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Resum 
Es dóna a conèixer la troballa d’un exemplar de serp de ferradura Hemorrhois 
hippocrepis (Linnaeus, 1758) a l’hemidelta nord del delta de l’Ebre (Baix Ebre, 
Catalunya) (UTM.31T.CF01). 
 
Abstract 
New record for horseshoe whip snake Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) in 
the Northern Plain of Ebre river delta (Baix Ebre, Catalonia) (UTM.31T.CF01). 
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Al delta de l’Ebre es considera la serp de ferradura Hemorrhois hippocrepis 
(Linnaeus, 1758) com una espècie de presència dubtosa, ja que sols es disposa d’una 
observació antiga de la dècada dels anys 1980, al límit deltaic, entre Amposta i Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià) (Roig 2009).  
Recentment, en una prospecció realitzada el 28 de juliol de l’any 2008, va ser trobat 
un exemplar d’Hemorrhois hippocrepis a la zona de Sant Pere (UTM.31T.CF01), 
entre L’Ampolla i Camarles (Baix Ebre). Es tractava d’un exemplar subadult que va 
ser trobat atropellat, prop del canal Nou de Camarles, a la carretera TV-3401, que va 
des de l’A-7 (antiga N-340) fins a Deltebre. Aquest exemplar va ser trobat aixafat en 
la part central i posterior del cos, motiu pel qual que no s’han pres les mides de 
longitud de l’animal, tenint el cap i la part anterior del cos sencers (Fig.1). El cap a 
la seva part posterior tenia una amplada màxima de 14,2 mm; una amplada de les 
dues parietals de 10,5 mm i una longitud de la punta del musell fins la part posterior 
de les parietals de 19 mm. A la plana deltaica generalment els ambients són massa 
humits per aquesta espècie. Tanmateix, tot i que els diferents hàbitats que trobem al 
delta de l’Ebre no semblen els més adequats per la presència de la serp de ferradura, 
amb aquestes dues dades queda palès que a la franja exterior del delta es troba 
aquesta serp. L’existència d’aquest ofidi en aquest indret pot ser que sigui 
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permanent o per radiació d’exemplars procedents de poblacions limítrofes amb el 
delta. La serp de ferradura pot ultrapassar els 1000m d’altitud en zones relativament 
properes com els Ports de Beseit o el massís de Penyagolosa (Rivera et al 2011). 
Ocupa ambients oberts, secs i assolellats, com màquies, garrigues, alzinars 
mediterranis o brolles amb poc recobriment arbori, generalment amb abundant 
substrat rocós de tipus calcari; o bé paisatges de paret de pedra seca i fruiters de 
secà, i no evita els assentaments humans (Roig, 2009; Rivera et al 2011).  
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Figura 1. Exemplar de serp de ferradura Hemorrhois hippocrepis, trobat atropellat al sector nord 
del delta de l’Ebre, entre l’Ampolla i Camarles. Foto: Xavier Rivera. 

 


