sota dels 100m d'altitud (Campeny i Riera, 1991). 
En aquesta· zona presenta les poblacions mes 
meridionals de I'area de distribuci6 de I'especie (8a
lIesteros& Degollada, en premsa). Es localitza en un 

Distribuci6 dels replils al Pare del MOnlnegre i el Corredor 

total de 16 quadricules (Figura 19) j al Parc es troba 
present en el 18.05% de quadricules. 

Vipera latasti: AI contrari que el seu congenere, 
l'escury6 iberic, com ala resta de Catalunya, es troba 
en franca regressi6 (Parellada, 1995). Nomes 
localitzat en una quadrfcula i a dues arees imprecises 
(Figura 20), possiblement aquesta especie estigui a 
punt d'extingir-se al Parc, ja que en la actualitat ocu
pa nomes el 1.38% de la seva superifcie i en els 
darrers anys no ha tornat a ser detectada. EI seu 
estatus es de rar. 

Riguesa de reptils 

Observant el nombre d'especies de reptils per 
quadricula 1 x 1 km (riquesa especifica, figura 21), 
hom pot dir que, malgrat "esforg de prospecci6, el 
nombre de quadrfcules amb citacions per a cada 
especie encara es insuficient per periilar un patr6 
especffic d'abundancia d'especies. En espera que 
es tinguin mes observacions, de moment sembla mes 
aviat que es detecten mes especies a les zones mes 
habitades 0 mes visitades, la qual cosa es 
conseqOencia d'un biaix de la prospecci6 cap 
aquestes arees. 

Si mes no, comparant ambdues serres, a priori, I'area 
del Montnegre hauria de presentar un menor nom
bre d'especies diferents per quadricula que la del 
Corredor, per ser una zona molt mes forestal i humida 
i, per tant, menys favorable per a mo/tes especies. 
Aixo, pero, no es detecta, probablement perque el 
Montnegre pot presentar una major abundancia 
d'especies de caire no mediterrani que el Corredor, 
la qual cosa compensaria la menor proporci6 
d'especies mes termofiles. 
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Figura 1. EI Pare del Montnegre i el Corredor i zones adjaeents prospeetades, 

Testudo hermanni 

Figura 2. Distribuci6 de 'Ia tortugamediterrania al Montnegre i el Corredor: 
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Mauremys /eprosa 

Figura 3. Dislribuci6 de la tortuga de rierol al Montnegre i el Corredor. 
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Trachemys scripta 

Figura 4. Distribucio de la tortuga de florida aI Montnegre i el Corredor. 
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Tare1l1ola mauritallica 

Figura 5. Distribuci6 del drag6 cornu al Montnegre i el Corredor. 

DC 5 6 7 

Hemidactylus turcicus 

Figura 6. Distribuci6 del drago rosa! al Montnegre i el Corredor. -
• 
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PSQml1lodrol1lus algirus 

Figura 7. Distribuci6 del sargantaner gros al Montnegre i el Corredor. 

] I-I. 
o~ 

DC 5 6 7 

Psal1ll1lodrol1lus hispanicus 

Figura 8. Distribuci6 del sargantaner petit al Montnegre i el Corredor. 

Distribuei6 dcls reptils al Pare del Montnegre j el Corredor 
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Figura 9. Distribuci6 deiliangardalx ocel.iat al Montnegre i el Corredor. 

Podarcis muralis 

Figura 10. Distribucio de lasargantana roquera al Montnegre i el Corredor. 
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Podarcis hispal1ica 

Figura 11. Distribucio de la sargantana iberica al Montnegre i el Corredor. 

Anguis fragilis 

Figura 12. Distribucio del vidriol al Montnegre i el Corredor. 

Distribuei6 dels reptils al Pare del Montnegre i eJ Corredor 



=!!J 
IV Jornades Naluralisles del Maresll1c -:= 41 

;:) 

==-' 

===' 

===' 

::) 

:= 
:::) 

:;:) 

::) 

::3 

:::::J 

::::J 

:::t A1alpolon 1110llspessula11US 

o 
Figura 13. Dislribuci6 de la serp verda al Monlnegre i el Corredor. 
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Figura14. Dislribuci6 de la serp blanca al Montnegre i el Corredor. 
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Elapbe longissima 

Figura 15. Distribucio de la serp d'esculapi al Montnegre i el Corredor . 
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Natrix Inaura 

FiguraJ6.Distribuci6 de la serp d'aigua al Montnegre i el Corredor. 
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* Figura 18. Distribuci6 dela serp llisa meridional al Montnegre i el Corredor. 
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Vipera aspis 

Figura 19. Distribucio de l'escufl;:6 pirinenc al Montnegre i el Corredor. 
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DG 5 6 

Vipera latasti 
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Figura 20. Distribuciode I'escun;o iberic al Montnegre i el Corredor. 

Distribud6 dels al Pare del "";('In!r'P"ri> i el (::orredor 
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• 1 Especie 

• 213 Especies 

• 4/5 Especies 

• 6 0 mes especies 

Figura 21. Diversitat de reptils a la zona estudiada. 
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CONCLUSIONS 

1. EI Parc de Montnegre i Corredor presenta una 
important riquesa de reptils (19 especies) a causa 
principalment de I'existencia de dues vessants 
climatiques bastant diferents. Mentre que el Corre
dor i la vessant litoral del Montnegre presenta una 
climatologia mediterrania, la zona vallesana del 
Montnegre i algunes zones de Tordera s6n molt 
humides amb una climatologia mes atlantica. Aixo 
fa que es puguin trobar especies tant de caire 
mediterrani com d'altres mes aviat eentreuropees 0, 

fins i tot, eurosiberianes (Taula 1). 

2. D'altra banda, el fet de que el Parc estigui format 
principalment per masses forestals fa que molts 
reptils de caire termofil siguin menys abundants que 
en altres zones de Catalunya. De fet, s'ha observat 
que els habitats del Montnegre i Corredor que s6n 
mes ocupats per les diferents especies de reptils 
acostumen a ser els mes oberts 0 esclarissats (Taula 
2). La serp blanca, la serp verda i el sargantaner 
gros son las especies mes ubiques pel que fa a 
,'habitat. 

3. La construcci6 de pistes per dins del Pare ha 
afavori! a especies oportunistes com la sargantana 
iberica 0 el drag6 comu. Aquestes especies, 
partieularment la primera, han ocupat bona part dels 
talussos de pedra construns als marges de les pistes. 
Aixo els hi ha permes poder disposar de mes arees 
de roeam i, com a consequencia, afavorir la seva 
expansi6 dins del Parc. 

4. L'escurg6 pirinenc es, amb tota seguretat, l'especie 
mes interessant del Parc. Aquest ofidi presenta aquf 
las poblacions mes meridionals a la peninsula 
Iberica. Tanmateix, sembla haver experimentat una 
notable expansio i increment en fa seves poblacions 
durant els ultims anys. AI contrari, s'ha observat que 
I'escurgo Iberic es el reptil mes amenagat de la zona. 
Les seves citacions s6n molt inexactes i antigues, i 
aixo fa pensar que, si durant les properes 
prospeccions no es detecten nous individus, podria 
donar-se per extingit al Parc. 

5. Quant a la riquesa especifica del Pare, encara 
que el nombre total d'especies sembla establert. 
caldria afegir mes esfory de prospeccio per determi
nar un patro definitiu d'abundancia d'especies a 
I'escala de I'analisi. Malgrat tot, al capitol anterior se 
suggereixen algunes possibles tendencies que 
haurien de comprovar-se en afegir noves dades. 
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Nom cientific Nom cornu Categoria biogeografica 
Testudo hermanni 
Mauremys /eprosa 
Trachemys scripta 
Tarento/a mauritanica 
Hemidacty/us turcicus 
Psammodromus a/girus 
Psammodromus hispanicus 
Lacerta /epida 
Podarcis mura/is 
Podarcis hispanica 
Anguis tragi/is 
Ma/polon monspessu/anus 
E/aphe sca/aris 
E/aphe longissima 
Natrix maura 
Natrix natrix 
Coronella girondica 
Vipera aspls 
Vipera latasti 

Tortuga mediterrania 
Tortuga de rierol 
Tortuga de florida 
Drago comu 
Drag6 rosat 
Sargantaner gros 
Sargantaner petit 
Llangardaix ocel·lat 
Sargantana roquera 
Sargantana "iberica 
Vidriol 
Serp verda 
Serp blanca 
Serp d'Esculapi 
Serp d'aigua 
Serp de collaret 
Serp llisa meridional 
Escun;:o pirinenc 

Escun;;o iberic 

Circummediterrania 
Iberomagrebina 
Introducci6 recent 
lberomagrebina 
Introducci6 antiga 
lberomagrebina 
Iberomediterrania 
Iberomediterrania 
Mesoeuropea 
lberomegrebina 
Eurosiberiana 
Circummediterrania 
Iberomediterrania 
Mesoeuropea 
Europea occidental 
Eurosiberiana 
lberomag rebina 
Europea occidental 
lberomagrebina 

T<.lula 1. Especies presents a I'area d'estudi i categoria biogeografica a la que pertanyen (segons Carretero el aI., en premsa). 

Especie\habitat Bt Be Bim Zoh Cc Zh Pa Zeh Rs Pit 
Testudo hermanni 
Mauremys /eprosa 
Trachemys scripta 
Tarento/a mauritanica 
Hemidacty/us turcicus 
Psammodromus a/girus 
Psammodromus hispanicus 
Lacerta /epida 
Podarcis mura/is 
Podarcis hispanica 
Anguis fragi/is 
Malpolon monspessu/anus 
E/aphe sea/ads 
E/aphe /ongissima 
Natrix maura 
Natrix natrix 
Coronella girondica 
Vipera aspis 
Vipera /atasti 
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TauJa 2. Habitats on es poden trobar les especies de reptils a la zona estudiada. 8t: Boscos tancats. 8e: Boscos esclarissats. 

8im: Srolles i matolls. Zoh: Zones obertes herbacies. Cc: Camps de conreu. Zh: Zones humanitzades. Pa: Punts d'aigua (rius, 
rieres, embassaments, bases 0 similars). Zeh: Zones d'elevada humitat (aiguamolls, zones obagues 0 similars). Rs: Rieres 
seques. Pit: Pedregams i talussos. r: Presencia confirmada. ?: Presencia no confirmada. 

Distribuci6 deb i el Correuor 


